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Voorwoord
Mijn belangstelling voor het onderwerp Jodendom en de betrekkingen tussen christenen en
Joden ontstond ruim veertig jaar geleden. Ik studeerde theologie aan de Katholieke
Theologische Hogeschool in Amsterdam en raakte geboeid door het werk van de hervormde
theoloog K.H. Miskotte. Zijn boek Het wezen der Joodsche religie. Bijdrage tot de kennis van
het Joodsche geestesleven in dezen tijd uit 1933 was voor mij een openbaring. Vooral de
cultuur-historische benadering waarmee hij moderne Joodse denkers aan het woord liet over
hun eigen religie, fascineerde me.
Deze interesse bleef en de relatie Jodendom-christendom verdween nooit helemaal uit
mijn gezichtsveld. Toen ik aan de Universiteit Utrecht een deeltijdstudie geschiedenis begon
met als specialisatie Middeleeuwen was het geen toeval, dat dit onderwerp opnieuw mijn
aandacht trok. Het doctoraal werkcollege ‘De transformatie van de Romeinse wereld, 400750’ bood mij in 1997/1998 de gelegenheid onderzoek te doen naar de situatie van de Joden
in het Italië van de zesde eeuw. De afsluitende studieweken in Rome vormden het begin van
een tot op vandaag durende vriendschap met de deelnemers van dit werkcollege. In de
wandeling noemen wij onszelf de ‘Rome-club’.
In 2003 rondde ik mijn studie geschiedenis af met een doctoraalscriptie, waarin ik de
relaties tussen Joden en christenen in de negende eeuw bestudeerde. Centraal daarin stond de
bekering van de Karolingische paleisdiaken Bodo tot het Joodse geloof en de reacties daarop
van christenen. De scriptie werd begeleid door Prof. dr. Mayke de Jong. Toen ik eenmaal met
pensioen was, stimuleerde zij mij om de draad van mijn doctoraal scriptie weer op te pakken
met als uiteindelijk resultaat deze dissertatie over drie Bijbelcommentaren uit de negende
eeuw.
Ik ben aan velen dank verschuldigd. De belangstellende vragen van mijn familie,
vrienden, de ‘Rome-club’, het Haarlems Klein Koor, de TGL-redactie, mijn oud-collega’s en
oud-studenten over mijn studieuze peregrinatio na mijn pensioen hielpen me om in alle
eenvoud te formuleren wat mij zo boeide en bezighield.
In het bijzonder dank ik mijn beide begeleiders, promotor Mayke de Jong en
copromotor Els Rose. Genereus stelden zij hun kennis en expertise ter beschikking. Hun
commentaren per mail of in gesprekken zal ik missen. Ik heb veel van hen geleerd, zowel
methodisch als inhoudelijk.
Mijn broer Bert Hoogeveen, grafisch vormgever, dank ik voor zijn hulp bij het
persklaar maken van het manuscript. Mijn levenspartner Ida Boelema was al die zes jaren vol
vertrouwen in de goede afloop, ook wanneer mijn eigen inspiratie wel eens verflauwde. In de
eindfase van het manuscript was haar redactionele ervaring onmisbaar. Ik ben haar ook in
andere opzichten meer erkentelijk dan ik hier kan zeggen.
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Exerce temet ipsum legendo
et aliquid utilitatis adde dictando
Hrabanus Maurus1

1

‘Bekwaam jezelf door te lezen en voeg dan iets nuttigs toe door te schrijven’, aldus het advies van Hrabanus
aan Candidus, opgetekend in Candidus, Vita Eigilis, MGH, SS, 15,1, ed. G. Waitz, 1887, p. 222, r.30-31.
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1. Inleiding
Geschiedenis en exegese
Sinds de negentiende eeuw bestaat de wijdverspreide opvatting dat tijdens de regeringsjaren
van Karel de Grote (768-814) en Lodewijk de Vrome (814-840) de Joden in het Frankische
rijk er niet slecht aan toe waren, zeker wanneer je hun situatie in de negende eeuw vergelijkt
met die van latere eeuwen. Van vervolging en onderdrukking was destijds geen sprake. Over
het dopen van Joden onder dwang horen we niet of nauwelijks. Tolerantie en niet agressie
voerde de boventoon, zeker bij de politieke elite. De Joodse historicus Heinrich Graetz, een
van de founding fathers van de Wissenschaft des Judentums, typeerde die periode in zijn
Geschichte der Juden von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart, verschenen tussen 1853
en 1876, als een ‘gouden tijdperk’. Met een voor een breed publiek toegankelijke vertelstijl
vol aansprekende beelden, regelmatige toespelingen op actuele gebeurtenissen en zinnen
waarin de lezer rechtstreeks werd toegesproken, groeide zijn uit elf banden bestaande werk uit
tot een invloedrijke cultuur- en geestesgeschiedenis van het Jodendom. In de vijfde band
behandelde hij de periode tussen 500 en 1027 en besprak hij de positie van de Joden in de
Karolingische wereld. Met persoonlijke steun van Karel de Grote, aldus Graetz, begon voor
de Joden in zijn rijk een gunstige wind te waaien. Onder zijn zoon en opvolger Lodewijk werd
die situatie alleen maar rooskleuriger. Hun handel werd door hem beschermd. Hij stond niet
toe dat ‘ihnen von seiten der Barone oder der Geistlichkeit Unbill zugefügt würde’. Ze konden
zich vestigen waar ze maar wilden en ontvingen bijzondere privileges waar het de handel in
slaven betrof, ook al gingen die in tegen kerkelijke wetten. Over de redenen van deze voor
Joden gunstige maatregelen stelde de Joodse historicus niet zonder trots vast:
Man könnte versucht sein, zu glauben, diese auffallende Begünstigung der Juden von
seiten eines kirchlich-frommen Kaisers sei aus Handelsrücksichten geschehen. (…)
Allein die Gunst hatte einen tieferen Grund. Sie galt nicht bloss den jüdischen
Kaufleuten und Handelstreibenden, sondern den Juden als solchen, den Trägern einer
geläuterten Gotteserkenntnis. Die Kaiserin Judith, Ludwigs zweite Gemahlin und die
allmächtige Beherrscherin seines Herzens, hatte eine besondere Vorliebe für das
Judentum. Diese mit Schönheit und Geist begabte Kaiserin (…) hatte eine tiefe
Verehrung für die Helden der israelitischen Vorzeit. (…) Die Kaiserin und ihre
Freunde waren wegen der Abstammung der Juden von den grossen Patriarchen und
Propheten ihre Gönner. (…) Mit einem Worte, die Regierungszeit des Kaisers Ludwig
des Frommen war für die Juden seines Reiches ein goldenes Zeitalter, wie sie es in
Europa weder vorher noch später bis in die neuere Zeit erlebt haben.1

1

Heinrich Graetz, Geschichte der Juden von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart. Aus den Quellen neu
bearbeitet. Fünfter Band, Leipzig 1861. Het geheel bestaat uit 11 banden die niet in chronologische volgorde zijn
verschenen tussen 1853 en 1876. De titel van de vijfde band luidt: ‘Geschichte der Juden vom Abschluss des
Talmuds (500) bis zum Aufblühen der jüdisch-spanischen Cultur (1027)’. Het voorwoord van Graetz is
gedateerd op 1 december 1859, de eerste uitgave is van 1860. Ik verwijs voor deze vijfde band naar de vierde
editie die verbeterd werd door S. Eppenstein (Leipzig 1909). Een reprint daarvan verscheen in 1998 bij de
Wissenschaftlichte Buchgesellschaft (Darmstadt 1998). De verbeteringen en aanvullingen van Eppenstein
betreffen in het bijzonder een aantal voetnoten. De hoofdtekst bleef nagenoeg gelijk. Voor Karel de Grote zie pp.
202-207; voor Lodewijk de Vrome pp. 230-247 (een apart hoofdstuk); voor Karel de Kale pp. 248-254. Citaat op
pp. 231-234. (vgl. ook p. 248). Over Heinrich Graetz (1817-1891): Marcus Pyka, Jüdische Identität bei Heinrich
Graetz, Göttingen 2009. Daarin pp. 226-257 over Graetz’ Geschichte der Juden.

1

1
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Op dit rooskleurige beeld valt hier en daar zeker wat af te dingen, maar in grote lijnen staat
het nog steeds overeind, al is het beeld complexer dan men op het eerste gezicht zou denken
en zijn de redenen die Graetz naar voren bracht, sterk getekend door zijn eigen zoektocht naar
Joodse identiteit.2 Daarbij dient opgemerkt te worden dat het aantal Joden in het
Karolingische rijk bijzonder klein was. De meerderheid van de bevolking zal nooit een Joodse
man of vrouw ontmoet hebben. Het zwaartepunt van de Joodse aanwezigheid lag in het
zuiden van het Frankische rijk, in en rond steden als Narbonne, Arles, Nîmes, Toulouse,
Bordeaux en Lyon. Joden verdienden daar hun brood als handelaren - vooral in luxegoederen
en ook slaven -, ambachtslieden, artsen, of hadden boerenbedrijven. Voor Noord-Italië en de
gebieden langs de Rijn en Donau zijn nauwelijks bewijzen voor hun aanwezigheid in deze
periode. Voor de hofstad Aken lag dat anders. Die stad vormde wel degelijk een
ontmoetingsplek en verblijfplaats van Joden. Maar als geheel vormden de Joden dus een heel
kleine minderheid, al lijken ‘einige Dutzende Jüdischer Familien’, zoals Michael Toch
beweert, weer sterk overtrokken.3 Discussie is er over hun aandeel in de handel en in het
bijzonder de slavenhandel. Dat zij een monopolie in de slavenhandel hadden, zoals sommigen
aannemen, lijkt echter overdreven.4 En of het hun, economisch gesproken, allemaal zo voor
de wind ging, is natuurlijk de vraag. De bescherming die zij door het keizerlijk of koninklijk
hof kregen toegezegd, wijst ook op conflictueuze toestanden en onrust der tijden.
Het bronnenmateriaal waarop dergelijke beschrijvingen zijn gebaseerd, is volgens de
gangbare opinie beperkt.5 Twee soorten bronnen moeten met name worden genoemd:
enerzijds de brieven en geschriften van Agobard, bisschop van Lyon van 816-840, die zijn
negatieve oordelen over Joden niet onder stoelen of banken stak, maar tegelijk informatie
verschafte over Joods leven in Lyon en omstreken, en anderzijds een aantal juridische teksten
uit de regeringsperiode van Lodewijk de Vrome, die laten zien hoe in hofkringen met
particuliere problemen van Joden werd omgegaan.6 In mijn tweede hoofdstuk kom ik
uitvoerig op deze bronnen terug.
2
Vgl.voor dit positieve beeld: Bernard S. Bachrach, Early Medieval Jewish Policy in Western Europe,
Minneapolis 1977, pp. 84-105; Leonard B. Glick, Abraham’s Heirs. Jews and Christians in Medieval Europe,
New York 1999, pp. 41-56; Jonathan Elukin, Living Together, Living Apart. Rethinking Jewish-Christian
Relations in the Middle Ages, Princeton & Oxford 2007, pp. 43-52; Johannes Heil, ‘Goldenes Zeitalter? Juden
und Judentum in der Karolingerzeit’, in: Rainer Kampling (ed.), ‘Wie schön sind deine Zelte, Jakob, deine
Wohnungen, Israel!’ Beiträge zur Geschichte jüdisch-europäischer Kultur, Frankfurt a. M. e.a. 2009, pp. 99114: ‘Immerhin reicht all das, um zu erkennen, dass das simple Bild vom ‘Goldenen Zeitalter der Juden’
komplexer und vielgestaltiger war, als man auf den ersten Blick vielleicht annehmen mag.’ (p. 113).
3

Michael Toch, Die Juden im Mittelalterlichen Reich [Enzyklopädie Deutscher Geschichte, Band 44], München
1998, p. 6. Vgl. pp. 81-82 en 111.

4

Voor een beknopt overzicht van de maatschappelijke situatie van de Joden in de Karolingische periode:
Johannes Heil, Kompilation oder Konstruktion. Die Juden in den Pauluskommentaren des 9. Jahrhunderts,
Hannover 1998, pp. 5-18. Over slavenhandel: p. 15. Ook: Toch, Die Juden im Mittelalterlichen Reich, pp. 96-97.
Anders: Adriaan Verhulst, ‘Economic Organisation’, in: Rosamond McKitterick (ed.), The New Cambridge
Medieval History, II, c. 700-900 (1995), pp. 481-509, met name p. 508 waar hij de dominantie van de Joden in
de slavenhandel onderstreept. Vgl. voor Joden als handelaren verder: Michael McCormick, Origins of the
European Economy: Communications and Commerce, A.D. 300-900, Cambridge 2001, pp. 244-254 en 733-799.
5

Het Lexikon des Mittelalters, IV (1989), p. 727 (lemma ‘Geschichte der Juden im Frankreich’) is uitgesproken
somber: ‘Die Aussagen über die Geschichte der Juden im Frankenreich sind durch eine überaus ungünstige
Quellenlage geprägt: Die Quellen sind quantitativ spärlich, regional wie gattungsmässig ungleich verteilt, setzen
bisweilen über Jahrhunderte hinweg ganz aus und fehlen im hebräisch-innerjüdischen Bereich bisher völlig. Ein
geschichtliches Gesamtbild ist auf dieser Grundlage nicht zu zeichnen …’(A. Patschovsky).

6
Voor Agobard zie: Egon Boshof, Erzbischof Agobard von Lyon. Leben und Werk, Keulen & Wenen 1969;
Jeremy Cohen, Living Letters of the Law. Ideas of the Jew in Medieval Christianity, Berkeley, Los Angeles &
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Gezien deze beperkte hoeveelheid historische bronnen is het opmerkelijk dat lange tijd
geen aandacht is geschonken aan de Karolingische Bijbelcommentaren. Daarin wordt
namelijk wel doorlopend over Joden gesproken. Waarschijnlijk komt dit doordat mediëvisten
de mening waren toegedaan, dat de informatie in deze bronnen van geen enkele historische
waarde was, omdat in dergelijke commentaren eeuwenoude ideeën ten aanzien van Joden
alleen maar werden herhaald en er niets nieuws te vinden was dat betrekking had op de
werkelijkheid van de achtste en negende eeuw.
Intussen is in die visie verandering gekomen. Dat de Shoah, de vernietiging van
miljoenen Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog, daarop van invloed is geweest, lijkt niet uit
de lucht gegrepen. In ieder geval is er sindsdien een grote hoeveelheid wetenschappelijke
studies verschenen, in het bijzonder over de wortels van het antisemitisme. In dat kader werd
ook historisch onderzoek gedaan naar de opvattingen van christenen over Joden, zoals die
onder meer te vinden zijn in het Nieuwe Testament en vroegchristelijke en middeleeuwse
preken, liturgische en catechetische teksten, theologische traktaten en Bijbelcommentaren.
Juist deze laatste categorie had daarbij geheel eigen merites, omdat het daarin gaat over de
interpretaties van teksten die christenen en Joden samen delen.
Daarnaast groeide in middeleeuwse studies de belangstelling voor de plaats en functie
van Karolingische Bijbelcommentaren en hun auteurs.7 Dat exegese de centrale intellectuele
activiteit in de toenmalige cultuur was, past wellicht niet goed in ons moderne mentale
straatje, maar wie dat gegeven niet serieus neemt, begrijpt weinig van de toenmalige
maatschappij. Bijbelgeleerden, zoals Hrabanus Maurus, zaten niet opgesloten in de ivoren
toren van hun klooster of bisschopshuis, maar functioneerden regelmatig als adviseurs van het
hof. Hun commentaren, dikwijls geschreven op verzoek van personen uit de hoogste kringen
of aan hen opgedragen, hadden daarmee tegelijk politieke betekenis. Het waren meetlatten
voor wat als orthodoxe traditie gold en vraagbaken voor wat hervorming verdiende. In deze
commentaren en in het bijzonder in de begeleidende brieven hierbij raakten zij aan eigentijdse
kwesties. In hun commentaren zijn die toespelingen weliswaar niet altijd gelijk zichtbaar,
maar de goede verstaander konden ze niet ontgaan.8

Joden in de Karolingische exegese
Het onderwerp van dit boek is het Joodse volk in Karolingische Bijbelcommentaren, meer
precies: in drie exempels van dergelijke commentaren. Het gaat om de exegeses van de
Bijbelse boeken Samuël en Koningen, in de negende eeuw aangeduid als de Boeken der
Londen 1999, pp. 123-145; Anna Beth Langenwalter, Agobard of Lyon: An Exploration of Carolingian JewishChristian Relations (Doctoral/PhD thesis University of Toronto, 2009). Voor de juridische teksten: Amnon
Linder, The Jews in the Legal Sources of the Early Middle Ages, edited with Introduction, Translations and
Annotations, Detroit & Jerusalem 1997. De hiervoor gegeven beschrijving van Graetz steunt bijna uitsluitend op
deze twee soorten bronnen.
7

Beryl Smalley, The Study of the Bible in the Middle Ages, Oxford 1984 (1952). Celia Chazelle en Burton Van
Name Edwards, ‘Introduction: The Study of the Bible and Carolingian Culture’, in: iidem, The Study of the Bible
in the Carolingian Era, Turnhout 2003, pp. 1-16 (p. 6-7 over de nieuwe aandacht voor Karolingische
Bijbelcommentaren). Een recent voorbeeld is Sumi Shimahara (ed.), Études d’exégèse carolingienne: autour
d’Haymon d’Auxerre, Turnhout 2007.

8

Baanbrekend wat dit betreft: Mayke de Jong in diverse publicaties. Vgl.: ‘Old Law and New-found Power:
Hrabanus Maurus and the Old Testament’, in: Jan Willem Drijvers & A.A. MacDonald (eds), Centres of
Learning. Learning and Locations in Pre-Modern Europe and the Near East, Leiden, New York & Keulen 1995,
pp.161-176; eadem, ‘The empire as ecclesia: Hrabanus Maurus and biblical historia for rulers’, in: Yitzhak Hen
& Matthew Innes (eds), The Uses of the Past in the Early Middle Ages, Cambridge 2000, pp. 191-226; eadem,
‘Exegesis for an Empress’, in: Esther Cohen & Mayke de Jong (eds), Medieval tranformations: Texts, Power,
and Gifts in Context, Leiden 2001, pp. 69-101.
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Koningen, de Libri Regum. De drie auteurs zijn Claudius van Turijn (? - ca. 827), Hrabanus
Maurus (ca. 780-856) en Angelomus van Luxeuil (?-post 851).
De auteurs van deze commentaren stonden met beide voeten in de Karolingische
wereld. Zij hadden invloedrijke netwerken. Ze functioneerden niet uitsluitend in wat we nu
typische kerkelijke aangelegenheden zouden noemen. Claudius kreeg als bisschop van Turijn
te maken met invallen van de Saracenen en hield persoonlijk de wacht op maritieme
uitkijkposten aan de Ligurische kust.9 Hrabanus raakte als aanhanger van keizer Lodewijk de
Vrome en later van diens zoon Lotharius verwikkeld in conflicten binnen het Karolingische
vorstenhuis en nam zelf soms deel aan militaire acties.10 Van Angelomus weten we op dat
punt minder, maar hij verkeerde wel enige tijd in het paleis van keizer Lotharius om daar les
te geven in de artes liberales en de uitleg van de Bijbel. Geestelijke gesprekken (spiritalia
colloquia) had hij met de keizer zelf.11
In deze Karolingische wereld leefden ook Joden, weliswaar in geringe aantallen en
niet gelijkmatig verspreid over het Rijksgebied, maar afwezig waren ze niet. Ook in de
entourage van het paleis te Aken kan hun aanwezigheid in de negende eeuw worden
vastgesteld. De vraag dringt zich op of er, en zo ja welke verbanden aanwijsbaar zijn tussen
wat in de genoemde commentaren over Joden wordt gezegd en wat we uit andere bronnen
weten over hun leven onder keizer Lodewijk en zijn opvolgers. Voor alle duidelijkheid: Het is
niet mijn bedoeling om in deze studie een complete geschiedenis van de Joden in de negende
eeuw te schrijven. Daarvoor is meer nodig en dat valt buiten het bestek van mijn boek.12
Hierin richt ik mij immers op drie Bijbelcommentaren van respectievelijk Claudius, Hrabanus
en Angelomus als nog grotendeels onontgonnen gebieden betreffende het onderzoek naar de
percepties van christenen over Joden in de negende eeuw.
Naar Joden in de Karolingische exegese is eerder onderzoek gedaan. Zo bestaan er
enkele overzichtswerken waarin geïnventariseerd wordt in welke theologische verhandelingen
en andere christelijke teksten sprake is van uitlatingen over Joden. Een gedeelte uit deze
overzichtswerken betreft de Bijbelcommentaren uit de negende eeuw. Als eerste oriëntatie
vormen zij een handig werkinstrument.13 In 1996 verscheen het artikel Adversus Iudaeos in
9

Claudius, Epistola 6, p. 601, r. 16-22.

10

Boris Bigott, ‘Politische und ideologische Positionen Hrabans’, in: Raban Maur et son temps, pp. 77-89 (p. 84
over deelname aan de veldtocht in Lahngau); Eric J.Goldberg, Struggle for Empire. Kingship and Conflict under
Louis the German 817-876, Ithaca & Londen 2006, pp. 96-101 (p. 100: Hrabanus overleeft de slag bij de Ries).

11

Angelomus, Epistola 7, p. 625, r. 29 en 626, r. 11-12.

12

Over Joden in de Karolingische wereld is sinds Graetz’ Geschichte der Juden regelmatig geschreven. De
meest uitvoerige uiteenzetting onder de meer recente historische studies is van de hand van Christof Geisel, Die
Juden im Frankenreich. Von den Merowingern bis zum Tode Ludwigs des Frommen, [Freiburger Beiträge zur
mittelalterlichen Geschichte. Studien und Texte herausgegeven von Hubert Mordek, Band 10], Frankfurt a. M.
e.a. 1998. Het boek is nogal kritisch ontvangen. Vgl. Michael Toch in Deutsches Archiv für Erforschung des
Mittelalters 55 (1999) 2, pp. 724-725; Johannes Heil, Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 48 (2000) 1, pp. 7780. Daarnaast treffen we in diverse historische publicaties dikwijls afzonderlijke hoofdstukken aan waarin dit
onderwerp wordt behandeld. Bijvoorbeeld: Bachrach, Early Medieval Jewish Policy in Western Europe, pp. 6683 (‘Jewish Policy in the Early Carolingian Empire and its Environs’), pp. 84-105 (‘Jewish Policy under Louis
the Pious [814-840] and the Environs of the Empire’); J.M. Wallace-Hadrill, The Frankish Church, Oxford
1983, pp. 226-257 (‘The New Israel and Its Rulers’) en pp. 390-403 (‘The Church and some Unsolved
Problems’); Mark R. Cohen, Under Crescent & Cross. The Jews in the Middle Ages, Princeton 1994 (een
thematische vergelijking van de positie van Joden in de christelijke wereld en onder de Islam); Jonathan Elukin,
Living Together, Living Apart, pp. 43-63 (‘From the Carolingians to the Twelfth Century’).
13

Bernhard Blumenkranz, Les auteurs chrétiens latins du Moyen Age sur les juifs et le judaïsme, Parijs & Den
Haag 1963, pp. 144-217 voor auteurs uit de negende eeuw. Heinz Schreckenberg, Die christlichen AdversusJudaeos-Texte und ihr literarisches und historisches Umfeld (1.-11.Jh.), Frankfurt a. M. e.a. 1990 (2.
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the Carolingian Empire van Bat-Sheva Albert. Daarin besteedde zij onder meer aandacht aan
het gebruik van Joodse bronnen in de christelijke Bijbelcommentaren van Claudius, Hrabanus
en Angelomus, de drie exegeten die ook in dit boek prominent aanwezig zijn. Een van haar
conclusies was dat halverwege de negende eeuw de vijandige houding van christenen ten
opzichte van Joden aanmerkelijk was toegenomen. Volgens haar was dat zichtbaar in de
exegese van Angelomus, vergeleken met die van Claudius en Hrabanus. In hoeverre dat
strookt met mijn eigen conclusies zal aan het slot van mijn boek duidelijk worden, maar haar
verschillende studies op dit terrein werkten voor mij als een eye opener.14 Dat geldt evenzeer
voor het fundamentele artikel van Jean-Louis Verstrepen uit hetzelfde jaar 1996, dat geheel is
gewijd aan de visie van Hrabanus Maurus op het Jodendom in zijn commentaar op de Libri
Regum. In mijn hoofdstuk 5, dat over Hrabanus Maurus gaat, kom ik op zijn artikel terug en
plaats ik mijn eigen benadering in het verlengde van zijn studie.15
De meest uitvoerige studie over Joden in de Karolingische exegese is tot nu toe het
boek van Johannes Heil, Kompilation oder Konstruktion? Die Juden in den
Pauluskomentaren des 9. Jahrhunderts uit 1998. Claudius en Hrabanus komen in zijn studie
gedetailleerd aan het woord waar het hun exegeses van Paulus betreft.16 Angelomus, die geen
commentaar op de brieven van Paulus heeft geschreven, is bij Heil afwezig.17 Het boek, met
de respectabele omvang van bijna 500 bladzijden, geeft een intrigerende analyse van de
beeldvorming over Joden bij de Karolingische Bijbeluitleggers. Naast Claudius van Turijn en
Hrabanus Maurus worden de exegeses over de brieven van Paulus van Haimo van Auxerre,
Florus van Lyon en Sedulius Scotus besproken. Ik geef hier een korte schets van zijn
onderzoek.
Heil begint met een beknopt overzicht waarin hij de gegevens over de aanwezigheid
van Joden in het Karolingische rijk van de negende eeuw bespreekt.18 Hij komt daarin tot de
slotsom dat maar van heel weinig plaatsen ten noorden van de Loire bewezen kan worden dat
er Joden woonden, Aken uitgezonderd. Dit gegeven zal in zijn verdere betoog een belangrijke
Überarbeitete Auflage), pp. 479-521, voor de negende eeuw. De auteur vat het begrip ‘Adversus-Judaeos-Texte’
breed op als alle christelijk teksten, inclusief Bijbelcommentaren, waarin over Joden wordt gehandeld.
14

Bat-Sheva Albert, ‘Adversus Iudaeos in the Carolingian Empire’, in: Ora Limor en Guy G. Stroumsa (eds),
Contra Iudaeos. Ancient and Medieval Polemics between Christians and Jews, Tübingen 1996, pp. 119-142.
Eadem, ‘Anti-Jewish Exegesis in the Carolingian Period: The Commentaries on Lamentations of Hrabanus
Maurus and Paschasius Radbertus’, in: Claudio Leonardi en Giovanni Orlandi (eds), Biblical Studies in the Early
Middle Ages, Florence 2005, pp. 175-192. Eadem, ‘Christians and Jews’, in: The Cambridge History of
Christianity, vol. 3 Early Medieval Christianities c. 600-c. 1100, Cambridge 2008, pp. 159-177 en pp. 682-685
(Bibliografie).
15

Jean-Louis Verstrepen, ‘Raban Maur et le Judaïsme dans son commentaire sur les quatre Livres des Rois’,
Revue Mabillon, n.s., t. 7 (= t. 68), 1996, pp. 23-55. Idem, ‘L’exégèse de Raban Maur et sa méthode dans le
commentaire des quatre Livres des Rois’, Recherches Augustiniennes, 33 (2003), pp. 169-178.
16
Heil, Kompilation, pp. 224-251 (over Claudius) en 251-274 (over Hrabanus). Zie ook het uitvoerige register
op pp. 476-492. In mijn eigen hoofdstukken over Claudius en Hrabanus kom ik op zijn uiteenzettingen over hen
terug.
17

Na zijn boek publiceerde Heil nog verschillende artikelen in het verlengde daarvan: Johannes Heil, ‘Labourers
in the Lord’s Quarry: Carolingian Exegetes, Patristic Authority, and Theological Innovation, a Case Study in the
Representation of Jews in Commentaries on Paul’, in: Celia Chazelle & Burton Van Name Edwards (eds), The
Study of the Bible in the Carolingian Era, Turnhout 2003, pp. 75-95. Idem, ‘Haimo’s Commentary on Paul.
Sources, Methods and Theology’, in: Sumi Shimahara (ed.), Études d’exégèse carolingienne: Autour d’Haymon
d’Auxerre, Turnhout 2007, pp. 103-121.
18

Heil, Kompilation, pp.1-18.
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factor worden, wanneer hij nader ingaat op de vraag over welke Joden de Karolingische
exegeten het eigenlijk hadden als zij over hen schreven.
Na vervolgens een kader (‘Bildungsreform, Exegese und Öffentlichkeit’) te hebben
geschetst waarbinnen deze exegeten opereerden - later volgen nog beknopte en levendige
biografieën per auteur - valt het boek in drie onderdelen uiteen, afgezien van de bijlagen die
op zich al honderd bladzijden beslaan.19 Het deel ‘Meinungen’20 is thematisch van opzet. Aan
de hand van de commentaren op het Corpus Paulinum van de genoemde auteurs wordt een
overzicht geboden van de voornaamste kwesties betreffende de verhouding Jodendomchristendom. In het oog springende zaken zijn hier: hoe beoordeelden deze Bijbelgeleerden de
geschiedenis van de Joden, het Oude Testament, de lex divina? Wat verstonden zij onder het
‘Ware Israël’? Welke vijandsbeelden propageerden ze? Drie onderwerpen krijgen bij Heil de
meeste aandacht: het verband tussen de verwerping van de Joden en het predestinatiedebat,
dat de gemoederen destijds danig bezighield; de zienswijze op Romeinen 11, 25-32 waar
Paulus uitzicht biedt op de redding van heel Israël; en de stand van zaken betreffende de
kennis die Hrabanus, Haimo en andere Karolingische geleerden van het Jodendom bezaten.
Het deel ‘Textanlagen’21 kent een andere opzet. Hier onderzoekt Heil hoe de exegeten
zijn omgegaan met de bestaande Bijbeluitleg uit heden en verleden. Hoe slaafs of vrij gingen
zij om met het werk van Origenes, Hiëronymus of Augustinus, maar ook met dat van hun
tijdgenoten? De gangbare mening was immers dat op het gebied van de exegese in de negende
eeuw weinig sprake was van creatieve vernieuwing. De testimonia patrum werden
overgeschreven en samengevat, wat veelal als een testimonium paupertatis werd beschouwd.
Heil toont nu via een nauwgezette vergelijking tussen de teksten uit de negende eeuw en
teksten uit de eeuwen daarvoor, aan dat er wel degelijk een kritische en creatieve exegese te
traceren valt, in dit geval dus rond de thematiek Jodendom-christendom. Deze exegeten
gebruikten het gewicht van de traditie om hun eigen standpunten naar boven te halen. Anders
gezegd, met verwijzing naar de titel: er is meer ‘Konstruktion’ in de ‘Kompilation’ dan
meestal wordt aangenomen. In de woorden van Heil zelf:
Die Autoren passten die Väter ihren eigenen Intentionen an und brachten es darin zu
einer Meisterschaft, die der des grossen Beda in nichts nachstand. (…) Gleich wie die
Autoren sich ihre Aufgabe näherten, kompilierend oder assoziativ - sie gaben ihre sehr
persönlich geprägte Version der Tradition wieder und schufen stets etwas Neues.22
Wat werd er nu geconstrueerd? Wat was het nieuwe? Daarover gaat het derde en kortste deel
‘Folgerungen’.23 Het is niet eenvoudig om precies te zeggen waar Heil heen wil. Op basis van
zijn onderzoek constateert hij dat er in de beeldvorming over Joden een markante verandering
heeft plaatsgevonden in de eerste helft van de negende eeuw. Er is sprake van een nieuwe
houding. De toon ten aanzien van Joden is scherper en vijandiger geworden. Hun plaats in de
heilsgeschiedenis, waaraan Paulus in zijn Romeinenbrief en in navolging van de apostel ook
kerkvaders als Augustinus vasthielden, is bij Haimo en Florus verdwenen. Een vergelijkbaar
19

Ibidem, pp. 391-492: ‘Anhänge’. Onder meer over de herkomst en overlevering van handschriften.

20

Ibidem, pp. 35-206.

21

Ibidem, pp. 207-371. Het ongebruikelijke Duitse woord duidt volgens mij op de constructie van de teksten. Zie
ook de titel van het boek.

22

Ibidem, pp. 374 en 375. Op p. 30 typeert Heil het profiel van de Karolingische theologie als ‘Neopatristik’.

23

Ibidem, pp. 372-390.
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geluid hoorden we hiervoor al bij Bat-Sheva Albert. Vervolgens vraagt Heil zich af welke
verklaring er voor deze vijandconstructie te geven valt. Volgens hem is het in ieder geval niet
zo, dat deze negatievere houding een reactie is op frequentere ontmoetingen met Joden en hun
toegenomen invloed.
Eine Geographie der Judenfeindschaft in Parallele zur Geographie jüdischer
Niederlassungen lässt sich aus diesen Texten [mijn cursivering] sicher nicht ableiten,
so viel scheint sicher.’24
‘Das Bewusstsein für das Andere, für das Fremde, erforderte dabei nicht einmal die
Anschauung des Anderen.25
Deze exegeten, zo meent Heil, wilden zelfs hun Joodse tijdgenoten niet eens kennen, want
hun eigen christelijke opvattingen over het einde der wet en het christendom als het ware
Israël, zouden zich daartegen verzetten. Heil gaat eigenlijk van het omgekeerde uit: de
toegenomen aanwezigheid van Joden in Karolingische teksten richtte de blik ten slotte naar
buiten, naar de werkelijkheid.26 De Jood als topos werd - misschien niet altijd bewust - een
instrument om de werkelijkheid te duiden en de positie van de niet-christen te ondergraven.
Maar de vraag waarom nu juist in de eerste helft van de negende eeuw deze nieuwe houding
opkwam, is daarmee nog niet beantwoord. Heil licht een tipje van de sluier op wanneer hij
erop wijst, dat in de Karolingische periode een besef groeide dat de christelijke identiteit niet
homogeen was en op een wankele bodem rustte. Reformatie en versterking van het geloof
waren daarom hard nodig. Niet-christelijke minderheden werden daarmee tot een probleem.
Dat de Jood als vijand bij uitstek geschikt was om een mentaliteit in het leven te roepen die
‘wij’ tegenover ‘zij’ stelt, verklaart Heil uit de pastorale noodzaak beknopte exempels bij de
hand te hebben. ‘Hier scheint mir die eigentliche Triebfeder für die auffällige Zunahme
judenfeindlicher Äusserungen in der karolingischen Exegese zu liegen.’27
De studie van Heil, zoveel mag duidelijk zijn geworden, bestaat uit een fascinerend
onderzoek van bronteksten, dat historisch veel oplevert wanneer je op zoek bent naar
mentaliteit en beeldvorming in de negende eeuw. Maar Heils beantwoording van de vraag
welke verbanden er te leggen zijn tussen deze mentaliteit en de feitelijke aanwezigheid van
Joden, bevredigt mij niet helemaal. Mijn aarzeling bij de conclusies van Heil zit dan ook hier.
Doet Heil toch niet enigszins te kort aan invloeden van buitenaf, aan de werkelijkheid met
zijn sociale, economische, culturele en religieuze componenten? Soms lijkt het erop dat we in
een ideeëngeschiedenis terecht zijn gekomen en er voor Heil alleen papieren Joden bestaan,
zo geschept van de sacra pagina.28 Want het gaat in historisch onderzoek toch niet alleen om

24

Ibidem, 376, zie ook p. 4.

25

Ibidem, 378.

26

Op die manier legt Heil de uitspraken van het concilie van Meaux-Paris (845/846) uit: ‘… erst unter dem
Eindruck einer zunehmend judenfeindlichen Sprache der Theologie unternahmen die Synodalen von MeauxParis einen ersten Vorstoss zur Beschränkung des jüdischen Bewegungsrahmen.’, ibidem, p. 384.

27

Ibidem, pp. 381-382.

28

Heil, Kompilation, p. 50: ‘Nicht die Geschichte der Juden, sondern die “eigene” Vergangenheit und ihre
Vorzeichen suchte der Exeget’; p. 78:‘So weist auch nichts in dieser Exegese auf Alltagsbeobachtungen hin.’
Een uitzondering lijkt Heil voor Haimo van Auxerre te maken (zie p. 109), maar relativeert dat later weer (pp.
197-198, 333). Vgl. Heils artikel: ‘Haimo’s Commentary on Paul’, pp. 103-121.
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de bronnen en de daarin vervatte ideeën en topoi, maar toch ook om een verbeelding van het
leven dat daarin valt waar te nemen en de stemmen die daarin te horen zijn.29
De nadruk die Heil legt op de ideeën die christenen in de negende eeuw over Joden
eropna hielden, staat niet op zichzelf. Een jaar na het verschijnen van zijn boek publiceerde
Jeremy Cohen Living Letters of the Law. Ideas of the Jew in Medieval Christianity. Het
uitgangspunt van diens boek is veel breder. Cohen beschrijft de ontwikkeling van de
christelijke ideeën over Joden vanaf Augustinus tot en met Thomas van Aquino. De bronnen
die hij daarvoor gebruikte, bleven niet beperkt tot alleen exegetische werken. Een van zijn
hoofdstukken gaat over Agobard, de bisschop van Lyon, en tijdgenoot van de drie door mij
bestudeerde exegeten.30 Ook ik zal bij deze omstreden figuur en zijn brieven in een volgend
hoofdstuk stil staan. Cohen hanteert in zijn boek de term ‘hermeneutical Jew’ voor de Jood
die in de christelijke exegeses en theologische traktaten aanwezig is, maar los staat van Joden
in de realiteit. Het gaat hem om het beeld van de Jood dat christenen om verschillende
redenen nodig hadden om hun eigen identiteit te propageren en te beschermen. De term
schijnt van hemzelf afkomstig te zijn, al zijn er vergelijkbare omschrijvingen bij andere
historici.31 Interessant is het feit dat Cohen zich weliswaar richt op de ideeën over Joden, maar
tegelijk, zoals in het hoofdstuk over Agobard, moet vaststellen dat de bisschop van Lyon
geconfronteerd werd met de discrepantie tussen enerzijds overgeleverde ideeën en anderzijds
de ‘realities of his day’ en ‘the present status of the Jews’.32 Het laatste woord is in dit debat
over de verhouding tussen retorica en werkelijkheid in ieder geval nog niet gezegd. Ook ik zal
er in dit boek niet aan voorbijgaan.33

De Boeken der Koningen
Wanneer het gaat over Joden in de negende eeuw in relatie tot Bijbelcommentaren, zijn er
verschillende redenen om de Karolingische exegeses van de oudtestamentische boeken ter
hand te nemen, en meer in het bijzonder de Bijbelse boeken die handelen over de
geschiedenis van de koningen van Israël. Het is intussen onder mediëvisten gemeengoed dat
de belangstelling voor het Oude Testament in de vroege Middeleeuwen hoog genoteerd
stond.34 Bijna zonder uitzondering werden alle boeken, vanaf Genesis tot en met de kleine
29

Zie het opstel van Janet L. Nelson, ‘The Voice of Charlemagne’, in: Richard Gameson & Henrietta Leyser
(ed.), Belief and Culture in the Middle Ages. Studies presented to Henry Mayr-Harting, Oxford 2001, pp. 76-88.

30

Jeremy Cohen, Living Letters. Het hoofdstuk over Agobard op pp.123-145.

31

Cohen, Living Letters, pp. 2-4. In een voetnoot op p. 3 verwijst Cohen naar Gilbert Dahan (‘theological Jew’);
David M. Olster (‘Literary Construction of the Jew’); Robert A. Markus (‘The Jew as a Hermeneutic Device’).
Vgl. p. 13 voor een verwijzing naar David Rokeah (‘Jews for internal and external use’). Zie verder het begin
van mijn hoofstuk 2 waar ik nader inga op deze kwestie.
32

Cohen, ibidem, p. 123 en p. 144.

33

Debat over deze kwestie vinden we bijvoorbeeld in: Adam H. Becker & Annette Yoshiko Reed (eds), The
Ways that Never Parted. Jews and Chritians in Late Antiquity and the Early Middle Ages, Minneapolis 2007
(oorspronkelijk 2003); Paula Fredriksen, Augustine and the Jews. A Christian Defense of Jews and Judaism,
New Haven & Londen 2010 (oorspronkelijk 2008).
34

Vgl. bijvoorbeeld: Guy Lobrichon, ‘Making sense of the Bible’, in: The Cambridge History of Christianity,
vol 3, pp. 531-553 en 775-782 (bibliografie); Chazelle en Van Name Edwards, ‘Introduction: The Study of the
Bible and Carolingian Culture’; Rob Meens, ‘The uses of the Old Testament in early medieval canon law. The
Collectio Vetus Gallica and the Collectio Hibernensis’, in: Yitzhak Hen & Matthew Innes, Uses of the Past in
the Early Middle Ages, Cambridge 2000, pp.67-77; Mayke de Jong, ‘Old Law’. Ten onrechte beweert Denise
Judant, Du Christianisme au Judaïsme. Les conversions au cours de l’histoire, Parijs 1981, het tegendeel:
‘L’Ancien Testament était alors peu connu des chrétiens. Les rapports entre les deux Testaments (…) n’étaient
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profeten, plus wijsheidsliteratuur en sommige apocriefe geschriften, becommentarieerd, en
niet door een of twee, maar door meer doctores. Vervolgens werden hun commentaren nog in
diezelfde periode keer op keer gekopieerd en uitgewisseld. Het kan niet anders of via deze
interesse voor het Oude Testament werd men al schrijvend, lezend of discussiërend
geconfronteerd met de geschiedenis van het Joodse volk en zijn leiders. Deze leiders - David,
Salomo, Hizkia en Josia zijn de beroemdste - functioneerden bovendien als model voor de
Karolingische vorsten. Omgekeerd golden slechte vorsten, zoals Achab en zijn vrouw Izebel,
als een waarschuwend en afschuwwekkend voorbeeld. Op het Nieuwe Testament alleen viel
geen imperium te bouwen.
Een duidelijke impuls tot onderzoek naar het Oude Testament in de vroege
Middeleeuwen gaf de publicatie van Raymund Kottje uit 1964 over de invloed van het Oude
Testament op de rechtsordeningen en de liturgische gebruiken in de periode van de zesde tot
de achtste eeuw.35 Later kwamen daar andere perspectieven bij, zoals de impact van het Oude
Testament op maatschappelijke en politieke verhoudingen en voorstellingen.36 Een onderwerp
dat de belangstelling van menige mediëvist trok, betrof de opvatting waarin het volk van de
Franken als het nieuwe Israël en populus dei werd beschouwd en zijn koning als een novus
David werd gezien.37 Ook Mozes gold als een exemplum.38 Sedulius Scottus vergelijkt in een
gedicht voor Karel de Kale de drie generaties Karolingische vorsten, Karel de Grote,
Lodewijk de Vrome en Karel de Kale met Abraham, Isaak en Jakob.39 Het in de
Karolingische periode opgekomen gebruik om koningen, maar ook kerken, priesters en
bisschoppen te zalven, wijst evenzeer op de invloed van het Oude Testament.40
Verder is het opmerkelijk dat in deze commentaren op de Libri Regum Joden en hun
geschiedenis, de verhouding tussen Joden en christenen, het verband tussen Oude en Nieuwe
plus un centre d’intérêt.’ (p. 49); ‘alors que le christianisme s’est détaché peu à peu de ses racines,
l’enseignement chrétienne du IX e siècle ne fait plus à l’Ancien Testament la place qui lui revient.’ (p. 55).
35
Raymund Kottje, Studien zum Einfluss des Alten Testamentes auf Recht und Liturgie des Frühen Mittelalters
[6.-8. Jahrhundert], (Bonner Historische Forschungen 23), Bonn 1970; 2., verbesserte und ergänzte Auflage;
oorspronkelijk 1964). Daar ook een overzicht van oudere literatuur (pp. 7-10).
36

Zie het themanummer ‘The Power of the Word: The Influence of the Bible on Early Medieval Politics’ van
EME, 7 (1998) 3 dat teruggaat op de ‘papers’ van het ‘Leeds International Medieval Congress’ uit 1996. Eerder
al publiceerde Walter Ullmann over ‘The Bible and the Principles of Government in the Middle Ages’, in: La
Bibbia nell’alto Medioevo, [Settimane di studio X], Spoleto 1963, pp. 181-227.

37

Mary Garrison, ‘The Franks as the New Israel? Education for an Identity from Pippin to Charlemagne’, in:
Hen & Innes, Uses of the Past, pp. 102-161.

38

Zie: Eugen Ewig, ‘Zum christlichen Königsgedanken im Frühmittelalter’, in: idem, Spätantikes und
fränkisches Gallien. Gesammelte Schriften, 1952-1973, Zürich & München 1976, pp. 3-71. Het artikel is
oorspronkelijk al uit 1956. Genoemd worden: Karel Martel als Jozua (pp. 40-41), Pepijn als nieuwe Mozes en
glanzende David in een brief van paus Stephanus II (p. 43), en Karel de Grote die wijst op Josia als voorbeeld in
de Admonito generalis van 789 (p. 59). Vgl. verder Walter Mohr, ‘Christlich-alttestamentliches Gedankengut in
der Entwicklung des karolingischen Kaisertums’, in: Paul Wilpert (ed.), Judentum im Mittelalter. Beiträge zum
christlich-jüdischen Gespräch (Berlijn:, 1966) pp. 382-409; Hans H. Anton, Fürstenspiegel und Herrscherethos
in der Karolingerzeit (Bonner Historische Forschungen 32), Bonn 1968.
39

Sedulius Scottus, ‘Ad Karolum’, MGH Poet, lat., III (Berlijn, 1896, ed. L. Traube), pp. 193-194.

40

Janet L. Nelson, ‘The Lord’s Anointed and the People’s Choice: Carolingian Royal Ritual’ in eadem, The
Frankish World 750-900, Londen & Rio Grande 1996, pp. 99-131, vooral pp. 108-115. Het artikel verscheen
oorspronkelijk in: David Cannadine en Simon Price (eds), Rituals of Royalty: Power and Ceremonial in
Traditional Societies, Cambridge 1987, pp. 137-180.

9

9

pag 1-364.qxp_Opmaak 1 25-02-16 15:48 Pagina 10

Testament, het zoeken naar de veritas hebraica, de betekenis van de lex divina, de samenhang
dan wel tegenstelling tussen letterlijke/historische uitleg en de allegorische/geestelijke uitleg,
de verwerping én de mogelijke redding van het Joodse volk, de redenen van hun verguizing,
niet zo nu en dan en terloops, maar doorlopend de aandacht hebben van onze auteurs, terwijl
daarvoor op het eerste gezicht geen directe aanleiding bestaat als je naar de feitelijke
Bijbeltekst kijkt. Het onderwerp ‘Jodendom’ had duidelijk hun warme belangstelling.
Maar er zijn meer redenen om in deze studie de drie commentaren die in de negende
eeuw geschreven werden bij de vier Boeken der Koningen als uitgangspunt te nemen. Voor
het eerst in de geschiedenis van de christelijke exegese in West-Europa kwam een compleet
commentaar op de vier boeken van de Libri Regum tot stand. Claudius van Turijn tekende
hiervoor in 823. Eerder ging het om de uitleg van gedeelten uit deze Bijbelboeken. Ook in de
negende eeuw verschenen nog enkele van deze partiële commentaren, zoals de Quaestiones
bij 1 & 2 Samuël van een anonieme Joodse (?) auteur (zie hierna).41 Naast het commentaar
van Claudius beschikken we over nog twee andere complete commentaren die in de loop van
de jaren twintig tot veertig in de negende eeuw verschenen. Het commentaar van Hrabanus
dateert ten laatste uit 829 en dat van Angelomus uit ca. 840. Deze drie commentaren vormen
samen het geheel, want andere zijn er, voor zover wij nu weten, niet meer bij gekomen in
deze eeuw. Dat er overigens drie complete commentaren in één generatie aan het perkament
werden toevertrouwd, wijst overduidelijk op een bijzondere belangstelling voor de Boeken
der Koningen onder de Karolingische elite.42
Dan is er nog een andere bijzonderheid. In twee van deze exegeses - die van Hrabanus
en Angelomus - wordt gebruikt gemaakt van een contemporaine bron die in het hedendaagse
onderzoek te boek staat als de Quaestiones Hebraicae in libros Regum et Paralipomenon van
Pseudo-Hiëronymus. Deze tekst staat ten onrechte op naam van Hiëronymus (vandaar
Pseudo-Hiëronymus) en is geschreven in het begin van de negende eeuw. Hrabanus vermeldt
hem als Hebraeus quidam moderni temporis. Avrom Saltman, die de tekst voor zover het 1 &
2 Samuël betreft kritisch heeft uitgegeven, vermoedt dat het bij deze auteur gaat om een tot
het christendom bekeerde Jood uit Narbonne die ook Theodulf van Orléans geassisteerd zou
hebben bij zijn revisie van de Bijbel. De tekst zou tussen 800 en 829 tot stand zijn gekomen.43
41

Er bestaat verder een kleine anonieme commentaartekst, de zogenaamde Sententiae expositae in regnorum
libris de diversis doctoribus, vermoedelijk van voor 818. Deze tekst is alleen gevonden in het MS Paris BnF, lat.
15679. Dit manuscript, naar alle waarschijnlijkheid uit het scriptorium van Theodulf van Orléans, bevat een
groot aantal al dan niet ingekorte exegetische teksten van auteurs als Hiëronymus, Isidorus en Beda en was
vermoedelijk een werkinstrument van de bisschop van Orléans. In dit handschrift bevinden zich ook 32
sententiae over de Libri Regum (pp. 75-83) van een onbekende auteur. Het manuscript is te raadplegen op
http://gallica.bnf.fr/html/und/manuscrits/manuscrits-carolingiens. Vgl. Claire Tignolet, ‘Exsul et exsul erat’.
Théodulfe (vers 760-820/821). Parcours biographique [Thèse pour obtenir le grade de docteur de l’université de
Paris I; 15 februari 2013] Volume 1, pp. 227-232. Daar verdere literatuur. Ik laat deze sententiae buiten
beschouwing. De voornaamste reden is dat het geen compleet commentaar is zoals dat van de andere drie
exegeten en ook geen verbindingslijnen heeft met deze drie. Het valt daarmee dus moeilijk te vergelijken.
Bovendien bestaan er slechts vermoedens over de mogelijke auteur (Benedictus van Aniane?).
42

Of er toch nog meer commentaren op de Libri Regum in de negende eeuw hebben bestaan, valt natuurlijk nooit
helemaal uit te sluiten. In een boekenlijst uit 833, afkomstig uit de bibliotheek van Hildebold (gestorven in 818),
aartsbisschop van Keulen en aartskapelaan van Karel de Grote, staat onder de aan Ermbaldus uitgeleende boeken
ook een commentaar bij 1 & 2 Samuël (De libris Samuelis) vermeld. Wie was de auteur? We tasten in het
duister. Over deze boekenlijst: Rosamond McKitterick, The Carolingians and the Written Word, Cambridge
1989, pp.191-192 en pp. 261-264.
43
Avrom Saltman (ed.), Pseudo-Jerome, Quaestiones on the Book of Samuel (Leiden 1975) en idem, ‘Rabanus
Maurus and the Pseudo-Hieronymian Quaestiones Hebraeicae in libros Regum et Paralipomenon’, Harvard
Theological Review, 66 (1973), pp. 43-75.
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Zijn notities bevatten opmerkingen over de Latijnse vertaling van de Bijbel in vergelijking
met de Hebreeuwse tekst en verwijzingen naar Joodse uitlegtradities. De wijze waarop beide
Karolingische Schriftgeleerden met deze tekst zijn omgegaan, vertoont onderlinge verschillen,
bijvoorbeeld wat betreft de gemaakte selecties en hun reacties erop, en laat daarmee
misschien een bepaalde ontwikkeling zien in de houding tegenover Joden. De hiervoor
vermelde observatie van Johannes Heil en Bat-Sheva Albert, dat er een verschuiving heeft
plaatsgevonden naar een meer vijandige houding ten opzichte van Joden halverwege de
negende eeuw, kan ik hier opnieuw testen.
Eind 2011 promoveerde Caroline Chevalier-Royet op een proefschrift getiteld Lectures des
livres des Rois, dat verwant is aan mijn eigen onderzoek dat toen juist vastere vorm aannam.44
De drie door mij geselecteerde Bijbelcommentaren vormen eveneens het basismateriaal van
haar onderzoeksproject. Naast de Koningencommentaren van Claudius, Hrabanus en
Angelomus behandelt zij op vergelijkbare wijze de anonieme sententiae uit MS. BnF lat.
15679 en de Quaestiones Hebraicae van Pseudo-Hiëronymus. Dat ligt bij mij anders. De
Sententiae laat ik buiten beschouwing (zie noot 41) en de tekst van Pseudo-Hiëronymus
beschouw ik als een van de bronnen van Hrabanus en Angelomus, maar niet als een
vergelijkbaar commentaar. Dat neemt niet weg dat er raakvlakken zijn tussen haar proefschrift
en het mijne. Evenals zij belicht ik de diverse achtergronden van deze drie commentaren, hun
datering, de gegevens over de auteurs, hun werkwijzen, de edities en handschriften. Ook de
patristische bronnen waaruit deze auteurs hun kennis putten en de context van de
Karolingische hervormingsbeweging komen zowel bij haar als bij mij aan de orde. Toch is
van een werkelijke verdubbeling geen sprake. Haar vraagstelling, anders dan de mijne, is in
het bijzonder gericht op de praktische en politieke functie van deze commentaren binnen de
Karolingische maatschappij. Welke betekenis hadden deze exegetische teksten voor de
geletterden, hun opvattingen en activiteiten? Om deze functie in kaart te brengen bewandelde
zij twee wegen: een hermeneutische en een thematische. In het eerste geval ging zij op zoek
naar kennis over de persoonlijkheid van de exegeet en de essentie van zijn werk binnen de
cultuurgeschiedenis van de vroege Middeleeuwen. In het tweede geval las zij deze
commentaren als toegangspoorten tot de voorstellingen en ideeën die deze auteurs eropna
hielden.45
Raakvlakken liggen er in het gedeelte waarin zij hermeneutische kwesties aan de orde stelt
(deel 2). Dat zal niemand verbazen, omdat in mijn boek hetzelfde bronnenmateriaal het
uitgangspunt vormt. Waar nodig zal ik naar haar proefschrift verwijzen, in het bijzonder
44

Caroline Chevalier-Royet, Lectures des Livres des Rois à l’époque carolingienne (Thèse pour obtenir le grade
de docteur de l’université Paris-Sorbonne), 24 novembre 2011. Ik dank dr. Chevalier-Royet voor het beschikbaar
stellen van een kopie van haar proefschrift. Een handelseditie is in voorbereiding. Zie ook: eadem, ‘Le
commentaire de Raban Maur sur les Livres des Rois: Manuel scolaire à l’usage des moines et guide pratique à
l’usage des rois’, in: Depreux e.a. (eds), Raban Maur et son temps, pp. 293-323; eadem, ‘Saül et David, premiers
rois oints: l’interpretation de ces modèles royaux par deux exégètes carolingiens, Raban Maur et Angélome de
Luxeuil’, in: Ineke van ’t Spijker (ed.), The Multiple Meaning of Scripture: the Role of Exegesis in Early
Christian and Medieval Culture, Leiden 2009, pp. 61-76.
45

Chevalier-Royet, Lectures, p. 25: ‘La première orientation est herméneutique: en étudiant les critères
d’interprétation retenus par ces exégètes, les méthodes qu’ils mettent en oeuvre pour commenter les livres des
Rois, et le rapport entretenu par chacun d’eux avec la tradition, il est possible de définir la personnalité d’un
auteur et l’essence d’une oeuvre afin de les situer dans une histoire de la culture et des modes de pensée du haut
Moyen Âge. La deuxième orientation est thématique: parce qu’une des opérations fondamentales de l’exégèse
consiste à actualiser le discours emprunté à ses devanciers, ces commentaires offrent un accès direct aux
représentations ancrées dans la conscience de leur auteurs.’
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wanneer ik zelf hier en daar andere accenten meen te moeten leggen. In haar thematische
hoofdstukken in deel 3, die handelen over de politieke dimensies van deze exegeses aan de
hand van een analyse van de twee ‘polen’ van de kerk (le pôle terrestre en le pôle céleste),
ligt dat anders.46 Weliswaar is het onderwerp ‘Joden’ niet helemaal afwezig in deze
hoofdstukken, het is bij lange na geen kernthema. Dat wordt gevormd door de voorstellingen
van politieke macht en de mentale context daarvan in deze exegeses. Wanneer in dat verband
over het Jodendom wordt gesproken, is het bij voorkeur in het kader van slechte wereldlijke
en kerkelijke leiders (mali rectores). Joodse leiders, aldus Chevalier-Royet, werden in de
exegese van Hrabanus en Angelomus bij uitstek gezien als negatief gekleurde
contrastmodellen tegenover de goede leiders die Christus navolgden.47 Dat Hrabanus een
breder palet hanteerde wanneer hij over het Jodendom schreef, zal uit mijn onderzoek, naar ik
hoop, duidelijk worden. Maar dat onderzoek vertrekt dan ook vanuit een andere vraagstelling
die specifiek gericht is op de positie van het Joodse volk in de Karolingische exegese.

Populus prior
Vraagstelling en opzet
De hoofdvraag van mijn onderzoek luidt: wat wordt in deze exegetische commentaren van
Claudius, Hrabanus en Angelomus over Joden gezegd? Welke opvattingen hadden deze
exegeten over het Joodse volk binnen het verband van hun Bijbeluitleg? Dit laatste is naar
mijn overtuiging niet onbelangrijk, omdat geïsoleerde uitspraken over Joden, losgemaakt uit
hun exegetische context, een vertekend beeld kunnen opleveren. Hun beschrijvingen van het
Joodse volk zijn enerzijds ontleend aan uitspraken van eerdere christelijke auteurs, van
Augustinus en Hiëronymus tot Isidorus en Beda. Anderzijds krijgen die oude woorden via
hun toe-eigening een eigen dimensie, omdat ze in een nieuw verband werden gezet waarbij
tegenstellingen en verschillen - Beda heeft een andere visie dan Isidorus, Augustinus een
andere dan Hiëronymus etc. - lang niet altijd verdoezeld werden. Verder werden citaten soms
veranderd en bijgesteld, waaruit het een en ander valt op te maken over de eigen benadering
van Hrabanus en zijn mede-Schriftgeleerden. Daarnaast blijken de visies die de drie auteurs
met betrekking tot het Jodendom erop na houden, van elkaar te verschillen. Voor een deel is
dat het gevolg van het feit dat zij uiteenlopende keuzes maakten bij het citeren van
kerkvaders, waarbij ook voorkeuren voor een exegese ad litteram dan wel een allegorische
uitleg een rol konden spelen. Claudius aan de ene kant en Hrabanus en Angelomus aan de
andere kant onderscheiden zich bovendien van elkaar doordat de laatste twee gebruikmaakten
van het commentaar van de anonieme Hebraeus quidam, een commentaar dat Claudius
blijkbaar niet kende of niet wilde raadplegen. Op hun beurt nemen Hrabanus en Angelomus
onderling een andere houding aan tegenover deze Joodse bron. Dit betekent dat op basis van
een analyse van deze commentaren een meer genuanceerde en gedetailleerde beschrijving kan
worden gegeven van uiteenlopende christelijke opvattingen over Joden in de negende eeuw.
Dat het altijd koekoek één zang zou zijn geweest, is een vergissing.
Wanneer we ervan uitgaan dat in deze drie commentaren meerdere standpunten ten
aanzien van het Joodse volk worden ingenomen, dan valt wellicht meer te zeggen over de
debatten die in de negende eeuw hierover gevoerd werden. In hoeverre bijvoorbeeld kwamen
de opvattingen van Hrabanus en de zijnen overeen met de percepties binnen de Karolingische
46

De titel van deel 3 luidt: ‘Ecclesia, Recteurs et préparation du Salut: une lecture politique des Livres des Rois
par les exégètes carolingiens’ (Ibidem, p. 335).

47

Ibidem, pp. 410-411, 459-462 en 465. Chevalier-Royet interpreteert in dat verband de term antiquus hostis als
‘le peuple juif’ (vgl. pp. 395, 410, 428, 460, 478, 484). Dat is een misvatting. De ‘oude vijand’ staat voor de
duivel. In de Vulgaat komt de term als zodanig niet voor, maar wel in diverse patristische teksten vanaf
Cyprianus. Augustinus (Sermo 389) zegt het met zo veel woorden: ‘Hostis antiquus, id est diabolus.’
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elite ten aanzien van Joden? Dat er debatten gevoerd werden, blijkt uit verschillende andere
bronnen, zoals de brieven van bisschop Agobard van Lyon of de correspondentie tussen de
Spanjaard Paulus Albarus en de voormalige Frankische hofdiaken Bodo (zie hoofdstuk 2 en
3). In hoeverre er een wisselwerking heeft bestaan tussen de exegetische uiteenzettingen van
Claudius, Hrabanus en Angelomus enerzijds en diverse contemporaine gegevens aangaande
Joden anderzijds, is een intrigerende vraag die in ieder geval gesteld moet worden, al zal een
definitief antwoord daarop niet eenvoudig zijn. Het zou bijvoorbeeld kunnen gaan om allusies
op ervaringen met Joden, kritiek op standpunten van Joden over christenen, verwijzingen naar
eigentijdse Joodse geloofspraktijken en uitlegtradities, referenties aan geloofsovergangen, of
nieuwsgierigheid naar de Joodse religie. Dat de exegeses van Claudius, Hrabanus en
Angelomus volstrekt los van hun tijd stonden, lijkt mij in ieder geval weinig aannemelijk.48
De begeleidende brieven bij hun commentaren, praefationes en opdrachten spreken een
andere taal. Ook de titels die Hrabanus aan de capita in zijn commentaar meegaf, dragen soms
het stempel van zijn eigen tijd.49 Om de vraag nog eens anders te formuleren: zijn deze
commentaren vooral mentale spiegels van de schrijvers c.q. kerkelijke tradities of wellicht
ook vensters op de toenmalige realiteit?
De genoemde hoofdvraag kan alleen goed beantwoord worden, wanneer ook andere
vragen een kans krijgen. Ik som hier de belangrijkste op. Welke oogmerken hadden deze
Schriftgeleerden met hun commentaren? Welke rol vervulde hun gebruik van Joodse bronnen
(Hebraeus quidam; de geschriften van Josephus en Philo, andere nog niet geïdentificeerde
bronnen) in hun exegeses? Hoe verhielden deze bronnen zich tot andere, christelijke, bronnen
die zij eveneens en frequenter gebruikten? Welke relatie bestond er tussen de grote aandacht
voor het Oude Testament in deze periode en de perceptie van het Jodendom bij de drie
auteurs? Hadden de uiteenzettingen over het Joodse volk te maken met andere theologische
debatten, zoals bijvoorbeeld die over de verering van beelden of predestinatie, die in diezelfde
tijd gevoerd werden? Hoe laten zich de verschillen tussen de drie commentaren verklaren?
Hebben die te maken met de chronologie van hun werk (823; ca. 829; post 840) en de
ontwikkelingen in die periode in het Karolingische rijk of zijn er andere redenen? Is er een
samenhang tussen uitspraken over Israël, de synagoge, of de Joodse wet en de allegorische
exegese? Welke functie vervulde de uitleg volgens de letter (secundum litteram) en de
interesse voor de Veritas Hebraica (de Hebreeuwse Bijbeltekst en zijn uitleg)? Hoe werd de
48

Het atemporele karakter van de exegese in de negende eeuw wordt regelmatig naar voren gebracht. Zo schrijft
Pascal Boulhol, Claude de Turin, p. 174 over Claudius: ‘Quand il traite des juifs, toujours (ou presque) par
citations interposées, Claude semble donc se détacher du contexte social, politique et même religieux dans lequel
il vit, et ne songer qu’à son intemporel labeur de compilation, loin des passions qui travaillent, entre autres, son
condisciple et ami (?) Agobard.’ Chevalier-Royet, Lectures, p. 374: ‘Le propos des exégètes se veut large et
atemporel.’; eadem, ‘Saül et David’, p. 75: ‘l’ambition des exégètes carolingiens d’écrire une exégèse totale et
atemporelle ne leur permet pas de s’attarder sur des événements liés à un contexte précis.’ Ook Rudolf Schieffer
schrijft over de tijdloze pretentie van Hrabanus’oeuvre: ‘Hrabanus Maurus: Der erfolgreichste Autor des 9.
Jahrhunderts’, in: Franz J. Felten & Barbara Nichtweiss, Hrabanus Maurus. Gelehrter, Abt von Fulda und
Erzbischof von Mainz, Mainz 2006, pp. 177-187, daar p. 178.
49

Eén voorbeeld: Caput XXII van het tweede boek van Hrabanus’ commentaar heeft als titel ‘De coniuratione
Absalom contra David secundum traditionem Hebreorum’ (titel zoals vermeld in de handschriften, zie o.m.
Biblioteca Vaticana, Pal. Lat. 293, Fol. 4v; vgl. PL 109, 105C-107A). Het woord coniuratio komt in de Vulgaat
niet voor. Het is een eigentijdse term om het conflict tussen David en zijn zoon Absalom te duiden. Vgl.
Goldberg, Struggle for Empire, pp. 65-67, met betrekking tot de coniuratio van Lodewijk de Duitser tegen zijn
vader Lodewijk. Daar ook verdere literatuur over coniuratio. Een vergelijkbare gedachtegang met betrekking tot
de term perfidia in de exegese van Hrabanus bij Owen M. Phelan, The Formation of Christian Europe. The
Carolingians, Baptism and the Imperium Christianum, Oxford 2014, pp. 81-82: ‘… his reasoning and
conclusions resonated with broader religious, social, and political activities of the Carolingians. ‘Perfidy’ is not a
condemnation peculiar to the Jews, but rather is consistent with a wider Carolingian vocabulary of contempt for
foes.’
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aanwezigheid van Joden in het Karolingische rijk, hun mogelijke aantrekkingskracht op
christenen, zeker waar het hun kennis van de Hebreeuwse Bijbeltekst betrof, beoordeeld? Het
vermaarde geval van de overgang van Bodo, hofdiaken bij Lodewijk de Vrome, tot de Joodse
godsdienst in 838, gebaseerd naar eigen zeggen op exegetische inzichten en beschreven in
diverse contemporaine bronnen, maakt duidelijk dat er zoiets aan de hand zou kunnen zijn.
Was er sprake van ‘rival monotheisms’, zoals Richard Fletcher betoogt?50
Titel van mijn boek is Populus prior, wat ‘het eerste volk’ of ‘eerdere volk’ betekent.
Het is de naam die in deze commentaren soms aan het Joodse volk wordt gegeven, naast de
meer gebruikelijke aanduidingen als Israel, populus Iudaicus, populus Israeliticus of
synagoga.51 Dat ik juist deze titel heb gekozen, heeft twee redenen. In de eerste plaats maakt
het direct duidelijk dat het in deze studie gaat over het Joodse volk als populus prior binnen
het Frankische imperium, dat zichzelf als populus dei beschouwde. Vervolgens onderstreept
het de ambivalentie die dit begrip aankleeft, een ambivalentie die - zoals nog zal blijken evenzeer kenmerkend is voor de drie hier bestudeerde Karolingische exegeten wat betreft hun
benadering van het Joodse volk. Enerzijds komt daarin tot uitdrukking dat Israël het volk is
waarmee God als eerste een verbond heeft gesloten. De andere volken worden pas later in
genade aangenomen. Die laatste vormen de wilde olijf die geënt wordt op de tamme, om met
Paulus te spreken (Ro. 11, 13-24). Anderzijds refereert de populus prior aan het Bijbelse
motief van de omkering waarbij de jongere wordt uitverkoren boven de eerstgeborene en de
laatsten de eersten worden. Exemplarisch is wat dit betreft het geboorteverhaal van Jacob en
Ezau, waarin wordt gezegd dat uit hun moeder Rebecca twee volkeren voortkomen: ‘het ene
volk (Jacob) zal het andere (Ezau) overheersen; en de oudste (Ezau) zal de jongste (Jacob)
dienen’ (Gen. 25, 23).52 Maar hoe zag dat eruit in de negende eeuw? Daarover gaat deze
studie.
Voorafgaand aan de analyse van de drie commentaren heb ik twee hoofdstukken
geplaatst, die de politiek-historische en sociaal-religieuze context schetsen, waarbinnen deze
commentaren hun eigen rol vervulden. De positie van de Joden in het rijk van Karel de Grote
en Lodewijk de Vrome belicht ik in hoofdstuk 2 aan de hand van juridische teksten,
verhalende bronnen en bisschoppelijke brieven. Ook de gebruikmaking van Joodse
specialisten bij de herziening van de Bijbel door Theodulf van Orléans komt in dat hoofdstuk
aan de orde. De al eerdergenoemde Hebraeus quidam, wiens notities Hrabanus en Angelomus
in hun commentaren verwerkten, heeft in deze context - met zijn belangstelling voor de
Hebreeuwse Bijbeltekst en Joodse vertaaltradities - zijn plaats. In hoofdstuk 3 behandel ik de
microgeschiedenis van de bekering van paleisdiaken Bodo tot het Joodse geloof. De
contemporaine reacties daarop bieden een fascinerende mogelijkheid om de verschillende
50
Richard Fletcher, The Conversion of Europe. From Paganism to Christianity 371-1386 AD , Londen 1998, pp.
285-326.
51

Claudius, In libros regum, 671C (populus primus); Hrabanus, In libros IV regum, 111D en 126A (prior
populus); Angelomus, In libros regum, 394D (prior populus). Deze opsomming beoogt geen volledigheid. Vgl.
Verstrepen, ‘Raban Maur ’, pp. 28-30, over het vocabulaire van Hrabanus op dit punt. De uitdrukking komt als
zodanig niet voor in de Vulgaat.
52

Door Paulus in Ro. 9, 6-13 al aangehaald in zijn relaas over de complexe verhouding tussen Joden en
christenen. Vanaf de tweede eeuw is het een terugkerende gedachte in christelijke uitspraken over het Joodse
volk. Zie Israel Jacob Yuval, Two Nations in Your Womb. Perceptions of Jews and Christians in Late Antiquity
and the Middle Ages, Berkeley, Los Angeles & Londen 2006, in het bijzonder pp. 12-15. Het gegeven van de
omkering vindt men ook in het verhaal over Kaïn en Abel (Gen. 4, 1-16), de zegen van Efraïm en Manasse (Gen.
48, 8-22), de uitverkiezing van David als toekomstige koning boven zijn oudere broers (1 Sam. 16, 6-13), de
opvolging van David door Salomo en niet door de oudere Adonia (1 Kon. 1). Voor ‘de eersten en laatsten’: Mt.
19, 30 en 20,16; Mc. 10, 31 en Lc. 13, 30. Het onderwerp is verwant aan het ‘deposuit potentes’-motief.
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posities in kaart te brengen, die in het Frankische rijk ten aanzien van Joden werden
ingenomen. In dat hoofdstuk komt eveneens naar voren hoezeer de exegese van het Oude
Testament een factor van grote betekenis was in het debat tussen christenen en Joden.53
Over de exegese van de Libri Regum handelen de volgende drie hoofdstukken, telkens
gewijd aan een van de drie auteurs. Ik heb ervoor gekozen om ze in chronologische volgorde
te behandelen: eerst Claudius van Turijn, dan Hrabanus Maurus en tot slot Angelomus van
Luxeuil. De reden daarvan is dat op deze wijze bepaalde verschuivingen in de tijd beter te
traceren zijn. Ook krijgen we daarmee beter zicht op de al dan niet bestaande onderlinge
relaties tussen de drie commentaren. Voorafgaand aan de feitelijke analyse geef ik telkens
biografische informatie en sta ik stil bij het eigen karakter van hun exegese.
Hoofdstuk 4 gaat over Claudius van Turijn. Voorafgaand aan mijn tekstanalyse van
zijn vier boeken waaruit zijn commentaar bestaat, sta ik apart stil bij zijn visie op de exegese
ad litteram en de betekenis daarvan voor zijn houding ten opzichte van het Joodse volk. In
zijn feitelijke commentaar ligt veel nadruk op de allegorische verklaring. Maar in een aparte
appendix geeft Claudius op basis van vragen die abt Theutmirus (of Theodemir) aan hem had
gesteld, een meer letterlijke tekstbehandeling. Daaraan is in de bestaande literatuur ten
onrechte nooit veel aandacht besteed. Hier zal ik dat wel doen.
Hoofdstuk 5 heeft het Koningencommentaar van Hrabanus Maurus tot onderwerp.
Ook hier geef ik een analyse van zijn opvattingen over Joden in zijn exegese van
Samuël/Koningen, die evenals bij Claudius uit vier boeken bestaat. Speciale aandacht krijgt
zijn gebruik van de Hebraeus quidam en van de Antiquitates Iudaicae van Josephus in relatie
tot de opvattingen van Hrabanus over het Joodse volk.54 Dat kon alleen goed onderzocht
worden op basis van enkele handschriften, omdat in de Migne-editie van Patrologia Latina
belangrijke informatie uit de marge niet werd opgenomen en de eigen capita zoals Hrabanus
die bedacht had, niet goed meer in deze uitgave van Migne te traceren waren. Verderop in dit
hoofdstuk kom ik terug op de kwestie van de edities en handschriften en mijn gebruik ervan.
In hoofdstuk 5 over Hrabanus bespreek ik eveneens de wijze waarop Hrabanus de Bijbeluitleg
van Beda in zijn commentaar heeft opgenomen. Dat is van belang omdat Beda duidelijk een
positievere uiteenzetting geeft over het Joodse volk dan andere auteurs die Hrabanus aanhaalt.
De reden daarvan is, dat Hrabanus hier opnieuw de Hebraeus quidam uitvoerig citeert. Tot nu
toe is daarover nauwelijks iets gepubliceerd. Ik hoop daarmee deze anonieme bron nog
scherper voor het voetlicht te brengen.
Hoofdstuk 6 gaat over de exegese van de monnik Angelomus van Luxeuil. Van hem
zijn slechts drie Bijbelcommentaren bekend: dat over Genesis, het Hooglied en
Samuël/Koningen. Dat heeft mij doen besluiten om voorafgaand aan zijn commentaar op de
Libri Regum, het kernstuk van dit hoofdstuk, eerst in het kort deze twee andere exegeses te
behandelen met betrekking tot het onderwerp ‘Jodendom’. In deze exegeses van Genesis en
Hooglied wordt namelijk evenzeer geput uit Joodse uitlegtradities. Verder heeft Angelomus in
zijn Koningencommentaar niet alleen van de Hebraeus quidam gebruikgemaakt, maar nog
meer van het commentaar van Hrabanus. Dat maakt het mogelijk om beide exegeten met
elkaar te vergelijken, ook waar zij dezelfde Joodse bron citeren.

53

Dit hoofdstuk is grotendeels gebaseerd op mijn doctoraalscriptie ‘De zaak “Bodo/Eleazar”. Christenen
tegenover joden halverwege de negende eeuw’, Universiteit Utrecht, 2003.

54

Vgl. mijn ‘Jewish Double Portraits. Hrabanus Maurus and his commentary on 1 & 2 Samuel’, in: Yitzhak
Hen, Ora limor, Tom F.X. Noble (eds), Barbarians and Jews. Jews and Judaism in the Early Medieval West (te
verschijnen bij Brepols in Turnhout).
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Hoofdstuk 7 bevat mijn conclusie. Daarin laat ik zien welke antwoorden ik heb
gevonden op de hiervoor gestelde vragen. Speciale aandacht krijgt een vergelijking tussen de
resultaten van hoofdstuk 2 en 3 en die van de hoofdstukken 4,5 en 6.
In de rest van dit inleidende hoofdstuk sta ik stil bij de volgende zaken. Omdat 1 & 2
Samuël en 1 & 2 Koningen veelvuldig geciteerd zullen worden, geef ik hier een globaal
overzicht van de narratieve inhoud van deze Bijbelse boeken.55 Daarna laat ik de voornaamste
bronnen die Claudius, Hrabanus en Angelomus in hun commentaren gebruikt hebben, de
revue passeren (uitgezonderd Hebraeus quidam die in het tweede hoofdstuk aan de orde
komt). Vervolgens bekijk ik de eventuele dwarsverbindingen tussen de drie commentaren. Tot
slot behandel ik de edities en de handschriften van de door mij bestudeerde commentaren.

De narratieve inhoud van de Libri Regum
Fuit vir unus de Ramathaimsophim … Zo vangt de Vulgaat, de Latijnse vertaling van
Hiëronymus (ca. 331/345?-420), het verhaal over de geboorte van de profeet Samuël aan: ‘Er
was een man uit Ramathaimsophim.’ Zijn naam was Elkana.56 Een soort van
familiegeschiedenis, zoals we die ook kennen uit het boek Genesis, ontrolt zich voor de ogen
van de lezer. De vrouw van Elkana, Hanna geheten, was kinderloos. Maar God verhoorde
haar gebeden, ze werd zwanger en baarde een zoon: Samuël.
De titel van het Bijbelboek waarin dit beschreven staat, luidt in moderne
Bijbelvertalingen ‘1 Samuël’, want er is ook nog een ‘2 Samuël’, dat hierop een vervolg is.
Oorspronkelijk vormden 1 en 2 Samuël één geheel. De vertalers van de Septuagint, de
Griekse vertaling van de Hebreeuwse Bijbel uit de derde en tweede eeuw voor Chr.,
verdeelden Samuël in ongeveer twee gelijke parten, mogelijk op basis van de maximale lengte
van een boekrol. Zij gaven bovendien een andere naam aan deze teksten, namelijk: ‘van de
Koninkrijken’ (Basileioon). Misschien gebeurde dat omdat Samuël maar in een deel ervan een
hoofdrol vervulde. Daarnaast plaatsten ze onder deze titel ook nog alle teksten die nu in onze
Bijbelvertalingen als 1 en 2 Koningen te boek staan. Zo kwamen ze tot vier boeken ‘van de
Koninkrijken’. Dit in tegenstelling tot de Hebreeuwse tekst waarin de tweedeling Samuël en
Koningen (Malachim) wordt gehanteerd. Hiëronymus die het Oude Testament vanuit het
Hebreeuws in het Latijn vertaalde, vond de aanduiding Koninkrijken niet juist. Het ging
immers niet om koninkrijken van talloze volkeren, maar om het koninkrijk van slechts één
volk, het volk Israël.57 Overigens schijnt Hiëronymus zelf een zekere voorkeur te hebben
gehad voor de Joodse tweedeling in Samuël en Malachim.58 In het vervolg zal ik meerdere
aanduidingen door elkaar gebruiken om deze vier boeken te benoemen, zoals de Libri Regum,
Boeken der Koningen, Samuël/Koningen, 1 en 2 Samuël en 1 en 2 Koningen. Om verwarring
te voorkomen hanteer ik bij verwijzingen naar specifieke verzen de gebruikelijke praktijk.
55

Zie Chevalier-Royet, Lectures, pp. 33-41, voor een vergelijkbaar overzicht.

56

De weergave van de namen in de Bijbel verschilt in veel vertalingen, ook moderne. Ik gebruik in mijn eigen
tekst de spelling van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV), tenzij anders vermeld. In vertaalde citaten uit de Vulgaat
of uit de commentaren van Claudius, Hrabanus en Angelomus volg ik de daarin gehanteerde spelling. Bij
onduidelijkheid geef ik tussen haakjes de moderne spelling van de NBV.
57

Hiëronymus schrijft in zijn Prologus bij de Libri Regum over de volgorde van de Bijbelse boeken in de Joodse
traditie. De tweede afdeling, die der profeten, aldus Hiëronymus, begint bij Jozua, dan Rechters en vervolgens :
‘Tertius sequitur Samuhel, quem nos Regnorum primum et secundum dicimus. Qartus Malachim, id est regum,
qui tertio et quarto Regnorum volumine continetur; meliusque multo est Malachim, id est Regum, quam
Malachoth, id est Regnorum dicere, non enim multarum gentium regna describit, sed unius israhelitici populi qui
tribubus duodecim continetur.’ Vulgata, pp. 364-365.

58

Hiëronymus schrijft over zijn vertaling: ‘Lege ergo primum Samuhel et Malachim meum’ (ibidem, p. 365).
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Dus 1 en 2 Koningen verwijst naar 1 en 2 Koningen in de moderne Bijbeledities en niet naar 1
en 2 Samuël. Verwijzingen naar 3 en 4 Koningen blijven derhalve achterwege.
Van de tegenwoordig bekende verdeling in hoofdstukken en verzen is in de negende
eeuw nog nauwelijks sprake. Aanzetten tot een verdeling in hoofdstukken van de
verschillende Bijbelboeken vinden we weliswaar al bij Cassiodorus in de zesde eeuw.59 Maar
in de commentaren zelf wordt dikwijls een eigen indeling in hoofdstukken gehanteerd, zoals
bijvoorbeeld blijkt uit het commentaar van Hrabanus. Een indeling in verzen is in de negende
eeuw afwezig. Verwijzingen naar een vers maakte men door het te citeren of de begin- en
slotwoorden aan te halen, dikwijls in een andere letter dan die van het commentaar of in een
andere kleur.
Enkele verhaallijnen
Aan het slot van het vierde en laatste boek der Koningen verkeren we in Babylon, waar een
groot deel van het Joodse volk naartoe is gevoerd nadat de tempel van Jeruzalem en de stad
zelf zijn verwoest op bevel van Nebukadnessar, de koning van Babylonië. Een geschiedenis
van eeuwen is dan sinds de geboorte van Samuël verlopen. De Libri Regum beslaan ruwweg
de tijd vanaf ergens in de elfde eeuw voor Chr. tot 561. In dit laatste jaar werd de gevangen
koning van Juda, Jojachin, uit zijn kerker in Babylon ontslagen bij gelegenheid van de
troonsbestijging van de Babylonische vorst Ewil-Merodach (2 Kon. 25, 27-30). Zijn verdere
leven mocht hij daar aan het hof verblijven. Zo eindigt de geschiedenis in de Libri Regum met
een minimaal lichtpuntje.
Er bestaan grote verschillen tussen de eerste twee boeken van de Koningen (dus 1 en 2
Samuël) en de laatste twee (dus 1 en 2 Koningen).60 In de eerste twee hebben we te maken
met enkele hoofdfiguren om wie de meeste verwikkelingen zijn gedrapeerd, verwikkelingen
getekend door drama en tragiek, intriges en rivaliteit, vol onthullende details en legendarische
volksverhalen. Het gaat om de opkomst van Samuël, profetische leider van het volk voordat
het koningschap werd ingesteld, de ondergang van de priesterfamilie Eli, de roep van het volk
om een koning ‘zoals bij alle andere volkeren’ (1 Sam. 8,5), de zalving van Saul tot koning,
diens mentale teloorgang, de pijlsnelle politieke carrière van de jonge David, diens conflicten
met Saul, zijn koningschap, zijn morele misstappen, zijn familieveten die hij - ouder, maar
niet wijzer - nauwelijks de baas kon, en ten slotte zijn sterfbed te midden van rumoer over zijn
opvolging. Deze sterfscène treffen we aan in de eerste twee hoofdstukken van het derde boek
van de Koningen. Ze vormen de afsluiting van de ‘David story’ en de opmaat voor de
regering van Salomo.
De eerste elf hoofdstukken van het derde boek van de Koningen worden besteed aan
Salomo en zijn daden, waarvan de bouw van de tempel de meeste aandacht krijgt. Daarna is
er geen sprake meer van één protagonist als leidend principe. Wat verder volgt in deze twee
boeken van de Koningen is een continue geschiedenis van elkaar opvolgende vorsten in een in
twee delen uiteengevallen imperium, het Noordrijk/Israël en Zuidrijk/Juda. Daarbij wordt het
leven van iedere koning, zowel die van het Noordrijk als die van het Zuidrijk, in korte,
dikwijls formuleachtige zinnen gepresenteerd en beoordeeld. In 722 veroveren de Assyriërs
het Noordrijk. Het laatste deel van het vierde boek van de Koningen (hoofdstuk 18-25) gaat
dan alleen verder over het koninkrijk Juda, tot ook dat zijn einde vindt wanneer
Nebukadnessar in 586 Jeruzalem verovert en alles wat Salomo voor de tempel had laten
maken - van de bronzen zuilen tot het kleinste tempelgerei - ongedaan maakt.
59

Zie Leslie Webber Jones in: Cassiodorus Senator, An Introduction to Divine and Human Readings, translated
with an Introduction and Notes by Leslie Webber Jones, New York 1966, p. 30.

60

Zie ter oriëntatie: Robert Alter & Frank Kermode (eds) , The Literary Guide to the Bible, Cambridge, Mass.
1987, pp.122-145 (Joel Rosenberg over 1 en 2 Samuël) en pp. 146-164 (George Savran over 1 en 2 Koningen).
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Naast, maar vooral tegenover deze koningen van Juda en Israël treffen we de profeten
aan die fulmineren tegen de door de kroon gesponsorde afgoderij en Baälcultus. De bekendste
is Elia die zich met hand en tand verzet tegen koning Achab en zijn vrouw Izebel. De
verhalen over de profeten in deze boeken van de Koningen zijn het tegendeel van stereotiep of
formuleachtig. Ze zijn bijzonder levendig en vertonen vingerafdrukken van de alledaagse
werkelijkheid van gewone mensen, mogelijk een aanwijzing voor hun populariteit bij het
volk. Veruit de meeste koningen, en die van het Noordrijk allemaal, krijgen een compleet
negatieve pers. De belangrijkste uitzondering is koning Josia van Juda, die na het vinden van
de boekrol van de wet in de tempel een hervormingsprogramma doorvoert en het land van
iedere vorm van afgoderij zuivert.
In de moderne, historisch-kritische, exegese wordt deze zwart-witgeschiedschrijving er is alleen goed of kwaad - meestal verbonden met de theorie van het ‘deuteronomistisch
geschiedwerk’.61 Met deze theorie wordt bedoeld dat het geheel van de Bijbelse boeken
Jozua, Rechters, 1 en 2 Samuël en 1 en 2 Koningen in hun uiteindelijke versie, weliswaar op
basis van bestaand materiaal, geconcipieerd is door een redacteur die zich sterk liet leiden
door wat het hart vormt van het boek Deuteronomium: de idee dat wanneer het volk en zijn
koningen het verbond met God breken, ondergang en ballingschap hun deel is. Vandaar de
niet aflatende polemiek tegen afgoderij en de ongeëvenaarde positie van de cultus in
Jeruzalem. De ideale koning is degene die beantwoordt aan het beeld dat in Deuteronomium
geschetst wordt (17, 14-20): niet iemand die het te doen is om een menigte paarden of dito
vrouwen, maar die zittend op zijn troon een afschrift laat maken van de Thora van Mozes die
bij de priesters en levieten bewaard wordt, en daarin zal lezen alle dagen van zijn leven. Van
dergelijke theorieën wisten onze commentatoren niets af, maar het beeld van een vorst die
geïnteresseerd is in Bijbelse wetgeving zal hen zeker hebben aangesproken. Het ideaalbeeld
van koning Josia was immers sinds Karel de Grote stevig verankerd in de Karolingische
ideologie, zoals blijkt uit de Admonitio generalis uit 789.62
De Latijnse tekst van het Oude Testament, waarmee ik deze paragraaf begon, was
ontleend aan de vertaling van Hiëronymus. Zijn vertaling vormde in de meeste gevallen de
basistekst waarmee in de Karolingische periode door exegeten en andere geleerden werd
gewerkt. Tegelijk kreeg men soms te maken met daarvan afwijkende vertalingen, omdat
kerkvaders zoals Augustinus niet de vertaling van Hiëronymus hadden gebruikt maar oudere
Latijnse vertalingen op basis van de Griekse Septuagint; deze vertalingen worden nu meestal
aangeduid als de Vetus Latina. Deze verschillen, die naar voren kwamen als ze citeerden uit
het werk van Augustinus of anderen, attendeerden de exegeten erop dat een vertaling niet
gelijkstond aan de Hebreeuwse grondtekst. Ze beseften daarmee dat de veritas hebraica niet
in alle gevallen zonder meer samenviel met de vertaling van Hiëronymus, hoe hoog zij de
geleerde asceet ook hadden.63 In een aantal gevallen, Theodulf, Hrabanus en Angelomus zijn
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De theorie staat op naam van Martin Noth. Zie zijn Überlieferungsgeschichtliche Studien. Tübingen 1957
[oorspronkelijk 1943: Schriften der Königsberger Gel. Gesell., 18. Jahr, Geisteswiss. Klasse, Heft 2]. Zijn
theorie is wijd verspreid, maar wordt niet meer door iedereen zonder meer aanvaard, omdat in het recente
exegetische onderzoek de eigenheid van de afzonderlijke Bijbelboeken als literaire eenheid weer meer serieus
genomen wordt. Vgl. Mark Leuchter, Samuel and the Shaping of Tradition, Oxford 2013, in het bijzonder pp.1321: ‘Viewing Samuel through a Deuteronomistic Lens’.

62
‘… nam legimus in regnorum libris, quomodo sanctus Iosias regnum sibi a Deo datum circumeundo,
corrigendo, ammonendo ad cultum veri Dei revocare …’ in: Die Amonitio generalis Karls des Grossen, ed.
Michael Glatthaar nach Vorarbeiten von Hubert Mordek und Klaus Zechiel-Eckes (MGH, Fontes iuris
Germanici antiqui in usum scholarum seperatim editi 16), Wiesbaden 2013, p. 182, r. 30-32.
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er voorbeelden van, ging men op zoek naar nieuwe informatie. Joodse tijdgenoten, al of niet
bekeerd tot het christendom, brachten in dergelijke gevallen soms uitkomst. Een ervan, lange
tijd verscholen onder de naam Pseudo-Hiëronymus, is intussen aan de vergetelheid ontrukt.64
In het vervolg zullen we nog veel met hem te maken krijgen. De overtuiging van Cassiodorus
dat met de vertaling van Hiëronymus het raadplegen van Hebreeuwse bronnen onnodig was
geworden, was niet meer up-to-date.65

Exegese van de Libri Regum (eerste tot en met de achtste eeuw)
De Karolingische doctores beoogden het patristische erfgoed te actualiseren en tot op
bepaalde hoogte te populariseren in het kader van een breed educatief programma dat zijn
centrum had in de heilige tekst van de Bijbel, maar dat vandaar uit een steeds grotere omtrek
kreeg. Zij steunden daarbij op ontwikkelingen die al eerder begonnen waren en die John
Contreni ooit treffend typeerde met ‘The culture of one book became the culture of many
books’.66 Zij gingen op zoek en verzamelden in dat kader zo veel mogelijk teksten van
kerkvaders. Zij kopieerden die, wisselden die uit met andere geleerden, vergeleken die teksten
met elkaar, haalden ze uit elkaar en verwerkten stukken eruit in eigen werk tot nieuwe
synthetische compilaties.67 Veel geschriften uit dit erfgoed betroffen de uitleg van
Bijbelperikopen en grotere delen van Bijbelboeken, waaronder de ‘Boeken der Koningen’ of
wel de Libri Regum.
Vanaf het ontstaan van de kerk is de Hebreeuwse Bijbel, die door christenen wordt
aangeduid als Oude Testament, door christelijke, aanvankelijk Joods-christelijke, auteurs
geparafraseerd, uitgelegd en geïnterpreteerd. Dat begon al met de brieven van Paulus, die de
oudste stukken van het Nieuwe Testament vormen. Maar ook in de vier evangeliën,
Handelingen van de apostelen of Apocalyps treffen we telkens exegeses aan van wat in Thora,
Profeten en andere oudtestamentische boeken geschreven staat. Daarna is de stroom van
interpretaties via vertalingen, preken en veelsoortige verklaringen niet meer opgehouden.
Naast historische en taalkundige toelichtingen ontwikkelde zich de allegorische uitleg waarin
63

Voor de geweldige invloed van Hiëronymus op de Schriftgeleerden in de negende eeuw: Bernice M.
Kaczynski, ‘Edition, Translation, and Exegesis. The Carolingians and the Bible’, in: Richard E. Sullivan (ed.),
‘The Gentle Voices of Teachers’. Aspects of Learning in the Carolingian Age, Columbus 1995, pp. 171-185.
64

De naam Pseudo-Hiëronymus wordt voor diverse anonieme middeleeuwse teksten gebruikt. Zo bestaat er
bijvoorbeeld ook een anoniem Marcuscommentaar op naam van Pseudo-Hiëronymus. Vgl. Expositio euangelii
secundum Marcum, CCSL 82 (ed. M. Cahill). Een monografie over de kameleonachtige naam ‘PseudoHiëronymus’ ontbreekt, zover ik kan zien.
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Vgl. de loftrompet die Cassiodorus over Hiëronymus in zijn Institutiones aanheft: ‘Beatus Hieronymus,
Latinae linguae dilatator eximius, - qui nobis in translatione divinae Scripturae tantum praestitit, ut ad Hebreum
fontem paene non egeamus accedere, quando nos facundiae suae multa cognoscitur ubertate satiasse, - plurimis
libris, copiosis epistulis fecit beatos, quibus scribere Domino praestante dignatus est.’ Toegegeven, Cassiodorus
zet er paene (bijna) bij. Zie Cassiodor, Institutiones Divinarum et Saecularum Litterarum. Einführung in die
Geistlichen und Weltlichen Wisenschaften. Lateinisch-Deutsch. Erster Teilband. Übersetzt und eingeleitet von
Wolfgang Bürsgens, Freiburg 2003. Citaat op p. 230. De Latijnse tekst daar volgt de editie van R.A.B. Mynors
(Cassiodori Senatoris institutiones, Oxford 1937).
66

John J. Contreni, ‘Learning in the Early Middle Ages’, in: idem, Carolingian Learning, Masters and
Manuscripts, Hampshire 1992, I, pp. 1-21 (oorspr. 1988). Citaat op p.5.
67

Over uitwisseling via correspondentie zie eveneens Contreni in een even fraai als informatief artikel, ‘The
Carolingian School: Letters from the Classroom’, in: idem, Carolingian Learning, XI, pp. 81-111. Verder Sita
Steckel, Kulturen des Lehrens im Früh- und Hochmittelalter. Autorität, Wissenskonzepte und Netzwerke von
Gelehrten, Keulen, Weimar & Wenen 2011, in het bijzonder pp. 295-376 (‘Distanz überwinden. Mechanismen
frümittelalterlicher Briefkommunikation’).
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aan de oude Joodse teksten een nieuwe, christelijke, betekenis werd toegekend. In veel
gevallen werd in een dergelijke christelijke exegese een anti-Joodse teneur merkbaar en
zichtbaar.
Ook de vier boeken van de Koningen werden op deze wijze door kerkelijke geleerden,
al dan niet van bisschoppelijke statuur, becommentarieerd. Aanvankelijk gebeurde dat niet in
een systematische uiteenzetting waarbij ieder Bijbelvers van een uitleg werd voorzien, zoals
dat in huidige Bijbelcommentaren gebruikelijk is. Soms betrof het losse preken over bepaalde
passages, dan weer meer wetenschappelijke toelichtingen op moeilijk te begrijpen woorden of
zinnen. De morele betekenis van bepaalde verhalen werd daarbij niet vergeten, noch de
typologische uitleg van personen waarin bijvoorbeeld Koning David als een
voorafschaduwing van Christus werd beschouwd.
Al dit materiaal, disparaat naar inhoud en vorm, afgeschreven in afzonderlijke
manuscripten, verspreid over afgelegen kloosters en bisschoppelijke bibliotheken, werd in de
Karolingische periode naarstig verzameld en besproken. Om welke commentaarteksten ging
het bij de Boeken der Koningen? Welke auteurs werden gekopieerd, geraadpleegd en
geciteerd? Al in de zesde eeuw maakte Cassiodorus in zijn handboek voor monniken, de
Institutiones divinarum et humanarum lectionum, een overzicht van de inhoud van de Bijbelse
geschriften en verwees daarbij naar eerdere commentaren. De boeken der Koningen kregen
een afzonderlijke paragraaf toebedeeld. Daarin verwees Cassiodorus bijvoorbeeld naar preken
van Origenes over 1 Samuël en naar het boekje van Augustinus met antwoorden aan
Simplicianus en eveneens naar diens grote werk De Civitate Dei, in het bijzonder zijn uitleg
daarin van het lied van Hanna (1 Sam. 2). Het zijn onder meer deze bronnen die we ook bij
onze drie Karolingische exegeten zullen aantreffen.68
Hieronder geef ik een beknopt overzicht van de voornaamste bronteksten die in de
Bijbelexegeses van Claudius, Hrabanus en Angelomus een rol speelden.69 Daarbij moeten we
ons realiseren dat niet alle teksten bij deze drie een vergelijkbare plaats innamen. Sommige
ontbraken bij de een, terwijl de ander ze juist wel opnam. Claudius steunde bijvoorbeeld
minder op Hiëronymus dan Hrabanus Maurus, die op zijn beurt weer minder moest hebben
van Origenes. Bij dergelijke verschillen sta ik hier niet al te lang stil. Ze komen waar nodig
nog aan de orde in de afzonderlijke hoofdstukken over deze drie exegeten.
Josephus, Antiquitates Iudaicae
Weliswaar was Josephus een Joodse historicus en geen christelijke exegeet, toch werd hij
veelvuldig aangehaald door kerkelijke auteurs, zoals bijvoorbeeld blijkt uit het werk van
Hiëronymus. Maar ook in de vroege Middeleeuwen werden zijn boeken volop geraadpleegd.
Josephus was een tijdgenoot van de eerste volgelingen van Jezus en werd in 37/38 geboren in
een familie die tot de Joodse priesterklasse behoorde.70 Tijdens de Romeins-Joodse oorlog
(66-70) raakte hij in Romeinse gevangenschap, maar werd door Flavius Vespasianus
vrijgelaten. Hij stierf in Rome (na 100), waar hij min of meer tot de clientèle van de Flavische
68

Cassiodorus, Institutiones/Einführung, pp. 126-132. Vgl. Cassiodorus Senator, An Introduction to Divine and
Human Readings. De paragraaf over de Libri Regum op pp. 78-81. Noot 17 (p. 80) verwijst ten onrechte naar de
nieuwtestamentische Anna (Luc. 2,36 vv) in plaats van naar de moeder van Samuël. Een ander boek van
Cassiodorus, zijn Expositio psalmorum (CCSL 97 en 98, ed. M. Adriaen, 1958), was voor Hrabanus en zijn
vakbroeders een brontekst, al citeren ze daaruit in hun Koningencommentaren niet zo vaak.

69

Vgl. Chevalier-Royet, Lectures, pp. 42-66. Zij behandelt Origenes, Ambrosius, Augustinus, Paterius, Isidorus
van Sevilla en Beda Venerabilis.
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Zie voor Josephus: Harold W. Attridge, ‘Josephus and His Works’, in: Michael E. Stone (ed.), Jewish Writings
of the Second Temple Period. Apocrypha, Pseudepigrapha, Qumran Sectarian Writings, Philo, Josephus, Assen
& Philadelphia 1984, pp. 185-232.
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keizers was gaan behoren (vgl. zijn naam Flavius Josephus). Zijn moedertaal was Aramees.
Zijn meeste werken schreef hij in het Grieks. De door hem zelf meegemaakte oorlog voorzag
hij van een gedetailleerd historisch verslag tot en met het einde toen Jeruzalem door de
Romeinen werd ingenomen en verwoest (De bello Iudaico). Deze laatste beschrijvingen, maar
ook de vele gegevens die bij hem te vinden zijn over enkele personen uit de evangeliën,
hebben zijn populariteit onder christenen sterk bevorderd, zelfs zo dat hij wel eens als de
vijfde evangelist werd gezien.71 Zijn werken werden vanuit het Grieks in het Latijn vertaald
omdat het Latijn onder christenen in het Westen steeds meer het Grieks verdrong.72
Het boek van Josephus dat in de commentaren op de Libri Regum het meest wordt
geciteerd, is zijn Joodse Oudheden (Antiquitates Iudaicae), geschreven ca. 93-94; hijzelf
noemde het Archaiologia. Daarin vertelde Josephus de geschiedenis vanaf de schepping van
de wereld tot en met het jaar 66, de tijd dat Nero keizer was. Het werk, dat uit 20 boeken
bestaat, is voor een groot deel een soort ‘Oude Testament Opnieuw’, een vrije parafrase van
veel verhalende gedeelten uit de Bijbel aangevuld met ander materiaal en eigen
geschiedkundig onderzoek. De boeken 5 tot en met 10 lopen min of meer parallel met
Samuël/Koningen. De Latijnse vertaling kwam tot stand op instigatie van de hiervoor
genoemde Cassiodorus, maar al eerder vertaalde Hiëronymus citaten uit het Griekse origineel.
Onze Karolingische Bijbelgeleerden haalden Josephus soms rechtstreeks aan, maar in andere
gevallen uit de tweede hand, bijvoorbeeld via het werk van Hiëronymus of Beda.73
Origenes
In een brief aan zijn oud-leerling Lupus schreef Hrabanus Maurus in 840-841 over de bronnen
van zijn commentaar bij 1 Corinthiërs: ‘Al deze geleerden (doctores) waren katholiek, met
uitzondering van Origenes, van wie ik echter alleen die citaten heb opgenomen waarvan ik
geloofde dat zij een katholieke strekking (catholico sensu) etaleerden. Maar aan andere ben ik
voorbijgegaan.’74 Claudius daarentegen verwees zonder enige reserve naar de grote
Bijbelgeleerde uit Alexandrië.75 Pascal Boulhol denkt dat dit mogelijk een gevolg was van de
opleiding die Claudius in Lyon bij bisschop Leidrad had genoten. Origenes en zijn
allegorische interpretaties vielen daar volgens deze auteur zeer in de smaak.76 Ook
Angelomus wist het homiletisch werk van Origenes te vinden.77
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Ook het zogenoemde Testimonium Flavianum, een christelijke invoeging in de Antiquitates van Josephus over
Jezus Christus, heeft aan zijn populariteit onder christenen veel bijgedragen.
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Voor de Latijnse vertaling uit het Grieks in opdracht van Casiodorus, zie diens Institutiones/Einführung (c.
17).
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Ik heb gebruik gemaakt van de Engelse vertaling van de Antiquitates zoals die met commentaar te vinden is in
Christopher T. Begg (ed.), Flavius Josephus. Translation and Commentary, Vol. iv [ = Judean Antiquities 5-7],
en Steve Mason (ed.), Vol. v (= Judean Antiquities 8-10), Leiden & Boston 2005. Er bestaat geen recente
kritische editie van de volledige Latijnse vertaling van de Antiquitates. Franz Blatt (ed.), The Latin Josephus
Aarhus 1958, bevat alleen de eerste vijf boeken. De Latijnse editie van Frobenius van de werken van Josephus
dateert uit 1524. Sinds 2013 is Richard Matthew Pollard ‘The Latin Josephus Project’ op internet begonnen. De
Latijnse versie van de eerste acht boeken van de Antiquitates op basis van het MS Bamberg, Msc. Class. 78 (s.
IX), is inmiddels gerealiseerd. Ernaast staat de Griekse tekst uit de editie van Benedictus Niese uit 1888-1895.
Waar nodig heb ik de editie van Blatt geraadpleegd alsmede de site van ‘The Latin Josephus Project’:
<sites.google.com/site/latinjosephus>.
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Hrabanus, Epistola 23, p. 430, r. 3-5. Vgl. Pierre Boucaud, ‘Raban Maur, Commentateur de la Première Épître
aux Corinthiens’, in: Raban Maur et son temps, pp. 305-323. Een Franse vertaling van de brief op pp. 312-314.
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Claudius, Epistola 2, p 594, r. 12 en Epistola 5, p. 599, r. 23 en citeert hem bijvoorbeeld ook in het begin van
zijn Koningencommentaar: Super libros regum, 637D-638D.
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Boulhol, Claude de Turin, p. 19.
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De discussies over de rechtgelovigheid van Origenes dateerden al uit de tijd toen deze
nog leefde (ca. 185 - ca. 254), maar gingen in volgende eeuwen nog flink door. Ze hadden
meer van doen met zijn theologische standpunten - hij was de eerste systematische christelijke
denker - dan met zijn exegetische inzichten, hoewel zijn sterke voorkeur voor de allegorische
Bijbeluitleg niet door iedereen voor zoete koek werd geslikt.78 Origenes schreef in het Grieks.
Veel van zijn werk werd vertaald door Rufinus van Aquileia (ca. 345-411). Deze was
aanvankelijk de boezemvriend van Hiëronymus, maar raakte later met hem gebrouilleerd en
wel precies over de theologie van Origenes en het door Rufinus geleverde vertaalwerk. Een
deel van het werk van Origenes kennen we alleen uit de vertalingen van Rufinus. Het zijn
vooral deze vertalingen die in de vroege Middeleeuwen werden geraadpleegd.
Origenes schreef een groot aantal exegetische werken, van korte explicaties van
moeilijke passages (scholia) tot preken en wetenschappelijke commentaren. Slechts enkele
preken van Origenes over de Libri Regum zijn bewaard gebleven. Ze betreffen1 Sam. 17
(David en Goliat), 1 Sam. 28, 3-25 (de heks van Endor) en de eerste twee hoofdstukken van 1
Samuël (geboorte van Samuël en het loflied van Hanna).79
Johannes Chrysostomos
Alleen in het Koningencommentaar van Claudius vinden we enkele lange citaten uit het werk
van de beroemde Griekse kerkvader Johannes (ca. 350? - 407), vanwege zijn legendarische
retorische talenten vanaf de zesde eeuw Chrysostomos (Guldenmond) bijgenaamd. In de
andere twee commentaren wordt Chrysostomos niet als bron gebruikt.
Aanvankelijk werkte Johannes als priester in zijn geboortestad Antiochië waar zijn preken een
ongekend succes hadden.80 Toen hij in 398 tegen zijn zin tot patriarch van Constantinopel
werd gebombardeerd, ging het mis. Hij paste van geen kant in de keizerlijke ambiance vol
intriges. Zijn compromisloze kritiek op alles en iedereen, keizerin Eudoxia niet uitgesloten,
plus zijn onbuigzame houding toen hij hervormingen wilde doorvoeren, werden hem niet in
dank afgenomen. In 403 werd hij afgezet. De laatste jaren van zijn leven bracht hij in
ballingschap door. Hij staat bekend als een geharnaste polemicus adversus Iudaeos.81
De bisschop van Turijn maakte gebruik van een Latijnse vertaling van zijn homilie
over de profeet Elia, die in de Libri Regum een markante plaats inneemt. Of de homilie echt
van Chrysostomos afkomstig is, is twijfelachtig.82 Maar dat wist Claudius niet.
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Cantelli, Angelomo, p. 304, n. 26 en 27 en pp. 316-320.
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Cassiodorus laat in zijn Institutiones weten, dat hij onorthodoxe passages bij Origenes markeerde met een
apart symbooltje (vgl. Institutiones/Einführung, pp. 77-78). Voor leven en werk van Origenes: P. Nautin,
Origène. Sa vie, son oeuvre, Parijs 1977. Vgl. Chevalier-Royet, Lectures, pp. 45-47.
79

Vgl. Origenes, Homiliae in librum regnorum: Patrologia Graeca, XII, 995-1028. Recente editie in: Sources
Chrétiennes 328: Homélies sur Samuel, éd. P. en M.-T. Nautin, Parijs 1986. In 1941 werden in Toura (Egypte,
niet ver van Cairo) Griekse fragmenten gevonden van een commentaar op de boeken der Koningen. (Johannes
Quasten, Patrology, vol. ii, Utrecht & Antwerpen, 1953, p. 51). Cassiodorus vermeldt (Institutiones/Einführung,
p. 79) vier preken van Origenes over 1 Samuël.
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J.N.D. Kelly, Golden Mouth: The Story of John Chrysostom – Ascetic, Preacher, Bishop, Ithaca 1995.
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Cohen, Living Letters, pp.14-15.
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Vgl. J.-P. Bouhot, ‘Adaptations latines de l’Homélie de Jean Chrysostome sur Pierre et Élie’, RB 112 (2002)
pp. 36-71 en pp. 201-235. De tekst in PG, 50, col.725-736.
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Hiëronymus
In geen van de drie commentaren ontbreekt het werk van Hiëronymus.83 Bij Claudius is zijn
aanwezigheid zeer gering. Hij vermeldt hem bovendien nergens expliciet.84 Maar bij de beide
anderen wordt hij uitvoerig aan het woord gelaten. Hrabanus noemde Hiëronymus in het
begeleidend schrijven uit 829 van zijn Koningencommentaar ‘de eminente vertaler van de
heilige boeken’ (insignis interpres divinorum librorum), Angelomus schreef in zijn
commentaar iets vergelijkbaars over de ‘in drie talen deskundige vertaler’ (noster interpres in
tribus linguis peritus).85
Hiëronymus was niet alleen de vertaler van de Bijbel uit het Hebreeuws en het Grieks,
maar ook exegeet, geschiedschrijver, biograaf, bovendien epistolair talent, polemist, en
asceet.86 Hij heeft veel Bijbelboeken becommentarieerd, maar een eigen uitleg van de Boeken
der Koningen heeft hij niet geschreven. Toch waren er andere werken van Hiëronymus die
hem bijzonder geschikt maakte als deskundige bron voor de Karolingische exegeten, zeker als
het ging om taalkundige en historische informatie. Het betreft in het bijzonder zijn Liber
interpretationis Hebraicorum nominum en zijn De situ et nominibus locorum Hebraicorum
liber. Het laatste was een bewerking door Hiëronymus van het Onomastikon van de
kerkhistoricus Eusebius (ca. 260 - ca. 340). Gegevens uit deze twee naslagwerken kom je op
veel bladzijden van de commentaren van Hrabanus en Angelomus tegen en een enkele keer
bij Claudius. Verder waren enkele stukken uit zijn Jesajacommentaar voor hen handig om er
bij te betrekken, omdat de verhalen in 2 Kon. 18, 19 en 20 over Koning Hizkia een parallel
hadden in het Bijbelboek Jesaja (hoofdstukken 36-39). Ook gedeelten uit enkele brieven van
Hiëronymus, waarin hij passages uit de Bijbel bespreekt, vinden we terug in deze
commentaren: Brief 18A over Jesaja 6,1-9; brief 52 (over Abisag de Sunamitische), en brief
74 (over het oordeel van Salomo).87
Augustinus
Net als zijn tijdgenoot Hiëronymus heeft Augustinus talloze sporen nagelaten in de
Karolingische exegese.88 Geboren in 354 in het Noord-Afrikaanse Thagaste verbleef hij bijna
zijn gehele leven in Noord-Afrika, dat toen binnen het Romeinse Rijk viel. Toen hij in 430
83

Chevalier-Royet laat bij haar bespreking van de bronnen in haar Lectures des Livres des Rois Hiëronymus
buiten beschouwing. De reden daarvan is mij niet duidelijk.
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Italiani, La tradizione esegetica, pp. 133-145: ‘Indice delle fonti per autore’, wijst ten onrechte niet op
Hiëronymus bij de bespreking van de bronnen van Claudius. Maar gelijk al aan het begin citeert Claudius
Hiëronymus. Zie Claudius, Super libros regum, 637A, een ontlening aan de proloog van Hiëronymus bij diens
vertaling van de Libri Regum. In andere commentaren van Claudius, zoals zijn Jozuacommentaar, wordt
Hiëronymus eveneens geciteerd. Vgl. Boulhol, Claude de Turin, p. 287.
85

Hrabanus, Epistola 14, p. 402, r. 28-29; Angelomus, In libros regum, 348A.
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Vgl. de klassieke studie van J.N.D. Kelly, Jerome. His Life, Writings, and Controversies, Londen 1975. Voor
een meer recente benadering met nadruk op de zelfpresentatie van Hiëronymus: Megan Hale Williams, The
Monk and the Book. Jerome and the Making of Christian Scholarship, Chicago & Londen 2006.
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Het Liber interpretationis Hebraicorum nominum is uitgegeven in CCSL 72, pp. 57-161 (ed. P. de Lagarde).
Voor de libri Regum pp. 102-118. Zijn De situ et nominibus locorum Hebraicorum liber is uitgegeven in PL 23,
col. 859-976. Het Jesajacommentaar in CCSL, 73 en 73A (ed. M. Adriaen). De brieven van Hiëronymus in
CSEL, 54, 55 en 56 (ed. I. Hilberg).
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De klassieke studie van Peter Brown, Augustine of Hippo. A Biography, Londen 1967, heeft na bijna een halve
eeuw zijn waarde behouden. Van recentere datum is de omvangrijke biografie van Serge Lancel, Saint Augustin,
Parijs 1999. Voor Augustinus’ opvattingen over de Joden: Fredriksen, Augustine and the Jews. Vgl. ChevalierRoyet, Lectures, pp. 49-52.
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stierf, werd zijn bisschopsstad belegerd door de Vandalen en liep het Romeinse Rijk in het
Westen op zijn laatste benen. De vijf jaren die hij buiten Noord-Afrika in Italië doorbracht,
waren wezenlijk voor de rest van zijn leven. Hij ontworstelde zich daar aan de christelijke
beweging der Manicheeërs, die hij jaren had aangehangen, liet zich dopen door Ambrosius
van Milaan en sloot zich aan bij de katholieke christenheid. Terug in Noord-Afrika werd hij
priester en bisschop van Hippo Regius. Daar dicteerde hij het ene na het andere geschrift,
waarvan zijn Confessiones wellicht het beroemdste is.
Zonder het gedachtegoed van Augustinus, vervat in miljoenen woorden, zijn de
vroegmiddeleeuwse Bijbelcommentaren moeilijk voorstelbaar. Deels werd hij rechtstreeks
geraadpleegd, deels kwamen zijn woorden via citaten bij anderen in deze commentaren
terecht. Augustinus schreef geen eigen uitleg van de Libri Regum, zoals hij dat bijvoorbeeld
wel deed voor het boek Genesis, de Psalmen of het evangelie van Johannes. Maar in zijn De
Civitate Dei, volgens hemzelf het magnum opus et arduum van zijn late jaren - het kwam tot
stand tussen 413 en 426 - behandelde hij onder meer heel de geschiedenis zoals die vanaf de
schepping der wereld in de Bijbel wordt verteld. In boek 17 van De Civitate Dei wordt de
periode van David en Salomo behandeld. Het zijn deze passages uit de boeken
Samuël/Koningen, dikwijls allegorisch uitgelegd met het oog op Christus en zijn kerk, die we
bij onze drie exegeten terugvinden, dikwijls gecombineerd met citaten van anderen. Naast
Augustinus’ boek over de Stad Gods, niet alleen bij de exegeten populair maar ook bij Karel
de Grote zelf, werden andere werken van hem in deze commentaren geciteerd.89 Claudius van
Turijn, die van de drie vermoedelijk de grootste bewonderaar van Augustinus was, haalde ook
diens antwoorden op vragen van Simplicianus aan (De diversis quaestionibus ad
Simplicianum), een boek uit 396, waarin verschillende passages uit Samuël/Koningen aan de
orde worden gesteld.90 Volgens Paula Fredriksen neemt dit laatste boek een sleutelpositie in
waar het Augustinus’ opvattingen over het Jodendom betreft. Zij acht het bovendien ‘one of
the most vivid, and vividly oral, of all of Augustine’s works’.91
Gregorius de Grote in het florilegium van Paterius
Van Gregorius (ca. 540-604) is een commentaar overgeleverd waarin hij de eerste zestien
hoofdstukken van 1 Samuël bespreekt. Alleen, onze drie Karolingische Bijbeluitleggers waren
daar niet van op de hoogte. Zij citeerden dit commentaar in ieder geval nergens.92 Toch
89

Voor Karel de Grote en zijn genoegens bij lezing van De Civitate Dei zie Einhard, Vita Karoli magni, ed.
Oswald Holder-Egger (MGH, SSrG, Hannover:1911, herdruk 1965), p. 29: ‘Delectabatur et libris sancti
Augustini praecipueque his qui de civitate Dei praetitulati sunt.’ De Civitate Dei is uitgegeven in CCSL 47 en 48
(ed. B. Dombart & A. Kalb, 1955). Voor de kwalificatie magnum opus et arduum: Fredriksen, Augustine and the
Jews, p. 331

90

Voor de tekst van De diversis quaestionibus ad Simplicianum zie CCSL 44 (ed. A. Mutzenbecher, 1970).
Augustinus bespreekt in het tweede deel daarvan de volgende passages (pp. 57-91): 1 Sam 10,10; 1 Sam. 16,14;
1 Sam. 15,11; 1 Sam. 28, 7-19; 2 Sam. 7, 18; 1 Kon. 17,20; 1 Kon. 22, 19-23.
91

Fredriksen, Augustine and the Jews, p. 175. Voor nog andere door Claudius geciteerde werken van
Augustinus, zie Italiani, La tradizione esegetica, pp. 135-138.
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Vgl. Adalbert de Vogüé, ‘Les plus anciens exégètes du Premier Livre des Rois: Origène, Augustin et leurs
épigones’, Sacris Erudiri, 29 (1986), pp. 5-12. Het commentaar - In Librum primum Regum Expositio - werd
uitgegeven in CCSL 144 (ed. P. Verbraken, 1963), pp. 47-614. De Vogüé publiceerde een vertaling in Sources
Chrétiennes (nr. 432, Paris 1998), maar veronderstelt dat Petrus van Cava (12e eeuw) de auteur is. Over deze
kwestie: Lellia Cracco Ruggini & Giorgio Cracco, ‘Gregorio Magno e i “libri dei Re”’, in: Philip Rousseau &
Manolis Rapoutsakis (eds), Transformations of Late Antiquity. Essays for Peter Brown, Aldershot 2009, pp. 223258. De toeschrijving aan Petrus van Cava is omstreden. Chevalier-Royet, Lectures, p. 52, noot 1, volgt De
Vogüé. R.A. Markus, Gregory the Great and his World, Cambridge 1997, p. 16 gaat ervan uit dat de expositio
van Gregorius is.
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verwezen zij in hun commentaren op Samuël/Koningen met grote regelmaat naar papa beatus
et suavissimus doctor Gregorius.93 De bron waaruit zij hier bijna uitsluitend putten, was een
bloemlezing die Paterius rond 595 had samengesteld uit het werk van Gregorius, die toen
intussen vijf jaar paus was. Paterius maakte deel uit van de kring van vertrouwelingen rond de
paus in het Lateraanse paleis. Hij hoorde bij de fratres van wie Gregorius zei dat ze met hem
familiariter leefden, en was een van zijn notarii.94 De teksten die Paterius bijeensprokkelde,
kwamen voor een groot deel uit Gregorius’ meest bekende boek Moralia in Job, maar hij
ordende ze opnieuw per afzonderlijk Bijbelboek van Genesis tot Hooglied.
Evenals Augustinus bewandelde Gregorius een dubbel spoor in zijn exegese. Naast de
historische betekenis, die minder goed uit de verf komt, hechtte hij grote waarde aan de
allegorische uitleg. Deze geestelijke betekenis had zijn overduidelijke voorkeur, waarbij de
morele strekking, anders gezegd de tropologische uitleg, vooropstond. De Bijbelse geschriften
beoogden immers levensvernieuwing. De oude mens diende te worden afgelegd. In Christus
zijn we een nieuwe schepping (vgl. 2 Cor. 5, 17).95
De tekst van Paterius staat bekend als Liber Testimoniorum en is als Liber de
expositione Veteris ac Novi Testamenti de diversis libris S. Gregorii Magni concinnatus
afgedrukt in PL 79, 683-916. Ongeveer een tiende ervan heeft betrekking op de Libri Regum,
weer onderverdeeld per 1 en 2 Samuël en 1 en 2 Koningen.96 Gregorius respecteerde de
rechten van Joden volgens de Romeinse wet, maar anders dan Augustinus bezat hij een
negatievere mentaliteit ten opzichte van hen wanneer hij de Bijbel allegorisch interpreteerde.
Jeremy Cohen typeerde zijn positie als ‘Between Sicut Iudaeis and Adversus Iudaeos’.97
Isidorus van Sevilla
Met Isidorus (ca. 560?-636) bereiken we de drempel van de vroege Middeleeuwen.98 Geboren
in een Spaans-Romeinse familie uit de lagere adel, groeide hij op in Sevilla, waar zijn broer
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De typering is van Hrabanus in zijn schrijven aan Hilduinus, MGH, Epistola 14, p. 402, r. 29. Vgl. ook
Claudius van Turijn, Super libros regum, 689B: ‘Lege enim Moralia sancti Papae Gregorii, ubi exposuit,
quomodo beatus Job maledixit dei suo …’

94

Voor Paterius zie Jeffrey Richards, Consul of God. The Life and Times of Gregory the Great, Londen e.a.
1980, pp. 70-84 (‘The Gregorian Court Circle’).

95

Een knappe samenvatting van Gregorius’ exegetische uitgangspunten in vergelijking met die van Augustinus
geeft R. A. Markus, Gregory the Great, pp. 34-50 (‘Sapienter indoctus: scriptural understanding’).

96

Vgl. Cracco Ruggini & Gracco, ‘Gregorio Magno’, p. 233, n. 43. Zie ook: Rymond Étaix, ‘Le Liber
testimoniorum de Paterius’, Revue des Sciences Religieuses 32 (1958), 66-78. De precieze verdeling van de tekst
is als volgt: PL 79, 789D-798B (Liber septimus: De testimoniis in primum Regum); 797C-806D (Liber octavus:
De testimoniis in secundum Regum); 813B-820A (Liber nonus: De testimoniis libri tertii Regum); 819B-869A
(Liber decimus: De testimoniis in librum quartum). Het volgende onderdeel (Liber undecimus) gaat over de
Psalmen.
97

Cohen, Living Letters, pp. 73-94. De typering is de ondertitel van het hoofdstuk over Gregorius (p. 73). Zie
ook p. 92-94. Vgl. Markus, Gregory the Great, pp. 76-80, over christenen en Joden bij Gregorius met accent op
respect voor de Romeinse wet.
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De volgende informatie over Isidorus ontleen ik aan Claudio Leonardi, ‘Aspects of Old Testament
Interpretation in the Church from the Seventh to the Tenth Century’, in: Magne Saebø (ed.), Hebrew Bible/Old
Testament. The History of Its Interpretation, Vol. I, From the Beginnings to the Middle Ages (until 1300),
Göttingen 2000, pp. 180-195. Voor Isidorus: pp. 181-185. Vgl. Chevalier-Royet, Lectures, pp. 56-59, met
nadruk op het optimisme van Isidorus (tegenover het pessimisme van Gregorius de Grote) en zijn pedagogische
oogmerken.

25

25

pag 1-364.qxp_Opmaak 1 25-02-16 15:48 Pagina 26

Leander, die nog had gecorrespondeerd met paus Gregorius, bisschop was. In 600 volgde hij
zijn broer in die functie op. Als bisschop zette hij zich in voor de culturele ontwikkeling van
zijn clergé, waarbij hij veel nadruk legde op het belang van de studie van de grammatica en
daarbinnen vooral van de etymologie, het onderzoek naar de waarheid die volgens hem in
ieder woord verborgen is. Zijn Etymologiae vormde een encyclopedische summa van het toen
bekende culturele erfgoed, zowel het christelijke als het voorchristelijke, en werd een
invloedrijke vraagbaak gedurende de hele Middeleeuwen.
Naast deze cultuursynthese schreef Isidorus diverse exegetische studies, waarin hij
gretig gebruik maakte van de patristische traditie. De allegorische uitleg, waarbij het Oude
Testament gelezen werd in het licht van het Nieuwe testament, voerde daarbij de boventoon,
zoals dat eerder het geval was geweest bij Origenes, Augustinus en Gregorius. Het werk dat
dit het duidelijkste laat zien, is zijn Mysticorum expositiones sacramentorum, beter bekend als
de Quaestiones in Vetus Testamentum. Hij schreef het in de laatste jaren van zijn leven, tussen
624 en 636. Hij behandelde daarin de gebeurtenissen en personen in de Bijbelse boeken
Genesis tot en met Koningen als sacramenta van Christus en de kerk. Hoewel hij geen verstot-vers-uitleg gaf, kwam hij toch al een eind in die richting. De Quaestiones zijn uitgegeven
in de Patrologia Latina, 83, 207-424. Het deel over de boeken Samuël en Koningen is te
vinden op 391C-410D (in regum primum); 409D-414D (in regum secundum); 413D-418D (in
regum tertium) en 419A-422D (in regum quartum). Na twee kleine stukjes over Ezra en
Makkabeeën volgt nog een appendix ad libros regum (425A-434A). Isidorus heeft zich
uitvoerig uitgesproken over het Jodendom in zijn traktaat De fide catholica contra Iudaeos.
Daarin wilde hij aan de hand van honderden citaten uit het Oude Testament demonstreren dat
Joden hun eigen geschriften en de daarin volgens hem vervatte verwijzingen naar Christus,
niet begrepen hadden.99
Beda Venerabilis
De laatste auctoritas die hier aan de orde moet komen als leermeester van de Karolingische
exegeten is Beda (ca. 673-735).100 Bijna zijn hele leven verbleef hij als monnik in het klooster
van Wearmouth-Jarrow (Northumbria) nadat hij als zevenjarige jongen door zijn familie aan
dat klooster was toevertrouwd. De veelzijdigheid van zijn boekproductie is voor zijn tijd
ongeëvenaard. Naast zijn meeste beroemde opus - zijn kerkgeschiedenis van het Engelse volk
- schreef Beda over orthografie, metrum, chronologie en kosmologie. Daarbij komen dan nog
levensbeschrijvingen van heiligen en abten. Maar het grootste deel van zijn werkzame leven
richtte hij zich op de Bijbel. De Heilige Schrift was voor hem de basis waarop heel zijn
wereld was gebouwd en vormde zijn voornaamste kennisbron. Allerlei boeken van de Bijbel
of delen ervan voorzag hij van commentaar: Genesis, Exodus, Samuël/Koningen, Ezra,
Nehemia, Spreuken, Hooglied, de evangeliën van Lucas en Marcus, de Handelingen van de
apostelen en dat is nog lang niet alles. Naast didactische oogmerken had hij ook een meer
hermeneutische en wetenschappelijke belangstelling. Zo was hij de eerste die verantwoording
aflegde van zijn bronnengebruik in zijn commentaar bij Lucas en Marcus via aantekeningen
in de marge, een praktijk die door enkele Karolingische exegeten zou worden overgenomen.
99

Zie Cohen. Living letters, pp. 95-122. Op pp. 115-118 een overzicht van de inhoud van dit geschrift van
Isidorus. Verder Wolfram Drews, Juden und Judentum bei Isidor von Sevilla: Studien zum Traktat De fide
catholica contra Iudaeos, Berlijn 2001 en idem, The Unknown Neighbour: The Jew in the Thought of Isidore of
Seville, York 2006.
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Vgl. Leonardi, ‘Aspects of Old Testament Interpretation’, pp. 185-188 (‘The Venerable Beda’); ChevalierRoyet, Lectures, pp. 60-63. Voor recente visies op Beda: S. Lebecq, M. Perrin, O. Szerwiniack (eds), Bède le
Vénérable. Entre tradition et postérité. Actes du colloque de Villeneuve D’Ascq-Amiens (3-6 juillet 2002), Lille
2005.
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Evenals bij de meeste hiervoor genoemde auteurs vormden de typologische en
allegorische Bijbeluitleg de kern van zijn exegese. Maar daarnaast had hij een grote interesse
voor de historische en meer technische achtergronden van de Bijbelse verhalen en een
fascinatie voor details als getallen, maten en gewichten, namen en plaatsen, kleding of
bouwmateriaal.101
Beda schreef een commentaar op 1 Samuël, maar dat commentaar was bij de meeste
exegeten in de negende eeuw niet bekend, hoewel er notabene een manuscript uit het eerste
kwart van de negende eeuw in Lyon was, de periode dus dat Claudius in deze stad verbleef.102
Wel beschikten zij over zijn boek uit ca. 730 dat de tempel in Jeruzalem behandelde, in feite
een vers-voor-vers-uitleg van 1 Koningen, 5-7.103 Daarnaast vormde zijn Triginta
Quaestiones in libros Regum uit ca. 715 een belangrijke bron voor hen.104 Daarin
beantwoordde Beda vragen van Nothelm, een priester van de kerk in Londen en
vertrouweling van Beda, over allerlei passages uit zowel de beide boeken Samuël als de twee
Boeken der Koningen. De nadruk valt daarbij op kwesties die de letter van de tekst betreffen.
Hieraan kan nog zijn kleine geschrift Octo Quaestiones - aanvankelijk niet als authentiek
beschouwd maar tegenwoordig wel - toegevoegd worden. Het lijkt sterk op het boek met de
dertig vragen van Nothelm, alleen nu krijgt de allegorische uitleg de voorrang. Twee ervan, de
vragen 6 en 8, betreffen perikopen uit 2 Samuël. Het lijkt niet ondenkbaar dat Beda passages
uit zijn Samuëlcommentaar heeft hergebruikt voor het beantwoorden van sommige van deze
Quaestiones.105 In het hoofdstuk over Hrabanus zal ik specifieker ingaan op diens gebruik van
Beda’s De Templo, omdat Beda in zijn opvattingen over het Joodse volk meer een eigen lijn
volgt in vergelijking met de meeste hiervoor besproken bronnen.
Bronnengebruik
Alle hiervoor beschreven tekstbronnen bevatten bij herhaling uitspraken die te maken hebben
met het Joodse volk. Gedeeltelijk worden deze aangehaald in de commentaren van Claudius,
Hrabanus en Angelomus. Ze staan dan niet meer in hun oorspronkelijke verband maar in een
nieuwe context. Daarmee is hun betekenis lang niet altijd meer dezelfde als in de
oorspronkelijke tekst, zeker wanneer veranderingen in de aangehaalde zinnen zijn
aangebracht, wat regelmatig het geval is. Daar komt nog bij dat in veel gevallen niet
rechtstreeks wordt geciteerd, maar uit de tweede of zelfs derde hand. Dat alles maakt het niet
101

Vgl. Paul Meyvart, ‘Bede the Scholar’, in: idem, Benedict, Gregory, Bede and Others, Londen 1977
(Variorum Reprints), pp. 40-69.
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Beda, In primam partem samvhelis, CCSL, 119 (ed. D. Hurst, 1962), pp. 1-287. Claudius en Angelomus
citeren er niet uit in hun commentaren. Hrabanus doet dat evenmin in zijn Koningencommentaar, maar in zijn
Kroniekenexegese blijkt hij dit werk van Beda toch te kennen. Over dit commentaar van Beda: George Hardin
Brown, ‘Bede’s Commentary on 1 Samuel’, in: Claudio Leonardi & Giovanni Orlandi, Biblical Studies in the
Early Middle Ages [Proceedings of the Conference on Biblical Studies in the Early Middle Ages, 24-27 June
2001], Florence 2005, pp. 77-90. Daar p. 81 voor het manuscript in Lyon. Brown heeft stevige kritiek op de
tekortkomingen van de Hurst-editie (te weinig handschriften gebruikt; ontbreken van hoofdstuknummers in de
tekst; onvoldoende interpunctie; geen verwijzingen naar patristische bronnen).
103

Beda, De Templo, CCSL 119A, ed. D. Hurst, 1969, pp. 141-234.
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Beda, In Regum librum XXX Qaestiones, CCSL 119, ed. D. Hurst, 1962, pp. 289-322.
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De Latijnse tekst in M. Gorman, ‘Bede’s VIII Quaestiones and Carolingian Biblical Scholarship’, RB 109
(1999), pp. 32-74. De tekst in een appendix op pp. 62-74. Over mogelijk hergebruik: pp. 45-47. De toeschrijving
aan Beda wordt erkend door Paul Lehman, Paul Meyvart en Michael Gorman (vgl. Chevalier-Royet, Lectures,
pp. 62-63). Eric Knibbs, ‘The Manuscript Evidence for the De Octo Quaestionibus ascribed to Bede’, Traditio
63 (2008), pp. 129-183, is voorzichtiger en beschouwt niet alle acht Quaestiones als authentiek.
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gemakkelijk om precies te achterhalen wat er in de hoofden van onze negende-eeuwse auteurs
omging. In het bijzonder opmerkingen over Joden als deelnemers aan een eigentijds debat,
kunnen de lezer op het verkeerde been zetten. Zo schrijft Claudius van Turijn in zijn
Genesiscommentaar: ‘En wat antwoorden de Joden aan ons tot op de huidige dag, wanneer
wij hen over Christus ondervragen met de stem van de Heilige Schriften?’ (Usque nunc quid
nobis respondent Iudaei, cum eos sanctarum Scripturarum voce interrogamus de Christo?)
Uit dat ‘tot op de huidige dag’ zou je de conclusie kunnen trekken dat Claudius zelf in
discussie is geweest met bijvoorbeeld Joden in Lyon of Turijn. Maar wat blijkt: het is een
letterlijk citaat uit Contra Faustum van Augustinus. Nu hoeft dat het contact met Joden nog
niet per definitie uit te sluiten - Claudius kan zijn eigen situatie in het citaat herkend hebben - ,
maar dan zijn er wel andere bewijzen nodig.106
Verder verschillen de patristische auteurs onderling in hun denkbeelden over het
Jodendom. Recente studies, zoals die van Paula Fredriksen over Augustinus of van Jeremy
Cohen over de doorwerking van de Augustijnse erfenis bij Gregorius de Grote, Isidorus van
Sevilla en Agobard van Lyon, maken dat overduidelijk.107 Die verschillen hangen meestal
samen met de context waarin deze auteurs optraden. Origenes en Johannes Chrysostomus
hadden bijvoorbeeld te maken met medechristenen die tot hun ergernis deelnamen aan Joodse
religieuze vieringen en maaltijden. Hun negatieve oordelen over Joden kwamen deels voort
uit hun afkeer van deze praktijken. Hun ideeën werden daardoor gekleurd en hadden hun
plaats meer in een intern christelijk debat, dan dat zij rechtstreeks tegen Joden gericht waren.
Dat laatste gold voor meer patres. Wanneer Augustinus over Joden sprak, dan had hij het
meestal over Joden die in de Bijbel voorkwamen of over wat je zou kunnen noemen
‘theologische’ of ‘hermeneutische’ Joden, Joden dus die een specifieke rol vervulden in zijn
geschiedenistheologie (als de librarii of custodes librorum). Over Joden als tijdgenoten liet
hij zich amper uit.
Bij Hiëronymus lag dat weer anders. Die liet zich in Bethlehem door Joden adviseren
bij zijn vertaalarbeid, wat hem er niet van weerhield om tevens gebruik te maken van de al
enkele eeuwen bestaande adversus Iudaeos-retoriek. Bij Gregorius in de zesde eeuw (Italië)
en Isidorus in de zevende eeuw (Spanje) kwamen er nieuwe aspecten bij, zoals het belang dat
zij hechtten aan de bekering van Joden tot de kerk, iets wat bij Augustinus niet aan de orde
was. Beda in de achtste eeuw hield zich daar evenmin mee bezig. Zijn interesses voor het
Joodse volk hadden een meer historisch karakter, zoals blijkt uit zijn beschrijvingen van de
ecclesia primitiva, geworteld in het Joodse volk en de gentes.108
Heel deze mengelmoes van overwegingen, opvattingen en overgeleverde clichés werd
in de negende eeuw nog eens bewerkt en tot een nieuwe eenheid gecomponeerd. Daarbij
mogen we niet vergeten dat het hier niet een apart traktaat over de Joden betreft, zoals
bijvoorbeeld Augustinus of Isidorus die ooit schreven, maar om exegetische literatuur,
waarvan het eerste doel was de Bijbeltekst inzichtelijk te maken als fundament voor
christelijk leven in het Karolingische rijk. Onze drie auteurs doen dat alle drie op hun eigen
106

Het voorbeeld over Claudius ontleen ik aan Pascal Boulhol, Claude de Turin, p. 173. Vgl. Sumi Shimahara,
‘Le Commentaire sur Daniel de Raban Maur’, in: Raban Maur et son temps, pp. 275-291, daar p. 288, waar zij
stelt dat Hrabanus bij zijn gebruik van een citaat van Hiëronymus wel degelijk de actualiteit van 840 op het oog
had.
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Fredriksen, Augustine and the Jews; Cohen, Living Letters.
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Voor de ecclesia primitiva bij Beda: Glenn W. Olsen, ‘Bede as Historian: The Evidence from His
Observations on the Life of the First Christian Community at Jerusalem’, Journal of Ecclesiastical History
33(1982) pp. 519-530. Vgl. verder Georges Tugène, ‘Le thème des deux peuples dans le De Tabernaculo de
Bède’, in: S. Lebecq, M. Perrin, O. Szerwiniack (eds), Bède le Vénérable. Entre tradition et postérité, pp. 73-86.
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manier. Mijn onderzoek richt zich derhalve tevens op deze verschillen, met de vraag welke
conclusies daaruit mogelijk getrokken kunnen worden ten aanzien van veranderingen in de
opvattingen over het Jodendom in de eerste helft van de negende eeuw.
Zoals hiervoor gememoreerd, is de context waarin dergelijke literatuur werd
geschreven, nooit zonder invloed. De negende eeuw is een andere tijd dan die van
Hiëronymus en Augustinus. Vandaar dat ik in hoofdstuk 2 en 3 een schets zal geven van deze
negende-eeuwse context op basis van andere bronnen dan de exegetische literatuur.

Dwarsverbindingen
Claudius van Turijn is de eerste in de geschiedenis van de christelijke exegese in het Westen
die een compleet commentaar schreef bij de Libri Regum. Eerdere commentatoren beperkten
zich tot één van de vier boeken, bijvoorbeeld 1 Samuël, of behandelden slechts een selectie
van fragmenten of bespraken bepaalde Quaestiones. Eind 823 was de bisschop van Turijn er
klaar mee.109 Hrabanus volgde, enkele jaren later, eveneens met een volledige exegese van
deze vier Boeken der Koningen. Anders dan bij Claudius kon hij daarbij steunen op de
assistentie van medemonniken en pupillen.110 In 829 droeg hij zijn commentaar op aan
Hilduinus, abt van Saint-Denis en een van de invloedrijkste personages aan het hof van
Lodewijk de Vrome. Het zal niet lang daarvoor afgerond zijn, al kunnen delen eruit al wat
eerder zijn ontstaan ten behoeve van de monniken van Fulda. De datering van het commentaar
van Angelomus is minder duidelijk. Hij schreef zijn commentaar in ieder geval nadat hij zijn
uitleg van Genesis had voltooid en voordat hij aan zijn exegese van het Hooglied begon. De
datum van dat laatste commentaar is bekend: kort na 851. Zijn exegeses van Genesis en de
Libri Regum zijn niet heel lang na elkaar ontstaan, hetgeen tot nu toe niet is opgemerkt.111
Helaas weten we evenmin in welk jaar zijn Genesisverklaring gereedkwam. De meest
waarschijnlijke datering voor zijn Genesiscommentaar en Koningencommentaar is de jaren
dertig van de negende eeuw. Zijn Koningenuitleg zou mogelijk ook nog aan het begin van de
jaren veertig geplaatst kunnen worden, maar dan schuift zijn Genesiscommentaar naar het
einde van de jaren dertig (vgl. het nuper in noot 112). Tussen het commentaar van Hrabanus
en Angelomus zitten een kleine tien jaar.112
Het korte tijdsbestek van amper twee decennia waarin drie afzonderlijke, maar wel
volledige commentaren op de Libri Regum in het Karolingische rijk het licht zagen, terwijl dat
eerder niet het geval was, en daarna op een enkele uitzondering na pas weer in de twaalfde
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Boulhol, Claude de Turin, pp. 25 en 250; vgl. Chevalier-Royet, Lectures, p. 95.
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Chevalier-Royet, Lectures, p. 231 (‘fruit d’une lecture commune de la Bible et d’un enseignement dispensé
au sein de l’école monastique’). Vgl. Contreni, ‘The Carolingian School’, pp. 90-93. Eerder al: M.L.W. Laistner,
Thought and Letters in Western Europe, A.D. 500 to 900, New York 1931, p. 303.
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Dat blijkt uit een opmerking in zijn commentaar bij 2 Sam. 5,6 waar het gaat over de naam Jeruzalem.
Angelomus schrijft daar: De cuius nomine, plenius in libello quem nuper in Genesim edidimus, disputavimus
(Angelomus, In libros regum, 345C). Nuper wil zeggen onlangs of kortgeleden. Te denken valt aan enkele jaren.

112

Michael Gorman, ‘The Commentary on Genesis of Angelomus of Luxeuil and Biblical Studies under Lothar’,
in: Studi Medievali, Spoleto 1999, pp. 559-631. Daar pp. 562-563 voor de mogelijke dateringen. Hij situeert het
Koningencommentaar tussen 833 en 840. Het is hoe dan ook van na 833, omdat in het woord vooraf naar Drogo
als zijn abt wordt verwezen. Drogo, de halfbroer van Lodewijk de Vrome, was abt van Luxeuil van 833 tot zijn
dood in 855. Vgl. Chevalier-Royet, Lectures, pp. 116-118, betreffende de problemen van de datering. Zij is
voorzichtiger en gaat uit van de volledige tijdsspanne van de abtsperiode van Drogo (833-855). Dat is echter niet
waarschijnlijk, omdat dan het Genesiscommentaar, zijn eerste commentaar, eveneens richting jaren vijftig zou
opschuiven.
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eeuw gebeurde, is op zich een opmerkelijk fenomeen.113 Het maakt nog eens duidelijk hoe
hoog de belangstelling voor deze Bijbelse boeken toen genoteerd stond.
Tegelijk roept de korte periode waarin deze drie exegeses vlak na elkaar ontstonden,
de vraag op naar hun onderlinge afhankelijkheid.114 Angelomus kende in ieder geval het
commentaar van Hrabanus en maakte er gebruik van. Maar hoe zat het met het werk van
Claudius en Hrabanus? Kende Hrabanus eigenlijk de uitleg van Claudius? En wat wist
Angelomus van Claudius?
Claudius en Hrabanus
In de eerste gedrukte uitgave van het commentaar op Samuël/Koningen van Claudius uit 1755
deed de uitgever Giovanni Crisostomo Trombelli de suggestie dat Claudius wellicht gebruik
had gemaakt van het commentaar van Hrabanus, al hield hij de mogelijkheid open dat beiden
uit een oudere bron dezelfde teksten citeerden.115 Maar als er al sprake zou zijn van Claudius’
afhankelijkheid van Hrabanus, dan had het commentaar van Hrabanus vóór 823, het jaar
waarin Claudius zijn commentaar voltooide, verschenen moeten zijn. Dat is onmogelijk,
omdat de officiële aanbieding aan Hilduinus pas in 829 plaatsvond en het commentaar niet
lang daarvoor voltooid moest zijn.116 Het omgekeerde geval, waarbij Hrabanus gebruik zou
hebben gemaakt van het commentaar van Claudius, zou chronologisch gesproken wel tot de
mogelijkheden behoren.
Al in 1906 publiceerde J.B. Hablitzel een artikel waarin hij nader ingaat op deze
kwestie. Volgens hem zijn beide commentaren onafhankelijk van elkaar geschreven: ‘Hraban
hat weder Claudius, noch dieser Hraban zurate gezogen.’117 Hij baseerde zijn conclusie op een
vergelijkende analyse van beide commentaren en keek daarbij naar de door beiden geciteerde
auteurs, de eigen inbreng van beiden, de wijze van citeren en de verhouding tussen historia en
allegoria in hun uitleg. Toch was daarmee de kwestie niet afgedaan, vooral omdat daarna
andere commentaren van beide Karolingische exegeten erbij gehaald werden, waaruit zou
moeten blijken dat er wel degelijk sprake was van Hrabanus´ afhankelijkheid van Claudius.118
113

‘The exegetical material of the tenth and eleventh centuries is scarce, and still largely unknown. Many
materials await their first edition, such as Remi of Auxerre’s (d. 908) commentary on Samuel and Kings’, aldus
F.A. van Liere, Andrew of St Victor. Commentary on Samuel and Kings. Edited with a study of the method and
sources, Proefschrift, Rijksuniversiteit Groningen, 1964, pp. xix-xx. Daar vindt men ook verwijzingen naar
diverse handschriften (noot 38). Vgl. nu ook zijn editie in CCCM 53A: Andeas de sancto victore opera II,
Expositio hystorica in librum regum, ed. Franciscus A. van Liere, Turnhout 1996, daar pp. XVI-XVII, noot 37.

114

Chevalier-Royert, Lectures, pp. 305-308.

115

Trombelli, Humanissimo lectori, in PL 104, 619C-622D, daar 621B. Chevalier-Royet, Lectures, p. 305,
vermeldt niet de door Trombelli geopperde mogelijkheid van een gemeenschappelijke bron: ‘Quanquam, quod
ad Rabanum attinet, haud temere suspicamur ea quae ex Rabano allegamus, ex vetustiore auctore, tam a Rabano,
quam a Claudio fuisse desumpta.’ (621B).

116

Chevalier-Royet, ‘Le Commentaire de Raban Maur sur les Livres des Rois’, heeft recent (2010) geopperd dat
Hrabanus al aan het begin van de jaren twintig zijn commentaar schreef, maar geeft daarvoor geen argumenten.
Vgl. p. 294 (‘vers 823’), p. 297 (‘Au début des années 820’). Vgl. eadem, Lectures, pp. 108-109, van een jaar
later (2011) waar zij alleen schrijft ‘au plus tard au début de l’année 829’.
117

J.B. Hablitzel, ‘Hrabanus Maurus und Claudius von Turin’, Historisches Jahrbuch 27 (1906), pp. 74-85. Daar
p. 80.

118

Vgl. Boulhol, Claude de Turin, pp. 275-277. Hij geeft daar op p. 276 n. 84, een overzicht. Zelf concludeert
Boulhol ten aanzien van het Jozuacommentaar van Claudius uit 827 dat de laatste het commentaar van Hrabanus
(op zijn vroegst uit 824, maar waarschijnlijk later) niet heeft gebruikt. Hij neigt naar het standpunt van
wederzijdse onafhankelijkheid: ‘Il convient néanmoins de souligner l’improbabilité chronologique d’une
dépendance de Claude à l’égard de Raban, et l’improbabilité codicologique d’une imitation inverse ...’ Vgl.
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Hoe dat ook zij, ten aanzien van het Koningencommentaar lijken mij de conclusies van
Hablitzel nog steeds het meest plausibel.119 De omstreden positie waarin Claudius rond 824
terecht was gekomen door zijn standpunten over beelden, pelgrimages, en relieken, was voor
Hrabanus bovendien zeker geen stimulans om uitspraken van Claudius rechtstreeks over te
nemen.120 Volgens Heil was de felle kritiek waarmee Hrabanus in enkele van zijn brieven
degenen de oren waste die anderen meenden te kunnen beoordelen op hun wijze van citeren,
maar zelf niets eigens tot stand wisten te brengen, gericht tegen de bisschop van Turijn.121 Ik
kom op deze kwestie terug in mijn hoofdstuk over Hrabanus. Onderlinge rivaliteit en
competitie tussen de Karolingische doctores was in ieder geval geen uitzonderlijk
verschijnsel. De abt van Fulda noemde overigens Claudius, voor zover ik kan zien, nergens
met naam of toenaam. Maar dat hij hem gekend moet hebben, minstens van horen zeggen,
lijkt me boven iedere twijfel verheven.
Claudius en Angelomus
Toen Claudius in 827/828 overleed, was Angelomus misschien een jaar of twintig en monnik
in het klooster van Luxeuil. Precieze gegevens over de geboortedatum en de vroege jaren van
Angelomus ontbreken. Beiden hebben zowel een commentaar op het boek Genesis
geschreven als op Samuël/Koningen. Maar Angelomus begon pas aan zijn Genesisuitleg, toen
Claudius al dood was. Zijn koningencommentaar kwam daarna. Of Angelomus op de hoogte
was van de exegese van Claudius, weten we niet. Het is niet geheel uit te sluiten dat hij in zijn
Genesiscommentaar ook gebruik heeft gemaakt van de uitleg die Claudius in 811 daarvan
voltooide, maar het kan ook zijn dat hij van dezelfde bron gebruik heeft gemaakt als Claudius,
namelijk van een Spaans commentaar uit het einde van de zevende eeuw.122

verder het overzicht dat Boulhol geeft van de bronnen die Hrabanus voor de uitleg van het boek Jozua heeft
gebruikt in relatie tot deze teksten bij Claudius: pp. 438-443. Heil, Kompilation, pp. 231 en 261-263, gaat ervan
uit dat Hrabanus voor zijn Pauluscommentaren het werk van Claudius wel heeft gebruikt. Pierre Boucaud,
‘Raban Maur, Commentateur de la Première Épitre aux Corinthiens’, pp. 310-311, betwijfelt dat.
119

Dezelfde conclusie bij Eric P. Miller, ‘The ‘Political Significance of Christ’s Kingship in the Biblical
Exegesis of Hrabanus Maurus and Angelomus of Luxeuil’, in: Claudio Leonardi, Giovanni Orlando (eds.),
Biblical Studies in the Early Middle Ages, pp. 193-213: ‘I have not found clear evidence that Hrabanus follows
Claudius’ commentary on Samuel-Kings, although they both use most of the same sources and both proceed
systematically through the biblical narrative. Aside from that their commentaries on Samuel-Kings are quite
different in content.’ (p. 199, n. 18). Ook Chevalier-Royet, Lectures, p. 306, wijst op inhoudelijke verschillen.
Hablitzel zelf bevestigde zijn standpunt ten aanzien van het Koningencommentaar tien jaar later nog eens toen
hij de Matteüscommentaren van Hrabanus en Claudius met elkaar vergeleek: Idem, ‘Hrabanus Maurus und
Klaudius von Turin’, Historisches Jahrbuch, 38 (1917), pp. 538-552. P. 538: ‘eine literarische Abhängigkeit
Hrabans nicht nachzuweisen’. Zijn conclusie met betrekking tot de Matteüscommentaren was overigens anders:
‘Alles in allen: Hraban hat nicht im eigentlichen Sinne abgeschrieben, aber er hat den Mt.-K. des Klaudius
gebraucht’ (p. 552).
120

Vgl. Heil, Kompilation, p. 262 met de opmerking dat Hrabanus daarom Claudius niet met name noemt; vgl.
Chevalier-Royet, ‘Le Commentaire de Raban Maur sur Les Livres des Rois’, p. 298; Boucaud, ‘Raban Maur,
Commentateur de la Première Épitre aux Corinthiens’, p. 310-311. Wat betreft Hrabanus’ standpunten hierover:
Janneke Raaijmakers, ‘Word, Image and Relics: Hrabanus Maurus and the Cult of Saints (820s-840s)’, in:
Raban Maur et son temps, pp. 389-405.
121

Johannes Heil, ‘Claudius von Turin – eine Fallstudie zur Geschichte der Karolingerzeit’, Zeitschrift für
Geschichtswissenschaft, 1997, pp. 389-412, daar pp. 404-406. Heil noemt de begeleidende brief bij het
Matteüscommentaar (821/822), en de brieven bij het Koningencommentaar (829) en Kroniekencommentaar
(834/838).
122
Vgl. Lukas J. Dorfbauer, ‘Der Genesiskommentar des Claudius von Turin, der Pseudoaugustinische Dialogus
Quaestionum und das Wisigotische Intexuimus’, Revue d’Histoire des Textes, N.S., Tome VIII (2013), pp. 269-
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Een rechtstreeks verband tussen het Koningencommentaar van Angelomus en dat van
Claudius is evenmin erg duidelijk.123 Zoiets valt alleen vast te stellen wanneer er een compleet
overzicht bestaat van de bronnen die beiden hebben gebruikt. Van de bronnen van Claudius
heeft Giuliana Italiani in haar La tradizione esegetica nel commento ai Re di Claudio di
Torino een, overigens niet compleet, overzicht gemaakt, maar van het commentaar van
Angelomus bestaat zoiets niet.124
In zijn epistel dat voorafgaat aan zijn Koningencommentaar, merkt Angelomus op dat
een uiteenzetting over de Libri Regum in het klooster van Luxeuil ontbrak. Maar daaruit
kunnen we niet per se afleiden dat het commentaar van Claudius afwezig was in zijn klooster.
Angelomus schrijft namelijk dat hij een commentaar van de doctores antiqui op het oog had.
Daaronder kan Claudius niet gerekend worden. Hij is een doctor modernus.125
Wat de drie exegeten in ieder geval met elkaar verbindt, is de overname van Beda’s
boek over de Tempel in hun commentaar op 3 Kon. Maar er zijn ook verschillen. Claudius
gaat daarin het verst; hij neemt Beda bijna compleet over. Hrabanus en Angelomus selecteren
meer maar volgen wel de grote lijn van Beda’s uiteenzettingen. In het hoofdstuk over
Hrabanus zal ik deze receptie van Beda door Hrabanus (en Angelomus, want die volgt
Hrabanus hier) bekijken vanuit de invalshoek van mijn eigen onderzoek: de beeldvorming
over Joden in de exegese van de negende eeuw.
Hrabanus en Angelomus
Tussen het commentaar van Hrabanus op de Boeken der Koningen en dat van Angelomus zit
ongeveer tien jaar (niet lang voor 829 respectievelijk ca. 840). Het staat vast dat Angelomus
het commentaar van Hrabanus voor zijn eigen exegese heeft geraadpleegd en vervolgens
grote delen daaruit heeft gekopieerd, soms in een bewerkte vorm.126 De opmerking van
Angelomus dat in zijn klooster geen Koningencommentaar aanwezig was, heeft de opvatting
doen postvatten dat Angelomus niet kon beschikken over de exegese van de abt van Fulda.
Maar zoals we hiervoor al zagen bij de bespreking van mogelijke verbanden tussen Claudius
en Angelomus, ging het Angelomus niet om een commentaar zonder meer, maar om een

306, daar p. 287, n. 39. De auteur geeft aan het slot van zijn artikel een overzicht van de bronnen die Claudius in
zijn eerste boek van zijn Genesiscommentaar (Gen. 1-6 en 8) heeft gebruikt.
123

Er bestaat één handschrift (Zwettl, Stiftsbibl. 89 (saec. XII) dat het Koningencommentaar van Claudius
toeschrijft aan Angelomus (Exposicio Angelonii levite super regum; nii moet wel mi zijn). De verwarring is
ontstaan, omdat voorafgaand aan dit Koningencommentaar het Genesiscommentaar van Angelomus gekopieerd
staat. Zie Dorfbauer, ‘Genesiskommentar des Claudius’, p. 276-277.
124

Italiani, La tradizione esegetica, pp. 49-70 en 89-132.

125
Angelomus, Epistola 5, p. 622: … eo quod a nullo doctorum per omnia expositum apud nos haberetur
antiquorum …Vgl. Gorman, ‘The Commentary on Genesis of Angelomus’, p. 565, n. 26. Angelomus beschouwt
zichzelf eveneens als een doctor modernus. In zijn praefatio ( = Epistola 6) p. 623, r. 32-33) wijst hij op de
moderne inspanningen van de doctores als navolgenswaard (imitatus inquam multos strenuos etiam doctorum
modernos). Over de doctores antiqui: ibidem, p. 622, r.35-36.
126

Vgl. al in 1931 J.B. Hablitzel, ‘Angelom von Luxeuil und Hrabanus Maurus’, Biblische Zeitschrift 19 (1931)
3, pp. 215-227: ‘Dieser Kommentar beruht fast ganz auf dem gleichnamigen Kommentar Hrabans’ (p. 222).
Verder: Cantelli, Angelomo, pp. 311-312 (‘La dipendenza da Rab Reg rimane una circonstanza incontestabile’,
p. 311); Eric Miller, ‘Political Significance of Christ’s Kingship’, p. 201, n. 23: ‘My research suggests that
Angelomus generally copies or subtly expands and elaborates on Hrabanus’ interpretations.’ Gorman, ‘The
Commentary on Genesis of Angelomus’, p.565, n. 26: ‘It seems to me that Angelomus used Hrabanus’
commentary on Kings.’ Chevalier-Royet, Lectures, pp. 306-308, wijst naast de vele overeenkomsten ook op
verschillen.
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commentaar van doctores antiqui en daaronder vallen Claudius noch Hrabanus als
tijdgenoten.127
Een interessant punt in mijn onderzoek naar de positie van Joden in de Karolingische
periode betreft het feit dat zowel Hrabanus als Angelomus gebruik maakten van Joodse of
Joods geïnspireerde notities of Quaestiones bij 1 en 2 Samuël die zijn overgeleverd onder de
naam van Pseudo-Hiëronymus, de Hebraeus moderni temporis van Hrabanus. De wijze
waarop zij beiden deze notities hebben verwerkt in hun uitleg, kan veel verhelderen over de
overeenkomsten en verschillen tussen beide doctores. Angelomus heeft namelijk niet alleen
meer citaten uit deze Joodse bron in zijn werk opgenomen dan Hrabanus, maar gaat er ook
anders mee om. Hieruit zal onder meer kunnen worden afgeleid hoe Angelomus een eigen
koers voer en niet slechts de slaafse kopiist van Hrabanus was. Deze verschillen zijn van
groot belang voor het achterhalen van de diverse standpunten die in de negende eeuw over
Joden, het Oude Testament en de Veritas Hebraica werden ingenomen.

Edities en manuscripten
Stand van zaken
De Bijbelcommentaren die hier onderzocht worden, zijn tot nu toe niet in moderne,
tekstkritische edities, zoals die van Corpus Christianorum (vanaf 1953), voorhanden. De
meest recente uitgaven dateren uit de negentiende eeuw. Ze werden verzorgd door J.-P.
Migne in de Series Latina van zijn Patrologiae Cursus Completus, een gigantische collectie
van in het Latijn geschreven werken van christelijke auteurs in 221 delen, waarbij Migne op
grote schaal gebruik maakte van oudere edities, veelal afkomstig uit de zestiende, zeventiende
en achttiende eeuw.
De reden dat deze vroegmiddeleeuwse Bijbelcommentaren in de meeste gevallen tot
nu toe slechts toegankelijk zijn in Migne’s Patrologia Latina (PL) - de gebruikelijke
aanduiding van deze Cursus Completus - staat niet los van de minimale belangstelling die
deze exegetische werken lange tijd ten deel is gevallen. Ik wees er eerder op. Ze zouden toch
maar uit vlakke herhalingen bestaan van wat de kerkvaders uit eerdere christelijke eeuwen,
zoals een Augustinus of Hiëronymus, zo briljant en in beter Latijn onder woorden hadden
gebracht. Zo was althans het wijdverbreide vooroordeel. Pas de laatste decennia is dat oordeel
losgelaten.128 Historisch en theologisch onderzoek liet steeds meer zien dat men zich wel erg
gemakkelijk had afgemaakt van de exegeten uit de negende eeuw. Weliswaar maakten deze
auteurs inderdaad bijzonder veel gebruik van de exegetische en leerstellige tradities uit
eerdere eeuwen, maar zij hadden daarmee specifieke bedoelingen op het oog die pasten bij
een groot pedagogisch en cultureel project, dat als ‘Karolingische Renaissance’ bekend
staat.129
Bovendien bleek dat bij deze Bijbelstudies steeds minder sprake was van louter slaafse
herhalingen, zeker waar het de commentaren betreft die in de eerste helft van de negende
eeuw verschenen. Oude kerkvaderteksten kregen nieuw leven ingeblazen met het oog op de
actuele context. Uitspraken van eerdere gezagvolle kerkelijke schrijvers werden met elkaar
127

Voor een dergelijke (onjuiste) opvatting: E. Dümmler in een noot bij de editie van Epistola 6 van Angelomus
(p. 622, noot 1) en Cantelli, Angelomo, p. 371.

128

Voor deze verschuivingen sinds 1970 zie: Celia Chazelle & Burton Van Name Edwards, ‘Introduction: The
Study of the Bible and Carolingian Culture’, pp. 1-16. Zie mijn eerdere opmerkingen hierover aan het begin van
dit hoofdstuk.
129

Voor tegenwoordige benaderingen daarvan: Rosamond McKitterick (ed.), Carolingian Culture: Emulation
and Innovation, Cambridge 1994.
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vergeleken en als schering en inslag gecombineerd in een nieuw tekstweefsel, waarbij
tegenspraken lang niet altijd werden uitgevlakt of debatten uit de weg werden gegaan. Soms
klonk dat ook door in de titel van het werk. Angelomus van Luxeuil noemde zijn commentaar
op de Boeken der Koningen zelf Liber stromata, een verwijzing naar een Grieks woord
(strooma) dat tapijt of patchwork betekent. Hier en daar doet hun werkwijze al denken aan de
latere scholastieke methodes van sic et non zoals die door Abélard en zijn tijdgenoten werden
ontwikkeld.
Parallel aan deze verschuivende opvattingen groeide de behoefte om met betrekking
tot deze exegetische werken uit de Karolingische periode te beschikken over nieuwe en nu
tekstkritische edities, want alleen zo valt precies uit te maken hoe de vele citaten uit het
christelijke erfgoed gemengd zijn met eigen inbreng en contemporaine invloed. Dan is pas
definitief vast te stellen wat de eigen contouren en merites zijn van de Bijbelexegeses uit de
periode tussen 750 en 850.
Helaas is tot nu toe maar een zeer klein deel van deze commentaren uit dit tijdvak in
een dergelijke kritische editie beschikbaar. Weliswaar hebben veel van de begeleidende
teksten van deze commentaren, zoals brieven en voorwoorden, een plaats gekregen in de
Karolingische Epistolae-edities van de Monumenta Germaniae Historica, die beter
beantwoorden aan de moderne maatstaven, maar met de commentaren zelf is het minder goed
gesteld. Van de drie door mij geselecteerde auteurs verschenen van Hrabanus Maurus intussen
wel enkele werken in een moderne editie, maar zijn commentaar op de Libri Regum is daar
nog niet bij.130 Van Claudius van Turijn heeft Pascal Boulhol diens commentaar op Jozua
voor het eerst het licht doen zien, maar voor zijn commentaar op Samuël/Koningen zijn we
vooralsnog aangewezen op de Patrologia Latina.131 Dat geldt eveneens voor mijn derde,
minst bekende, auteur: Angelomus van Luxeuil. Van de drie van hem overgeleverde
Bijbelcommentaren, Genesis, Hooglied en Samuël/Koningen, is geen moderne uitgave

130

Een historisch overzicht van de edities van de werken van Hrabanus Maurus in: Stephanie Haarländer,
Rabanus Maurus zum Kennenlernen. Ein Lesebuch mit einer Einführung in sein Leben und Werk, Mainz 2006,
pp. 160-171 en 178. In Corpus Christianorum, Continuatio Medievalis, verschenen inmiddels het
Martyrologium van Hrabanus (CCCM 44, ed. J. McCulloh, 1979), De Computo (CCCM 44, pp. 163-323, ed.
W.M. Stevens), het commentaar van Hrabanus op het evangelie van Matteüs (CCCM, 174 en 174 A, ed. B.
Löfstedt, 2000) en zijn In honorem s. crucis (CCCM, 100, ed. M. Perrin, 1997). Zijn commentaar op Ruth werd
in 2009 opgenomen in de reeks Sources Chrétiennes (No 533) met naast de Franse vertaling van Pierre Monat
een door hem licht herziene Latijnse tekst op basis van de editie van G. Colvener uit 1627 en het handschrift
Madrid, BN 102 (254) uit de veertiende eeuw.
131

Pascal Boulhol, Claude de Turin, pp. 351-443: ‘Édition du commentaire sur Josué (tractatus in libro Iesu
Naue)’. Boulhol geeft in een appendix (pp. 331-344) een overzicht van de edities van de werken van Claudius en
de manuscripten van onuitgegeven werken. Afgezien van de editie van het Jozuacommentaar, dat het laatste deel
vormt van de studie van Boulhol, en de publicatie van de overgebleven stukken (excerpten) van zijn
Apologeticum in MGH, Epistolae Karolini Aevi, IV, pp. 610-613, is tot nu toe zijn commentaar op Ruth kritisch
uitgegeven door I.M. Douglas, in Sacris erudiri, 22 (1974-1975), pp. 305-313. Deze uitgave is, met enkele
kleine correcties, ook opgenomen in de in de vorige noot genoemde uitgave van Sources Chrétiennes (No 533)
samen met het commentaar van Hrabanus. In 2014 verscheen de editie van de uitleg door Claudius van de
Paulusbrieven aan de Efeziërs en Filippenzen (CCCM, 263, ed. Cristina Ricci). Pierre Boucaud bereidt een editie
voor van Claudius’ exegese van 1 Corinthiërs (vgl. Idem, ‘Claude de Turin et Haymon d’Auxerre: Deux
commentateurs d’ 1 Corinthiens’, in: Shimahara (ed.), Études d’Exégèse carolingienne: Autour d’Haymon
d’Auxerre, pp. 187-236 (daar p. 191). Claudius’ geschrift De sex aetatibus zal in Corpus Christianorum worden
uitgegeven door Michael Idomir Allen (in voorbereiding). Voorwerk voor een ooit te verschijnen moderne
uitgave van het commentaar van Claudius op Samuël/Koningen werd geleverd door Giuliana Italiani, La
tradizione esegetica nel commento ai Re di Claudio di Torino, 1979. Zie eadem: ‘Per un’ edizione critica delle
“Triginta quaestiones super libros Regum” di Claudio di Torino’, Studi Medievali, 29 (1988), pp. 625-640.
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beschikbaar. Alleen van zijn Genesisuitleg is recentelijk een Franse vertaling verschenen,
maar wel op basis van de Latijnse Migne-editie.132
De kwaliteit van de afzonderlijke commentaren in de Patrologia Latina loopt nogal
uiteen. Ze zijn niet allemaal even slecht of goed. Omdat Migne en zijn uitgeefteam meestal
oudere edities reproduceerden, is de kwaliteit afhankelijk van deze uitgaven. Daarin moet
verdisconteerd worden dat in de uitgaven van de Patrologia Latina soms verbeteringen van
deze oude edities zijn aangebracht die achteraf gezien verslechteringen bleken te zijn.
Hieronder bespreek ik de door mij gebruikte edities van de commentaren op de Libri Regum.
Ik signaleer daarbij wat de voornaamste tekortkomingen zijn en hoe die, zolang tekstkritische
edities niet beschikbaar zijn, door mij zo veel mogelijk kunnen worden ontweken.
Claudius van Turijn: de twee edities van zijn Koningencommentaar
Dat een moderne uitgave hard nodig is, blijkt al uit het feit dat er in de Patrologia Latina twee
afzonderlijke versies van dit commentaar staan afgedrukt. Onder de naam van Claudius zelf
vinden we het commentaar, inclusief correspondentie en bijlagen, in PL 104, cols 623-834.
Deze Migne-uitgave is van 1864. De titel luidt: XXX Quaestiones super libros Regum. De
andere editie, afgedrukt in PL 50, cols 1047-1208, heeft als titel Commentarii in libros
Regum, en wordt daar toegeschreven aan Eucherius, maar daarover straks meer. PL 50
verscheen een jaar later in 1865.133
De uitgave die in PL 104 gereproduceerd is, stamt uit 1755 en maakte deel uit van de
reeks Veterum patrum latinorum opuscula nunquam antehac edita, die in Bologna tussen
1751-1755 verscheen.134 Deze uitgave werd geredigeerd door de erudiete reguliere kanunnik
Giovanni Crisostomo Trombelli (1697-1784) op basis van een handschrift uit Pistoia
(Archivio Capitolare C. 96; saec. xii).135 De daar door Trombelli gehanteerde titel XXX
quaestiones super libros regum is naar het oordeel van Michael Gorman niet oorspronkelijk
en ontbreekt in het manuscript van Pistoia. Trombelli ontleende deze titel aan wat op de
(latere) boekband stond.136 De originele titel luidde naar alle waarschijnlijkheid Liber
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Angelome de Luxeuil, Commentaire sur la Genèse. Traduction, introduction et notes de Pierre Monat, Parijs
2010.
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Vgl. Chevalier-Royet, Lectures, pp. 96-100.

134

Er is in de literatuur enige verwarring over het jaar van uitgave van het Claudiusdeel omdat de reeks verspreid
over meerdere jaren verscheen. Boulhol, Claude de Turin (p. 334) noemt 1751. Iain M. Douglas, ‘Bede’s De
Templo and the Commentary on Samuel and Kings by Claudius of Turin’, in: Gerald Bonner (ed.), Famulus
Christi. Essays in Commemoration of the Thirteenth Centenary of the Birth of the Venerable Bede, Londen 1976,
(p. 333) geeft 1752. Gorman, ‘The Commentary on Kings of Claudius of Turin and Its Two Printed Editions
(Basel, 1531; Bologna, 1755)’, Filologia Mediolatina 4 (1997), p. 112 en Italiani, La tradizione esegetica, p. 18
vermelden 1755. De laatste twee hebben gelijk na controle door mij van de betreffende deeluitgave. Gorman
geeft ook de precieze titel van de deeluitgave: Bedae et Claudii Taurinensis itemque [aliorum, door Gorman
vergeten] veterum patrum opuscula a canonicis regularibus sancti Salvatoris Bonoiae maiori ex parte nunc
primum edita. Daaraan kan nog plaats en uitgever toegevoegd worden: Bononiae: Apud Hieronymum
Corciolani, & H.H. Colli ex typographia S. Thomae Aquinatis, 1755.
135

Op de internetsite van Archivio Capitolare di Pistoia zijn vier pagina’s van dit manuscript te bekijken: 1r
(begin van de brief van Theutmirus = PL 104, 623A-624A); 8v (introductie van Claudius op boek 1 = Super
libros regum, 636D-627B); 72r (overzicht van de hoofdstuktitels vanaf hoofdstuk 3 tot de eerste zinnen van het
eerste caput = Super libros regum, 721C-D); 88r (begin van het vierde boek vanaf de 26e hoofdstuktitel tot en
met het begin van het eerste caput = Super libros regum, 742B-C).
136

Aldus Michael Gorman, ‘The Commentary on Kings of Claudius of Turin’, p. 107.
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informationum litterae et spiritus in libro Regum.137 Er bestaan in totaal nog negen
handschriften van dit commentaar van Claudius, waarvan Trombelli er dus maar één
gebruikte.138
Het feitelijke commentaar bestaat uit vier boeken (PL 104, cols 635-810) die niet
precies gelijk oplopen met 1 en 2 Samuël en 1 en 2 Koningen zoals we die nu in onze Bijbels
aantreffen. Het eerste boek van Claudius eindigt pas na de behandeling van 2 Sam. 1. Zijn
tweede boek begint, na een praefatio, met een bespreking van 2 Sam. 2,4 en eindigt met het
laatste hoofdstuk van 2 Samuël. Het begin van het derde boek valt samen met het begin van 1
Koningen, maar eindigt veel eerder met 1 Kon. 11. In het laatste boek pakt Claudius
aansluitend de draad op met 1 Kon. 12 en behandelt de rest van 1 Koningen en vervolgens 2
Koningen.
Voorafgaand aan het commentaar is een brief van de abt Theutmirus met een
uitgebreide serie vragen over de oudtestamentische Boeken der Koningen opgenomen en de
antwoordbrief van Claudius. Na het slot van het commentaar volgt opnieuw een brief van
Claudius en een reeks antwoorden op een deel van de vragen die de abt aan Claudius had
gesteld. Deze gedeelten zijn alleen te vinden in de handschriften van Pistoia en Mantua. Het
handschrift uit Parijs (B.N.F. Latin 17380, saec. xiv) heeft ze ook, behalve de brief van
Theutmirus. In de overige manuscripten ontbreken deze teksten.139
Ieder boek van het commentaar begint met een lijst van capita-titels. Aansluitend volgt
de uitleg. Boek 1 begint in PL 104 op 635C. De 31 capita-titels zijn niet genummerd en de
volgorde is in Migne verhaspeld. In de tekst van de uitleg zelf worden titels noch de indeling

137

Ibidem, p. 103. Zo ook Iain M. Douglas, ‘Bede’s De Templo and the Commentary on Samuel and Kings by
Claudius of Turin’, pp. 325-333, daar p. 330 met verwijzing naar het manuscript uit Parijs (Biblothèque
nationale de France, lat. 17380; saec. xiv). Vgl. ook Boulhol, Claude de Turin, p. 333. De titel van Claudius’
commentaar op Leviticus is gelijkluidend: Libri IV informationum litterae et spiritus super Leviticum (Boulhol,
p. 332).
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Het betreft vijf volledige en vier incomplete manuscripten.
De vijf volledige zijn:
(1) Mantua, Biblioteca Communale 361(olim C.V. 2), XIIe s., f. 62v-134v (klooster San Benedetto Po);
(2) München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 21572, ca. 1170-1180, f. 1r-150v (Weihenstephan);
(3) Parijs, Biblothèque nationale de France, lat. 17380, XIVe s., f. 70r-v-147v (abdij Saint-Victor, ZuidFrankrijk);
(4) Pistoia, Archivio Capitolare C. 96 (olim G. 34), ca. 1160-1165, f. 1r-155r.;
(5) Wenen, Österreichische Nationalbibliothek 691 (Theol.77), ca. 1170-1180, f. 127-215 (Göttweig);
De vier onvolledige zijn:
(A) Wenen, Österreichische Nationalbibliothek 710 (Theol. 106), Xe s, (tot en met 3 Kon. 6);
(B) Zwettl, Stiftsbibliothek 89, XIIe-XIIIe s., f.147-194, (tot en met 3 Kon. 6); kopie van de vorige;
(C) München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 28344, XIIIe s., f. 9-18v en 59-60, - 25 excerpten (Murano);
(D) Parijs, Bibliothèque nationale de France, lat. 8920, XIIe s., f. 92v-94v (korte passage = PL 104, 670B-673A).
Italiani, ‘Per un’ edizione critica delle “Triginta quaestiones super libros Regum” di Claudio di Torino’, pp. 625640, bespreekt er vier (nrs.1, 3, 4 en 5). Gorman, ‘The Commentary on Kings of Claudius of Turin’, pp. 102110, geeft een brede analyse van al deze manuscripten, met uitzondering van nr. 2 en nr. D die hij geen van beide
noemt. Boulhol, Claude de Turin, p. 334, vermeldt nr. 5 niet. Chevalier-Royet, Lectures, pp. 97-98, noemt B (ten
onrechte) volledig en laat D achterwege.
139

De brief van Theutmirus met zijn vragen in PL 104, 623A-634B; het antwoord van Claudius in 633B-635C.
De brief van Theutmirus (maar zonder de reeks eigen vragen) ook in MGH, Epistolae Karolini Aevi, IV, pp.
605-607; het antwoord van Claudius eveneens daar pp. 607-608. De volgende brief van Claudius aan Theutmirus
voorafgaand aan de beantwoording van diens vragen in PL 104, 809D-811B. De responsiones daar op 811B834D. De MGH geeft alleen de brief en niet de antwoorden: Ibidem, pp. 608-609. De MGH-editie maakte
gebruik van MS Pistoia en van MS Mantua.
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per caput vermeld.140 Boek 2 begint op 689C met de titellijst die 14 capita bevat. Het eerste
hoofdstuk is een praefatio, hetgeen in vergelijking met de andere drie boeken een
uitzondering is.141 Het derde boek telt 34 capita en begint op 721C met de weergave van de
titels. De feitelijke capita 7 tot en met 27 (niet de titels in de voorafgaande lijst), allemaal
ontleend aan Beda’s De Templo, ontbreken echter in de tekst van PL 104 evenals in het
daaraan ten grondslag liggende handschrift uit Pistoia.142 Deze capita uit Beda’s De Templo
zijn weer wel afgedrukt in de andere editie van dit commentaar in PL 50, waarover hierna
meer.143 Gezien de opgenomen lijst met titels in het handschrift uit Pistoia horen ze er in het
originele commentaar wel degelijk bij.144 Dat in het handschrift uit Pistoia, waarop PL 104 is
gebaseerd, deze teksten van Beda ontbreken, heeft te maken met een enigszins raadselachtig
zinnetje. Nadat Claudius de eerste capita van Beda wel heeft overgenomen, lezen we: ‘Een
uiteenzetting van het gebouw door de zalige Beda vind je in het eerste deel van dit boek’
(Aedificium in superiore hujus voluminis parte habes a beato Beda expositum).145 Daarna
ontbreken de verdere capita uit De Templo. Douglas oppert dat het als volgt is gegaan. De
opmerking over het Aedificium (bedoeld is het tempelgebouw) is afkomstig van een
afschrijver. Deze had eerder al een kopie van De Templo gemaakt en bij het kopiëren van het
commentaar van Claudius merkte hij gaandeweg, dat Claudius Beda’s werk in zijn geheel had
overgenomen. Om tijd en perkament te sparen stopte hij daarmee en voegde zijn opmerking
toe waarin hij de lezer naar zijn eerdere kopie verwees die in hetzelfde volumen te vinden
was.146
Gorman ziet het iets anders. Ook hij gaat ervan uit dat Claudius het geheel van De
Templo in zijn commentaar een plaats had gegeven en niet alleen de eerste paar hoofdstukken
daaruit. Maar volgens Gorman is de opmerking over het aedificium niet afkomstig van de
afschrijver, maar van Claudius zelf als een instructie voor de kopiïst. Claudius zou hiermee
verwijzen naar een codex waarin de tekst van De Templo te vinden was inclusief de
140

Michael Gorman, ‘The Commentary on Kings of Claudius of Turin’, heeft op basis van drie manuscripten de
juiste beschrijving van de hoofdstuktitels en de goede volgorde kunnen vaststellen. Zie daar appendix 1, pp. 122127. Hij gebruikte hiervoor de volgende manuscripten: Wenen (Österreichische Nationalbibliothek 691), Pistoia
(Archivio Capitolare C. 96) en Parijs (Biblothèque nationale de France, lat. 17380). De hoofdstukindeling heeft
Gorman vastgesteld op basis van Mantua (Biblioteca Communale 361), vgl. zijn artikel p. 103. Zijn overzicht
van de hoofdstukken met verwijzingen naar de twee PL-edities bevat enkele onnauwkeurigheden in de
verwijsplaatsen.
141

Gorman, ‘The Commentary on Kings of Claudius of Turin’, p. 123, laat de praefatio beginnen in 692C. Dit
moet volgens mij 689D zijn, want op 692C begint caput 2 (niet 692D). De praefatio is deels ontleend aan caput
1 van boek 17 van De Civitate Dei van Augustinus (vgl. CCSL, 48, pp. 555-551).

142

Gorman, ‘The Commentary on Kings of Claudius of Turin’, p. 124, laat hoofdstuk 6 beginnen op 729B. Dit
moet 731A zijn, gezien het citaat van Beda dat daar begint (vgl. Beda, De Templo, CCSL, 119A, pp. 154, 282).
Afgezien van het manuscript uit Pistoia ontbreekt de meer volledige Beda-tekst ook in het manuscript uit
Mantua.

143

Op basis van Wenen (Österreichische Nationalbibliothek 691). Ook het handschrift uit Parijs (Bibliothèque
nationale de France lat. 17380) bevat de meer volledige tekst van Beda’s De Templo.

144

Aldus Iain M. Douglas, ‘Bede’s De Templo and the Commentary on Samuel and Kings by Claudius of Turin’,
pp. 328-329, en Gorman, ‘The Commentary on Kings of Claudius of Turin’, p. 113-116. Anders Italiani, ‘Per
un’ edizione critica’, p. 630. Zij gaat ervan uit dat het niet de bedoeling van Claudius was om Beda’s gehele
boek over de tempel in zijn commentaar op te nemen.
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Claudius, Super libros regum, 733C.
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Douglas, ‘Bede’s De Templo and the Commentary on Samuel and Kings by Claudius of Turin’, p. 331.
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veranderingen die Claudius daarin zelf had aangebracht. Alleen, de afschrijver had dit
blijkbaar niet goed begrepen en kopieerde de opmerking in plaats van het geheel van Beda’s
werk in de Claudiaanse versie.147
Gorman heeft mijns inziens meer gelijk dan Douglas, omdat hij rekening houdt met de
veranderingen die Claudius in Beda’s boek over de tempel had aangebracht.148 Toch zou je
verwachten, als Gorman het gelijk aan zijn kant heeft, dat Claudius zijn opmerking aan het
adres van de kopiïst al eerder in zijn commentaar gemaakt zou hebben, namelijk op het punt
waar voor het eerst uit De Templo wordt geciteerd, dus bij caput 4 van Claudius (= caput 2
van Beda). Waarom deed Claudius dat pas bij de overgang van caput 6 naar 7? Caput 7 (=
caput 5 van Beda met commentaar op 1 Kon 6,1) heeft als titel Quando vel ubi aedificatum sit
templum. De drie daaraan voorafgaande hoofdstukken behandelden de voorbereidingen van
de bouw van de tempel, maar niet de bouw zelf. Zou het daarmee te maken hebben? Het
woord aedificatum in de titel van caput 7 resoneert in ieder geval in aedificium. Maar er is
nog iets anders aan de hand. Wanneer we de editie van PL 50 erop naslaan, dan zien we dat
caput 7 niet gelijk begint met de overname van het commentaar van Beda op die plaats (caput
5), maar dat eerst caput 1 van Beda wordt gekopieerd, hetgeen door Douglas en Gorman niet
wordt vermeld, integendeel, ze schijven expliciet dat Claudius dat niet doet.149 In caput 1
wordt door Beda uitgelegd hoe de bouw van de tempel figuurlijk slaat op de universele kerk.
Het is volgens mij niet denkbeeldig, dat Claudius een nieuwe start wilde maken, nu de
feitelijke bouw van de tempel een aanvang nam, waarbij hij de kopiist vroeg om eerst ook nog
de interpretatiesleutel van De Templo weer te geven zoals die in caput 1 te vinden is. Daarna
kon hij verder kan gaan met Beda’s uiteenzetting over de bouw.150 Het laatste boek van het
commentaar telt 32 hoofdstukken. Het overzicht daarvan is te vinden in PL 104,741A-742B.
In zijn inleiding merkt Trombelli op dat de Pistoia-codex vol met fouten staat, zodat
hij er aanvankelijk zelfs van wilde afzien om deze uit te geven. Maar door citaten van
Claudius te vergelijken met de oorspronkelijke auteurs zoals Augustinus, Gregorius, Isidorus
of Beda, heeft hij veel kunnen verbeteren. In een groot aantal voetnoten heeft hij daarvan
verantwoording afgelegd. Trombelli spreekt tot slot het vermoeden uit dat het commentaar dat
aan Eucherius werd toegeschreven, volgens hem van Claudius was. Daarmee liep hij ver
vooruit, want pas twee eeuwen later werd dat serieus onderzocht.151
In PL 50 treffen we, zoals gezegd, een tweede versie van het commentaar van Claudius aan,
maar onder de naam van Eucherius, in een appendix onder het kopje Scripta vel dubie vel
147

Gorman, ‘The Commentary on Kings of Claudius of Turin’, pp. 113-115.
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Voor de weglatingen en toevoegingen: zie Gorman, ibidem, pp. 114-115. Hij is niet volledig. Claudius
vervlocht bijvoorbeeld ook de kwesties 11, 12 en 13 uit de XXX Quaestiones in de tekst van Beda’s De Templo.
Vgl PL 50, 1113A-D (Q 11); 1116C-D (Q 12); 1118A-1119B (Q 13). Het maakt eens te meer duidelijk hoe
precies Claudius te werk ging in de weeftechniek van zijn ‘tekst’. Italiani behandelt alleen het brongebruik van
de tekst zoals die in PL 104 te vinden is (vgl. La tradizione esegetica, pp. 110-111), daarmee suggererend dat de
korte versie de originele is.
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Douglas, ‘Bede’s De Templo and the Commentary on Samuel and Kings by Claudius of Turin’, p.328;
Gorman, ‘The Commentary on Kings of Claudius of Turin’, p. 114 (not 23).
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PL 50, 1110A-D = Beda, De Templo, CCSL, 119A, pp. 147-148.
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De tekst van Trombelli in PL 104, 619C-622D. ‘… quandoquidem manifesto ex ea re comperies Claudii esse,
quae Eucherio tributa jam sunt, et fortasse ab alio longe posteriore, qui Claudii labore sibi proprios fecerit, fuisse
deinceps proprio nomine evulgata’ (622B). Vgl. Douglas, ‘Bede’s De Templo and the Commentary on Samuel
and Kings by Claudius of Turin’, p. 327. Trombelli’s opmerking over de vele, overigens niet nader genoemde,
fouten in: 621A-B.
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falso s. patri attributa. Deze bisschop van Lyon leefde in de vijfde eeuw. Omdat in de tekst
van het commentaar uitvoerig het werk van Beda (ca. 673-735) wordt aangehaald, is
Eucherius als auteur uitgesloten, zoals Trombelli eerder al had gesuggereerd. In 1950 werd
door P. Bellet in ‘Claudio de Turín, autor de los commentarios In Genesim et Regum del
Pseudo Euquerio’, Estudios Biblicos 9 (1950) pp. 209-223, definief vastgesteld dat het hier
om een werk van Claudius ging. De eerste editie van deze versie van het
Koningencommentaar verscheen in 1531 bij Froben in Bazel. De editeur was de katholieke
humanist Alexander Brassicanus (ca. 1493-1539). Het door hem gebruikte handschrift is
vermoedelijk verloren gegaan, maar vertoonde volgens Gorman grote overeenkomst met het
handschrijft uit Wenen (Österreichische Nationalbibliothek 691). Niet in het handschrift zelf,
maar op het schutblad wordt de naam Eucherius vermeld als auteur van drie boeken over
Genesis en vier over de regum libri.152
Waarom die toeschrijving aan Eucherius van Lyon toen (twaalfde eeuw) plaatsvond, is
onduidelijk. Anders dan in bijvoorbeeld het handschrift uit Pistoia ontbraken in dit
handschrift de begeleidende brieven waaruit het auteurschap van Claudius blijkt. Er was dus
sprake van een anonieme tekst. Mogelijk kan een rol gespeeld hebben dat Eucherius
bekendstond als auteur van geschriften waarin hij hermeneutische richtlijnen bood voor
Bijbelexegese. Zo beantwoordde hij in het boek Instructiones vragen van zijn zoon Salonius
over Oude en Nieuwe Testament en gaf hij op basis van Hiëronymus onder meer uitleg van
Hebreeuwse en Griekse namen. Misschien zag degene die de tekst aan Eucherius toeschreef,
verwantschap met het in zijn ogen anonieme Koningencommentaar.153
De tekst die nu in PL 50 staat afgedrukt, is niet rechtstreeks overgenomen uit het in
1531 uitgegeven werk. In 1564 maakte Paulus Manutius een lichtgewijzigde herdruk van de
uitgave van Brassicanus, die vervolgens ook weer met correcties herdrukt werd in de Maxima
biblotheca veterum patrum (Lyon, 1677). De reprint van Migne is uit deze laatste editie
afkomstig. De lijst met hoofdstukken voorafgaand aan ieder van de vier boeken, die bij
Brassicanus nog aanwezig was, verdween bij Manutius en eveneens in de Maxima bibliotheca
en daarna ook in de uitgave van Migne. Wel werden in PL 50 de ingekorte titels van de
hoofdstukken die Brassicanus had gemaakt (niet Claudius), en de nummers bij het begin van
ieder hoofdstuk in de editie van Migne overgenomen.154
Het belangrijkste verschil tussen de tekst van het commentaar zoals die enerzijds in PL
104 staat afgedrukt en anderzijds in PL 50, is te vinden in het derde boek. Zoals we hiervoor
zagen is in de uitgave onder de naam van Eucherius een bijna complete kopie van De Templo
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Gorman, ‘The Commentary on Kings of Claudius of Turin’, pp. 107-108. Volgens Gorman is de tekst op het
schutblad van dezelfde hand als van degene die de tekst van het commentaar heeft gekopieerd. Het verloren
manuscript kwam uit Heiligenkreuz. Volgens Bernhard Bischoff (vgl. Gorman, ibidem, p. 110) is het
Heiligenkreuz-handschrift identiek aan Wenen ONB 691. Eenzelfde opvatting vindt men bij Italiani, ‘Per un’
edizione critica’, p. 625. Volgens Gorman is dat onjuist omdat de hoofdstuktitels van boek 2, zoals gepubliceerd
door Brassicanus, niet overeenkomen met het handschrift uit Wenen. Uitvoerig over beide handschriften is ook:
Lukas J. Dorfbauer, ‘Der Genesiskommentar des Claudius von Turin’, pp. 271-279. Hij gaat ervan uit dat zowel
het Heiligenkreuz-handschrift als Wenen ONB 691 van eenzelfde ‘Vorlage’ afstammen.
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Voor Eucherius zie Katharina Greschat, ‘Spätantike Bildungstraditionen im Umkreis des Klosters von
Lerinum. Die Kompendienwerke des Eucherius von Lyon’, Zeitschrift für Antikes Christentum, 10 (2007), pp.
320-335. Het gaat om Formulae spiritalis intellegentiae. Instructionum libri duo. Beide nu in CCSL, 66 (ed. C.
Mandolfo, 2005).
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Aldus Gorman, ‘The Commentary on Kings of Claudius of Turin’, p. 111-112, met als treurige conclusie:
‘every edition (…) was somewhat worse than its predecessor.’
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van Beda opgenomen, terwijl in de andere editie slechts enkele hoofdstukken uit dit boek van
Beda een plaats hebben gekregen. Volgens Douglas zijn de overige verschillen niet groot.155
Bij mijn onderzoek van het commentaar van Claudius ga ik uit van de editie zoals die in PL
104 wordt weergegeven. Deze is afgezien van die ene grote omissie (De Templo) het meest
volledig, omdat hij de bijbehorende correspondentie bevat én de appendix waarin een deel
van de vragen van de abt van Psalmody afzonderlijk worden beantwoord. Bovendien bevat
deze editie het kritisch apparaat van Trombelli, dat naar huidige maatstaven weliswaar zeer
tekortschiet maar toch beter is dan niets.156 In de uitgave van PL 50 staat geen enkele voetnoot
of toelichting bij het commentaar van Claudius. De editie in PL 50 bevat alleen een algemene
inleiding van Fredericus Schoenemannus uit 1794 op het gehele werk van Eucherius, waarin
de verschillende edities van zijn werken worden beschreven vanaf de zestiende eeuw.157 De
tekst van PL 50 gebruik ik alleen voor die capita van het derde boek waarin Beda’s De
Templo wordt geciteerd.158
De studie van de handschriften door Gorman maakt het mogelijk de hoofdstukindeling
en de precieze titels van de hoofdstukken vast te stellen. Op enkele kleinere correcties na
neem ik zijn indeling en beschreven titels over.159 Zelf heb ik geen studie gemaakt van deze
handschriften. De studie van Italiani is van groot belang voor het achterhalen van de bronnen
die Claudius in zijn commentaar heeft gebruikt, hoewel zij niet alle bronnen heeft weten te
achterhalen. Zo ontbreken bij haar bijvoorbeeld citaten uit Hiëronymus’ Jesajacommentaar.160
Verder heeft zij de appendix met de antwoorden van Claudius jammer genoeg niet op de
daarin gebruikte bronnen onderzocht, althans niet daarover gerapporteerd in haar beide
genoemde studies. Het lange stuk van Beda dat in PL 104 ontbreekt en wel is opgenomen in
PL 50, is evenmin door Italiani bekeken, omdat zij de editie van PL 104 tot uitgangspunt heeft
genomen. Bij mijn bespreking van dat gedeelte heb ik zelf een vergelijking gemaakt met de
originele tekst van Beda, waaruit blijkt dat Claudius daarin inderdaad enkele veranderingen en
toevoegingen heeft aangebracht.
Hrabanus Maurus: de editie van zijn commentaar
Het omvangrijke werk van Hrabanus Maurus beslaat maar liefst zes banden van de Patrologia
Latina. In band 109 is zijn commentaar op Samuël/Koningen opgenomen met als titel
Commentaria in libros quatuor Regum.161 De tekst is een hier en daar gecorrigeerde reprint
155

Zie Douglas, ‘Bede’s De Templo and the Commentary on Samuel and Kings by Claudius of Turin’, p. 327:
‘In the four books of the commentary, apart from one long passage [ i.c.21 hoofdstukken (!) uit De Templo,
P.H.], the differences are of the slightest and are no more than can be accounted for by different manuscript
traditions.’ Ik heb geen specifiek onderzoek gedaan naar deze verschillen.
156

Chevalier-Royet, Lectures, p. 99 komt tot dezelfde conclusie: ‘Trombelli …est globalement plus fiable que le
texte de Brassicanus …’

157

De inleiding (Prolegomena) in PL 50, coll. 685-698. Ook opgenomen is een epistola van Brassicanus (cols
699-702). Bijkomend argument voor het gebruik van PL 104 is dat Italiani in haar studie van de bronnen naar
deze editie verwijst en niet naar die van PL 50.

158

Vgl. PL 50, 1104D-1157C.

159

Gorman, ‘The Commentary on Kings of Claudius of Turin’, pp. 122-127 (Appendix 1). Mijn correcties geef
ik, waar nodig, ter plekke aan.

160

Italiani, La tradizione esegetica, pp. 49-70 (‘Le fonti del commento’) en pp. 89-132 (‘L’apparato delle fonti’).
Een voorbeeld van een omissie op p. 124. Zij vermeldt niet een citaat uit Hiëronymus. Vgl.: PL 104, 795A-B
met Hiëronymus, In Esaiam, CCSL, 73, p. 443.

161

40

Het betreft de banden 107 tot en met 112. Zijn Koningencommentaar in PL 109, cols 9-282.
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van de editie die G. Colvener in 1626 te Keulen het licht deed zien op basis van het werk van
de Brugse theoloog Jacobus Pamelius (1536-1587).162 Voor de eerste keer bestond er toen een
gedrukte editie van de werken van Hrabanus. Helaas is onduidelijk welke handschriften voor
deze editie zijn gebruikt door Pamelius/Colvener. De tekst van het commentaar wordt
voorafgegaan door de brief die Hrabanus in 829 schreef aan Hilduinus, abt van Saint-Denis en
archicapellanus van het paleis te Aken, toen hij zijn commentaar aan hem opdroeg. Die brief
functioneert als een praefatio bij het commentaar. Evenals het geval was bij de brieven van
Claudius, zijn de brieven van Hrabanus uitgegeven in de Monumenta Germaniae Historica,
Epistolae Karolini Aevi, III, pp. 379-533. De brief aan Hilduinus staat op blz. 401-403
(Epistola 14). In vergelijking met deze MGH-uitgave, die gebaseerd is op verschillende
handschriften, is de tekst van het commentaar in Patrologia Latina minder betrouwbaar.163
De belangrijkste tekortkomingen zijn de volgende. De lijst met genummerde capitatitels van de vier boeken die Hrabanus vooraf liet gaan aan zijn uitleg, ontbreken in de Migneeditie, evenals het gedicht dat hij opnam bij de tweede aanbieding, dit keer aan keizer
Lodewijk de Vrome zelf in 832.164 De oorspronkelijke hoofdstukindeling van Hrabanus is
verder ingeruild voor de hoofdstukindeling van de huidige Bijbeluitgaven. Daarmee verdwijnt
de eigen invalshoek van Hrabanus en de structuur van zijn commentaar.165 De titels van de
oorspronkelijke capita zijn aangepast onder meer door samenvoegingen en weglatingen. De
bronvermeldingen die Hrabanus in de marge opnam van door hem aangehaalde auteurs zijn
niet volledig in de tekst van Migne terug te vinden. Hrabanus gaf bovendien in de marge met
de letter M (van Maurus) aan, voor welke gedeelten hij zelf tekende. Dit is geheel en al
achterwege gebleven in PL 109.166 Dan hebben we het nog niet over de kwaliteit van de tekst
162

Hrabani Mauri abbatis primum Fuldensis, postea archiepiscopi Moguntini, opera quotquot reperiri
potuerunt omnia; a R.D. Iacobo Pamelio olim collecta, et nunc primum in licem edita. Coloniae Agrippinae,
Anno MDCXXVI. Deze editie bestaat uit drie banden met daarin sex tomos. Tomus tertius bevat het
Koningencommentaar (blz. 45-144). Wat precies de bijdrage van Pamelius is geweest in de voorbereiding van de
uitgave van de werken van Hrabanus is mij niet duidelijk. Ik vermoed dat de teksteditie vooral zijn werk is
geweest. In 1566 publiceerde hij te Antwerpen de Catalogus Commentariorum veterum selectorum in
Universam Bibliam. Een monografie over Pamelius zou welkom zijn.
163

Voor de brief aan Hilduinus in MGH werden 9 handschriften gebruikt. Vgl. Hrabanus, Epistola 14, pp. 401402. Chevalier-Royet, ‘Le Commentaire de Raban Maur sur les Livres des Rois’, acht de tekst van PL 109 wel
‘fiable’ (p. 294, n. 2).
164
Het gaat om carmen 3 van Hrabanus: MGH, Poet.lat. II, Berlijn 1884, p. 164, dat bestaat uit 14 disticha en
begint met ‘Lex praeclara dei …’. Voor de eerste keer gepubliceerd door Ernst Dümmler, ‘Aus Handschriften’,
in: Neues Archiv 5 (1880), pp. 427-437, aldaar 427-428.
165

Chevalier-Royet, ‘Le Commentaire de Raban Maur sur les Livres des Rois’, p. 298, veronderstelt ten onrechte
dat Hrabanus de huidige hoofdstukindeling van Samuël/Koningen hanteerde: ‘Le plan se présente donc ainsi: 31
chapitres pour 1 S, 24 chapitres pour 2 S, 22 chapitres pour 1 R., et 25 chapitres pour 2 R.’(n. 19). Dat zijn de
huidige hoofdstukken in Samuël/Koningen en niet de capita van Hrabanus.

166

Ook Colvener laat de M achterwege. Toch lijkt de editie van Colvener op sommige punten beter dan de
Migne-editie. Zo behield Colvener in de marge, naast de nieuwe op de huidige hoofdstukken van de Bijbel
gestoelde indeling, de oorspronkelijke nummers van de hoofdstukindeling van Hrabanus; helaas zijn deze niet
allemaal even correct of volledig. Colvener gaf tevens aan het begin van ieder boek de genummerde titels van de
hoofdstukken: op blz. 46 de 30 capita van boek 1, op blz. 68 de 32 capita van boek 2, op blz. 88-89 de 54 capita
van boek 3 en op blz. 124 de 29 capita van boek 4. Andere verschillen met Migne: Colvener vermeldt in de
marge de Bijbelse verwijzingen en referenties aan geciteerde auteurs, Migne doet dat binnen de tekst; Colvener
cursiveert Bijbelcitaten, Migne zet ze tussen aanhalingstekens. Bij Colvener zijn Griekse woorden
getranscribeerd, evenals in de handschriften. Migne gebruikt Griekse letters. Migne heeft de tekstindeling van
beginregels en alinea’s van Colvener niet overgenomen.
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zelf, waarin fouten in de spelling voorkomen of soms woorden zijn overgeslagen, al heeft de
Migne-editie ook hier en daar fouten bij Colvener verbeterd.167
In vergelijking met het commentaar van Claudius is een veel groter aantal
handschriften van het Koningencommentaar van Hrabanus overgeleverd. Raymund Kottje telt
er totaal 69 in zijn recente Verzeichnis der Handschriften mit den Werken des Hrabanus
Maurus uit 2012.168 Daarvan dateren er volgens hem 12 uit de negende eeuw. De volgende
daarvan bevatten het volledige commentaar:
(1) Arras, BM, Ms. 650 (569), f. 1-128 (alleen het commentaar, geen epistola en carmen;
Noordoost-Frankrijk; nr. 21 in de ‘Verzeichnis’ van Kottje);
(2) München, RSB, Clm 14384, f. 1-258 (volledig commentaar inclusief epistola ad
Hilduinum en carmen Lex praeclara Dei; uit St. Emmeram; Kottje, nr 617);
(3) St. Gallen, Stiftsbibliothek, Cod. 284, f. 1-326 (inclusief epistola ad Hilduinum, geen
carmen; uit St. Gallen; Kottje nr. 997);
(4) St. Gallen, Stiftsbibliothek, Cod. 285, f. 1-472 (inclusief epistola ad Hilduinum, geen
carmen; uit St. Gallen; Kottje nr. 998);
(5) Stockholm, Kungliga Bibl., Cod. A 137, f. 1-152 (alleen het commentaar; uit Fulda; Kottje
nr. 1026);
(6) Vaticaan, BAV, Pal lat. 293, f. 1-140 (inclusief Carmen en Epistola; uit Lorsch; Kottje nr.
1151);
(7) Wolfenbüttel, HAB, 53, f. 1-81, (bevat het commentaar op 1 en 2 Samuël; epistola ad
Hilduinum, geen carmen; uit Weissenburg; Kottje nr. 1296);
(8) Wolfenbüttel, HAB, 54, f. 1-111, (bevat het commentaar op 1 en 2 Koningen (uit
Weissenburg; Kottje nr. 1297).
De laatste twee nummers bevatten samen het complete commentaar en zijn
afzonderlijk dus eigenlijk onvolledig. Het manuscript uit Stockholm is vermoedelijk het
exemplaar dat Hrabanus aan Hilduinus gaf. In ieder geval komt het uit Fulda en dateert uit de
tijd dat Hrabanus daar abt was.169 Het exemplaar uit het Vaticaan dat oorspronkelijk
afkomstig is uit Lorsch (ca. 860), is misschien een kopie van een exemplaar uit Fulda.170 Om
de tekortkomingen van de Migne-editie zoveel als mogelijk ongedaan te maken, heb ik in het
hoofdstuk over Hrabanus ter controle gebruikgemaakt van zowel het handschrift uit
Stockholm (microfilm) als dat uit het Vaticaan (microfilm). De beide handschriften uit
Wolfenbüttel en het handschrift uit München heb ik via www.europeanaregia.eu/en/historicalcollections/bibliotheca-carolina geraadpleegd. Mijn onderzoek is geen handschriftenstudie in
eigenlijke zin, maar ik heb wel mijn voordeel gedaan met de informatie die in de
handschriften te vinden is en bij Migne ontbreekt. Dat geldt in het bijzonder voor de lijst met
capita, de verdeling van de capita over de tekst van het commentaar en de bronverwijzingen
167

Een enkel voorbeeld ter illustratie: In PL 109, 21B ontbreekt Heli interpretatur extraneus (ook in Colvener);
In 58B staat dat Christus relatus is in de wereld, moet zijn celatus (verborgen), in 60D ontbreekt een complete
alinea: Nisi quod Redemptor noster per acta passione sua ac redemptione humani generis de plebe israelitica in
Judaea primum ecclesiam conlocavit de gente in qua carnem adsumere dignatus est. Ubi fratres eius id est
apostoli et domus patris eius … (ook in Colvener).
168
Raymund Kottje, Verzeichnis der Handschriften mit den Werken des Hrabanus Maurus, (under Mitarbeit von
Thomas A. Ziegler), Hannover 2012 [MGH, Hilfsmittel 27]. Vgl. Raymund Kottje, ‘Die handschriftliche
Überlieferung der Bibelkommentare des Hrabanus Maurus’, in: Raban Maur et son temps, pp. 259-274. Daar p.
260.
169

Chevalier-Royet, Lectures, pp. 112-113 geeft een verhelderende beschrijving van het manuscript uit
Stockholm.

170
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Vgl. Bernhard Bischoff, Die Abtei Lorsch im Spiegel ihrer Handschriften, Lorsch 1989, pp. 52 en 55.
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in de marge naar de auteurs die Hrabanus citeerde. Ook sommige fouten in de tekst konden zo
worden verbeterd.171
Hoe gemakkelijk verwarring ontstaat door gebrek aan een kritische uitgave, blijkt uit
het volgende voorbeeld. In het commentaar van Hrabanus (PL 103, 33B) lezen we dat de duur
van het bestuur van Samuël 15 jaren bedroeg. Hrabanus verwijst hier naar Josephus als
bron.172 Maar nu blijkt dat er bij Josephus geen sprake is van 15, maar van 12 jaren. Voor
Jean-Louis Verstrepen, die bij zijn onderzoek het handschrift uit Stockholm gebruikte, waarin
inderdaad 15 jaren worden genoemd, was dat aanleiding om zich af te vragen in hoeverre
Hrabanus rechtstreeks Josephus had geraadpleegd.173 Maar wanneer er meer handschriften
van Hrabanus’ commentaar op worden nageslagen, dan blijkt dat in de meeste daarvan
gewoon xii annis staat. Het handschrift uit Stockholm blijkt een uitzondering met zijn 15
jaren.174 Mogelijk is dit een aanwijzing dat Colvener en in zijn spoor Migne van dit
manuscript (of een daarvan afgeleide kopie) afhankelijk waren.
Wat de bronnen betreft waarvan Hrabanus in dit commentaar gebruik heeft gemaakt,
zijn we goed op de hoogte. Hrabanus zelf legde daarover al verantwoording af door in de
marge met enkele letters aan te geven welke auteurs hij citeerde. Zo verwijst hij met AG naar
Augustinus, met de letter H naar Hiëronymus of met de B naar Beda, een methode die hij
ontleende aan de laatstgenoemde.175 Anders dan bij Beda geeft hij ook aan wanneer hij zelf
aan het woord is. Dat doet hij met de letter M (van Maurus). Over de wijze van citeren, het
gebruik van citaten van theologische autoriteiten uit het verleden, maar ook van tijdgenoten in
debatten en controverses, of het verwijt van plagiaat, is het nodige te doen in de negende
eeuw. Het is hier niet de plaats om daarbij stil te staan, maar in de drie hoofdstukken over
Claudius, Hrabanus en Angelomus kom ik daarop terug, omdat het bijvoorbeeld ook enkele
verschillen verklaart tussen hun methodische aanpak.
Modern onderzoek heeft intussen veruit het grootste deel van de bronnen van het
commentaar van Hrabanus achterhaald, al blijven er vraagtekens, zoals blijkt uit het
Repertorium Fontium van Silvia Cantelli Berarducci uit 2006.176 In mijn onderzoek steun ik
op deze studie waar het gaat over de bronnen van Hrabanus in zijn Koningencommentaar, al
gebruik ik daarnaast de marge-aantekeningen van Hrabanus zelf zoals die in de handschriften
te lezen zijn. Dan valt onder meer op dat Hrabanus soms zijn eigen naam zet bij een citaat van
iemand anders of bronnen niet vermeldt. Bij mijn bespreking van zijn commentaar kom ik op
deze kwesties nog terug. Anders dan bij Claudius, die een groot deel van 1 Koningen in zijn
171

In een bijlage heb ik op basis van de geraadpleegde handschriften de hoofdstuktitels van de vier boeken
gereconstrueerd en de verdeling van deze hoofdstukken over de tekst van het commentaar met verwijzingen naar
de Migne-editie.
172

Hrabanus, In libros IV regum, 33B: ‘Josepho teste’.

173

Jean-Louis Verstrepen, ‘Raban Maur’, p. 46. Hrabanus citeerde Josephus hier via Beda, maar ook bij hem
gaat het om twaalf jaren. Vgl. Beda, In Regum XXX Quaestiones, CCSL, 119, pp. 298-299 (vierde kwestie).

174

De volgende handschriften uit de negende eeuw heb ik hiervoor geraadpleegd: Stockholm (A. 137);
Biblioteca Vaticana (Pal. Lat. 293). Beide via microfilm; Verder online (www.europeanaregia.eu/en/historicalcollections/bibliotheca-carolina) twee andere handschriften, beide ook uit de negende eeuw: München,
Bayerische Staatsbibliothek Clm 14384 en Wolfenbüttel, HAB, 53.
175
Vgl. John J. Contreni, ‘Carolingian Biblical Studies’, in: idem, Carolingian Learning, Masters and
Manuscripts, Hampshire & Brookfield 1992, V. pp. 71-98 , daar pp. 81-82.
176
Silvia Cantelli Berarducci, Hrabani Mauri Opera Exegetica. Repertorium Fontium I, Rabano Mauro Esegeta,
Le Fonti, I Commentari [Instrumenta Patristica et Mediaevalia 38] Turnhout 2006. De Apparatus Fontium in de
delen II en III. De Libri Regum in deel II, pp. 597-635, verzorgd door S. Vittori. Voortaan: Cantelli, Fontes.
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vierde boek bespreekt, lopen de vier boeken van het commentaar van Hrabanus precies gelijk
op met de huidige vier boeken 1 en 2 Samuël en 1 en 2 Koningen. Hij wijst er zelf op.177
Angelomus van Luxeuil: de editie van zijn commentaar
Het commentaar van de monnik Angelomus is eveneens gepubliceerd in de Patrologia
Latina. Een modernere editie ontbreekt ook hier.178 Jaar van uitgave is 1852.179 De daar
gebruikte titel is Enarrationes in libros Regum. Het eerste gedrukte exemplaar verscheen in
1530. De uitgever was Eucharius Cervicornus (Hirtzhorn), die in de eerste helft van de
zestiende eeuw vooral in Keulen als drukker werkzaam was. Zijn editie bevat voorafgaand
aan het commentaar het volgende: titelblad180, bericht aan de lezer van Cervicornus (pio
lectori), een uitvoerige index met trefwoorden (van Abidias tot Ziph mons) van maar liefst 12
bladzijden met telkens twee kolommen, een citaat uit de levensbeschrijving van Angelomus
door Johannes Trithemius in zijn De scriptoribus ecclesiasticis (1494), enkele errata en een
tweede bericht aan de lezer (ad lectorem). In de berichten aan de lezer meldt Cervicornus niet
zonder trots dat nu voor het eerst sinds zevenhonderd jaar een werk van Angelomus
gepubliceerd wordt, en hij spreekt de wens uit dat ook zijn andere werken, vooral diens
Genesiscommentaar, ooit in de handen van wetenschappers zullen komen. Hij meldt verder
dat hij maar één uniek exemplaar van het Koningencommentaar tot zijn beschikking had, dat
bovendien niet zonder fouten (vulnera) was. Helaas vertelt Cervicornus er niet bij om welk
exemplaar het hier gaat.
Na het tweede bericht aan de lezer volgt in deze editie de praefatio apologetica,
gevolgd door een carmen van 36 regels.181 Dit alles op ongenummerde bladzijden. Pas vanaf
de praefatio voor het eerste boek van zijn commentaar worden de pagina’s geteld (pp. 1-194).
In de editie van Cervicornus wordt uitgegaan van de huidige hoofdstukindeling van
Samuël/Koningen. In de marge staan verwijzingen naar Bijbelcitaten en aangehaalde auteurs
zoals Josephus, Augustinus, Hiëronymus, maar ook Vergilius of Herodotus. Geen
verwijzingen zijn in de kantlijn opgenomen naar de contemporaine Joodse bron die
Angelomus heeft gebruikt, een opvallend verschil met de editie die Colvener maakte van het
Koningencommentaar van Hrabanus, die uit dezelfde bron als Angelomus putte. Daar zijn ze
grotendeels wel te vinden.
Na de editie uit 1530 verschenen er in de loop van de tijd diverse andere edities op
basis van de uitgave van Cervicornus. In 1565 werd een editie in Rome verzorgd door Paulus
Manutius onder de titel Angelomi, Monachi Ordinis Benedicti. Enarrationes in libros Regum.
De berichten aan de lezer van Cervicornus verdwenen daarbij, maar het stukje van Trithemius

177

Aan het slot van zijn derde boek (In libros IV regum, 220D) schrijft Hrabanus: Sed quia tertius liber Regum
post interfectionem Achab non longe sermonem claudit, ita et nos tertium librum expositionis eiusdem hoc in
loco finiamus, ut de sequentibus rebus simul cum historia aliud sumamus exordium.

178

PL 115, cols 243-552.

179

Er bestaat een herdruk uit 1881, maar die verschilt niet van die uit 1852.

180

Het titelblad bevat de volgende tekst: Angelomi monachi ordinis diui benedicti autoris uetusti, in abstrusis
scripturarum locis eruendis explicandisque ingenij acerrimi uiuacissimique, enarrationes in quatuor lib. Regum,
miro artificio elaboratae, ac iam primum typis excusae. Svb gratia et privilegio Imp. ad quadriennium.
Coloniae, ex officina Eucherij Ceruicorni, Anno domini 1530. Het door mij ingeziene exemplaar bevindt zich in
de Universiteitsbibliotheek van de Universiteit Tilburg (locatie TF PRE 138).

181
Beide in de MGH uitgegeven. Voor de praefatio apologetica: MGH, Epistolae Carolini Aevi, III, pp. 622-625
(Epistola 6). Voor het carmen: MGH, Poet. Lat. II, Berlijn 1884, pp. 676-677.
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bleef, evenals de index al kwam die nu aan het eind.182 In 1618 werd het commentaar
opgenomen in de Magna bibliotheca veterum patrum (Keulen 1618) en nog weer later in de
Maxima bibliotheca veterum patrum (Lyon 1677).183
Niet duidelijk is welke editie van deze vier Migne heeft gebruikt voor zijn Patrologia
Latina. In ieder geval ontbreken bij hem de inleidende teksten van Cervicornus en Trithemius,
plus de index. In plaats daarvan gaat een korte annotatie van Joannes Albertus Fabricius aan
het complete werk van Angelomus vooraf; deze is ontleend aan diens Bibliotheca latina
mediae et infimae aetatis (1734-1736), waarin hij onder meer de vier hiervoor genoemde
edities kortweg opsomt.184
De verschillen tussen de tekst van het commentaar uit 1530 en die van Migne zijn te
verwaarlozen. Alleen enkele titels aan het begin zijn bij Migne ingekort dan wel veranderd.
Angelomi Lvxoviensis in ennarationes quattuor voluminum regum praefatio apologetica werd
bij Migne Angelomi Luxoviensis Monachi Enarrationes in Libros Regum. De Angelomo
Praefatio Apologetica. Het gedicht heeft bij Migne de titel Prologus, maar bij Cervicornus
Prologus eivsdem carmine contextus. De praefatio van het eerste boek heeft bij Cervicornus
Angelomi Lexoviensis in libri regum stromata, praefatio. Migne volstaat met In librum
primum praefatio. De laatste verandering is opvallend, omdat het Griekse woord stromata
(lett. spreien, lappendekens) in de originele titel stond en niet ennarationes (uiteenzettingen of
interpretaties), zoals we nog zullen zien. De verwijzingen die bij Cervicornus in de marge
stonden, heeft Migne in de tekst zelf ondergebracht. Fouten in de editie van 1530 worden wel
opgemerkt, maar gewoon overgenomen.185
Een andere kwestie is die van de hoofdstukindeling en de titels van hoofdstukken.
Waren die bij Angelomus aanvankelijk wel aanwezig zoals bij Claudius en Hrabanus, maar
werden die door Cervicornus en Migne terzijde geschoven? Of hanteerde Angelomus de
huidige hoofdstukken van Samuël/Koningen? Of ontbraken hoofdstukken tout court? Op
basis van de gedrukte edities kan daarop geen antwoord worden gegeven. Het artikel van
Gorman over het Genesiscommentaar van Angelomus geeft daarover evenmin uitsluitsel. De
kwestie komt niet eens aan de orde.186 Ook in de studie van Silvia Cantelli ontbreken hierover
aanwijzingen.187 We zullen een of meer handschriften dienen te raadplegen.
182

Informatie op basis van een beschrijving in: The Aldine Press. Catalogue of the Ahmanson-Murphy
Collection of Books by or relating to the Press in the Library of the University of California, Los Angeles,
Incorporating Works Recorded Elsewhere, University of California Press, 2001, p. 368.

183

Vgl. Michael Gorman, ‘The Commentary on Genesis of Angelomus of Luxeuil’, p. 560. Vgl. Cantelli,
Angelomo, pp. 82-83, n. 8, die Cervicornus nergens vermeldt en verkeerdelijk de Bibliotheca Patrum Coloniensi
in 1530 dateert (moet zijn 1618).

184

PL 115, 105D-106D.

185

Voorbeeld: in de editie van 1530, pp. 78-80 treffen we een storende herhaling van enkele hoofdstukken uit het
tweede boek aan. Na caput XVI komt XVII, dan weer caput XVI en vervolgens weer caput XVII. Migne, PL
115, 370D-375D doet dat eveneens, alleen worden de kopjes de tweede keer weggelaten en wordt in een noot
droogjes opgemerkt; ‘Hic in exemplari nostro, rursum ponitur CAPUT XVI (…) Iterum quoque hic CAPUT
XVII. Daaruit blijkt gelijk dat de editie van Cervicornus door Migne overgenomen werd.
186

Gorman, ‘The Commentary on Genesis of Angelomus of Luxeuil’, passim. De vertaling door Pierre Monat
van dit Genesiscommentaar (Angelome de Luxeuil, Commentaire sur la Genèse, Paris 2010) handhaaft de
hoofdstukken zoals die in Migne worden gegeven met dien verstande dat de hoofdstukken 30 en 41 tot 45 die in
Migne niet worden aangegeven, door Monat als 29-30 en 40-45 worden vermeld.
187

Cantelli, Angelomo, gaat - min of meer vanzelfsprekend - uit van de indeling zoals die in de Patrologia
Latina te vinden is.
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Volgens Gorman bestaan er van het Koningencommentaar van Angelomus twee
‘manuscript families’.188 In de ene wordt het commentaar van Angelomus, die zelf al veel aan
Hrabanus ontleende, nog verder aangevuld met citaten uit Hrabanus’ commentaar, die
Angelomus zelf niet overnam. In deze manuscripten - het zijn er vijf, bijna alle uit de twaalfde
eeuw - is het carmen weggelaten evenals de praefationes van boek 2, 3 en 4. Maar de indices
van capita zoals die bij Hrabanus staan, zijn hier telkens voorafgaand aan het betreffende boek
ingevoegd, evenals diens verwijzingen in de marge naar zijn bronnen.189 Het is een duidelijke
vorm van ‘verhrabanisering’ van Angelomus. Naast deze vijf bestaat er een tweede groep, van
zeventien handschriften; ook deze stammen in veel gevallen uit de twaalfde eeuw.190
Blijkbaar bestond er in die periode een groeiende interesse voor de Karolingische exegeten.
Uit de negende eeuw is, voor zover bekend, geen handschrift van Angelomus’
Koningencommentaar bewaard gebleven. Het oudste manuscript bevindt zich in Leiden en
stamt uit de tiende eeuw.191 Het is dit handschrift dat ik ter controle heb geraadpleegd.
De eerste regel ervan luidt: Incipit Prefatio Immo Apollogeticum Sequentis Operis.
Videlicet Regum Voluminis. Angelomi Monachi. Feliciter Legentibus.192
Het commentaar begint dus in dit handschrift met een praefatio op het gehele werk dat uit
vier boeken bestaat.193 Aansluitend volgt Item Praefatio in een grotere letter dat het begin
markeert van het gedicht Si mavis lector typicos dinoscere sensus…, dat uit 36 regels
bestaat.194 De eerste 29 regels staan in twee kolommen op f. 2r. De overige 7 regels staan in
één kolom op f. 2v, waarvan de eerste 12 regels leeg zijn gebleven. Was het wellicht de
bedoeling om het hele gedicht een ruimere plaats te geven? De eerste 19 regels staan in de
188

Voor het volgende : Gorman, ‘The Commentary on Genesis of Angelomus of Luxeuil’, pp. 626-629
(‘Appendix 4’).
189

Een beschrijving van een van die handschriften, het MS Troyes (Bibliothèque Municipale, 470 bis),
afkomstig uit Clairvaux, in: Jean-Paul Bouhot, Jean-François Genest, La Bibliothèque de l’Abbaye de
Clairvaux,, manuscrits bibliques, patristiques et théologiques. II: Les manuscripts conservés. Première partie,
Parijs & Turnhout 1997, pp. 244-245. Volgens Gorman (‘The Commentary on Genesis’, p. 629) is de titel van
dit manuscript Explanatio excerpta de opusculis doctorum en niet zoals Bouhot/Genest aangeven Angelomus,
expositio super quattuor libros regum - Sententiae excerptae de expositione Rabani super eosdem libros. Vgl.
ook Cantelli, Angelomo, pp. 313-314 (n. 76). Volgens Chevalier-Royet, Lectures, p. 119 behoort het handschrift
Parijs, BnF, lat 8871, tot deze groep, terwijl Gorman dit manuscript daar niet toe rekent, maar wel Parijs, BnF,
lat 11998. Mogelijk heeft Gorman de twee verwisseld. Zij wijst ook nog op een handschrift dat niet door
Gorman wordt vermeld: Gent, Bibliotheek Rijksuniversiteit, 240 (144), Xe s., afkomstig uit Sankt Maximin,
Trier. Het staat daar ten onrechte vermeld onder de naam van Beda. Vandaar dat het tot nu toe buiten
beschouwing bleef.
190
Gorman, ‘The Commentary on Genesis of Angelomus of Luxeuil’, p. 627-629 geeft de gegevens van deze 22
handschriften.
191

Leiden, Bibliotheek Rijksuniversiteit: BPL 16 (Codices Bibliothecae Publicae Latini). Fol. 125. Volgens B.
Bischoff (mededeling aan Cantelli op 25.11.1988) te dateren in de eerste decennia van de tiende eeuw. Hij
vermoedt dat het handschrift ‘Lotharingisch’ is, dus niet al te ver verwijderd van Luxeuil! Zie Cantelli,
Angelomo, p. 83, n. 8.

192
Gorman, ‘The Commentary on Genesis of Angelomus of Luxeuil’, p. 627, vermeldt dat ook het MS Angers,
Bibliothèque municipale 42 en MS Berlin, Staatsbibliothek, fol. 278, beide uit de twaalfde eeuw, dezelfde titel
hebben. Merk op: ‘appologeticum’ in plaats van ‘apologeticum’.
193

F.1r – f. 2r (tekst: Igitur cum a quampluribus … campos ovans latissimos doctorum; Explicit Praefatio).

194

Vgl. de editie in MGH, Poet. Lat. II, Berlijn 1884, pp. 676-677, gemaakt op basis van drie manuscripten:
Paris, BnF, lat. 11998 (saec. XII); Paris, BnF, lat. 2446 (saec. XII) en Cod. Bibl. Paulinae Lipsiensi (saec. XIII).
Dit laatste manuscript vind ik niet terug in de lijst van Gorman.
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linker kolom. Vanaf regel 20 Hoc typice, lector, iste libellus habet begint de tweede kolom
met de regels 20 tot en met 29. Deze regels hebben een ruimere interlinie en de beginletters
zijn met rood versierd (regels 1-19 nemen evenveel ruimte in als regels 20-29). De 7
overgebleven regels op f. 2V worden besloten met: Ange, deus, Lomi, dic miserere tui, waarna
een Explicit praefatio volgt.
Daarna lezen we met rood versierde hoofdletters: INCIPIT LIBER STROMATA IN
VOLUMINE REGUM. Volgens dit manuscript is liber stromata in volumine regum de titel.
Over Ennarationes lezen we niets. Stromata is een latinisering van het Griekse Stromateis.
Dat staat voor ‘mengelwerk’ of ‘miscellanea’. Zo schreven Clemens van Alexandrië en
Origenes in de tweede en derde eeuw boeken onder deze naam. De keuze voor deze titel
maakt de intentie van Angelomus zichtbaar. Het collagekarakter van zijn commentaar wilde
hij blijkbaar vanaf het begin accentueren.
Na de titel volgt dan de inleiding op het commentaar van 1 Samuël, zonder dat dit
wordt aangegeven met praefatio - dat geldt ook voor de inleidingen bij de volgende boeken en aansluitend het commentaar zelf. Capita worden nergens aangegeven. Een lijst met titels
van de capita, zoals in het commentaar van Hrabanus, ontbreekt. De structuur van het
commentaar wordt alleen bepaald door de indeling in vier boeken, telkens vermeld met een
explicit en een incipit, en daarbinnen door de geciteerde Bijbelverzen. Daarna wordt meestal
het begin van de uitleg gemarkeerd met een grotere letter van wisselend formaat, soms in de
marge, dan weer in de lopende tekst.
De conclusie moet zijn dat, afgaande op het handschrift uit Leiden, Angelomus geen
eigen capita heeft gemarkeerd noch van de huidige hoofdstukindeling gebruik heeft gemaakt.
Anders dan bij Hrabanus en Claudius vormen de Bijbelverzen voor Angelomus de enige
maatstrepen.
Het onderzoek naar de door Angelomus gebruikte bronnen in zijn
Koningencommentaar verschilt van de studies die daarover gedaan zijn met betrekking tot
Claudius en Hrabanus. Van deze laatste twee zijn de geciteerde teksten grotendeels in kaart
gebracht, maar tot nu toe bestaat er geen goed, laat staan volledig overzicht van de bronnen
die Angelomus in zijn Koningencommentaar heeft aangewend. Cantelli heeft wel de
geciteerde auteurs van diens Genesiscommentaar en van zijn uitleg van het Hooglied
uitgezocht, maar slechts heel ten dele die van het Koningencommentaar. Alleen de eerste twee
hoofdstukken van 1 Samuël werden door haar gedetailleerd onder de loep genomen.195
Evenals Hrabanus heeft Angelomus niet alleen stukken uit het werk van bekende
patres zoals Augustinus van Hippo of Gregorius de Grote in zijn commentaar een plaats
gegeven, maar ook de contemporaine auteur uitvoerig aan het woord gelaten, die Hrabanus
Hebraeus moderni temporis noemt. De studie van Avrom Saltman naar deze Hebraeus, die
later ten onrechte als Pseudo-Hiëronymus te boek kwam te staan, stelt ons in staat deze citaten
zowel in het commentaar van Hrabanus als in dat van Angelomus te detecteren.196 Daarmee
hebben we voor mijn verdere onderzoek in ieder geval de beschikking over een klein maar
niet onbelangrijk gedeelte van de bronnen waarmee Angelomus zijn voordeel heeft gedaan, al
blijft het jammer dat we tot nu toe geen compleet overzicht hebben van zijn aangehaalde
teksten.

195

Cantelli, Angelomo. Het tomo secondo bevat de resultaten voor het Genesiscommentaar. Voor het Hooglied:
tomo primo, pp. 385-454. Voor de bronnen van het Koningencommentaar behandelt Cantelli alleen 1 Sam. 1-2.
Vgl. tomo primo, pp. 310-352.

196

Zie Saltman, Quaestiones on the Book of Samuel. In Table III (pp. 157-161) een overzicht met referenties
naar de edities in PL 109 en 115.
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Opmerkelijk is, dat Angelomus het commentaar van Hrabanus op Samuël/Koningen
voor zijn eigen uitleg diepgaand geraadpleegd heeft en een zeer groot deel, in het bijzonder
diens uitleg van 1 en 2 Koningen, daaruit heeft overgenomen, hoewel hij daarin ook weer
correcties, weglatingen en toevoegingen aanbracht. De bronnen die Hrabanus heeft gebruikt,
zijn daarmee ook de bronnen van Angelomus voor die passages. Aangezien Hrabanus zijn
geciteerde auteurs in de kantlijn vermeldde, moet Angelomus deze trouwens gezien hebben.

Samenvatting
Aan het slot van dit inleidende hoofdstuk haal ik de belangrijkste gegevens nog even naar
voren. Het eerste gedeelte (‘Geschiedenis en exegese’) schetste de achtergrond waartegen
mijn eigen onderzoek van de Karolingische Bijbelcommentaren moet worden geplaatst. Ik
wees erop welke ontwikkelingen zich sinds de negentiende eeuw hebben voorgedaan in de
historische studies naar Joden in het Karolingische rijk. In het bijzonder viel daarbij op, hoe
de belangstelling groeide voor de Bijbelcommentaren uit deze periode, vooral die over de
boeken van het Oude Testament. Tegelijk werd duidelijk dat de gegevens over Joden in deze
bronnen niet zo eenvoudig te duiden zijn. Het debat over ‘hermeneutische Joden’ en ‘Joden in
de sociale werkelijkheid van de negende eeuw’ laat dat goed zien. Mijn eigen studie is
bedoeld om hieraan een bijdrage te leveren. De opzet daarvan beschreef ik in een tweede deel.
‘Populus prior’ is de titel van dit boek. In de paragraaf ‘Vraagstelling en opzet’ heb ik
deze titel toegelicht en mijn keuze verantwoord om specifiek onderzoek te doen naar drie
Bijbelcommentaren, die binnen nog geen twintig jaar in de negende eeuw ontstonden. Ook
heb ik de vragen geïnventariseerd die in de volgende hoofdstukken beantwoord gaan worden.
Hoe deze hoofdstukken eruit gaan zien, heb ik ter afsluiting van deze paragraaf beschreven.
In een volgende paragraaf (‘De narratieve inhoud van de Libri Regum’) heb ik de
meest in het oog springende verhaallijnen uit 1 en 2 Samuël en 1 en 2 Koningen geschetst om
van tevoren enig houvast te geven bij het begrijpen van de exegeses door Hrabanus en zijn
mede-Schriftgeleerden. Aansluitend volgde een derde paragraaf (‘Exegese van de Libri
Regum’) waarin ik ben nagegaan wat er voorafgaand aan de negende eeuw aan exegetisch
materiaal tot stand was gekomen. Dat waren nooit volledige commentaren, maar wel
historische teksten, preken, theologische traktaten en exegetische verklaringen over gedeelten
uit deze Bijbelboeken. Claudius, Hrabanus en Angelomus hebben driftig gebruik gemaakt van
deze voorgangers, van Flavius Josephus tot Beda Venerabilis. Dat was een reden te meer om
ze hier kortweg voor te stellen.
In de vierde paragraaf (‘Dwarsverbindingen’) behandelde ik de mogelijke
betrekkingen tussen de drie door mij bestudeerde exegeten. Ik stond met name stil bij de
vraag in hoeverre er sprake was van onderlinge afhankelijkheid bij het concipiëren van deze
commentaren. In de hoofdstukken die aan hen gewijd worden (hoofdstuk 4 voor Claudius,
hoofdstuk 5 voor Hrabanus, hoofdstuk 6 voor Angelomus) ga ik gedetailleerd op deze materie
in.
Tot slot heb ik in paragraaf 5 (‘Edities en manuscripten’) de stand van zaken
besproken betreffende de edities die ik bij mijn onderzoek heb gebruikt. Daarin werd
duidelijk dat aan deze edities de nodige bezwaren kleven, in het bijzonder omdat zij geen
aanspraak kunnen maken op de eisen die tegenwoordig aan goede edities worden gesteld.
Dikwijls is niet eens duidelijk welke handschriften aan deze uitgaven ten grondslag liggen.
Om deze problemen zo veel mogelijk te minimaliseren, heb ik ervoor gekozen om, waar dat
nodig was, enkele handschriften zelf te raadplegen.
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2. Joden in Karolingische bronnen
Inleiding
In dit hoofdstuk richt ik mij op de context waarbinnen Claudius van Turijn, Hrabanus Maurus,
en Angelomus van Luxeuil hun exegetische arbeid verrichtten. Gezien de vraagstelling van
mijn boek besteed ik daarbij de meeste aandacht aan twee zaken. De eerste betreft de wijze
waarop Joden in niet-exegetische bronnen uit de negende eeuw worden gepresenteerd. De
tweede gaat over de rol die de Bijbel in de Karolingische maatschappij vervulde. In dat laatste
geval sta ik in het bijzonder stil bij de revisie van de Bijbel die in de negende eeuw door
Theodulf van Orléans werd uitgevoerd.
Aan het begin van het vorige hoofdstuk signaleerde ik dat de bronnen over Joden uit
de periode die ons hier bezig houdt, zowel kwantitatief als kwalitatief schaars zijn. Het
bestaande materiaal is bovendien ongelijk verdeeld over de diverse soorten, zoals verhalende
en niet-verhalende bronnen. Informatie die van Joden zelf afkomstig is, al of niet uit
Hebreeuwse teksten, ontbreekt, waar het de Karolingische wereld betreft, bijna geheel en al.1
Dat maakt het uitermate lastig om een beeld - laat staan een compleet en gedetailleerd beeld te schetsen van het leven van Joden ten tijde van Karel de Grote of Lodewijk de Vrome.
Archeologische vondsten brengen ons evenmin veel verder. Ze zijn nog zeldzamer dan de
schriftelijke bronnen.2
Weliswaar zijn Joden in de exegetische werken en andere godgeleerde geschriften uit
de negende eeuw haast alomtegenwoordig, maar wat daarin over hen geschreven staat, laat
zich volgens recentere inzichten maar moeilijk gebruiken om de historische werkelijkheid te
achterhalen. Wat we in dergelijke bronnen lezen, is namelijk zo sterk bepaald door christelijke
oordelen van de toenmalige intellectuele elite dat het meer zegt over de denkbeelden van deze
gelovigen en hun prioriteiten en behoeften dan over de sociale realiteit van de Joden in de
Karolingische samenleving. Aan de hand van de belangrijke studie Kompilation oder
Konstruktion van Johannes Heil liet ik in het vorige hoofdstuk zien welke consequenties hij
daaruit trekt.3 Jeremy Cohen muntte voor deze gang van zaken de term hermeneutical Jew, de
ideologische constructie van het negatief gekleurde tegendeel van de ideale christen.4
Aanzetten tot een dergelijke benadering vinden we, weliswaar met een geheel ander
voorteken, al aan het einde van de negentiende eeuw, toen de bekende kerk- en
dogmahistoricus Adolf von Harnack betwijfelde of er in het pas ontstane christendom wel
sprake was van reële contacten tussen christenen en Joden. De reden hiervan zou zijn dat met
het ontstaan van het christendom de Joodse godsdienst aan zijn einde was gekomen. Na de
komst van Christus namen diens volgelingen de plaats in die eertijds aan Joden toekwam als
volk van God. In een dergelijke substitutietheologie was een levendig contact tussen

1

Stefan C. Reif, ‘Aspects of mediaeval Jewish literacy’, in: Rosamond McKitterick (ed.), The Uses of Literacy
in Early Mediaeval Europe, Cambridge 1992, pp. 134-155: ‘… one finds an almost total absence of Hebrew
manuscripts between the second and the ninth centuries.’ (p. 146).

2

Capucine Nemo-Pekelman en Laurence Foschia, ‘Introduction. Un aperçu des sources juridiques latines et
grecques relatives aux Juifs du VIe au XIe siècle’, in: John Tolan e.a. (eds), Jews in Early Christian Law.
Byzantium and the Latin West, 6th-11th Centuries, Turnhout 2014, pp.7-32, p. 7, noot 1, voor de stand van zaken
en literatuur op dit punt.
3

Johannes Heil, Kompilation. Idem, ‘Labourers in the Lord’s Quarry’. Idem, ‘Haimo’s Commentary on Paul’.
Idem, ‘Goldenes Zeitalter? Juden und Judentum in der Karolingerzeit’.

4

Jeremy Cohen, Living Letters, p. 1-17 (‘Introduction’).
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christenen en Joden volgens Von Harnack niet meer goed voorstelbaar. Teksten waaruit
dergelijke betrekkingen toch te traceren zouden zijn, zoals de schriftelijke weergave van
polemieken en dialogen, meestal bekend staand als de Adversus Iudaeos-literatuur, konden
volgens hem alleen maar gaan over verzonnen Joden.5 Of dit substitutiedenken de enige reden
was, is echter de vraag. Volgens David M. Olster speelde bij de Duitse dogmahistoricus een
specifieke opvatting over de theologie mee waarin politiek en religie, materie en geest,
nauwlettend uit elkaar werden gehouden, met als gevolg dat hij een anachronistisch beeld
schetste van de vroegchristelijke theologie.6
Vooral na de Tweede Wereldoorlog groeide de kritiek op de visie van Von Harnack.
Marcel Simon meende in zijn beroemde boek Verus Israel uit 1948, een studie naar de
betrekkingen tussen Joden en christenen in het Romeinse Rijk, dat er in die periode wel
degelijk een levend Jodendom was dat zijn eigen weg ging. Contacten en conflicten met
christenen hoorden daar wezenlijk bij. Anderen volgden in zijn spoor.7

Negende eeuw
De bestudering van de positie van de Joden in de vroege Middeleeuwen verliep anders. Niet
iemand als Von Harnack zette de toon, maar de Joodse historicus Heinrich Graetz die zijn
Geschichte der Juden vanaf 1853 publiceerde. Daarin beoogde hij vooral de vitaliteit van het
Joodse verleden in kaart te brengen. Hij hoopte zo bij te dragen aan de identiteit en
emancipatie van de Joden in zijn eigen tijd en speelde zelfs met de gedachte van de noodzaak
van een ‘Mission des Judentums’ onder de volkeren.8 In een deel van deze Geschichte

5

Aldus Andrew S. Jacobs, ‘The Lion and the Lamb. Reconsidering Jewish-Christian Relations in Antiquity’ in:
Adam H. Becker & Annette Yoshiko Reed (eds), The Ways That Never Parted. Jews and Christians in Late
Antiquity and the Early Middle Ages, Minneapolis 2007 (oorspronkelijk 2003), pp. 95-118, met verwijzingen
naar enkele ‘substitutieteksten’ bij Von Harnack (pp. 98-100). In zijn Die Altercatio Simonis Iudaei et Theophilii
Christiani nebst Untersuchungen über die antijüdische Polemik in der alten Kirche, Texte und Untersuchungen
1.3, Leipzig 1883, p. 63 schrijft Von Harnack: ‘Der Gegner ist hier in der That nur ein gedachter, er besitzt
keinen anderen Horizont als sein Widerpart; eben darum ist er nicht der Jude, wie er wirklich war, sondern der
Jude, wie ihn der Christ fürchtete.’ (curs. van Von Harnack).
6

Zie David M. Olster, Roman Defeat, Christian Response, and the Literary Construction of the Jew,
Philadelphia, 1994, pp. 14-21 (‘Harnack: The Dichotomy of Religion and Politics’). Paula Fredriksen, Augustine
and the Jews, wijst eveneens op de invloedrijke visie van Von Harnack betreffende de christelijke literatuur
conta Iudaeos, maar brengt dat niet in verband met zijn substitutie-denken. (vgl. pp. xv-xvi). In zijn boek over
Marcion (Adolf von Harnack, Marcion. Das Evangelium vom fremden Gott. Eine Monographie zur Geschichte
der Grundlegung der katholischen Kirche. Neue Studien zu Marcion, Darmstadt 1985 (oorspr.1924), pleit Von
Harnack overigens zelf onomwonden voor de afschaffing van de canonieke status van het Oude Testament. ‘Er
(der Protestantismus) musste das AT als ein falsches, widergöttliches Buch verwerfen, um das Evangelium rein
behalten zu können …’ (p. 223).
7

Marcel Simon, Verus Israel: Étude sur les relations entre Chrétiens et Juifs dans l’Empire Romain (135-425),
Parijs 1948. Al in 1914 had Jean Juster, Les Juifs dans l ‘Empire Romain: Leur condition juridique, économique
et sociale, Parijs 1914, Von Harnack van repliek gediend. Zie voor de doorwerking van de ideeën van Marcel
Simon bijvoorbeeld: William Horbury, Jews and Christians in Contact and Controversy, Edinburgh 1998. Diens
eigen terugblik op de behandeling van de Adversus Iudaeos-teksten op pp. 20-25. Leonard Victor Rutgers,
Making myths. Jews in Early Christian Identity Formation, Leuven 2009, laat aan de hand van enkele
casestudies zien dat christelijke ideeën over Joden (‘de retorische Joden’) de neiging hebben om de
werkelijkheid mede te gaan bepalen. Daarmee beïnvloeden ze de relaties tussen Joden en christenen (zie p. 6).
Een vergelijkbaar standpunt bij Fredriksen, Augustine and the Jews: ‘In the late fourth century and later (…)
rhetoric adversus Iudaeos begins to grow legs, and to affect the Christian street.’ (p. 370).


Marcus Pyka, Jüdische Identität bei Heinrich GraetzVoor de missiegedachte: p. 256, waar hij Graetz citeert
over de Joodse diaspora: ‘Diese Zerstreuung war (…) ein Segen und ein Werk der Vorsehung. Die
Unvertilgbarkeit und Unsterblichkeit des jüdischen Stammes war dadurch gesichert. In einem Lande verfolgt,
zertreten, sammelten sie sich in einem andern und gründeten Stätten für die immer theuer gewordene Lehre. Es
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behandelde Graetz de Karolingische periode, door hem als een Goldenes Zeitalter in de
etalage gezet. Ik citeerde hem daarover al aan het begin van het vorige hoofdstuk.
Historici zonder Joodse achtergrond hadden aanvankelijk maar weinig belangstelling
voor de geschiedenis van Joden in middeleeuws Europa.9 Het is opvallend dat de oudste
Duitse vertaling van de brieven van Agobard uit 1852 op instigatie van Joodse historici tot
stand kwam.10 Na de Tweede Wereldoorlog, toen de Holocaust of Shoah doordrong in het
algemeen besef, nam het historisch onderzoek naar de wortels van het antisemitisme, ook van
niet-Joodse zijde een hoge vlucht. De beeldvorming over Joden in christelijke teksten, ook die
uit de Middeleeuwen en niet alleen uit de patristische periode, kreeg nu volop aandacht. De
hermeneutische of retorische Jood zag opnieuw het licht, ditmaal niet als bijproduct van een
christelijke vervangingstheologie, maar integendeel als sleutelbegrip om de christelijke
houding en mentaliteit te achterhalen die zo nefast had uitgepakt voor de Joden in Europa. Op
de achtergrond speelde zeker mee dat historici in de tweede helft van de twintigste eeuw het
verband tussen tekst en werkelijkheid in het algemeen minder vanzelfsprekend achtten. De
realiteit van het Joodse leven en de feitelijke betrekkingen tussen Joden en christenen in het
vroegmiddeleeuwse Europa bleef in die benaderingen grotendeels buiten beeld. Maar andere
historici, zoals de Joodse auteur Bernhard Blumenkranz, kozen een weg, die in het verlengde
van de studie van Marcel Simon lag.11 Blumenkranz ging het om meer dan retorische Joden.
Hij had de reële betrekkingen tussen Joden en christenen, al of niet vijandig, in het vizier. Het
boek van Blumenkranz bestaat uit vier onderdelen met de volgende kenmerkende titels: ‘Les
rapports de bon voisinage’; La concurrence missionaire’; ‘La polémique judéo-chrétienne’;
La déchéance légale’. De ‘retorische’ lezing van de bronnen en een meer ‘realistische’
invalshoek raakten zo wel uit elkaar. Tegelijkertijd nam de belangstelling toe voor de
percepties en attitudes van Joden en christenen van en ten opzichte van elkaar.12
Betekent dit nu dat christelijke vroegmiddeleeuwse teksten waarin Joden figureren,
per definitie ongeschikt zijn als historische bron voor Joods leven in de negende eeuw?

waren ausgestreute Saamenkörner, welche von der Vorsehung bestimmt waren, überall hin lautere
Gotteserkenntniss und tiefere Gesittung hinzutragen’ (= Graetz, Geschichte, III, p. 298; editie 1856). Ook in de
passage van Graetz over de ‘gouden eeuw’ die ik aan het begin van mijn eerste hoofdstuk citeerde, worden Joden
door hem gekarakteriseerd als ‘Trägern einer geläuterten Gotteserkenntnis’ (p. 232)Peter Raedts, De ontdekking
van de Middeleeuwen. Geschiedenis van een illusie, Amsterdam 2011, geeft een beschrijving van de
negentiende-eeuwse constructies van de Middeleeuwen. Graetz komt niet bij hem voor, maar diens zoektocht
naar Joodse identiteit zou zeker passen in het hoofdstuk ‘Eigenheid’ (pp. 167-226). Op pp. 322-326 bespreekt
Raedts ‘La France juive’ van Edouard Drumont uit 1886 en het actuele gebruik dat hij in dit antisemitische
pamflet maakte van De insolentia Iudaeorum van Agobard om de Joden als vijanden van Frankrijk zwart te
maken.

9
Aldus Jonathan Elukin, Living together. Living apart, pp. 3-4.


Emanuel Samosz, Des heiligen Agobard, Bisschofs zu Lyon, Abhandlungen wider die Juden. In Briefform
Leipzig 1852In zijn woord vooraf noemt de vertaler de Joodse historici Julius Fürst en Adolf Jellinek die de
brieven van Agobard van het grootste belang achtten voor de geschiedenis van het Jodendom, als degenen die
hem tot zijn vertaling stimuleerden. Typerend is dat de (Joodse) vertaler een enkele keer het woord synagoga
met Schule (vgl. de Jiddische sjoel) vertaalde (p. 22).

11
Bernhard Blumenkranz, Juifs et Chrétiens dans le monde occidental, 430-1096, Parijs & Den Haag 1960. De
periode die Blumenkranz bestudeerde, loopt tot 1096. Het is niet denkbeeldig, dat zijn meer ‘realistische’
invalshoek mede beïnvloed is door de keuze van deze brede periode. Hoe meer we de twaalfde eeuw naderen,
des te duidelijker zijn ‘echte’ Joden te traceren en niet alleen hersenschimmen. De aanwezigheid van Joden in
Europa nam in het begin van het tweede millennium toe en de bronnen over hen evenzo.
12

Zie Israel Jacob Yuval, Two Nations in Your Womb. ‘This book is intended to be a study of the reciprocal
attitudes of Jews and Christians toward one another, not a history of the relations between them.’(p. 1).
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Onthullen deze teksten alleen iets over de mentaliteit van hun auteurs en de sociale groep
waartoe zij behoorden? Je kunt je terecht afvragen of deze methodologische problemen niet in
veel meer omstandigheden gelden. Ze zijn niet slechts kenmerkend voor de
geschiedschrijving van de Joden in de negende eeuw. ‘Tout historien médiéviste désireux
d’écrire une autre histoire que celle des élites n’a en effet d’autre choix, pour saisir son objet,
que de recourir aux discours que tiennent sur lui les détenteurs du pouvoir et de l’écrit.’ Aldus
de inleiders van de recente bundel Jews in Early Christian Law.13 Daar komt bij dat niet alle
bronnen dezelfde waarde hebben voor historisch onderzoek, nog afgezien van de vragen
waarmee die benaderd worden. Het maakt verschil of we te maken hebben met wetgeving of
een wonderverhaal. Een bisschoppelijke brief is van een ander gehalte dan een Rijkskroniek.
Verder is in ieder geval de vraag relevant in hoeverre de contemporaine beeldvorming over
Joden gevolgen had voor hun dagelijkse werkelijkheid. Daarbij ga ik ervan uit dat er
inderdaad Joden in het Frankische rijk leefden, al is hun aantal veel minder groot dan vroeger
werd aangenomen en waren zij vooral geconcentreerd in het Zuiden. Jonathan Elukin heeft er
bovendien op gewezen dat vervolging en lijden niet de enige categorieën zijn om de
geschiedenis van de Joden in beeld te brengen. Hij stelt terecht:
‘I believe that we will find that Jews of the Early and High Middle Ages were deeply
integrated into the rhythms of their local worlds. Moreover, they faced many of the
same challenges as their Christian neighbors. The variety and dynamism of medieval
Christianity created a society in which the Jews were not alien interlopers facing a
uniformly antagonistic Christian world.’14
Afgezien van de talloze exegetische commentaren, waarvan er drie in deze studie voorwerp
van onderzoek zijn, is er een variëteit aan bronnen uit de negende eeuw waarin over Joden
wordt verteld. De karigheid die werd gesignaleerd, lijkt bij nader inzien wat overdreven. In dit
hoofdstuk bekijk ik deze bronnen om een context te schetsen voor mijn eigen onderzoek naar
de Bijbelcommentaren van Claudius, Hrabanus en Angelomus. Voor een belangrijk deel, zo
zal blijken, zijn gegevens over het Karolingische hof en zijn netwerk, inclusief de relaties met
bisschoppen en andere kerkelijke instituten, van groot belang voor onze kennis van Joods
leven in de negende eeuw. De volgende onderwerpen worden hier onderzocht: (1) Joden in de
Formulae Imperiales; (2) Joden in enkele verhalende bronnen; (3) Joden in de brieven van
Agobard; (4) De hebraïsten rond Theodulf van Orléans. In een apart, hierna volgend,
hoofdstuk bespreek ik de bekering van hofdiaken Bodo tot de Joodse godsdienst en de
reacties daarop. Bij elkaar vormen deze bronnen voor de eerste helft van de negende eeuw alleen al door hun diversiteit - een voldoende representatief geheel.15 Tegen deze achtergrond

13

Capucine Nemo-Pekelman en Laurence Foschia, ‘Introduction. Un aperçu des sources juridiques latines et
grecques relatives aux Juifs du VIe au XIe siècle’, p. 9.

14

Elukin, Living Together. Living Apart, p. 6. Vgl. Robert Chazan, Reassessing Jewish Life in Medieval Europe,
Cambridge 2010: ‘The Jewish experience in medieval Europe, I have argued, was much more than a frightful
sequence of uninterrupted calamities.’ (p. 225).
15

Ik heb me, een enkele uitzondering daar gelaten, geconcentreerd op bronnen ten tijde van de regering van
Lodewijk de Vrome (814-840) en de jaren vlak erna, omdat de uiteenzettingen over de Libri Regum van
Claudius, Hrabanus en Angelomus uit die periode dateren. De zogenoemde Capitula de Iudaeis, toegeschreven
aan Karel de Grote, zijn qua authenticiteit omstreden, al gaan er recent stemmen op om ze toch als echt te
beschouwen. Zie: Philippe Depreux, ‘Les Juifs dans le droit carolingien’, in: Tolan, Jews in Early Christian Law,
pp. 131-152, die ook de discussie hierover weergeeft. Eerder al (1996) had Christof Geisel, Die Juden im
Frankenreich, pp. 418-442, een pleidooi gehouden voor hun echtheid. Depreux volgt Geisel overigens niet wat
betreft een datering onder Karel de Grote (vgl. p. 143, n. 86), maar denkt eerder aan het midden van de negende
eeuw (pp. 148-149). Phelan, The Formation of Christian Europe, pp. 84-86, behandelt deze capitula met
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kan dan vervolgens de vraag aan de orde komen hoe over Joden wordt geschreven in de drie
geselecteerde Bijbelcommentaren.

Joden in de Formulae Imperiales
Formulae zijn voorbeelddocumenten of modellen waarop schrijvers bij het opstellen van
bepaalde min of meer officiële stukken konden terugvallen. Het kan daarbij gaan om
vorstelijke charters, privileges en edicten, maar ook om brieven, testamenten en andere
documenten. Kenmerkend is dat specifieke namen, plaatsen en andere details dikwijls zijn
weggelaten. Niet al deze teksten hadden een normatief karakter of waren van juridische aard.
Mogelijk hebben ze ook gediend als leerstof voor toekomstige schrijvers van al dan niet
officiële documenten. Verschillende collecties van dergelijke voorbeeldteksten voor praktisch
en didactisch gebruik uit de Merovingische en Frankische periode zijn teruggevonden.16 De
term formulae is niet de aanduiding die in de Vroege Middeleeuwen voor dergelijke
documenten werd gebruikt. Men sprak meestal van cartae, een term die ook gebruikt werd
voor andere documenten als charters, capitularia of brieven.17
Tussen 819 en 832 werd een verzameling van dergelijke cartae te Tours aangelegd
onder toezicht van Fridugis, de archicancellarius van Lodewijk de Vrome, tevens leerling van
Alcuinus (die hem de bijnaam Nathanaël gaf) en later diens opvolger als abt van Tours. Deze
collectie werd onder de naam Formulae Imperiales e curia Ludovici Pii uitgegeven door Karl
Zeumer in de MGH-editie.18 De opgenomen stukken, 55 in getal, handelen over uiteenlopende
onderwerpen en betreffen diverse groepen en personen. De teksten gaan terug op ooit feitelijk
door de keizer gesigneerde verordeningen, maar dienden nu een minder particulier doel. Zo
zijn de oorspronkelijke namen soms weggelaten en staat er niet meer dan ‘deze persoon, zus
en zo genoemd, inwoner van die en die stad’, maar in andere teksten zijn de oorspronkelijke
namen wel bewaard gebleven. Dat laatste geldt ook voor de drie formulae waarin bepaalde
privileges worden toegezegd aan Joden.19 Zonder deze voorrechten te willen generaliseren als

betrekking tot de daarin genoemde sacramenta (Joodse eden). De tekst in: MGH, Capit. I, pp. 258-259 en ook
in: Linder, Jews, pp. 345-347. Gezien de onzekere stand van zaken bespreek ik deze (zes) capitula niet
afzonderlijk, maar zal eraan refereren wanneer er verbanden aan het licht komen met gegevens uit andere
bronnen.
16
Zie: Alice Rio, Legal Practice and the Written Word in the Early Middle Ages. Frankish Formulae, c. 5001000, Cambridge e.a. 2009. Zij geeft een compleet overzicht van alle collecties (pp. 67-164). Verder: Warren
Brown, ‘Conflict, Letters, and Personal Relationships in the Carolingian Formulae Collections’, Law and History
Review, 25 (2007) 2, pp. 323-344. Depreux, ‘Les Juifs dans le droit carolingien’.
17

Rio, Legal Practice, pp. 43-45. Zij schrijft ‘formulae are a modern genre more than a medieval one’ (p. 44).

18

MGH, Form., pp. 285-328; Zie verder Rosamond McKitterick, Frankish Kingdoms under the Carolingians,
751-987, Londen 1983, p. 83. Eadem, The Carolingians and the Written Word, p. 58; Depreux, Prosopographie,
pp. 199-203. Daar ook de verschillende spellingen van zijn naam (Fridugisus, Fredegisus, Fridigysus etc.) en zijn
bijnaam. Evenals zijn leermeester was Fridugis van Angelsaksische afkomst. Vgl. verder Depreux, ‘Les Juifs
dans le droit carolingien’, p.132 en 139.
19

MGH, Form., p. 309-310 en 325. Het betreft de nummers 30, 31 en 52. Ik verwijs naar Linder, Jews, 333-343,
die eveneens dezelfde Latijnse tekst geeft plus een Engelse vertaling. Samenvattend overzicht met een
gedeeltelijke vertaling in het Duits: Schreckenberg, Die christlichen Adversus-Judaeos-Texte, pp. 488-491. Een
gedetailleerde bespreking in Geisel, Die Juden im Frankenreich, pp. 487-552. Het voorbeeld van de persoon
zonder naam in Linder, Jews, p. 338: ‘hunc hominem nomine illum, habitorem illius civitatis’ (Formula 32). Al
in 1965 onderzocht Lena Dasberg in haar proefschrift Untersuchungen über die Entwertung des Judenstatus im
11. Jahrhundert, Den Haag 1965, deze Karolingische teksten nauwgezet, pp. 27-49 en 60-66, om ze te
vergelijken met de latere privileges aangaande Joden van Hendrik IV uit de elfde eeuw.
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zouden ze slaan op grotere groepen of zelfs alle Joden, geven ze wel een indicatie van de
opstelling van Lodewijk als bestuurder van het rijk en de idealen die hij en zijn getrouwen
daarbij voor ogen hadden. Door de opname in de collectie van Fridugis overstijgen ze in
zekere zin hun oorspronkelijke betekenis. Of je daarmee gelijk kunt spreken van een bepaalde
vorstelijke politiek of strategie is echter de vraag. Het gaat meer om een ad-hoc-beleid.
Regeren was vooral reageren.20
De handschriftelijke overlevering wijst er bovendien op dat we hier minder te maken
hebben met een officiële collectie, als wel, zoals Alice Rio heeft laten zien, met een ‘private
notebook’, een voor persoonlijk gebruik aangelegde verzameling teksten van uiteenlopende
aard. Deze bevatte niet alleen capitularia van Lodewijk de Vrome, maar eveneens preken,
brieven, theologische traktaten en catechetische teksten van diverse pluimage. Het gaat hierbij
slechts om één handschrift: BNF, lat 2718, afwisselend geschreven in de Karolingische
minuskel en Tironische noten. De Formulae zijn allemaal in deze moeilijk leesbare
stenografie geschreven. Het handschrift komt uit Tours en dateert uit ca. 830.21 De eerste 72
folio’s bevatten teksten van Augustinus, Gennadius en Fulgentius. Op f 72r-72v staan de
Formulae Imperiales 1-7, op 73r gevolgd door de Capitula de functionibus publicis. Daarop
aansluitend volgen op 73r-76r de Formulae Imperiales 8-31, waarvan 30 en 31 alleen op
Joden betrekking hebben. Pal daarna volgt de Ordinatio imperii op 76r-77v., gevolgd door
Formulae Imperiales 32-33, waarvan in 32 een verwijzing naar Joden te vinden is, net als in
37 op fol 80v. Daarna wisselen de Formulae af met andere teksten zoals De opere et
eleemosynis en andere werken van Cyprianus, een preek van Caesarius van Arles en ander
patristisch erfgoed. Na een brief van Karel de Grote aan Alcuin volgen op f 125r-f 127r de
Formulae 45-53, waarvan 52 weer uitsluitend op Joden slaat. Het laatste deel van het
handschrift, fol.127r-140v, laat hetzelfde patroon zien als hiervoor: enkele Formulae
gecombineerd met catechetische en theologische verhandelingen. Of Fridugis een speciale
belangstelling had voor cartae die over Joden handelen, weten we niet. Wel is zijn collectie
de enige waarin Joodse handelaren prominent aanwezig zijn.22

Formula 30
De eerste tekst, waarin sprake is van Joden, heeft als opschrift Praeceptum Iudeorum,
beschikking betreffende Joden23, en is gericht aan alle getrouwen (omnibus fidelibus nostris)

20

Rosamond McKitterick, ‘Politics’, in: eadem (ed.), The Early Middle Ages. Europe 400-1000 , Oxford 2000,
pp. 21-56: ‘Most of the Frankish and Italian capitularies, for example, can be seen as direct responses to
particular problems rather than as a formulation of policy’ (aldaar p. 33). Ook Warren Brown, ‘Conflict, Letters,
and Personal Relationships’, p. 325, onderstreept de praktische bedoeling van dergelijke Formulae.

21

Ik baseer me op Rio, Legal Practice, pp. 252-254 voor een beschrijving van het manuscript. Vgl. verder haar
analyses op pp. 45-46 en 132-137. Vgl. David Ganz, ‘Paris BN Latin 2718: theological texts in the chapel and
the chancery of Louis the Pious’, in: O. Münch en T. Zotz (eds), Scientia veritatis. Festschrift für Hubert Mordek
zum 65. Geburtstag, Ostfildern 2004, pp. 137-152.

22

Zou het feit dat Alcuin hem de bijnaam Nathanaël gaf, een aanwijzing kunnen zijn? In het evangelie volgens
Johannes (1, 44-51) zegt Jezus over hem: ‘Zie, waarlijk een Israëliet in wie geen bedrog is’ (Ecce vere Israelita,
in quo dolus non est). Voor bijnamen en hun mogelijke impliciete boodschap: Mary Garrison, ‘The Social World
of Alcuin. Nicknames at York and at the Carolingian Court’, in: L.A.J.R. Houwen & A.A.MacDonald (eds.),
Alcuin of York, Groningen 1998, pp. 59-79. Fridugis vond het absurd, dat Agobard ervan uitging, dat de
patriarchen, profeten en koningen christiani waren. Vóór Christus waren er geen christenen, aldus Fridugis die
hier duidelijk een letterlijke (Joodse) uitleg van het Oude Testament was toegedaan. Vgl. Boshof, Erzbischof
Agobard von Lyon, p. 193.
23

Het opschrift lijkt een meer algemene strekking te suggereren. Datering vermoedelijk rond 825. Geisel, Die
Juden im Frankenreich, pp. 500-521; Linder, Jews, p. 333. Dit is nr. 30 in de MGH-editie van de Formulae. De
titel staat ook in het handschrift (vgl. Geisel, Die Juden im Frankenreich, p. 501).
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van de vorst. Vooraf worden de verschillende geledingen in de ordening van het rijk nader
gespecificeerd: bisschoppen, abten, graven, maar ook gastaldii (toezichthouders van
koninklijke domeinen) en clusarii (tolbeambten).
Vervolgens worden we in kennis gesteld van het bestaan van twee Joden (Hebrei):
rabbi Domatus of Donatus24 en zijn kleinzoon of neef (nepos) Samuël. Zij krijgen speciale
bescherming (defensio) van de vorst. Wat betekent dit? Allereerst dat deze Joden (Hebrei)
niet lastig mogen worden gevallen door de genoemde verantwoordelijken noch door hun
ondergeschikten of opvolgers (vos neque iuniores seu successores vestri) met onwettige
voorwendsels of valse beschuldigingen. Ook de persoonlijke, rechtmatige bezittingen van
deze Joden dienen volledig gerespecteerd te worden. De rabbi en zijn neef krijgen verder
allerlei vrijstellingen van verschillende belastingen en andere voordelen die duiden op
betrokkenheid van deze twee Joden bij handelspraktijken. Het betreft namelijk belastingen die
allemaal te maken hebben met transport van goederen en met reizen.25 Dat wordt bevestigd in
de volgende alinea waarin onderstreept wordt dat het hun vrij staat hun bezittingen te
verkopen aan wie ze maar willen.26 Pal daarop wordt gesteld dat zij mogen leven volgens hun
eigen wet en dat zij christenen (homines christianos) mogen inhuren om werk te verrichten,
behalve op zon- en feestdagen. Die eigen wet slaat in dit geval vermoedelijk op het
onderhouden van de sabbat, gezien het directe vervolg waarin wordt vermeld dat christenen
voor hen mogen werken. Aan beide Joden wordt ook toegestaan om (heidense?) slaven uit
den vreemde (mancipia peregrina) te kopen en weer te verkopen binnen het rijk. Daarover
waren blijkbaar conflicten ontstaan, want verderop in de tekst wordt daar opnieuw bij
stilgestaan. Maar eerst wordt gemeld hoe rechtszaken tussen Joden en christenen moeten
worden afgehandeld. Wanneer een christen een zaak tegen Joden heeft, dient hij zes
betrouwbare getuigen mee te nemen: drie joden (Hebrei) en drie christenen. Omgekeerd
mogen de Joden alleen christelijke getuigen meenemen. Hier verkeren de Joden toch in een
nadelige positie. Maar, zo blijkt hier eveneens, christenen moeten zich in dergelijke gevallen
wel voorzien van drie betrouwbare Joodse getuigen.27 Daarna wordt duidelijk dat de beide
Joden (Iudei) de keizer op de hoogte hebben gebracht van het feit dat zekere personen
(quibusdam hominibus, geestelijken?) geprobeerd hebben om de slaven (mancipia) die zij in
dienst hadden, aan hen te ontfutselen door deze slaven aan te raden om zich te laten dopen.
Maar, aldus de verordening, een zodanig oneigenlijk gebruik van de christelijke godsdienst
kan volstrekt niet door de beugel. Op geen enkele wijze staan de sacri canones dit toe.
Integendeel, daarin staat dat dergelijke pogingen een anathema verdienen. Aansluitend

24

Mogelijk een latinisering van Nathan (aldus Blumenkranz, Juifs et chrétiens, p. 7, maar dan moet het Donatus
zijn; ‘Nathan’ betekent in het Hebreeuws ‘geven’, vgl. het Latijnse donare). De MGH-editie heeft Domatus en
niet Donatus zoals Linder, Jews. In de tekst wordt meestal over hen gesproken als Hebrei, maar ze worden ook
aangeduid als Iudei. Een systeem heb ik er niet in ontdekt.
25

Zo worden onder meer genoemd theloneum (belasting op verkoop en transport van goederen), pulveraticum
(belasting op het gebruik van straten), portaticum (tol bij steden), pontaticum (tol bij bruggen) en nog andere
vormen van belasting.
26
Hier lijkt een tegenstelling te bestaan met Caput 3 uit de Capitula de Iudaeis, waar we lezen: ‘Ut nemo
Iudaeus monetam in domo sua habebat et neque vinum nec annonam vel aliam rem vendere praesumat. Quod si
inventum fuerit, omnis substantia sua ab illo auferatur, et in carcerem recludatur, usque ad praesentiam nostram
veniat.’ (Linder, Jews, p. 346). Maar volgens Depreux, ‘Les Juifs dans le droit carolingien’, pp. 145-146, gaat
het hier om een verbod op zwartwerken (in domo sua) en is er geen sprake van een contradictie.
27

Vgl. Geisel, Die Juden im Frankenreich, pp. 510 en 410-413, die erop wijst dat in vergelijking met eerdere
wetgeving onder Karel de Grote (MGH, Capit. II, p. 152: Capitulare Missorum Aquisgranense Alterum, c. 13 =
Linder, Jews, p. 344) deze formula toch een verbetering inhield voor de twee genoemde Joden.
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worden harde dreigementen geuit tegen ieder van de in de aanhef genoemden - dus ook
bisschoppen - die het waagt op deze manier toch door te gaan.28
Tot slot wordt met klem gewaarschuwd - er wordt gedreigd met een boete van maar
liefst tien pond goud - geen aanslag op het leven van deze Joden voor te bereiden noch hen te
vermoorden, omdat zij onder de voogdij en hoede (mundeburdium) van de keizer vallen. Ook
worden de Joden als getrouwen (fideles) omschreven, hetgeen erop kan duiden dat ze als
medeverantwoordelijke personen binnen het rijk golden, ofwel als mensen die de keizer trouw
waren.29 In een laatste zin wordt nogmaals bepaald dat zij volgens hun eigen wet (secundum
illorum legem) mogen leven en dat zij (Iudei) wanneer die (lex illorum) daarmee in
tegenspraak is, niet onderworpen mogen worden aan een godsoordeel of geseling.30
Er passeren nogal wat zaken de revue in dit praeceptum. De maatregelen laten in ieder
geval zien dat het leven, de bezittingen en de handelsondernemingen, waaronder
slavenhandel, van deze beide Joden lang niet altijd immuun waren voor bedreigingen.
Tegelijk valt op, dat ze enerzijds als fideles van de keizer worden aangeduid en anderzijds
toch volgens hun eigen wet mogen leven. Wat die wet precies inhoudt, blijft wat in het
ongewisse. Om tot meer definitieve conclusies te komen kijken we eerst naar de andere twee
Formulae uit de collectie van Fridugis.

Formula 31
De tweede verordening uit de collectie van Fridugis betreffende Joden, in het handschrift
direct aansluitend, komt voor een groot deel overeen met de inhoud van de voorafgaande.
Toch zijn er enkele belangrijke verschillen. Allereerst draagt deze beschikking geen titel. De
verantwoordelijken worden dit keer niet voluit genoemd maar er wordt volstaan met ‘alle
bisschoppen enzovoorts’. De in dit stuk genoemde Joden (Hebrei, soms Iudei) zijn andere
personen, bovendien wordt hun verblijfplaats nu wel vermeld: Lyon.31

28

Volgens Johannes Heil is hier sprake van een ‘Notlüge’, omdat volgens hem in de canones van de kerk
nergens de ban wordt uitgesproken over het werven van dopelingen onder ongedoopte slaven in bezit van nietchristenen. Heil, ‘Goldenes Zeitalter?’, p.112. Geisel, Die Juden im Frankenreich, pp. 516-518, refereert aan
canon 3 van het Concilie van Gangra (c. 340), maar daarin is geen sprake van Joden, alleen van een verbod om
onder vrome voorwendsels werk te weigeren. Kenneth Stow, Alienated Minority, The Jews of Medieval Latin
Europe, Cambridge, Mass. & Londen 1994, p. 33, denkt aan bepaalde verordeningen van Gregorius de Grote
voor zijn colonii. Hoe dan ook, en al of niet met een leugen om bestwil: de kwestie was blijkbaar zo urgent dat
zij duidelijk van kerkelijke munitie moest worden voorzien.
29

‘… quamdiu fideles nobis extiterint’. Linder, Jews, p. 336.

30

De betekenis van de tekst is hier niet eenvoudig: ‘nullatenus volumus, ut praedictos Iudeos ad nullum iudicium
eximinandum, id est nec ad ignem nec ad aquam calidam seu etiam ad flagellum, nisi liceat eis secundum
illorum legem vivere vel ducere’ (Linder, Jews, p. 334). In de Capitula de Iudaeis vinden we twee uitgewerkte
voorbeelden van eden (sacramenta) die Joden kunnen zweren (Cap. 4 en 5, vgl. Linder, Jews, p. 346-347).
Phelan, The Formation of Christian Europe, p. 84-86 geeft er een analyse van. ‘Also, like those for Christians,
these sacramenta were religiously grounded. But instead of being grounded in the faith of Christ, these
sacramenta were grounded in Carolingian Christian perceptions of the Jewish religion, reinforced by Carolingian
knowledge of the Old Testament and theories about how Jews understood the scriptures’ (p. 84). Alleen op basis
van ‘Christian perceptions’ of had men feitelijke kennis van eden die Joden plachten te zweren? Volgens
Dasberg, Untersuchungen, pp. 65-66, is met ‘secundum illorum legem vivere vel ducere’ het mogen afleggen
van eden bedoeld, eden die in overeenstemming dienden te zijn met de eigen Joodse rechtspraak.
31

Tekst in Linder, Jews, pp. 336-338. Nr. 31 in de MGH-editie. Datering opnieuw rond 825. Uitvoerig
commentaar in Geisel, Die Juden im Frankenreich, pp. 521-531. Het is niet uit te sluiten, dat Agobard als
bisschop van Lyon naar deze tekst verwijst in zijn Contra praeceptum impium de baptismo iudaicorum
mancipiorum en De insolentia Iudaeorum, zie Linder, Jews, p. 333. Verderop in dit hoofdstuk bespreek ik deze
teksten van Agobard.
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Het gaat hier om David en Jozef, plus hun pares. Linder vertaalt ‘spouses’,
Schreckenberg geeft ‘Genossen’.32 Wanneer het inderdaad de vrouwen van David en Jozef
zouden zijn, dan is dit de enige keer dat ook vrouwen betrokken worden in deze drie
keizerlijke privileges. Maar een vertaling als ‘gelijken’ of ‘consorten’, dat wil zeggen hun
mede-Joden in Lyon, ligt volgens mij toch het meest voor de hand.
Als eerste wordt de beschermingsclausule weergegeven met bijna vergelijkbare, meest
op handel betrokken, fiscale vrijstellingen. Daaraan wordt toegevoegd dat zij onder de
keizerlijke hoede in alle rust mogen leven en trouw diensten mogen verrichten ten bate van
het keizerlijk paleis (quiete vivere et partibus palatii nostri fideliter deservire). Door ze zo als
hofleveranciers te karakteriseren wordt nadrukkelijker een verband gelegd tussen deze Joden
uit Lyon en het hof. Vervolgens worden, dit weer in parallellie met de vorige verordening,
kwesties naar voren gebracht die te maken hebben met de vrijheid om eigendommen te
verkopen, te leven volgens hun eigen wet en christenen in te huren om voor hen te werken,
met uitzondering weer van zon- en feestdagen. Onveranderd is ook de zin over het
verhandelen van buitenlandse slaven. De kwestie die in de vorige Formula al werd aangekaart
betreffende christenen die slaven tegen hun Joodse meesters opzetten met het voorwendsel
gedoopt te willen worden, klinkt nu directer: niemand van de keizerlijke fideles mag deze
slaven dopen tegen de wil van hun bezitters (sine eorum consensu ac voluntate). De
quibusdam hominibus uit de vorige tekst is nu meer gespecificeerd: nemo fidelium nostrorum.
Een verwijzing naar de canones sacri ontbreekt echter. Het gedeelte betreffende de
rechtsgang luidt grotendeels hetzelfde, maar kreeg een toevoeging die opnieuw een nauw
verband legt met het hof als mogelijkheid tot hoger beroep.33 De passage over het doden van
een Jood en de straf van tien pond goud is weer gelijk. Ook hier worden deze Joden opnieuw
met het veelzeggende woord fideles aangeduid.
Het slot is echter weer anders. De ontheffing om blootgesteld te worden aan
godsoordelen ontbreekt. Daarvoor in de plaats lezen we: ‘Laat niemand zich veroorloven de al
meermalen genoemde Joden te geselen, tenzij wordt bewezen (en dat volgens hun eigen wet)
dat zij de capitula die wij hebben uitgegeven om door hen te worden onderhouden, hebben
verkracht of geprovoceerd, capitula, waarin eveneens is vastgesteld voor welke misdaden zij
met geseling moeten worden bestraft’.34 Opnieuw zien we dus dat er een direct verband met
het hof wordt gelegd. Van deze genoemde capitula lijkt helaas niets meer over te zijn, tenzij
het hier zou gaan om de hiervoor al vermelde Capitula de Iudaeis, waarvan het onzeker is of
zij echt zijn en uit welke tijd zij dateren.35


32

Linder, Jews, pp. 336-337. Schreckenberg, Die christlichen Adversus-Judaeus Texte, p. 490. Bij David staat de
bijstelling ‘nunnum Davitis’. Na de namen volgt ook nog een niet ontcijferde afkorting (atque IMP of IPM).
Linder vertaalt het zeldzame woord nunnum met ‘grandfather’. In de Regula Benedicti, c. 63, is nonnus de
aanspreektitel voor oudere monniken, zoiets als ‘eerwaarde vader’.

33

‘Quod si etiam aliquae causae adversum eos de rebus vel mancipia eorum surrexerint vel orte fuerint, que infra
patriam absque gravi et iniquo dispendio definite esse nequiverint, usque in praesentiam nostram sint suspensae
vel conservatae, qualiter ibi secundum legem finitivam accipiant sententiam.’ Linder, Jews, p. 336.
34

‘… et nemo saepe dictis Hebreis flagellis cedere praesumat, nisi probati fuerint secundum legem eorum, eos
capitula, quae a nobis eis observanda promulgata sunt, violasse atque irrita fecisse, in quibus similiter definitum
est, pro quibus culpis flagellis sint coercendi’. Linder, Jews, pp. 336-337.
35

Vgl. hiervoor noot 15. In deze capitula wordt niet gesproken van geselen. Wel worden andere
strafmaatregelen vermeld, zoals het afhakken van de rechterhand, het onteigenen van bezit, gevangenschap,
verbranding enz. Vgl. Linder, Jews, pp. 345-347.
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Formula 52
Even interessant is een derde document waarin over een Hebreus nomine Abraham wordt
gesproken die woonachtig is in Zaragoza (habitans in civitate Caesaraugusta).36 Uit het
handschrift blijkt dat deze tekst niet onmiddellijk op de vorige twee volgt. Er zit een groot
aantal andere formulae tussen, alsmede andere capitularia van Lodewijk de Vrome plus enige
homiletische en theologische teksten.37 Het maakt eens te meer duidelijk dat er hier geen
sprake is van een officiële collectie van louter formulae.
Ook in deze formula worden hebreus en iudeus door elkaar gebruikt. De aan het begin
opgesomde verantwoordelijken, hier ‘onze ministerialen’ (ministerialibus nostris) genoemd,
worden op de hoogte gebracht dat deze Abraham naar de keizer gekomen is en zich in zijn
handen heeft aanbevolen en nu onder diens patronaat of bescherming (sub sermone tuitionis
nostre) valt.38 Gezien het feit dat hij evenals de andere Joden in de twee eerder besproken
formulae vrijstelling krijgt van dezelfde, maar daarnaast ook van enkele andere belastingen, is
het aannemelijk dat deze Abraham goederen in het Frankische rijk bezat of binnen de
Karolingische invloedssfeer en daar handel dreef. Hij leverde in ieder geval trouwe diensten
aan het keizerlijk hof.39 Evenals in de voorafgaande teksten wordt Abraham toegezegd dat hij
christenen mag inhuren voor werk, uitgezonderd op zon- en feestdagen, en dat hij volgens zijn
wet mag leven.40 Ook het inmiddels vertrouwde onderwerp van getuigen bij juridische
kwesties levert hier geen nieuwe gegevens op, hoewel het opmerkelijk is dat een Jood uit
Zaragoza - het woord Spanje valt overigens niet in de tekst - hierbij dezelfde rechten kreeg als
Frankische Joden. Beklemtoond wordt dat Abraham alleen binnen de grenzen van het
Frankische rijk (imperium nostrum) buitenlandse slaven mag verkopen. Of wordt wellicht
bedoeld: binnen de grenzen van Lodewijks gezag, al of niet vermeend? 41 Geen vermelding
vinden we in deze beschikking over het veto dat Joden hebben ten aanzien van het dopen van
slaven in hun bezit. Er is wel een clausule, waarin het keizerlijk hof als beroepsinstantie wordt
genoemd, maar daarin wordt geen direct verband gelegd met de problematiek van het houden
van slaven. De afsluiting is vollediger dan in de twee andere formulae.42

36

Tekst bij Linder, Jews, pp. 341-343. Nr. 52 in de MGH-uitgave. Precieze datering niet bekend, in ieder geval
voor 832, want dat is het laatste jaar waarin Fridugis hoofd was van de kanselarij. Vgl. Depreux,
Prosopographie, p. 200. Bespreking bij Geisel, Die Juden im Frankenreich, pp. 531-537. Zie verder: Michael
McCormick, Origins of the European Economy, p. 675.
37

Vgl. het overzicht bij Rio, Legal practice, pp. 252-254.

38

Geisel, Die Juden im Frankenreich, vermoedt hier ‘den ersten bekannten Hinweis auf eine zeremoniell
fundierte Kommendation von Juden’ (p. 532).

39

‘sed liceat illi sub mundeburdo et defensione nostra quiete vivere et partibus palatii nostri fideliter deservire
absque alicuius illicita contrarietate’ (Linder, Jews, p. 341). De laatste toevoeging vanaf absque ontbreekt bij de
vorige twee formulae. Het lijkt een extra-bescherming. Was dat omdat Abraham uit de Spaanse mark kwam, een
gebied dat minder stevig was verankerd in de Karolingiscxhe invloedssfeer? Vgl. Geisel, Die Juden im
Frankenreich, p. 534.
40

De laatste toezegging, - leven volgens eigen wet -, treffen we opmerkelijk genoeg ook aan in een brief van
Lodewijk de Vrome aan de moslimoverheden van de stad Mérida. Vgl. P. Conant, ‘Louis the Pious and the
contours of empire’, EME, 22 (2014) 3, pp. 336-360, vooral een onderzoek naar imperium als ideologische term,
daar pp. 340 en 342.
41

‘non aliubi nisi infra imperium nostrum vendere’(Linder, Jews, p. 342). P. Conant, ‘Louis the Pious and the
contours of empire’, pp. 354 en 357 over Formula 52.

42

‘Et ut haec auctoritas verius ab omnibus credatur et diligencius conservetur, more nostro eam subscribere et de
bulla nostra iussimus sigillare.’(Linder, Jews, p. 342); Vgl. ‘Et ut haec’ en ‘Hanc vero auctoritatem’ bij de
andere twee.
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Sicut Iudaei: formulae 32 en 37
Volledigheidshalve vermeld ik nog twee documenten uit dezelfde collectie van Fridugis. Zij
betreffen geen beschikkingen ten aanzien van Joden, wel worden in deze praecepti Joden als
referentiepunt genoemd.43 Evenals de Joden heeft de anonieme persoon van formula 32 (in
het manuscript volgt deze formula na de tekst van de Ordinatio imperii, die dus tussen de
formulae 31 en 32 is geplaatst) last van bedreigingen en onrechtvaardige en illegale
praktijken. En precies als in de eerder besproken beschikkingen ontvangt deze persoon
bescherming en heeft hij recht op een respectabel leven in alle rust met zijn goederen en
mensen, zoals dat ook geldt voor alle andere getrouwen (fideles) van de keizer, voor degenen
die onder keizerlijke bescherming vallen en voor de Joden (sicut ipsi Iudei).44 Hieruit laat zich
afleiden dat Joden geen uitzonderingspositie innamen waar het gaat om bescherming van hun
bezit en het recht op een leven quieto ordine. Hier geldt het motto ‘gelijke monniken, gelijke
kappen’, al zal dat vermoedelijk beperkt zijn gebleven tot een bepaalde elite.
Het tweede document, formula 37, betreft handelaren of kooplieden.45 Het is, zo blijkt
uit de tekst, gedateerd in het jaar 828 en opgesteld in Aken. Er zijn overeenkomsten met de
hiervoor besproken verordeningen: bescherming tegen onrechtvaardige praktijken en valse
beschuldigingen; beroepsmogelijkheid op de keizer bij juridische conflicten. Daarnaast
hebben sommige zaken specifiek te maken met het beroep van koopman. Zo mogen hun
schepen niet in beslag genomen worden voor de keizerlijke dienst. Ook moeten de betreffende
handelaren om de zoveel tijd een afdracht betalen aan de keizerlijke schatkamer, iets wat bij
de praecepti voor Joden niet genoemd werd. Maar wel lezen we: ‘hun is toegestaan, zoals de
Joden (sicut Iudeis), trouwe diensten te leveren aan het paleis’.46 De verschillen die zich hier
voordoen in vergelijking met de formulae over Joden, manen tot voorzichtigheid. We moeten
Joden en kooplieden niet te snel op één hoop te gooien, laat staan Joden als ‘Musterkaufleute
der Epoche’ oormerken.47

Conclusie
Door zich te verdiepen in het juridische bronnenmateriaal krijgt men meer zicht op het leven
van Joden in de negende eeuw. Het betreft hier echter vooral enkele specifieke Joodse
handelaren en kooplieden. De bescherming, rechten en privileges die aan hen werden
toegekend, mogen niet zomaar worden toegepast op alle levende Joden in de negende eeuw en
zelfs niet op alle Joodse handelaren. Een algemeen wettelijk statuut voor Joden is er geenszins

43

Het gaat om nr. 32 en 37 in de MGH-nummering. Tekst in Linder, Jews, pp. 338-341. Geisel, Die Juden im
Frankenreich, pp. 544-550.

44

‘… sed liceat illi, sicut ceteris fidelis nostris et his, qui sub nostra defensione recepti sunt, absque cuiuslibet
impedimento una cum rebus et hominibus suis cum honore residere et quieto ordine vivere absque cuiuslibet,
sicut ipsi Iudei, iniusta contrarietate’ (Linder, Jews, p. 338). Vgl. het ‘illicita contrarietate’ uit Formula 52.
45

Nr. 37 is getiteld: Praeceptum negotiatorum. Linder, Jews, pp. 339-341. Tussen de formulae 32 en 37 staan in
het handschrift niet alleen de nummers 33 tot 36, maar ook enkele capitularia van Lodewijk de Vrome. Na 37
volgt een gedeelte uit een werk van Cyprianus (De opere et elemosynis).
46

‘… sed liceat eis, sicut Iudeis, partibus palatii nostri fideliter deservire’ (Linder, Jews, p. 339). Volgens
sommige onderzoekers staat er echter niet ‘sicut Iudeis’ maar ‘sicut diximus’ (ibidem, p. 340, noot 316). De tekst
is zoals gezegd overgeleverd in Tironische noten, een soort stenografie die uiterst moeilijk leesbaar is. Zie ook
Depreux, ‘Les Juifs dans le droit carolingien’, p. 132.
47

Zo Geisel, Die Juden im Frankenreich, p. 544.
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uit af te leiden.48 Toch zijn deze bronnen verhelderend als het gaat over de opstelling van
keizer Lodewijk de Vrome ten opzichte van deze Joodse handelaren. Tussen deze Joden en
het hof van Lodewijk de Vrome bestond een duidelijke relatie. Zij kwamen daar niet alleen
om hun producten te verkopen, maar ook om zich als fideles te stellen onder de bescherming
van de vorst en om bij juridische conflicten in hoger beroep te kunnen gaan. Onder deze
Joden was er één uit Zaragoza afkomstig. Handelsverkeer en andere contacten met steden in
Spanje waren blijkbaar niet zo uitzonderlijk. De specifieke rechten en vrijstellingen die aan
genoemde Joden werden verleend en de toezeggingen dat zij hun bezit mochten verkopen,
laten zien dat Joodse handelsactiviteiten gangbaar waren. Voor een handelsmonopolie zijn
hier echter geen aanwijzingen te vinden. Ook blijkt dat Joden betrokken zijn bij de handel in
(niet-christelijke) buitenlandse slaven. De conclusie van Michael Toch, dat het hier alleen zou
gaan om huisslaven voor eigen gebruik, lijkt mij niet in overeenstemming te brengen met het
‘mancipia peregrina emere et infra imperium nostrum vendere’, c.q. ‘et non aliubi nisi infra
imperium nostrum vendere’ (in het geval van de Jood Abraham) uit drie van de besproken
documenten.49
Met nadruk wordt meerdere keren verwoord dat deze Joden volgens hun eigen
(Joodse) wet mogen leven. Dat betekende onder meer, dat zij niet onderworpen werden aan
godsoordelen en geselingen. Deze toezegging maakt een zekere continuïteit zichtbaar met het
Romeinse recht en de positie van de Joodse godsdienst daarin als ‘toegestane godsdienst’
(religio licita).50 Opvallend is verder, dat Donatus, Samuël, David, Jozef en hun gelijken een
soort van vetorecht hadden verkregen, dat het hun mogelijk maakte te voorkomen dat hun
slaven gedoopt werden en zo mogelijk aan hen onttrokken konden worden.
Verder blijkt dat er regelmatig bedreigingen waren waardoor de openbare orde
verstoord werd. Joden hoorden als getrouwe onderdanen (fideles) tot die orde en kregen
bescherming, maar namen tegelijk als niet-christenen een aparte positie in. Uit vergelijking
met een van de andere documenten die niet voor Joden bedoeld was, maak ik op dat deze
bedreigingen niet alleen op Joden waren gericht, maar meer een algemeen maatschappelijk
probleem vormden waarmee ook de vorst als bewaker van de orde werd geconfronteerd. Een
verstoring van de orde (perturbatio) leidde rechtstreeks tot een scandalum met goddelijke
vergelding als onvermijdelijk gevolg.51 Evenzeer werd duidelijk dat bepaalde bedreigingen
direct te maken hadden met spanningen tussen Joden en christenen. Deze spanningen spitsten
zich toe op het feit dat Joden slaven in dienst hadden die zij mochten vrijwaren van de doop.
Ook de regelingen die in de documenten worden getroffen ten aanzien van het procederen van
Joden tegen christenen en omgekeerd, zouden aanwijzingen kunnen zijn voor conflictueuze
situaties.



48
Depreux, ‘Les Juifs dans le droit carolingien’, p. 137: ‘il n’existe pas de statut générique des juifs - ou des
marchands juifs - comme on le trouve souvent dans la littérature secondaire.’
49

Michael Toch, ‘Wirtschaft und Verfolgung: die Bedeutung der Ökonomie für die Kreuzzugsprogrome des 11.
und 12. Jahrhunderts. Mit einem Anhang zum Sklavenhandel der Juden’, in: Alfred Haverkamp (ed.), Juden und
Christen zur Zeit der Kreuzzüge, Sigmaringen 1999, p. 284: ‘Sie tragen der zahlenmässig wohl begrenzten
Nachfrage einzelner jüdischer Haushalte nach unfreien Arbeitskräften Rechnung, zugleich der Erfordernis,
bereits erworbene Sklaven nach Notwendigkeit verkaufen zu können …’

50

Zo Schreckenberg, Die Christlichen Adversus-Judaeus Texte, pp. 490-491.

51

Voor de betekenis van scandalum zie De Jong, Penitential State, pp. 151-152; 232-233; 237-239.
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Verhalende teksten en andere bronnen
Na stilgestaan te hebben bij enkele juridische teksten waaruit kan worden afgeleid dat er niet
alleen ‘hermeneutische Joden’ in de bronnen te vinden zijn, bespreek ik vervolgens enkele
bronnen van geheel andere aard waarin eveneens Joden voorkomen. Achtereenvolgens komen
aan de orde: een boek van Einhard over de translatio van relieken, een Capitulare van keizer
Lodewijk, de Gesta Karoli van Notker Balbulus, twee gedichten van Sedulius Scottus, en tot
slot enkele anonieme marginalia bij het Liber officialis van Amalarius van Metz. Ik begin met
het werk van Einhard, de beroemde hoveling die als adviseur in nauw contact stond met Karel
de Grote en diens opvolger Lodewijk de Vrome en tegenwoordig vooral bekendheid geniet als
de biograaf van Karel.52

Met Einhard in Aken
In zijn Translatio et miracula sanctorum Marcellini et Petri uit 830/831 beschrijft Einhard
hoe hij niet zonder tumult de Romeinse relieken van de martelaren Marcellinus en Petrus,
daterend uit de vierde eeuw, had weten te verwerven.53 Ook verhaalt hij over de wonderen die
deze heiligen in het Frankische rijk ten tijde van het keizerschap van Lodewijk de Vrome
hadden verricht.
Het vierde en laatste boek van dit werk opent met enkele wonderen rond het paleis te
Aken. De exacte locatie was de persoonlijke kapel van Einhard, waar hij een deel van de
relieken tijdelijk had ondergebracht. Deze bidplaats was waarschijnlijk een onderdeel van zijn
mansio in Aken. De aanleiding om enkele van deze relieken voor een korte periode in dit
oratorium te herbergen, was - zoals hij zelf vertelt - een onverkwikkelijk conflict met
Hilduinus, op dat moment archicapellanus en topfiguur in de entourage van keizer Lodewijk.
Hilduinus had namelijk een deel van de beenderen van de martelaar Marcellinus, die volgens
Einhard aan hem toebehoorden, via een ondergeschikte achterover weten te drukken en naar
zijn abdij Saint-Médard in Soissons laten brengen. Maar na een bekentenis van Hilduinus aan
Einhard - de archicapellanus had zijn mond voorbijgepraat vlak bij de slaapkamer van de
keizer - had Einhard zijn relieken teruggeëist en uiteindelijk ook gekregen. Het waren deze
stoffelijke overblijfselen van Marcellinus die Einhard had ondergebracht in zijn bidplaats.54
Een van de motieven van Einhard om dit werk te schrijven en in hofkringen te verspreiden,
zal ongetwijfeld de vraag zijn geweest hoe hij de spectaculaire wijze waarop hij deze relieken
in handen had gekregen en zijn bezit daarvan, kon rechtvaardigen tegenover mogelijke critici.
Een keizerlijk nihil obstat kon hij goed gebruiken. De wonderen die deze relieken in Aken
hadden verricht voor de ogen van de keizer zelf en diens entourage, vormden daartoe een
doeltreffend argument.
Einhard memoreert derhalve aan het begin van zijn vierde boek, dat deze wonderen de
aandacht van velen hadden weten te trekken, inclusief Lodewijk en zijn hovelingen. Een van
deze gevallen betrof een meisje uit de plaats Jülich, niet ver van Aken. Zij was getroffen door
een spierziekte en door haar moeder en andere familieleden naar de kapel van Einhard

52

Voor Einhards leven en geschriften zie: Einhard, Charlemagne’s Courtier. The Complete Einhard, edited and
translated by Paul Edward Dutton, Toronto 2008. Voor zijn bijzondere plaats in de Karolingische geschiedenis:
Steffen Patzold, Ich und Karl der Grosse. Das Leben des Höflings Einhard, Stuttgart, 2014 (zweite Auflage).
Voor zijn biografie van Karel de Grote: Matthias Tischler, Einharts ‘Vita Karoli’. Studien zur Entstehung,
Überlieferung und Rezeption, [MGH Schriften, 48], Hannover 2001.
53

De tekst in MGH, SS, vol. 15,1, ed. G. Waitz, 1887, pp. 239-264. Engelse vertaling in Einhard, Charlemagne’s
Courtier, pp. 69-130. Verder: De Jong, Penitential State, pp.70-72 en 159-161; Patzold, Ich und Karl der
Grosse, pp. 131-146 en 163-167. Voor een meer algemene achtergrond van het transport van relieken: Patrick J.
Geary, Furta Sacra. Thefts of Relics in the Central Middle Ages, Princeton 1978.
54

Voor een beschrijving van deze gang van zaken: Patzold, Ich und Karl der Grosse, pp. 163-167.
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getransporteerd. Er waren veel mensen op de been om de mis te horen. En omdat het zo druk
was, lukte het de moeder niet om haar dochter de kapel, die niet al te groot zal zijn geweest,
binnen te dragen. Zij legde haar daarom buiten neer bij het oostelijke raam van de kapel, dus
dicht bij de zijde waar het altaar en de relieken zich bevonden. Halverwege de dienst, het
Evangelie was gelezen en de offerande (oblatio) al voorbij, zag men dat zij het benauwd
kreeg en bezweek alsof ze sliep. Overal parelde zweet op haar lichaam. Men zag niet voor
niets daarin tekens van de aanwezigheid van de goddelijke macht en zette haar - nog slapend op een vierkante steen die daar in de buurt lag. Iedereen liep uit om het wonder te zien en
binnen nog geen uur kreeg zij met Gods hulp de volledige gezondheid van haar ledematen
terug. Maar dan besluit Einhard het verhaal als volgt:
Onder de toeschouwers waren daar ook enkele Joden. Een van hen heette David.
Nadat het wonderteken zich had voorgedaan, rende hij snel naar het raam van de
kamer waar ik toen was en sprak me aan. Hij meldde mij het wonder dat hij gezien had
en dankte God, die zich verwaardigd had om door zijn martelaren zulke grote
wonderen te volbrengen tot heil van de stervelingen.55
Het boek van Einhard is van 830/831, maar de beschreven gebeurtenissen dateren van enkele
jaren ervoor. Vermoedelijk vonden die plaats in 829, de tijd dus dat Hrabanus zijn
Koningencommentaar voltooide en deze aan de genoemde Hilduinus, met wie Einhard het
minder goed kon vinden, opdroeg. Het is de enige keer dat Einhard in dit boek Joden ter
sprake brengt. Enkele zaken vallen op. Allereerst: er zijn Joden in Aken en zij bevinden zich
in de paleisomgeving waar blijkbaar het huis met het oratorium van Einhard stond.56 Waren
het toevallige passanten? Handelaren die voor zaken naar het hof waren gekomen? Of hadden
ze er een vaste verblijfplaats? Dat blijft onduidelijk. Maar het feit dat de genoemde David
wist waar Einhard op dat moment verbleef, doet vermoeden dat hij toch meer was dan een
toevallige voorbijganger. Mogelijk was David een bekende van Einhard. Die wist tenslotte
ook zijn naam. Of het hier over een typische bekeringsgeschiedenis gaat, zoals sommigen
veronderstellen, is de vraag.57 Einhard schrijft alleen dat de Jood David God dankte voor het
heil dat Hij via zijn martelaren had bewerkt, maar we vernemen nergens met zoveel woorden
over diens bekering. Was dat het geval geweest, dan zouden we er vast meer over gehoord
hebben. Natuurlijk had Einhard zijn eigen beweegredenen om dit verhaal op te nemen in zijn
‘apologie’. Zelfs Joden weten zijn relieken te appreciëren! Of David en de andere Joden
werkelijk met grote interesse de gebeurtenissen hebben gevolgd en deelden in het algemene
enthousiasme van het aanwezige publiek, laat zich niet bewijzen. Maar dat ze geen
uitzondering vormden, maar er gewoon bij hoorden, schemerde al door in de hiervoor
besproken juridische documenten. Dus zo vreemd lijkt het ook weer niet. Paul Edward Dutton
gaat ervan uit dat de Joden zelfs in de kapel aanwezig waren. Dat zou kunnen, want ook uit


55

MGH, SS, 15,1, p. 257: ‘Erant ibi inter caeteros spectatores et Iudaei; quorum unus David nomine post huius
signi expletionem ad fenestram cubiculi, in quo ego tunc eram, celeriter adcurrens meque compellans,
miraculum quod viderat indicavit, gratias agens Deo, qui per martyres suos tanta miracula ad salutem mortalium
operari dignatus est.’
56

Bernhard Blumenkranz, Juifs et chrétiens, p. 14, neemt ten onrechte aan dat het om het Oratorium van Einhard
in Mulinheim (Seligenstadt) gaat. Het begin van boek 4 gaat echter helemaal over de wonderbaarlijke
gebeurtenissen in Aken.
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Zo Heinz Schreckenberg, Die christlichen Adversus-Judaeos-Texte, p. 488.
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andere bronnen weten we dat zoiets voorkwam, maar Einhard zelf zegt hier alleen, dat zij
onder de spectatores waren.58
De aanwezigheid van Joden in Aken blijkt nog uit een andere bron. Rond 820, een
decennium eerder dan de hiervoor verhaalde gebeurtenissen, deed Lodewijk de Vrome een
wettelijke verordening uitgaan, waarin hij opdracht gaf om misstanden in en rond het hof te
Aken aan te pakken.59 Deze keizerlijke verordening met de moderne naam Capitulare de
disciplina palatii Aquisgranensis bestaat uit acht paragrafen. Diverse delicten zoals diefstal,
moord, vreemdgaan worden opgesomd en het herbergen van suspecte personen en hoeren aan
de kaak gesteld. Straffen worden in het vooruitzicht gesteld. Het onderzoek (inquisitio) betrof
alle geledingen die met het paleis van doen hadden, van hoog tot laag, bisschoppen, abten en
graven niet uitgezonderd. In de tweede paragraaf van deze schoon-schip-actie krijgt ene
Ernaldus de taak om alle huizen (mansiones) van de kooplieden te inspecteren, of ze nu
handeldrijven op de markt of elders. Of zij christen zijn of Jood maakt geen verschil.60
Daaruit blijkt dat er rond 820 Joodse handelaren in Aken waren gestationeerd. Ze hadden daar
de beschikking over huizen (mansiones). Verder valt op, dat er geen onderscheid wordt
gemaakt tussen christelijke of Joodse kooplieden. Wat dat betreft is er niet zoveel verschil met
de wijze waarop Einhard zijn Joodse toeschouwers in beeld bracht.
Philippe Depreux wijst er nog op dat de genoemde Ernaldus misschien vereenzelvigd
kan worden met de magister negotiatorum over wie in een andere brontekst uit 828 wordt
gesproken.61 De taak van de magister lag op het terrein van de rechtspraak, wanneer er tegen
deze kooplieden een proces aanhangig werd gemaakt. Het betreft het Praeceptum
negotiatorum, opgesteld in Aken door keizer Lodewijk, dat ik hiervoor al introduceerde (nr.
37 van de Formulae).

Een bisschop en een Joodse handelaar
Uit een volstrekt andersoortige bron horen we eveneens over een Joodse handelaar die
connecties had met het paleis van Karel de Grote. Notker Balbulus, monnik van het klooster
in Sankt Gallen, vertelt in zijn Gesta Karoli uit ca. 885 een opmerkelijke anekdote om
duidelijk te maken dat keizer Karel niet alleen nederige mensen verhoogde, maar evenzeer
trotse mensen vernederde, naar het voorbeeld van God zelf (imitatio Dei).62 Notker schreef
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Einhard, Charlemagne’s Courtier, p. 113 (“Among the other spectators in the chapel there were some Jews
…’). Naast vertalingen geeft Dutton een introductie op de geschriften van Einhard. Voor de ‘Translatio’: pp.
xxiv-xxxi.
59

Voor de context: De Jong, Penitential State, pp. 188-194. Vgl. verder: Janet L. Nelson, ‘Aachen as a Place of
Power’, in: Mayke de Jong, Frans Theuws, Carine van Rhijn (eds), Topographies of Power in the Early Middle
Ages, Leiden e.a. 2001, pp. 217-242. Op pp. 238-239 een Engelse vertaling van de Capitulare.
60

Capitulare de disciplina palatii Aquisgranensis, MGH, Capit., I, pp. 297-298. ‘Ut Ratbertus actor per suum
ministerium (…) inquisitionem faciant. Petrus vero et Gunzo per scruas et alias mansiones actorum nostrorum
similiter faciant, et Ernaldus per mansiones omnium negotiatorum, sive in mercato sive aliubi negotientur, tam
christianorum quam et Iudaeorum.’ (p. 298). Vgl. Philippe Depreux, Prosopographie, pp. 21-25 voor een
beschrijving van deze Capitulare. Voor Ernaldus p.190. Scruae zijn privé-kamers.
61

Depreux, Prosopographie, p. 190. Over de magister in formula 37: ‘Quodsi alique cause adversus eos et
homines eorum ortae fuerint,(…) usque in praesentiam nostram vel magistri illorum, quem super ea et super
alios negotiatores praeponimus, fiant suspensae vel reservatae, quatenus secundum iuris ordinem finitivam
accipiant sententiam.’ (Linder, Jews, p. 340).
62

Notker Balbulus, Gesta Karoli, ed. H. Haefele, MGH, SSrG, n.s. XII, pp. 19-21 (c. 16). De verhoging van de
nederigen en de vernedering van de trotsen, hier toegeschreven aan Karel, heeft meerdere Bijbelse wortels. Vgl.
bijvoorbeeld: 1 Sam. 2, 7 (loflied van Hanna), Luc. 2, 51-52 (Magnificat van Maria) waar God zelf dit tot stand
brengt. Op nog twee andere plaatsen in zijn Gesta Karoli wordt over Joden gesproken: Op p. 13 wordt via een
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zijn boek vol kleurrijke en satirische anekdoten in opdracht van Karel de Dikke, koning van
het Oost-Frankische rijk (regeringsjaren 876-888). Hij verwoordde daarmee wat het ideale
gedrag zou moeten zijn van zowel de vorst als diens bisschoppen. Tussen de regels door
klinken meermaals contemporaine geluiden. Zo blijkt de ongezouten kritiek op een bisschop
van Mainz vermoedelijk betrekking te hebben op Liutbert, aartsbisschop van 864-887.63
Je kunt je daarom afvragen in welke tijd de Joodse koopman die in het portret van
deze bisschop door Notker wordt opgevoerd, thuishoort: tijdens de regering van Karel de
Grote of van diens achterkleinzoon? Het beste is om ervan uit te gaan dat een schriftelijke
bron in de eerste plaats iets zegt over de tijd waarin deze bron geschreven werd. Notker zelf
situeerde zijn verhalen echter in de tijd van Karel de Grote. Het lijkt me verantwoord om
daaruit te concluderen dat deze verhalen voor zijn contemporaine lezers geloofwaardig
hebben geklonken. Op zijn minst moet de context waarin de verhalen speelden, herkenbaar
zijn geweest.64
Het verhaal gaat als volgt. Om een bisschop, die zijn begeerte naar ijdele zaken niet de
baas kon, op zijn nummer te zetten gaf Karel aan een Joodse handelaar (cuidam Iudaeo
mercatori) de opdracht deze bisschop te grazen te nemen. Deze Jood, zo vertelt Notker,
bezocht regelmatig het beloofde land en bracht dan gewoonlijk van overzee ongekende
kostbaarheden mee. Maar nu pakte hij een doodgewone muis, stopte die vol met geurige
kruiden (diversis aromatibus; een manier om de muis te balsemen) en bood hem de bisschop
te koop aan, en vertelde erbij dat dit allerkostbaarste dier afkomstig was uit Judea.65 De
inhalige bisschop liet zich deze kans niet ontglippen en bood drie pond zilver. Maar de Jood
vond dat een schandelijk laag bedrag. De bisschop die rijk was omdat hij nooit wat aan de
armen gaf, bood daarop tien pond. Maar de handelaar reageerde daarop met gespeelde

citaat uit Zach. 8,23 Karel de Grote verrassenderwijs vergeleken met een Joodse man: ‘… sicut scriptum est: In
die illa apprehendent X viri ex omnibus linguis gentium fimbriam viri Iudei, in illo tempore propter excellentiam
gloriossimi Karoli et Galli et Aquitani, Edui et Hispani, Alamanni et Baioarii non parvum se insignitos
gloriabantur, si vel nomine Francorum servorum censeri mererentur.’ De Vulgaat heeft: ‘In diebus illis, in quibus
apprehendent decem homines ex omnibus linguis gentium, et apprehendent fimbriam viri Iudaei, dicentes:
Ibimus vobiscum: audivimus enim quoniam Deus vobiscum est.’ De laatste woorden dus niet bij Notker. Op p.
77 wordt verhaald over een piratenaanval op een haven in het Zuiden. Sommigen die het schip zagen aankomen,
dachten aanvankelijk dat het om een schip met Joodse mercatores ging, maar Karel de Grote wist beter. Het
waren volgens hem vijanden, met Joodse handelaren had dit schip niets van doen.
63
Simon Maclean, Kingship and Politics in the Late Ninth Century. Charles the Fat and the End of the
Carolingian Empire, Cambridge 2003, behandelt Notker en zijn Gesta Karoli in een apart hoofdstuk (pp.199229). Op pp. 205-208 de identificatie van Liutbert. Zie verder Matthew Innes, ‘Memory, Orality and Literacy in
an Early Medieval Society’, Past & Present, 158 (1998), pp. 3-36, voor de mogelijke bronnen van Notker in
relatie tot het debat over oraliteit en schriftcultuur.
64

Zo Maclean, Kingship and Politics, p. 217-218. Vgl. Verder Geisel, Die Juden im Frankenreich, pp 442-451
(‘Der geprellte Bischof’), over de ‘geloofwaardigheid’ voor de tijdgenoten: p. 449-450.
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De muis wordt tweemaal beschreven: ‘comprehendens unum murem domesticum diversis aromatibus
condivit’ (p. 20) en ‘pro uno muro domestico pigmentis temperato’ (p. 21). Zowel aroma als pigmentum slaat op
kruiden. De tweede omschrijving duidt dus niet op een ‘painted mouse’ zoals Lewis Thorpe in zijn bekende
vertaling Two Lives of Charlemagne uit 1969 voor Penguin Books meende (p.109). Aromatische kruiden
(pigmenta) waren in die tijd niet goedkoop. Het waren exotische producten, dus gezochte goederen. Dat maakt
het wat aannemelijker dat de bisschop er met open ogen in trapte. Voor kruiden: McCormick, Origins of the
European Economy, pp.708-716. Daar ook een verwijzing naar Hincmar die in 877 bij zijn
suffragaanbisschoppen erop aandrong wanneer zij vormselreizen door het diocees maakten, geen superfluas
pensiones in pigmentis van hun priesters te vragen. (p. 709; vgl. Hincmar, Epistola 52, PL, 126, 274D).
McCormick refereert overigens niet aan de Joodse muisverkoper. Rond 1090 garandeert Hendrik IV de Joden
dat zij pigmenta aan christenen mogen verkopen. ‘Habeant preterea vinum suum, pigmenta et antidota vendere
christianis licentiam …’ Zie Dasberg, Untersuchungen, pp. 85-86 en 204-205.
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verontwaardiging: de God van Abraham moge verhoeden dat ik op deze manier verlies lijd.
Denk alleen maar eens aan de transportkosten! Het loven en bieden ging daarop nog een tijdje
door. De Jood wendde tenslotte voor met zijn muis te vertrekken als de bisschop niet met
meer geld over de brug kwam. Uiteindelijk ging de bisschop overstag en betaalde een volle
korenmaat zilver. De Joodse handelaar bracht het geld naar de keizer en vertelde hem wat er
gebeurd was. De afloop laat zich raden. De bisschop kreeg enkele dagen later - na een
boetepreek door de keizer himself - de mantel uitgeveegd te midden van zijn collegabisschoppen en andere hooggeplaatsten (proceres).
Het moge duidelijk zijn: deze anekdote zal grotendeels ontsproten zijn aan de fantasie
van de monnik, misschien geïnspireerd door roddelverhalen in de tuin van zijn klooster. Maar
verzinsels zijn nooit zonder reële elementen. Onbedoeld komen die mee met de stoffering van
een verhaal. Dat geldt zeker voor de Joodse handelaar in luxeartikelen die connecties met het
keizerlijk paleis had en zijn exquise waar aan kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders wist te
slijten. Het past wonderwel bij de gegevens uit het hiervoor besproken Capitulare uit 820, en
het Praeceptum negotiatorum uit 828, al schreef Notker dan drie generaties later. Dat in zijn
verhaal een slimme Jood de ijdele glorie (cenodoxia) 66 en hebzucht (avaritia) van een van de
belangrijkste bisschoppen van het land aan het licht brengt, laat zien dat Notker weinig last
had van negatieve stereotypen over Joden. Misschien klinkt er zelfs nog een zachte echo mee
van Augustinus, die ervan overtuigd was dat de kerk niet zonder de Joden toekon.67

Joden in de carmina van Sedulius Scottus
Hoe divers de bronnen zijn, waarin Joden genoemd worden, blijkt uit een verwijzing naar
Iudaeus en Hebraeus in twee gedichten van Sedulius Scottus. De Ierse monnik Sedulius, over
wie we verder weinig gegevens hebben, duikt na 840 op in de buurt van Luik. Voor keizerin
Ermengarde, de vrouw van Lotharius I, dichtte hij enkele hymnen. Deze Ermengarde zullen
we nog tegenkomen in het hoofdstuk over Angelomus. Haar overlijden in 851 was voor
Angelomus de aanleiding zijn commentaar op het Hooglied aan haar man Lotharius op te
dragen. In een van deze gedichten voor haar lezen we hoe een Hebraeus zich mengt onder de
lofzangers die God danken dat zij haar tot heerseres mogen hebben. Eenzelfde motief vinden
we in een gedicht voor Karel de Kale. Daar is sprake van een Iudaeus.68 Omdat naast een
Hebraeus, ook een Graecus en natuurlijk een Scottus worden genoemd, heeft het de betekenis
van ‘de hele wereld’, ‘Jan en alleman’, inclusief Sedulius zelf. Maar dat neemt niet weg dat
een Hebraeus en een Iudaeus er hier op een positieve manier bij horen. Ze blazen hun partijtje
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Maclean, Kingship and Politics, p. 210, vertaalt cenodoxia met ‘emptiness of doctrine’, maar doxa betekent
glorie.

67

Cohen, Living Letters. Zijn hoofdstuk over Augustinus heeft als titel ‘The Doctrine of Jewish Witness’, (pp.
23-65). Vgl. verder Fredriksen, Augustine and the Jews, over de Joden als ‘servants of the church’ (pp. 272-277).
Nog in de twintigste eeuw schreef de Joodse filosoof Franz Rosenzweig aan zijn Joodse, maar christen geworden
vriend Eugen Rosenstock: ‘… ihr die in einer ecclesia triumphans lebt, habt einen stummen Diener nötig, der
euch allemal, wenn ihr in Brot und Wein Gott genossen zu haben glaubt, zuschreit: Herr, gedenke der letzten
Dinge.’, Franz Rosenzweig, Briefe. Unter Mitwirkung von Ernst Simon ausgewählt und herausgegeben von
Edith Rosenzweig, Berlijn 1935, p. 690.

68

Sedulius Scottus, Carmina, CCCM 117, ed. J. Meyers, carmen 20, pp. 39-40: ‘Praedicat in populis te candida
fama per orbem,/ Spargitur ad Thylen nomen honosque tuus:/ Personat Hebraeus, Graecus Scottusque celebrat,/
Laetantur dominam vos et habere suam,/ Grates atque deo referentes, qui rotat astra,/ pro uobis tollunt usque
polosque preces,/ A domino latum terris in gaudia munus,/ Cognoscunt populi uos meruisse suum.’( r.5 -12);
Carmen 28 (Ad Karolum), pp. 51-53: ‘Francia laetatur uestri praeclara tropaea;/ Iudaeus, Graecus fortia facta
canunt;/ Scottus ab occiduis uos diligit, …’ (r. 67-69). Vgl. Blumenkranz, Juifs et chrétiens, p. 42.
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mee, net als de Jood David die volgens het relaas van Einhard God dankzegde voor diens
wonderen door middel van de relieken van martelaren.

Joden in boze marginalia
Dat Joden in deze periode soms aanwezig waren in kerken en zelfs tijdens een misviering,
blijkt uit een opmerking die een anonieme clericus uit Lyon maakte bij het boek van
Amalarius van Metz over de misliturgie (Liber officialis).69 Amalarius was van 835 tot 838 de
vervanger van Agobard, die als aartsbisschop van Lyon bij keizer Lodewijk in ongenade was
gevallen nadat hij de kant van diens opstandige zonen had gekozen, een keuze die verkeerd
uitpakte toen Lodewijk in 834-835 de touwtjes opnieuw in handen kreeg. Hij werd bij verstek
afgezet. Amalarius werd in Lyon niet met open armen ontvangen. Van alle kanten werd hij
door de medestanders van Agobard, diaken Florus voorop, bestreden.70 Hun pijlen richtten
zich ook op zijn boek over de liturgie, dat al eerder was verschenen. In een uniek handschrift
(BNF, nouv. acq. Lat. 329) uit de negende eeuw treffen we in de marge van Amalarius’
liturgische beschouwingen een hele reeks negatieve opmerkingen en agressieve commentaren
aan die er niet om liegen. Zowel zijn geestelijke vermogens als zijn morele integriteit werden
daarin onder schot genomen. In dat verband komen we de volgende notitie tegen naar
aanleiding van hetgeen Amalarius over de functie van de ianitor of ostiarius (de
deurbewaarder; de eerste van de kleinere wijdingen) in zijn boek had geschreven. De glossa
luidt als volgt:
Als men dus in het huis van de Heer deurwachters heeft aangesteld, zodat verhinderd
wordt dat onreine mensen op elk moment (in omni tempore) naar binnengaan, waarom
laat jij Joden met hun onreine geesten toe bij de sacramenten, dat wil zeggen het altaar
van de Heer? Terwijl ik me in het priesterkoor (presbyterium) bevind, omgeeft jou een
zo grote menigte Joden dat er geen doorkomen aan is, terwijl hun ruggen de weg naar
het altaar afdekken.71
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Amalarius, Opera Liturgica Omnia, Tomus II, Liber Officialis, ed. Jean-Michel Hanssens, Vaticaanstad 1948
(Studi e testi 139). Vgl. Celia Chazelle, ‘Amalarius’s ‘liber officialis’: Spirit and Vision in Carolingian Liturgical
Thought’, in: Giselle de Nie e.a. (eds), Seeing the Invisible in Late Antiquity and the Early Middle Ages,
Turnhout, 2005 (Utrecht Studies in Medieval Literacy, vol. 14), pp. 327-358. Zij bestudeerde het boek van
Amalarius in het bijzonder als een ‘meditational tract’. Een Engelse vertaling met de Latijnse tekst uit de editie
van Hanssens in: Amalar, On the Liturgy, vol. 1 &2, ed. Eric Knibbs, Cambridge, Mass. 2014 (Dumbarton Oaks
Medieval Library, 35 & 36).

70

Klaus Zechiel-Eckes, Florus von Lyon als Kirchenpolitiker und Publizist. Studien zur Persönlichkeit eines
karolingische ‘Intellektuellen’ am Beispiel des Auseinandersetzung mit Amalarius (835-838) und des
Prädestinationsstreit (851-855), Stuttgart 1999. Het gangbare beeld van Florus als de vlijtige bibliothecaris die
met veel acribie kerkvaders compileerde, wordt hier drastisch bijgesteld. Florus zou volgens de auteur een
manipulerende clericus zijn geweest voor wie het doel de middelen heiligde.
71

De tekst werd uitgegeven door André Wilmart, ‘Un lecteur ennemi d’Amalaire’, RB 36 (1924), pp. 317-329.
De geciteerde tekst op p. 323: ‘[Er]go si in Domo Domini cons[titu]ti sunt ianitores [ut no]n permitterent ingredi
[Dom]um Domini immundos [in omn]i tempore. tu quare permittis immundis [animi]s Iudaeos ad sacra[menta
i]d est altare Domini. ita ut [me praes]ente in presbiterio [turb]a iudaeorum tanta tibi [circumd]et ut altare dorsis
suis [tegentes] iter paene impel[lant]. Tussen vierkante haken staat de vermoedelijke tekst. Vgl. Blumenkranz,
Juifs et chrétiens, p. 87, die nog twee andere voorbeelden geeft (p. 86-87). Een recente bespreking van deze
passage in Warren Pezé, ‘Amalaire et la communauté juive de Lyon. À propos de l’antijudaïsme lyonnais à
l’époque carolingienne’, Francia, 40 (2013), pp. 1-25, in het bijzonder pp. 8-16. Pezé (p. 10) wijst op een
tekstvariant, voorgesteld door Jean-Michel Hanssens, de editeur van de opera liturgica van Amalarius (p. 575).
In plaats van me praesente zou er te sedente staan. Dan zou hiermee niet de anonieme criticus, maar Amalarius
bedoeld zijn. Pezé kiest voor me praesente ‘pour des raisons de cohérence’. Hanssens geeft nog meer varianten.
Bij hem luidt de volledige tekst: ‘[Er]go si in domo domini cons[titu]ti sunt ianitores [ut no]n permitterent
ingredi [dom]um domini inmundos [in omn]i tempore, tu quare [ingredi] permittis inmundis [animi]s iudaeos ad
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Het verwijt van de anonieme criticus sluit aan bij 2 Kronieken 23,19, waar de hogepriester
Jojada wachters aanstelde bij de poorten van het huis des Heren, ‘opdat niemand die om wat
voor reden dan ook onrein (immundus in omni re; Vulgaat) was, het zou betreden’. Amalarius
zelf had in zijn behandeling van de deurwachters (De Ostiariis) naar drie teksten uit
Kronieken verwezen (1 Kron. 9,24-28; 2 Kron. 23,19 en 2 Kron. 35,15).72 Het ostiarii
officium achtte hij van groot belang. De deurwachter opent immers de kerk (ecclesia), dat wil
zeggen hij verleent toegang tot het volk van Christus, dat hij opvatte als het uitverkoren
geslacht (genus electum) en koninklijk priesterschap (regale sacerdotium).73 Ervan uitgaand
dat het verhaal niet uit de duim is gezogen om Amalarius zwart te maken, vraag je je
natuurlijk af: wat deden die Joden daar in de kerk van Amalarius?
Blumenkranz denkt aan proselitisme. Joden zouden christenen hebben willen bekeren.
Schreckenberg vermoedt het omgekeerde. De bisschop zou Joden de kerk ingehaald hebben
om hen van zijn christelijk gelijk te overtuigen.74 Dat laatste lijkt me minder plausibel, want
het ligt meer voor de hand dat Amalarius van Lodewijk de opdracht had meegekregen om rust
te brengen in de verhitte verhoudingen tussen Joden en christenen zoals die ten tijde van het
episcopaat van Agobard waren ontstaan.75 De mogelijkheid van Joods proselitisme, zoals
voorgesteld door Blumenkranz, lijkt mij echter evenmin een reële optie. Bekeringsijver heeft
nooit hoog gescoord onder Joden, al zijn er uitzonderingen. Maar dat zij in de negende eeuw
de mogelijkheid zouden hebben gekregen om in een christelijke kerk hun geloof te
verbreiden, is nauwelijks voorstelbaar. De vermelding van ad sacramenta, id est altare
Domini duidt op de eucharistie waarbij ze aanwezig waren, maar dat hoeft nog niet te
betekenen dat zij daar propaganda maakten voor hun Joodse geloof.76
Naar mijn idee gaat het hier veeleer over bepaalde vormen van samenleven waarbij het
niet viel uit te sluiten dat Joden en christenen elkaar troffen. Religieuze scheidslijnen werden
in het dagelijkse leven minder scherp getrokken. Dat was meer de zorg van bisschoppen van
het kaliber Agobard of van de anonymus die het op Amalarius gemunt had. Uit de brieven van
Agobard blijkt dat de christenen van Lyon in synagogen kwamen (zie hierna). Waarom zou
het omgekeerde niet evenzeer het geval geweest kunnen zijn?77

sacra[rium i]d est altare domini, ita ut [te se]dente in presbiterio [turb]a iudaeorum tanta tibi [adst]et ut altare
dorsis suis [frequen]ter paene impellant.’ [curs. PH voor de varianten]
72

Amalarius, Liber Officialis, ed. Hanssens, pp. 217-218.

73

Ibidem.

74

Blumenkranz, Juifs et chrétiens, p. 87. Vgl. zijn uitvoerige hoofdstuk ‘La Mission juive’ (pp. 159-211).
Schreckenberg, Die christlichen Adversus-Judaeos-Texte, pp. 501-502.

75

Zo Pezé, ‘Amalaire et la communauté juive de Lyon’, p. 14. Schreckenberg, Die christlichen AdversusJudaeos-Texte, pp. 501-502, wijst erop dat Amalarius in zijn Liber Officialis voorschrijft dat op Goede Vrijdag
bij de gebeden voor de ongelovige Joden (pro perfidis Iudaeis) de christenen niet hun knie mogen buigen, omdat
Joden bij de bespotting van Christus dat gedaan hadden. Maar dit was vooral een les voor christenen: ‘ad
demonstrandum quod fugere debeamus opera quae simulando fiunt, vitamus genu flexionem in oratione pro
Iudaeis.’ Het gebruik niet te buigen was nog tot halverwege de vorige eeuw in het missale romanum
voorgeschreven.
76

In de variant van de editie van Hanssens gaat het niet om de sacramenta, maar om het heiligdom (sacrarium).

77

In hoeverre er een relatie bestaat met mogelijke sympathieën van Amalarius voor het Jodendom, heb ik hier
niet verder onderzocht. Zijn liturgische exegese waarin werkelijk geen detail zonder betekenis blijft, toont enige
overeenkomst met Joodse uitlegpraktijken. Vgl. Chazelle, ‘Amalarius’s Liber Officialis’, pp. 332, 336, 339. Juan
Gil, ‘Judíos y christianos en Hispania (s. VIII y IX)’, Hispania Sacra 31(1978), pp. 9-88, stelt: ‘En último
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Er is nog een ander punt dat hier kort de aandacht verdient. De criticaster van
Amalarius gebruikt het Bijbelvers uit 2 Kronieken 23,19 als wapen in zijn strijd tegen deze
episcopale opvolger van Agobard. Amalarius had dit vers zelf geciteerd, maar anders dan in
de Vulgaatversie waar we lezen inmundus in omni re (om wat voor reden ook onrein), gaf hij
als vertaling in omni tempore (altijd).78 De criticaster van Amalarius kon deze tekstvariant
uitstekend gebruiken en liet die slaan op de Joden met hun onreine geesten (immundis
animis). De lichamelijke onreinheid heeft plaatsgemaakt voor de geestelijke altijddurende
onreinheid.
Dat de tekst uit Kronieken ook anders kan worden begrepen, blijkt uit het werk van de
Joodse of Joods-geïnspireerde exegese waarvan Hrabanus en Angelomus in deze zelfde tijd
ruimhartig gebruik maakten en waarmee we aan het slot van dit hoofdstuk meer in detail
zullen kennis maken. Zijn interpretatie van dit vers blijft veel dichter bij de historische
context, waarin de hogepriester Jojada en heel het volk het huis van Baäl omver haalden en de
altaren en beelden in stukken braken (vgl. 2 Kron. 23, 16-18). Onder de onreinen, aldus deze
uitlegger, moeten dan ook de Baälpriesters verstaan worden.79 De verhouding tussen
letterlijke en geestelijke uitleg en de verschillende positie die zij innam bij Joden en
christenen, is een onderwerp waarover in de volgende hoofdstukken nog veel te doen zal zijn.
Hier wordt zichtbaar dat een dergelijk onderwerp niet beperkt bleef tot de exegetische
commentaren, maar evenzeer een rol speelde in polemische debatten tussen christenen
onderling.

Conclusie
Hoewel de hier besproken teksten onderling op zich moeilijk te vergelijken zijn - ze lopen
uiteen van fantasievolle anekdotes, gossip, poëtische lofprijzingen tot een boze glos - , komt
het beeld dat we erin van Joden aantreffen min of meer overeen. Joden vormden een
onderdeel van de samenleving en hadden hun plaats binnen de openbare orde. Als handelaren
hadden ze contacten met het hof, wat voor beide partijen profijtelijk was. Ze werden min of
meer gelijk behandeld en desnoods ingezet om een al te hebzuchtige bisschop een hak te
zetten, ook al gebeurde dat binnen een fictief verhaal en weten we niet wat de lezer van toen
ervan vond. Evenals hun christelijke buren verbaasden Joden zich over een mirakel dat door
de relieken van een martelaar tot stand kwam. Zelfs liepen zij wel eens een christelijke kerk of
bidplaats binnen. Het standaardbeeld van een gemarginaliseerde en verachte minderheid komt
in deze teksten in ieder geval niet aan het licht.80 De diversiteit van deze bronnen versterkt

término, Amalario roza la herejía y se aproxima demasiado a creencias judaicas.’ (p. 30). Een van Amalarius’
antifonen, waarop Agobard trouwens kritiek had, zou ontleend zijn aan het Joodse, na-Talmoedische geschrift
Sefer Zerubbabel. Gil refereert aan Agobard, Epistola 18 (MGH, Epistolae Karolini Aevi, III, p. 234, r. 37-41) en
Amalarius, Epistola 13 (MGH, ibidem, p. 273, r. 2-10 (= een brief van Florus uit 838 aan onder anderen
Hrabanus) over Amalarius’ ketterijen. Florus schrijft: ‘Curandum etiam ne per earum inperitissimum auctorem
divina volumina violentur, confert enim ea assidue cum Hebreis et quia nullam linguae eorum, nullam litterarum
familiaritatem habet, frequenter ut audio quae sunt recta pervertit.’(r. 2-5). Zou Hrabanus, dat lezend, daarbij
even gedacht hebben aan zijn eigen Hebraeus quidam?
78

In de Vetus Latina is deze tekstvariant niet te vinden: vgl. de Vetus Latina Database.

79

Pseudo-Hieronymus, Quaestiones Hebraicae in Libros Regum et Paralipomenon, PL, 23 (editie van 1883),
1461A: ‘id est, ut nullatenus ulla occasione ingrederetur in domum Domini aliquis de sacerdotibus Baal.’
Hrabanus heeft in zijn commentaar op Kronieken deze interpretatie niet overgenomen.

80
Hans-Werner Goetz in The New Cambridge Medieval History, II, c. 700-900, Cambridge 1995, p. 463,
beschrijft de Joden als een marginale groep van mensen die niet als volwaardige leden van de samenleving
werden beschouwd. ‘They stood outside Christian or Catholic society and therefore were despised in some way
or other.’ Achtereenvolgens bespreekt Goetz diverse andere marginale groepen (ketters, bedelaars,
vreemdelingen etc.), waarvoor hetzelfde geldt, hoewel ze, zoals hijzelf terecht schrijft, verder weinig
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volgens mij deze teneur. Toch vielen deze onderlinge contacten tussen christenen en Joden
niet bij iedereen in goede aarde. Het wordt tijd dat we de brieven van bisschop Agobard
bekijken.

De brieven van Agobard
Wie onderzoek doet naar Joden in de negende eeuw, kan onmogelijk om de persoon en het
werk van Agobard (769?-840) heen. Over zijn vroegste jaren bestaat weinig zekerheid. De
gangbare opvatting is dat hij in 769 in Spanje was geboren en een Visigotische achtergrond
had. Vervolgens zou hij in 782 in Narbonne terecht zijn gekomen. Tien jaar later vond hij in
Lyon een nieuw onderkomen. Daar kreeg hij ook zijn verdere opleiding onder aansturing van
aartsbisschop Leidrad. Hij werd priester en in 814 werd hij door Leidrad als zijn opvolger
aangewezen. Twee jaar later werd deze keuze door keizer Lodewijk bevestigd. Hij zou dat
ambt, afgezien van de jaren 833-838/9, toen hij tijdelijk werd afgezet en vervangen door
Amalarius, tot zijn dood in 840 blijven bekleden.81 Agobard heeft vermoedelijk Claudius van
Turijn, over wie we in hoofdstuk 4 meer zullen horen, leren kennen toen de laatste in Lyon bij
Leidrad studeerde; Agobard verbleef daar in dezelfde tijd.82 Opvallend is hun verwante visie
betreffende de controverse over de verering van beelden.83 Over mogelijke contacten met
Hrabanus en Angelomus valt niets te zeggen bij gebrek aan gegevens. Agobard noemt hen
nergens, omgekeerd is dat eveneens het geval.
Het is niet mijn bedoeling hier een volledig nieuwe analyse te geven van de
opvattingen van Agobard over Joden.84 Wel besteed ik er aandacht aan, omdat ze deel
uitmaken van de context waarin de Bijbelcommentaren van Claudius, Hrabanus en
Angelomus hun plaats hebben. Mijn belangstelling betreft in het bijzonder de informatie die
bij Agobard te vinden is over de sociale omgang tussen christenen en Joden, de houding van
het keizerlijk hof ten aanzien van Joden en de overtuigingen die, althans volgens Agobard,
kenmerkend waren voor de Joden uit zijn omgeving. Vooral de gegevens over die eigentijdse
opvattingen maken de teksten van Agobard bijzonder. Het gebruik van een Joodse
contemporaine bron door Hrabanus en Angelomus, is geen geïsoleerd gegeven.
Agobard schreef vijf brieven met betrekking tot Joden. Alle vijf zijn gericht aan
verschillende hooggeplaatste personen, inclusief keizer Lodewijk zelf. Ze dateren allemaal uit
een vrij korte periode: tussen 821/2 en 827/8, de jaren dat Agobard zelf geen deel uitmaakte
van de inner circle van het hof. Het is ook de tijd dat Claudius en Hrabanus aan hun

gemeenschappelijks hadden. Vergelijk daarentegen het eerste deel van Blumenkranz’ Juifs et chrétiens, pp. 1-64
(‘Les rapports de bon voisinage’).
81
De standaardbiografie blijft Egon Boshof, Erzbischof Agobard von Lyon. Anna Beth Langenwalter, Agobard
of Lyon, tracht Agobard te begrijpen vanuit zijn Karolingische context en niet vanuit zijn Visigotische
achtergrond. Zij betwijfelt zijn Spaanse antecedenten.
82

Langenwalter, Agobard of Lyon, p. 86.

83

Thomas F.X. Noble, Images, Iconoclasm, and the Carolingians, Philadelphia 2009, pp. 313-320 (‘Agobard of
Lyons’).

84

Het meeste recente onderzoek is van Langenwalter, Agobard of Lyon (2009).Vgl. verder Cohen, Living Letters
(1999), pp. 123-145 (‘Agobard of Lyons. Battling the Enemies of Christian Unity’); Boshof, Erzbischof
Agobard, (1969), pp. 102-138 ‘Agobards Konflikt mit der Judengemeinde von Lyon’. Zeer uitvoerig: Geisel, Die
Juden im Frankenreich (1998), pp. 553-723 (‘Agobard von Lyon – Ein fränkischer Bischof im Kampf gegen
jüdische Dominanz’).
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commentaren werkten betreffende de Libri Regum. Na die tijd heeft Agobard zich niet meer
uitgelaten over dit onderwerp, althans, we hebben daarvan geen bronnen.85
De oudste brief (De baptismo mancipiorum Iudaeorum) is gericht aan Adalhard, abt
van Corbie, zijn halfbroer Wala en aan Helisachar, die alle drie toen behoorden tot de
invloedrijkste raadgevers van de keizer. Hij is vlak na de Rijksdag in Attigny (822)
geschreven. De tweede brief (Contra praeceptum impium de baptismo iudaicorum
mancipiorum) is van 826 en opnieuw gericht aan Wala. Maar nu is Hilduinus, die we al
tegenkwamen bij de bespreking van Einhards reliekenrelaas, in de plaats gekomen van de
twee andere adressanten. Adalhard was in dat jaar (826) overleden. Over Hilduinus, sinds 822
archicapellanus, vermeldt Agobard dat hij voortdurend (semper) aan het hof verkeerde. Aan
Hilduinus zou Hrabanus in 829 zijn Koningencommentaar opdragen. De derde (De insolentia
Iudaeorum) en vierde brief (De iudaicis superstitionibus et erroribus) stuurde Agobard niet
lang daarna (826/827) rechtstreeks naar keizer Lodewijk. De vierde is de langste en heeft
meer het karakter van een traktaat. Deze brief werd mede ondertekend door de collegabisschoppen Bernard van Vienne en Faof van Chalon-sur-Saône. De laatste brief (De cauendo
conuictu et societate iudaica) ging uiterlijk 828 naar Nebridius, aartsbisschop van Narbonne.
Antwoordbrieven zijn onbekend.
Ik licht eerst enkele zaken uit deze brieven die de maatschappelijke positie van de
Joden in de negende eeuw verhelderen. Wel moeten we erop bedacht zijn, dat de gegevens
van Agobard afkomstig zijn uit Lyon en andere steden in het zuiden. Ze gelden niet voor heel
het Karolingische rijk.86 Verder valt niet uit te sluiten, dat Agobard sommige zaken heeft
overdreven. Verder kan hij zich ook gebaseerd hebben op (loze?) geruchten. In ieder geval
gebruikte hij het onderwerp ‘Joden’ om zijn eigen positie ten opzichte van het hof te
versterken. Hij hoorde niet bij de intimi van de keizer, maar wilde maar al te graag door hem
gehoord worden en gaf daar zo ruchtbaarheid aan. Dergelijke brieven waren immers niet
bedoeld als louter privé-correspondentie.87

De eerste twee brieven
Centraal in zijn eerste schrijven staat de kwestie van heidense slaven (mancipiis Iudaeorum
ethnicis) waarover Joden beschikten, een onderwerp dat in de hiervoor besproken formulae
eveneens prominent aanwezig was.88 Al eerder, zo blijkt uit deze brief, had hij met de drie
genoemde hovelingen ten paleize gesproken in de hoop dat zij zijn zorgen zouden
overbrengen aan de keizer. Deze zorgen betroffen in eerste instantie de wijze waarop door
keizerlijke getrouwen misbruik werd gemaakt van kerkelijke goederen. Zijn toespraak
daarover tijdens de Rijksdag in Attigny in 822 was bij de keizer en zijn adviseurs totaal niet in
goede aarde gevallen. Vervolgens had hij zich gewend tot het genoemde trio en tegenover hen


85
De brieven zijn uitgegeven door L. van Acker (CCCM, 52), pp. 113-117; 183-188; 189-195; 197-221; 229234). De brieven zelf zijn niet gedateerd. De dateringen zijn reconstructies. Ik maak voor de dateringen gebruik
van het overzicht van Langenwalter, Agobard of Lyon, p. 104. De huidige titels, zoals te vinden in de editie van
Van Acker, zijn evenmin oorspronkelijk.
86

In zijn brief aan Nebridius schrijft Agobard over Joden ‘dat zij hier in onze stad en in enkele andere naburige
steden verspreid schijnen te zijn’ (in nostra hac et in nonnullis aliis uicinis urbibus videntur esse diffusi), dit in
tegenstelling tot de heidenen ‘die zich onder ons nauwelijks ophouden’ (qui inter nos minime commorantur).
Vgl. Van Acker, p. 231.
87

Voor het semipublieke karakter van de brieven: Irene van Renswoude, License to Speak. Rhetoric of Free
Speech in Late Antiquity and the Early Middle Ages, PhD Thesis, Universiteit Utrecht, 2012, p. 314-315.

88

De tekst van de brief in Van Acker, p.115-117. De kwestie van de mancipii op p. 115. De in deze editie
gebruikte e met cedille geef ik weer met ae, dus Iudaeorum.
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ook andere kwesties aangekaart die te maken hadden met Joden in Lyon. Maar dat gesprek
had niets opgeleverd.89 De aartsbisschop probeerde het nu opnieuw via deze brief, waarin hij
het probleem naar voren bracht van slaven in bezit van Joden. Hij stelde zich op het
standpunt, dat als deze slaven verlangden gedoopt te worden om zo opgenomen te worden in
de kerk, dit dan zonder meer diende te gebeuren, of hun Joodse eigenaren het daar nu mee
eens waren of niet.90 Als dit tot gevolg zou hebben dat sommige slaven daarmee hun vrijheid
kregen, dan zou aan de Joodse eigenaren - de carnales domini, hun echte heer was immers de
Schepper volgens Agobard - het geld terugbetaald worden dat zij indertijd voor hen hadden
uitgegeven. Maar blijkbaar was dit niet de opvatting van de magistraten van het paleis
(magistratus palatii). Zij gingen ervan uit, althans dat had Agobard van Joden zelf vernomen,
dat de Joodse eigenaren hun veto daarover konden uitspreken en zo de doop konden
blokkeren. In dezelfde brief wordt de suggestie gewekt dat het niet alleen om heidense slaven
gaat die gedoopt willen worden, maar ook om Joden zelf.91 Verder wordt in deze brief voor
het eerst melding gemaakt van de Magister Iudaeorum, die blijkbaar ruimhartig gebruik
maakte van zijn ministerium, - het betreft hier een speciale paleisfunctionaris met fiscale en
juridische faciliteiten die de zaak van de Joden moest behartigen -, en volgens Agobard
weinig respect toonde voor het bisschoppelijk ministerium in het algemeen, en het zijne in het
bijzonder.92
Enkele jaren later is de kwestie van het dopen van slaven van Joodse eigenaren nog
steeds niet opgelost, zoals blijkt uit de aanmerkelijk langere brief aan Wala, intussen abt van
Corbie geworden als opvolger van zijn halfbroer, en aartskapelaan Hilduinus, hier aangeduid
als de bijna enige helpers (adiutores) en bezielers (hortatores) om de keizer op de weg Gods
(in uia Dei) te houden.93 Wilde Agobard de keizer bereiken, dan kon hij onmogelijk langs
deze hoge heren heen, die trouwens zelf in deze competitieve omgeving ervoor moesten
zorgen dat ze niet terzijde geschoven werden, hetgeen in 830/31 inderdaad zal gebeuren.
Wat betreft de doop van slaven blijkt nu dat de Joden over een praeceptum van de
keizer beschikken waarin hun uitdrukkelijk wordt toegestaan een dergelijke doop te
verhinderen. Een dergelijk praeceptum sluit naadloos aan bij de keizerlijke verordeningen in

89

Met ‘a palatio … redeundi’ wordt op de Rijksdag in Attigny, augustus 822, gedoeld. De deconfiture van
Agobard was compleet: ‘Vos [de drie raadgevers] ingressi estis in conspectu principis, ego steti ante ostium; post
paululum fecistis, ut ingrederer, sed nihil audiui, nisi absolutionem discedendi.’ Van Acker, p. 115. Voor de
achtergrond: De Jong, Penitential State, pp. 142-147.Van Renswoude, Licence to Speak, pp. 303-313. Voor de
kwestie van de kerkelijke goederen en de motieven van Agobard: Johannes Heil, ‘Agobard, Amolo, das
Kirchengut und die Juden von Lyon’, Francia, 25 (1998), pp. 39-76, en Stuart Airlie, ‘I, Agobard, unworthy
bishop’, in: Richard Conradini e.a. (eds), Ego Trouble. Authors and Their Identities in the Early Middle Ages,
Wenen 2010, pp. 175-183, daar p. 178.
90
Phelan, The Formation of Christian Europe, pp. 87-93, leest deze twee brieven van Agobard vanuit het belang
dat Agobard toekende aan de doop als basis en instrument voor de eenheid van het imperium christianum. Of de
toenemende agressieve kritiek van de aartsbisschop van Lyon op Joden verklaard kan worden vanuit zijn
frustratie over het gebrek aan keizerlijke interesse voor de doopproblematiek en de sacramentele orde, is echter
de vraag.
91

‘Si enim petentibus baptismum Iudaeis aut seruis eorum negamus, timeo damnationem diuinam’.Van Acker,
p. 117.

92

Voor het belang van het concept ‘ministerium’ bij leek en clerus (plus inherente competentiestrijd) in de
Karolingische maatschappij: Mayke de Jong, ‘Charlemagne’s Church’, in: Joanna Story (ed.), Charlemagne.
Empire and Society, Manchester & New York 2005, pp. 103-135, daar pp. 106-111.

93
De brief Contra praeceptum impium de baptismo iudaicorum mancipiorum in Van Acker, pp. 185-188: ‘uos
noui praecipuos et pene solos in uia Dei esse adiutores christianissimi imperatoris’; ‘uos (…) exhortatores et, ut
dixi, adiutores’ (p. 185).
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de Formulae 30 en 31, hiervoor behandeld. Agobard, die de keizer duidelijk niet rechtstreeks
wilde beschuldigen, kan het nauwelijks geloven dat zoiets van de allerchristelijkste vorst is
uitgegaan, want het staat volgens hem volstrekt haaks op alle kerkelijke regels. Agobard
verwijst in dit verband naar het doopbevel (ook een praeceptum volgens hem!) in de
evangeliën (Mt. 28,19 en Mc. 16,15-16) en andere nieuwtestamentische teksten waarin het
heil voor alle mensen wordt verkondigd.94 Aan keizer Nero zal men toentertijd ook geen
toestemming hebben gevraagd om zijn dienaren te mogen dopen, aldus een ironische
Agobard. We weten immers welk een goddeloze figuur hij was en hoe hij trachtte te
voorkomen dat de ongelovigen tot geloof kwamen, hoe hij gelovigen van hun geloof
probeerde af te brengen en uiteindelijk hun leiders en leraren (duces ac magistros) afslachtte.
Agobard haalde duidelijk alles uit de kast om zijn pleidooi kracht bij te zetten en schuwde niet
om gevaarlijke vergelijkingen te maken. Kortom, een dergelijke keizerlijke verordening is een
belediging (iniuria) van de goedheid Gods.
Anders dan in de eerste brief krijgen de Joden er nu zelf van langs en niet alleen hun
begunstigers.95 Hun meest hardnekkige ongeloof (pertinacissima perfidia) weet van geen
ophouden. Met dat woord perfidia, een oud verwijt dat in de christelijke traditie teruggaat tot
de eerste eeuwen, probeerde Agobard de status van Joden als fideles van de keizer een
gevoelige klap toe te dienen. De eerder genoemde Magister Iudaeorum heet nu Magister
infidelium Iudaeorum. Hij zou Agobard gedreigd hebben missi (officiële inspecteurs namens
de vorst) uit het paleis op hem af te sturen om hem een lesje te leren als hij het keizerlijk
praeceptum naast zich neer zou leggen. Aan het slot van zijn brief vraagt hij Wala en
Hilduinus nog eens nadrukkelijk om wijze raad. Hoe moest dit nu verder, want het zou toch te
gek zijn als door dit praeceptum zielen die de kudde der gelovigen zouden kunnen uitbreiden,
in de strikken van de duivel bleven vastzitten.
We kunnen op basis van deze twee brieven vaststellen dat er in Lyon en omstreken
Joden verbleven die de beschikking hadden over heidense slaven. Vermoedelijk verhandelden
zij hen ook.96 Verder waren er onder die slaven mensen die zich wilden laten dopen. Agobard
verklaart dat verlangen uit het feit dat deze slaven ‘onze taal’ leerden spreken, over het geloof
hoorden en glimpen opvingen van de christelijke feesten.97 Dat duidt op sociaal verkeer
tussen Joden, hun slaven en christenen. Ook sommige Joden zelf voelden zich aangetrokken
tot het christelijk geloof, wat tot spanningen leidde binnen de Joodse gemeenschap. Agobard
vertelt over een Joodse vrouw die christen was geworden en vervolgens zwaar onder druk


94

Van Acker, pp. 185-186: ‘quomodo ab initio sanctis apostolis super hac re ab ipsa veritate praeceptum sit …’

95

In die eerste brief had hij nog geschreven dat als de Magister Iudaeorum zich maar redelijk wilde opstellen,
dat er dan over de kwestie van de Joden geen enkele spanning en tweedracht hoefde te bestaan. Van Acker,
p.116.
96

Voor een algemene achtergrond van de handel in slaven: McCormick, Origins of European Economy, pp. 244254 en 733-777. Over de betrokkenheid van Joden daarbij: pp. 761-774.

97

Van Acker, p.115: ‘nutriti apud illos (de Joden), inter nos discunt linguam nostram, audiunt de fide, vident
caelaebrationes sollempnitatum, et per haec compunguntur ad amorem christianitatis …’ Nutriti zou kunnen
duiden op jonge slaven of kinderen. Of met ‘onze taal’ (linguam nostram) op het Latijn gedoeld wordt, dan wel
op de plaatselijke volkstaal, waarin zij over het geloof hoorden, is niet helemaal duidelijk. Het ‘zij leren’
(discunt) zou wellicht op het Latijn kunnen duiden. Het naast elkaar van apud illos en inter nos geeft het sociale
verkeer treffend weer. Het zien van de caelaebrationes sollempnitatum sluit aan bij mijn eerdere stelling dat de
godshuizen van christenen soms door niet-christenen werden bezocht: hier dus heidense slaven, bij Amalarius
Joden.
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werd gezet door haar voormalige geloofsgenoten.98 Dat Agobard zelf missioneringspogingen
zou hebben ondernomen onder de Joden van zijn stad, is minder duidelijk. Het staat nergens
met zoveel woorden, al zou je zijn verwijzingen naar Bijbelse teksten waarin gesproken wordt
over de wil van God dat alle mensen tot kennis van de waarheid komen, in die richting
kunnen uitleggen.99
De beide brieven geven verder informatie over de houding van de keizer in deze
kwesties. Het genoemde praeceptum toont overeenkomsten met de praecepta die we eerder
tegenkwamen bij de bespreking van de Formulae imperiales, zonder dat we kunnen stellen,
dat het hier exact om deze formulae gaat.100 Het beleid van het paleis, zoveel is wel duidelijk,
was erop uit om Joden, vooral handelslieden, een bepaalde bescherming, en mogelijk
privileges, te bieden. Het ministerium van de Magister Iudaeorum zal in dat kader begrepen
moeten worden.

De derde brief: ‘Cauti uel humani’
De derde en vierde brief zijn niet al te lang na de tweede verstuurd, vermoedelijk nog in 826
of anders in 827.101Allebei zijn ze dit keer gericht aan de keizer zelf. De eerdere brieven aan
Wala en Hilduinus hadden blijkbaar geen of onvoldoende effect gesorteerd. Het onderwerp
van de doopbegerige heidense slaven verdwijnt in deze brieven naar de achtergrond. Daarvoor
in de plaats komen andere zaken die weer alles te maken hebben met het maatschappelijk
verkeer tussen Joden en christenen, daarbij ingegrepen de kwestie van christenen die in dienst
waren bij Joden.102
De toon van de derde brief met de huidige titel ‘over de onbeschaamdheid van de
Joden’(De insolentia Iudaeorum) wordt direct gezet met een verwijzing naar het einde der
tijden, inclusief Satan en Antichrist.103 Het eerder geuite dreigement dat er inspecteurs (missi)

98

De vrouw, zo meldt de bisschop ook nog, had zelf een brief daarover aan beide heren (Wala en Hilduinus)
geschreven (‘per ipsius feminae breuiculum potestis cognoscere’, Van Acker, p.185). Ze behoorde dus tot de
geletterde elite.

99

Agobard vergelijkt de situatie in Lyon met de veroveringen van de keizer die heidenen overwint en ze het
geloof oplegt zonder dat ze er om vroegen. Hij noemt dat een vroom en lofwaardig werk. Van Acker, p. 116.
Langenwalter, Agobard of Lyon, p. 131, gaat ervan uit dat Agobard niet gemissioneerd heeft (‘Agobard never
expressed any interest in converting Jews. (…) He seemed willing to leave the conversion of Jews for the
eschaton.’). Boshof, Erzbischof Agobard, p. 130, wel. Hij verwijst daarvoor naar de brief aan Nebridius waarin
we lezen: ‘… cumque nos neminem illorum humanitate tanta et benignitate, qua erga eos utimur, ad spiritalem
fidei nostrae uirtutem ualeamus adducere …’(Van Acker, p. 232). De vraag is of dit op de Joden slaat of op de
christenen die gevoelig zijn voor Joodse fabels, over wie het in de voorafgaande zin gaat. Ik ga uit van het laatste
en volg hier Langenwalter.
100

Vgl. het recente artikel van Depreux, ‘Les Juifs dans le droit carolingien’, in het bijzonder de conclusie op p.
149.

101

Tekst in Van Acker, p. 191-195 (De insolentia Iudaeorum) en pp. 199-221 (De iudaicis superstitionibus et
erroribus).

102

Aan het slot van de derde brief (Van Acker, p. 195) is nog een postscriptum toegevoegd over de handel in
slaven, waarin Agobard meedeelt dat een man uit Cordoba vluchtend naar hem toegekomen was en hem vertelde
dat hij 24 jaar eerder (dat moet dus in 802 geweest zijn) in Lyon door een Jood gekidnapt was en verkocht.
Agobard, zo laat hij de keizer weten, heeft daarop in Lyon navraag gedaan. Er bleken meerdere gevallen te zijn
geweest van een dergelijke kinderroof. Maar ook christenen hadden christenen aan Joden verkocht, die op hun
beurt hun allerlei wandaden hadden aangedaan ‘te schandelijk om te beschrijven’( quae turpia sunt ad
scribendum). Misschien een verwijzing naar de besnijdenis?
103

Onder meer via citaten uit 2 Tim. 3,1-5; Apoc. 20,3 en 11,2.
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op Agobard zouden worden afgestuurd, blijkt niet loos te zijn geweest. Met naam en toenaam
worden ze door hem ten tonele gevoerd (Gerricus en Fredericus). Ook de Magister Iudaeorum
krijgt nu een naam: Eurardus.104 Volgens Agobard zouden ze een ware vervolging tegen de
kerk in Lyon in gang hebben gezet. De Joden voelden zich door deze keizerlijke afgezanten
gesteund en daardoor overmoedig geworden dreigden ze wraak te nemen op de christenen. Ze
hadden voor de christenen een beter geloof in petto en ze lasterden God en Jezus Christus
waar de christenen bijstonden.105
Verder blijken er nieuwe schriftelijke bewijzen onder de Joden te hebben gecirculeerd
waaruit afgeleid kan worden dat de keizer de Joden de hand boven het hoofd hield. Er is
sprake van twee korte brieven (Indiculi) met de keizerlijke ring bezegeld (uestro anulo
signati).106 Bovendien beschikten de missi over Capitularia sanctionum (decreten met
keizerlijke beslissingen of voorschriften). Eurardus lichtte nog mondeling toe dat de keizer
vanwege de Joden niet slechts geïrriteerd, maar vertoornd (commotam) was geraakt door de
aartsbisschop.107 De beide missi fluisterden rond dat de Joden in de ogen van de keizer niet
afschuwelijk (abhominabiles) waren, zoals de meeste mensen denken, maar integendeel
dierbaar (cari) en meer gewaardeerd werden dan de christenen.108
Volgens Agobard was dit allemaal het gevolg van het feit dat hij gepreekt had dat
christenen geen christelijke (!) slaven aan Joden mochten verkopen en zeker niet mochten
toelaten dat Joden christenen naar Spanje doorverkochten.109 Blijkbaar ging het lang niet
alleen om heidense slaven die verlangden christen te worden, zoals in de eerste brief aan de
orde kwam, maar evenzeer om christelijke handelaren die hun (christelijke) slaven aan Joden
doorverkochten. Ook allerlei andere vormen van samenleven van Joden en christenen had hij
in zijn preken aan de kaak gesteld. Christenvrouwen die een dienstbetrekking bij Joden
hadden, vierden de sabbat. Op zondag gingen ze aan het werk en tijdens de vastentijd aten ze
vlees. Ook de handel in vlees en wijn tussen Joden en christenen was hem een doorn in het
oog, temeer daar Joden de christenen afscheepten met producten die zij zelf als onrein
bestempelden.110 Dat christenen met mensen aan tafel gingen die Christus en zijn trouwe

104

Van Acker, p. 191-192: ‘Venerunt Gerricus et Fredericus, quos praecucurrit Eurardus, missi quidem uestri,
(…) et ostenderunt se christianis terribiles et Iudaeis mites …’. Ook in de laatste brief, die aan Nebridius, wordt
met een beschuldigende vinger naar de missi en Eurardus gewezen: ‘Temptauerunt porro quidam missi et
Eurardus maxime (…) religiosum hoc opus nostrum destruere, ac sub obtentu edictorum imperialium
labefactare.’ (Van Acker, p. 233).
105
Van Acker, 192: ‘… ut auderent inreuerenter praedicare christianis, quid potius credendum esset ac
tenendum, blasphemare coram eis Dominum Deum ac Saluatorem nostrum Iesum Christum’.
106

Van de Acker, p. 192; Ook verderop in de brief (p. 194) is nog sprake van ‘praecepta ex nomine vestro, aureis
sigillis signata’. Vgl. ook de brief aan Nebridius waar ‘edicten’ worden genoemd (Van Acker, p. 233). Voor het
groeiende gebruik van schriftelijke documenten in het Karolingische bestuur: McKitterick, The Carolingians and
the Written Word, pp. 25-37.

107
Van Acker, p. 192: ‘Post eos uenit Eurardus eadem iterans, et dicens maiestatem uestram commotam esse
ualde aduersum me propter Iudaeos.’
108

Van Acker, p. 192: ‘Roboratur quoque haec peruersitas ex uerbis missorum, quibus susurrabant quorundam
auribus dicentes, quod Iudaei non abhominabiles, ut plerique putent, sed cari essent in oculis uestris, et
hominibus eorum dicentibus ex parte meliores eos habitos quam christianos’.

109

Van Acker, p. 192: ‘Haec passi sumus a fautoribus Iudaeorum, non ob aliud, nisi quia praedicauimus
christianis ut mancipia eis christiana non uenderent, ut ipsos Iudaeos christianos uendere ad Hyspanias non
permitterent …’

110
Van Acker, 193: ‘… haec tamquam inmunda a Iudaeis repudiata christianis uendantur, et insultario uocabulo
christiana pecora appellentur.’
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volgelingen belasterden, vond Agobard ongerijmd en in volledige tegenspraak met wat de
heilige patres in woord en daad hadden geleerd. Tegelijk memoreerde hij dat, ‘nu Joden onder
ons leven, we hen niet boosaardig moeten behandelen, noch ons vijandig opstellen tegenover
hun leven, hun gezondheid of hun rijkdommen’. ‘Op je hoede, maar menselijk’ (cauti uel
humani), dat is volgens hem de manier van optreden die de kerk in alle duidelijkheid
voorschrijft.111
Wat hem het meest ergerde was de steun die Joden naar eigen zeggen kregen van de
keizer en zijn raadgevers, al voegde hij eraan toe dat hij niet kon geloven dat de keizer zelf als
rectorem pium tot zoiets in staat was.112 Maar Joden speelden er mooi weer mee bij
eenvoudige christenen (simplicibus christianis). Hij kon preken wat hij wilde, maar het was
dweilen met de kraan open. Probeerde hij de christenen ervan te weerhouden om Joodse wijn
te drinken, kregen de Joden er aan het hof grote sommen gelds voor. Ze lieten kledingstukken
zien die hun vrouwen hadden gekregen van bloedverwanten van de keizer en van de vrouwen
van zijn paladijnen.113 Joden strooiden rond, dat de keizer hun welgezind was vanwege de
patriarchen (propter patriarchas) en dat zij met opgeheven hoofd bij de keizer persoonlijk in
en uit te mochten lopen (honorabiliter ingrediantur in conspectu uestro et egrediantur). Dit
laatste moet Agobard, die zelf in Attigny niet eens bij de keizer werd toegelaten zoals we
eerder zagen, wel bijzonder gestoken hebben.114 Het propter patriarchas zou kunnen duiden
op de uitgesproken voorliefde bij het Karolingische hof voor deze oudtestamentische
figuren.115 Agobards litanie van klachten hield niet op: personen van het hoogste aanzien
zouden gesteld zijn op Joodse gebeden en zegeningen (orationes et benedictiones) en lieten
blijken dat ze ook wel een Wetgever (legis auctorem) zouden willen hebben, zoals bij de

111

Van Acker, 193: ‘Caeterum, quia inter nos uiuunt, et maligni eis esse non debemus, nec uitae aut sanitati uel
diuitiis eorum contrarii, obseruemus modum ab Eclesia ordinatum, non utique obscurum, sed manifeste
expositum, qualiter erga eos cauti uel humani esse debeamus.’ Geisel, Die Juden im Frankenreich, p. 652,
beoordeelt deze uitspraak als een bewuste tactiek van Agobard tegenover de keizer: ‘Wir haben es mit einem
taktisch bedingten Rückzug, einem – im übrigen wohl zähneknirschend offerierten- Friedensangebot zu tun,
durch das Agobard eine Kompromissbereitschaft signalisierte, die, wie er leidvoll erfahren hatte, nun einmal
unabdingbar war, um fürderhin wenigstens Minimalziele verfolgen zu können.’ Langenwalter, Agobard of Lyon,
pp. 133-134, ziet een tegenstelling tussen de eerste helft van de uitspraak en de tweede. Wat Agobard met de ene
hand gaf, neemt hij weer weg met de andere. Het ‘obseruemus modum … ordinatum etc’ zou dan de sociale
isolatie van Joden tot gevolg hebben en het ‘cauti uel humani’ niet stroken met Agobards feitelijke strategie. Ik
zie, eerlijk gezegd, geen duidelijke tegenstelling in de tekst. Het ‘cauti uel humani’ ligt in het verlengde van het
eerste deel van de zin. In feite sluit dit advies aan op het beroemde ‘ne occidas eos’ (Ps. 58,12 Vulgaat) dat
Augustinus tot uitgangspunt nam. Vgl. Fredriksen, Augustine and the Jews, pp. 290-352 (‘Slay them not’). Voor
de verschillen met Augustinus zie Langenwalter, Agobard of Lyon, pp. 158-159.
112

Van Acker, p.191 (‘…Deus, qui uos ante tempora praesciuit et praeordinauit rectorem pium futurum
temporibus ualde necessariis …’; Van Acker, p. 192: ‘… nullatenus tamen credidimus ex iudicio uestro tales
prodisse.’; n.a.v. de capitularia sanctionum, ‘quae non putamus uestra iussione existere talia.’


StuartAirlie, ‘I, Agobard, unworthy bishop’: ‘The palace is here reduced to the status of a shopping mall’ (p.
181).

114
Van Acker, p. 194. Vgl. hiervoor noot 89.
115

Om slechts één voorbeeld uit vele te geven: Sedulius Scottus vergelijkt in een gedicht voor Karel de Kale, dat
we al eerder citeerden, hem met Jacob, zijn vader (Lodewijk) met Isaak en Karel de Grote met Abraham.
Carmen 28, CCCM 117, p. 51-53: ‘ Abrahae similis Karolus perfulserat orbem,/ Filius Isaac sic Ludewicus erat,
Tertius et ueluti Iacob benedictus et heres …’(r. 55-57). Zie mijn hoofdstuk 1, noot 38 en de daar gegeven
literatuur.
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Joden. Bedoeld wordt hier Mozes.116 Belangstelling voor oudtestamentische benedictiones
was onder Karolingische hooggeplaatsten geen uitzonderlijk geval, al hoeven die niet exact
samen te vallen met de hier vermelde Joodse orationes en benedictiones. Commentaren op
deze zegeningen van Jacob en Mozes behoorden immers tot het patristisch erfgoed. Keizer
Lotharius vroeg halverwege de negende eeuw aan Hrabanus expliciet om deze zegeningen
(Gen. 49 en Deut. 33) in een door Hrabanus samen te stellen liturgisch compendium op te
nemen.117
Aan Joden, zo blijkt uit deze brief van Agobard, wordt bovendien toegestaan nieuwe
synagogen te bouwen, ook al is dat volgens hem tegen de wet. Het gevolg van dit alles is, dat
christenen die minder goed onderlegd zijn (imperiti christiani), zeggen dat de Joden betere
preken houden dan hun eigen priesters. Deze zorg over de eenvoudigen die zich in de luren
laten leggen, is een bekend motief. Hiëronymus wist er het zijne van.118 Agobard verbindt zijn
laatste opmerking met het verwijt dat de markten die gebruikelijk op de sabbat werden
gehouden, op verordening van de keizerlijke inspecteurs naar de zondag zijn verplaatst, met
nota bene als argument dat dit ook gunstiger voor christenen zou zijn! 119
Deze derde brief maakt duidelijk dat er in Lyon een zelfbewuste gemeenschap van niet
onbemiddelde Joden bestond die aantrekkingskracht uitoefende op de christenen van deze
stad. Joden die preekten dat het christelijk geloof vol zwakke plekken zat en christenen die de
homilieën van hun eigen priesters van minder kaliber achtten dan die in de synagoge te horen
waren; het was in de ogen van Agobard de wereld op zijn kop.120 Hij mag hier en daar

116

Van Acker, 194: ‘quod excellentissimae personae cupiant eorum orationes et benedictiones, et fateantur talem
se legis auctorem habere uelle, qualem ipsi habent …’. Vgl.: eerder in deze brief had Agobard al op gezag van
Hiëronymus gemeld dat Joden dagelijks in omnibus orationibus Christus en de christenen (sub Nazarenorum
nomine) vervloekten (Van Acker, p. 193; een verwijzing naar de ‘ketterzegen’ - Birkat-ha-Miniem - in het
Joodse Achttiengebed; hetzelfde verwijt ook in De iudaicis superstitionibus, Van Acker, p. 205).
117

Zie Hrabanus, Epistola 49, p. 504. Paschasius Radbertus van Corbie schreef in diezelfde tijd er zelfs een
compleet boek over: De Benedictionibus patriarcharum Iacob et Moysi (CCCM 96, ed. B. Paulus), waarin hij
zich nadrukkelijk verzet tegen Joodse, letterlijke, interpretaties die hij herhaaldelijk afdoet als gezwets
(deliramenta). Dezelfde kwalificatie zal Angelomus van Luxeuil gebruiken wanneer hij bepaalde Joodse
overleveringen afwijst. Zie mijn hoofdstuk 6.
118

In Epistula 121,10 van Hiëronymus aan Algasia, die Agobard nog zal citeren in zijn vierde brief, wordt
evenzeer de nadruk gelegd op de imperiti christiani als extra gevoelig voor Joodse invloeden: ‘Videntur igitur
observationes Iudaicae apud imperitos, et vilem plebeculam, imaginem habere rationis, humanaeque sapientiae.’
(CSEL, vol. 56, par. 10, p. 48) Een vergelijkbaar argument vinden we bij het bestrijden van ketterijen. De
simplices moeten daartegen beschermd worden. Zie bijvoorbeeld Hincmar van Reims in zijn schrijven Ad
reclusos et simplices waarin hij waarschuwt voor de gevaren van de theologie van Gottschalk. Vgl. Albrecht
Diem, ‘Een verstoorder van de ordo: Gottschalk van Orbais en zijn leer van de dubbele predestinatie’, in: Mayke
de Jong e.a. (eds.), Macht en gezag in de negende eeuw, Hilversum 1995, 115-131. Warren Pezé, ‘Amalaire et le
communauté juive de Lyon’, p. 9, constateert: ‘Ce souci des simplices est un lieu commun de la littérature
pastorale du IXe siècle et, plus particulièrement, de la littérature de controverse.’
119

Van Acker, p. 194: ‘ad hoc peruenitur, ut dicant imperiti christiani melius eis praedicare Iudaeos quam
presbiteros nostros, maxime cum et supradicti missi, ne sabbatismus eorum impediretur, mercata, quae in
sabbatis solebant fieri, transmutari praeceperint …’; ‘dicentes hoc christianorum utilitati propter diei dominici
uacationem congruere.’[mijn cursivering]

120

In de brief aan Nebridius klinken overeenkomstige geluiden over de Joden die zich erop beroemen het
uitverkoren volk te zijn en daarmee christenen in de war brengen: ‘dum se patriarcharum progeniem, iustorum
genus, prophetarum sobolem superbo ore proloquuntur, ignorantibus miseris, qui haec audiunt … ’. Met als
gevolg: ‘Unde et in tantum erroris pelagus nonnulli ex uulgaribus ac rusticis abducuntur, ut hunc solum Dei esse
populum, aput hos pie religionis obseruantiam, ac multo certiorem, quam nostra sit, fidem …’ (Van Acker, p.
232).
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overdreven hebben, de kern van zijn betoog - sociaal verkeer dat de grenzen tussen Jodendom
en christendom dreigde uit te wissen - lijkt niet uit de lucht gegrepen. Als bisschop voelde hij
zich verantwoordelijk voor zijn parochianen, die blijkbaar niet in staat waren (imperiti;
simplices) of de wil hadden (excellentissimae personae) voldoende afstand te nemen van hun
Joodse buren. Rechtstreekse negatieve uitlatingen over Joden zoals onuitstaanbare
onbeschaamdheid (odibili insolentia), leugenachtigheid (perversitas), ongeloof/ niet getrouw
zijn (perfidia), slechter dan alle ongelovigen (peiores omnibus incredulis), gaan, hoe
onverkwikkelijk ook, in deze brief niet uit boven wat bij de meeste kerkvaders gangbaar was.
Dat christenen cauti uel humani tegenover Joden moeten zijn, is meer opvallend, ook al
verdisconteren we daarbij dat cauti (op je hoede) een negatievere lading heeft dan humani.121

De vierde brief: Joodse overleveringen
Aan het slot van de derde brief wordt verwezen naar een tweede schrijven aan de keizer dat
Agobard met twee van zijn confraters had opgesteld. Dat is de vierde brief die mede
ondertekend is door Bernard van Vienne en Faof van Chalon-sur-Saône.122 Agobard was,
gezien zijn eerdere brieven, ongetwijfeld de hoofdauteur. In het vervolg zal ik afwisselend
van auteur (Agobard) en auteurs (de drie bisschoppen) spreken. Bernard was trouwens de
bisschop die Agobard in 816 had gewijd. Doel van de brief is om de keizer nog eens extra
duidelijk te maken, dat het afgelopen moet zijn met het maatschappelijk verkeer tussen
christenen en Joden. Daartoe hebben de drie bisschoppen een dossier aangelegd om hun
dringende verzoek aan de keizer kracht bij te zetten. Het uitvoerige stuk bevat historische
informatie, Bijbels-theologische uiteenzettingen en gegevens over contemporaine
godsdienstige opvattingen die Joden eropna houden.123 Met het historische gedeelte opent de
brief. Agobard en zijn beide collega’s memoreren hoe befaamde bisschoppelijke voorgangers
zoals Hilarius, Ambrosius, Cyprianus en Athanasius zich hadden opgesteld ten opzichte van
Joden. Het voorbeeld van Ambrosius, die keizer Theodosius op de knieën kreeg, nadat hij de
laatste Joden in bescherming had genomen tegen christenen, laat aan duidelijkheid niets te
wensen over.124 Daarna worden in de brief een aantal canones van diverse provinciale
concilies, op één uitzondering na allemaal uit het zesde-eeuwse Gallië, weergegeven.125

121

De huidige titel van de brief De insolentia Iudaeorum doet mijns inziens daarom geen recht aan de inhoud.

122

Van Acker, pp. 199-221: De iudaicis superstitionibus et erroribus. Uitvoerige bespreking bij Geisel, Die
Juden im Frankenreich, pp. 658-691 en Langenwalter, Agobard of Lyon, pp. 144-176.

123

De drie delen betreffen: Van Acker, pp. 199-205 (Historische gegevens), pp. 205-208 (Joodse dwalingen), pp.
208-221 (Bijbels getuigenis). De auteurs geven zelf aan het begin het volgende overzicht: ‘scribimus tantum
pauca de exemplis et statutis patrum, ac deinde de actis apostolicis, siue de Evangeliis et Veteris Testamenti
scripturis, ad confirmandam piam gubernationis uigilantiam bonorum pastorum.’ (Van Acker, p. 199). Ze
refereren daar zelf niet aan de eigentijdse opvattingen van Joden. De huidige titel De iudaicis superstitionibus et
erroribus legt daarop juist alle nadruk.
124

Van Acker, pp. 200-201. Het verhaal over Ambrosius en Theodosius is ontleend aan de Vita Ambrosii van
Paulinus. Agobard noemt Theodosius trouwens niet bij naam en toenaam maar spreekt slechts over de imperator.
Voor het gebruik van het model Ambrosius/Theodosius zie: Van Renswoude, Licence to Speak, pp. 317-322.
Vgl. nog de verwijzing naar koning Josaphat (2 Kron. 19,2) verderop in de brief, die hulp bood aan mensen die
God haten en door een profeet wordt aangeklaagd. (Van Acker, p. 217)

125
Van Acker, pp. 201-204. Het gaat om de concilies van (in de volgorde die Agobard hanteerde): Epaon (517),
Agde (506), Mâcon I (581?, 583?), Orléans III (538), Laodicea (ergens tussen 345 en 381, 380?) en Clermont
(535). Laodicea is dus de uitzondering, want geen Gallisch concilie. Vgl. verder Geisel, Die Juden im
Frankenreich, pp. 667-672.
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F.J.E Boddens Hosang heeft in haar recente studie Establishing Boundaries deze
canones over Joden, die op de concilies in Gallië werden gepromulgeerd, uitvoerig
onderzocht.126 Haar conclusie is de volgende.
What we have seen in the previous chapters, based mainly on the canons of council
texts and archaeological information where available, is that contacts between the
Christian faithful and their Jewish neighbors were often close. On the level of the
ordinary faithful, practices considered as ‘judaizing’ continued even when church
leaders wished for these to end. During this period of the development of the church’s
own identity and theology, clear rules needed to be set in order to keep the faithful on
the right path. These rules seem to have been inspired less by anti-Jewish feelings than
by concerns for establishing clear boundaries between the two, so closely connected,
faith groups.127
Op het eerste gezicht lijkt hier een interessante parallel getrokken te kunnen worden met de
opstelling van Agobard. Ook hij zag met lede ogen aan hoe christenen en Joden in het gewone
leven met elkaar omgingen met als gevolg dat christenen beïnvloed werden door Joodse
opvattingen. Zijn citeren van een aantal van deze Gallische canones sluit daar naadloos bij
aan. Maar of bij deze conciliaire regels (en bij Agobard) geen sprake zou zijn van anti-Joodse
gevoelens, vraag ik me af. Het ‘grenzen stellen’ hoeft dat zeker niet uit te sluiten. Het laatste
concilie dat Boddens Hosang in haar onderzoek betrekt, is dat van Orléans IV uit 541. De
concilies daarna, vanaf Mâcon in 583 - door Agobard wel aangehaald -, laat zij buiten
beschouwing. Haar argument daarvoor is, dat vanaf dan de conciliaire canones hoofdzakelijk
rechtstreeks tegen Joden waren gericht, en niet alleen en vooral tegen judaïserende
christenen.128 Mogelijk ligt hier ook een verband met haar opvatting dat in de eerdere
concilies geen anti-Joodse gevoelens meespeelden. Hoe dat ook zij, Agobard heeft het
duidelijk tegen zijn christelijke kudde, inclusief de keizer en zijn entourage, met het doel hen
op het rechte christelijke pad te houden. Tegen Joden spreekt hij niet rechtstreeks. Zoals we al
eerder constateerden, is er bij Agobard dan ook weinig te merken van pogingen om Joden te
bekeren.
Wat ontleenden Agobard en zijn twee collega’s nu aan deze canones? De nadruk valt
in het bijzonder op allerlei verbodsbepalingen plus strafmaatregelen zoals tijdelijke uitsluiting
van de christelijke communio om te voorkomen dat zowel geestelijken (clerici) als leken


126
F.J.E. Boddens Hosang, Establishing Boundaries. Christian-Jewish Relations in Early Council Texts and the
Writings of Church Fathers, Leiden/Boston, 2010 [Jewish and Christian Perspectives, vol. 19], pp. 125-165 voor
de Gallische concilies. Voor het concilie van Laodicea: pp. 77-107. Deze editie is gebaseerd op haar proefschrift
uit 2008.
127
Boddens Hosang, Establishing Boundaries, p. 175. Over de realiteit die achter deze canones schuilgaat, wordt
verschillend gedacht. Mark Handley, ‘ “This Stone Shall Be a Witness” (Joshua 24.27): Jews, Christians and
Inscriptions in Early Medieval Gaul ’, in: Stanley E. Porter & Brook W.R. Pearson (eds.), Christian-Jewish
Relations through the Centuries, Sheffield 2000, pp. 239-254, is sceptisch: ‘The problem with much of this
conciliar legislation is that, to a certain extent, we cannot tell how much it refers to relations between Jews and
Christians of a specific time and place, and how much it is a function of what Christian clerics at council thought
should be included in a collection of canons.’(p. 242)
128
Boddens Hosang, Establishing Boundaries, pp. 171-173 (‘Further developments’). Dat de canones vanaf
Mâcon uit 583 tegen Joden waren gericht, verbindt zij met de politieke troubles rond koning Guntram (‘The
negative feelings towards the Jews were now initiated on a royal level’, p. 172). Maar die lijn wordt in ieder
geval niet doorgezet bij de Karolingische vorsten. Integendeel. In de tijd van Agobard zijn de koninklijke
‘feelings’ juist positief tegenover Joden. Of je zo’n precieze waterscheiding bij het concilie van Mâcon kunt
leggen, is voor mij daarom twijfelachtig.
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(laici) met Joden zouden omgaan.129 Het samen maaltijd houden (conuiuia) wordt het meeste
vermeld (Epaon; Agde; Mâcon) 130, daarnaast komen dienstbetrekkingen van christenen bij
Joden en de kwestie van slaven in het bezit van Joden (Mâcon) voor.131 Ook wordt geciteerd
dat Joden niet de functie van rechter of tolbeambte mogen uitoefenen (Mâcon)132 en dat zij
van Witte Donderdag tot Paaszondag zich niet op straat of de markt mogen begeven om
bespotting te voorkomen (quasi insultationis causa).133 Het aannemen van feestgeschenken
(munera festiua) - ongezuurd brood wordt genoemd - van Joden of samen met hen feest
vieren is evenmin toegestaan (Laodicea).134 Ook huwelijken tussen Joden en christenen zijn
uit den boze, laat staan seksuele omgang van een Jodin met een christen of van een christin
met een Jood.135 Van het concilie van Agde wordt wel canon 40 (tegen het samen eten en
gebruiken van Joods voedsel) geciteerd, maar canon 34 weggelaten. Deze laatste betreft
speciale maatregelen betreffende Joden die christen willen worden. Deed dat minder ter zake
in een exposé dat vooral het maatschappelijk verkeer tussen Joden en christenen wilde
verhinderen? Of was Agobard sowieso niet geïnteresseerd in bekering van Joden? 136
Tussen de tijd waarin deze canones werden vastgesteld, en de brief van Agobard en
zijn medebisschoppen zitten meer dan tweehonderdvijftig jaren. De werkelijkheid zoals
Boddens Hosang die achter deze kerkelijke regelgeving veronderstelt, mag daarom niet
zonder meer en in detail geldig worden verklaard voor de negende eeuw. De canones

129

Van Acker, p. 202. Met beroep op het concilie van Agde, vgl. canon 40: CCSL 148 (ed. Munier, p. 210).

130
Van Acker, pp. 202-203. Met beroep op het concilie van Epaon, vgl. canon 15: CCSL 148A (ed. De Clercq,
pp. 27-28); het concilie van Agde, canon 40 (zie noot hiervoor); het concilie van Mâcon, canon 15: CCSL 148A,
p. 224.
131

Van Acker, p. 203. Beroep op Mâcon, canon 16 en 17 (CCSL 148A, pp. 226-227).

132

Van Acker, p. 203. Beroep op Mâcon, canon 13 (CCSL 148A, p. 223).

133

Dit laatste wordt met enkele kleinere nuances zowel op de kerkelijke bijeenkomsten in Mâcon, canon 14
(CCSL 148A, pp. 223-224) als Orléans III uit 538, canon 33 (CCSL 148A, p. 126) bepaald. Volgens het concilie
van Orléans loopt het verbod tot Paasmaandag. Het concilie van Mâcon geeft bovendien als reden bespotting
(insultatio).Wat precies gezegd wordt met deze ‘bespotting’ is onduidelijk. Bedoelde men te voorkomen dat
Joden door christenen bespot zouden kunnen worden of juist omgekeerd? Boddens Hosang denkt het eerste (p.
159-160). Het vervolg van dezelfde canon (c. 14) van Mâcon waarin Joden worden gemaand respect te hebben
voor priesters en clerici (‘ut reuerentiam cunctis sacerdotibus Domini uel clericis impendant nec ante sacerdotes
consessum nisi ordinati habere praesumant’; Van Acker, p.203) duidt volgens mij eerder op het laatste. Agobard
zelf zal het vast ook zo begrepen hebben.
134

Van Acker, p. 204.

135

Met een beroep op canon 6 van Clermont (CCSL 148A, p. 106-107), in de versie van Agobard (Van Acker, p.
204): ‘si quis Iudaicae prauitati iugali societate coniungitur, id est, si seu christiano Iudaea siue Iudaeo christiana
mulier carnali consortio misceatur, quique horum tantum nefas admisisse noscuntur, a christiano coetu atque
conuiuio et a communione Ecclesiae protinus segregentur.’ De originele canon heeft niet de beperkende uitleg
‘id est’, maar alleen het nevenschikkende ‘et’. Het initiatief tot seksueel verkeer wordt hier trouwens bij de
vrouwen gelegd.

136

Canon 34 van Agde luidt: ‘Iudaei quorum perfidia frequenter ad vomitum redit, si ad legem catholicam venire
voluerint, octo mensibus inter catechumenos ecclesiae limen introeant, et si pura fide venire noscuntur tunc
demum baptismatis gratiam mereantur. Quod si casu aliquo periculum infirmitatis intra praescriptum tempus
incurrerint, et desperati fuerint, baptizantur.’ (CCSL 148, pp. 207-208). Canon 2 van het concilie van Mâcon
over contacten van Joden met monialen in hun klooster (CCSL 148A, pp. 223-224) wordt eveneens buiten
beschouwing gelaten. De reden daarvan zou wel eens kunnen zijn dat Joden hier op gelijke voet worden
behandeld als bisschoppen, priesters, diakenen en andere christenen die evenmin secretas conlocutiones met
deze kloostervrouwen mogen hebben.
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vormden voor Agobard vooral een strategisch wapen om zijn bisschoppelijke positie te
handhaven tegenover de keizer en zijn hof, nu hij daar zo weinig invloed bleek te hebben,
zoals was gebleken tijdens de Rijksvergadering van Attigny in 822. Met dit kerkelijke dossier
wilde hij ongetwijfeld discussies uitlokken aan het hof en onder zijn medebisschoppen.
Verder onderzoek was hard nodig.137 Het ging hem er voor alles om, de cautela (de zorg) die
uit de canones sprak, profiel te geven.138 Tegelijkertijd zal Agobard de nodige
overeenkomsten hebben geconstateerd tussen wat hij om zich heen meende waar te nemen en
van anderen hoorde, en wat hij anderzijds las in deze uitspraken van zijn bisschoppelijke
voorgangers uit eerdere eeuwen. Die cautela moest wel ergens op slaan, anders had zijn
pleidooi weinig zin.139 De Joden vormden een bedreiging voor de kerkelijke eenheid en
rechtgelovigheid en dan kon je onmogelijk de gezagvolle uitspraken van kerkelijke traditie
negeren of buiten werking stellen.
Maar Agobard had nog meer ijzers in het vuur. In het laatste en grootste deel van deze
brief pakte hij de Bijbelse geschriften erbij.140 In het bijzonder komen de Handelingen van de
apostelen en de brieven uit het Nieuwe Testament hier aan bod. Opnieuw ligt het accent op de
omgang tussen christenen en Joden, en speciaal het samen maaltijd houden, nu toegelicht aan
de hand van het optreden van Paulus en Petrus zoals beschreven in het Nieuwe Testament.
Steeds meer krijgen tegenstellingen, zoals tussen kaf/koren, licht/duisternis, rein/onrein,
vrij/slaaf, Christus/antichrist, nu de boventoon. De keuze van de geciteerde
nieuwtestamentische teksten, die vol staan met dergelijke tegenstellingen, is daar niet vreemd
aan. Joden hebben de Heer Jezus en de profeten gedood (vgl. 1 Thes. 2,15; tweemaal
geciteerd). Ze zijn ‘antichristussen’ (antichristos) (vgl. 1 Joh. 2, 22-23) en ‘zonen van de
duivel’ (vgl. Joh. 8,44). Veel van wat in de Bijbelse teksten op ketters en ongelovigen sloeg,
wordt door Agobard en zijn medebisschoppen toegepast op de Joden. Ja, Joden zijn erger dan
ketters. Die laatsten wijken maar gedeeltelijk af van wat de kerk leert: Joden in alles.141
Verder maakt Agobard duidelijk dat wat voorheen voor Joden bedoeld was, nu aan christenen

137

Dit punt maakt Van Renswoude, License to Speak, p. 326-327. Vergelijk hoe aan het slot van hun
uiteenzetting de drie bisschoppen voor verder onderzoek pleiten: ‘Nam et cedendum est maioribus, subtilioribus
ac facundioribus, quibus perfacile est altiora et occultiora huius rei pandere.’ (Van Acker, 221).

138

Gelijk aan het begin wordt al gesteld dat zij aan de keizer willen schrijven ‘de cautela christianorum (…) in
quantum extremitas nostra invenire potuit ex usu et institutione priorum Gallicanarum ecclesiarum rectorum’
(Van Acker, p. 199). Ook later komen de bisschoppen er weer op terug: ‘hostes catholicae fidei propterea
execrandi sunt et cauendi, quia inimici sunt ueritatis.’ (Van Acker, 205); ‘ut ab inquinationibus hereticorum uel
Iudaeorum christiani fierent cautiores’ (Van Acker p. 214) met een verwijzing naar 1 Joh. 4, 1-3 over het
onderzoeken of een geest al dan niet van God komt. Vgl. ook het eerder geciteerde: ‘cauti vel humani’. In de
brief aan Nebridius (met in de huidige titel ook weer het ‘caueo’: De cauendo conuictu et societate iudaica; Van
Acker, 232-233) is sprake van providentia die onze patres bij de canones aan de dag legden.
139
De eerder gesignaleerde scepsis van Mark Handley over de werkelijkheid achter de canones (zie hiervoor
noot 127), ‘we cannot tell how much it refers to relations between Jews and Christians of a specific time and
place’, geldt bij Agobard niet, omdat juist bij hem wel een specifieke tijd en plaats zijn aan te wijzen.
140

Na de behandeling van de canones schreef hij: ‘Et quia ecclesiastica statuta per apostolica acta firmanda sunt
et noua per uetera.’ (Van Acker p. 204). Naast de Bijbel verwijst Agobard naar de ‘libri Clementis’ (Van Acker,
p. 212), nu bekend als de Recognitiones, een vierde-eeuws apocrief geschrift over Petrus, toegeschreven aan
Clemens. Agobard weet van het apocriefe karakter: ‘Nam licet idem libri iudicentur apocriphi, pleraque tamen
ex his testimonia inueniuntur a doctoribus usurpata.’
141

Van Acker, p. 205. Vgl. zijn reactie op een mogelijke tegenwerping dat het in het geval van Cerinthus (met
wie volgens Irenaeus van Lyon in zijn Contra haereses de evangelist Johannes in Efese in geen geval het bad
wilde delen) het om een ketter gaat en niet om een Jood: ‘nouerit temporibus apostolorum non fuisse hereticos,
nisi ex Iudaeis et Samaritanis.’
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wordt toebedeeld. Als van Petrus verteld wordt (Gal. 2, 12) dat hij om geen ergernis aan
gelovige Joden te geven niet deelneemt aan de maaltijd met gelovigen uit de heidenen, dan
wordt dit zo uitgelegd dat de christenen van nu zich verre moeten houden van de Joodse
gastmalen om geen ergernis te geven aan hun medechristenen.142 Christenen zijn de spiritales
Iudaei. Een groter onderscheid met de carnales Israhelitae is voor Agobard moeilijk
denkbaar.143
Hoewel verwijzingen naar het Oude Testament hier en daar niet ontbreken, vallen ze
in het niet bij de hoeveelheid citaten uit het Nieuwe Testament.144 Het exegetisch hulpmiddel
van de allegorische interpretatie heeft hij dan ook nauwelijks nodig.145 Pas aan het slot wordt
uitvoerig uit het Oude Testament geciteerd. Het betreft de maledictiones uit Deuteronomium
28, hier toegepast op de Joden die noch in de geschriften van Mozes, noch in de woorden van
Christus hebben geloofd.146
Tussen de historische terugblik en het Bijbel-theologische stuk, dus midden in het
betoog, staat dan een uiteenzetting over een aantal opvattingen die volgens Agobard, Bernard
en Faof Joden tegenwoordig verspreiden.147 Het gedeelte is veel minder groot dan het eerste
en het laatste gedeelte, maar is buitengewoon interessant, omdat verschillende eigentijdse
Joodse opvattingen daarin de revue passeren. Naar eigen zeggen hadden de schrijvers ze zelf

142

Van Acker, p.212. Zie eveneens zijn uitleg over Daniël die zich onthield van de spijzen en de dranken van
Nebukadnessar in samenhang met zijn interpretatie van het Paulinische gevleugelde woord ‘omnia munda
mundis’ (Tit. 1,15) dat volgens hem geen vrijbrief is (‘Quo testimonio licet plerique in contrarium utantur’!) om
met Joden aan tafel te gaan. Van Acker pp. 218-219.
143

Van Acker, p. 208. ‘Quod autem horum omnium causa inter carnales Israhelitas et spiritales Iudaeos
necessario diuisionem fieri oportet’, wordt toegelicht met 2 Cor. 6,14-15. Elders schrijft hij: ‘Nomine itaque
pristino populus Iudaicus spoliatus …’ naar aanleiding van Jes. 65,13-16 (Van Acker, p. 217). Ook bij Hrabanus
vinden we dit gegeven. Cf. Blumenkranz, Auteurs chrétiens, p. 176 met verwijzingen (noot 15), evenals bij
Haimo van Auxerre (Blumenkranz, ibidem, p. 202). Paulus, Ro. 2, 29, ging hen voor: ‘Non enim qui in
manifesto, Iudaeus est: (…) sed qui in abscondito Iudaeus est: et circumcisio cordis in spiritu, non littera: cuius
laus non ex hominibus, sed ex Deo est.’ Vgl. verder de briefwisseling tussen Paulus Albarus en Bodo, die in het
volgende hoofdstuk 3 een aparte bespreking krijgt.
144
Onder de (weinige) verwijzingen naar het Oude Testament zijn er wel enkele naar de Libri Regum: 1 Sam. 2 5
(Loflied van Hanna over de hongerigen die verzadigd worden; Van Acker, p. 209); 1 Kon. 13 (over het
eetverbod aan een profeet die zich daaraan niet houdt, en gestraft wordt met de dood; Van Acker, p. 218); 2 Kon.
5 (over de lepra die de knecht van Elisa kreeg nadat hij geschenken had gevraagd van de genezen Naäman; deze
knecht als typos van de Joden ook bij Claudius, Hrabanus en Angelomus; Van Acker, p. 217).
145

Een voorbeeld van een allegorische uitleg in deze brief betreft het woord van Jezus over de onreine geest die
met zeven anderen terugkeert (Mt. 12,43-45). Agobard en zijn medebisschoppen laten dat slaan op de
geschiedenis van het Joodse volk (Jezus verwees naar generationi huic pessimae). Toen aan het Joodse volk de
wet gegeven werd, week de onreine geest. Hij zocht daarna een rustplaats in de harten der heidenen. Toen die in
Christus gingen geloven, keerde hij terug naar zijn eerdere woning, die zonder God intussen was opgetuigd met
de vleselijke vervulling der wet en was gereinigd met de farizese overleveringen. Die gereinigde woning beviel
hem bijzonder goed. Daarop nam hij nog zeven andere geesten mee die nog slechter waren dan hijzelf. Zo wordt
het huis van het Joodse volk nu door een groter aantal demonen bezeten dan in de periode voorafgaand aan de
wet (Van Acker, p 215). Een oudtestamentisch voorbeeld naar aanleiding van Deut. 11, 26-30: de berg Hebal
(waarop een vloek rust) ‘significat carnalem et infidelem synagogam , quae non adquieuit transire ad nouitatem
spiritus uiuificantis, sed maluit remanere in uetustate litterae occidentis …’(Van Acker, p. 219).
146

Van Acker, pp. 219-220.

147

Van Acker, pp. 205-208. De brief als geheel heeft een ‘envelopstructuur’: het middengedeelte is ingevouwen
tussen de beide andere. Daarmee lijkt te worden onderstreept dat dit de kern van het betoog vormt. Voor de
bredere context van dergelijke literaire structuren, die ook veelvuldig in de Bijbel voorkomen, zie Mary Douglas,
Thinking in Circles. An Essay on Ring Composition, New Haven & Londen 2007.
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gehoord (audimus) van Joden in hun omgeving. Ik versta daaruit, dat niet alleen in Lyon,
maar ook in Vienne en Chalon-sur-Saône, waar de cathedrae van de andere twee stonden,
dergelijke verhalen de ronde deden. Dat audimus vanwege een pluralis majestatis alleen op
Agobard zou slaan, overtuigt me niet.148 Het was voor hen zelf, zo blijkt hier bovendien uit,
geen probleem om met Joden te spreken (cum eis loquentes), terwijl zij tegelijk hun
medechristenen voorhielden dat iedere communicatie met hen beter achterwege kon
blijven.149
Naast bekende zaken zoals de overtuiging dat Jezus niet meer dan louter een mens
(purum hominem) was en niet is verrezen, en dat het toekomstige rijk van Christus een aards
rijk in Jeruzalem zou zijn met feesten volgens de wet (legales festiuitates), vleselijke
offerdieren incluis, horen we minder vanzelfsprekende dingen.150 Joden vertellen en preken,
althans volgens de bisschoppen, dat hun God lichamelijk is en dat het menselijk lichaam met
al zijn onderdelen naar het beeld van God is gemaakt. Hij zit als een aardse koning op zijn
troon die rondom door vier dieren gedragen wordt. Uit Gods vele overbodige en ijdele
gedachten ontstaan demonen. Zij vereren, aldus de briefschrijvers, een afgodsbeeld
(simulacrum) dat zij zich hebben gevormd in de dwaasheid van hun eigen harten. De ware,
bestendige en onveranderlijke God kennen zij niet. Zij geloven dat de letters van hun alfabet
eeuwig bestaan en dat deze voor het begin van de wereld verschillende taken (ministeria)
toegewezen hebben gekregen waarmee zij in de tijd (in saeculo) hun bestuur moeten
uitoefenen. De Mozaïsche Wet, zo geloven de Joden, werd vele jaren voor de aanvang van de
wereld geschreven. Ze beweren dat er vele aardse werelden (terras) zijn, vele onderwerelden
en vele hemelen. Een van die hemelen noemen zij Racha. Dat is het firmament dat Gods
molenstenen stut waarmee het manna tot voedsel voor de engelen wordt gemalen. Een andere
hemel noemen zij Araboth, die waarin God resideert. Volgens hen kun je dat vinden in de
Psalmen (vgl. 68,5; Vulgaat 67,5). God beschikt vanwege dat resideren over zeven
trompetten. Een ervan meet duizend ellen. ‘Wat nog meer?’ (Et quid plura?), roepen de
bisschoppen uit. Er is geen bladzijde van het Oude Testament, ja geen sententia, waarover
hun geleerden (maioribus suis) geen leugens hebben verzonnen en opgeschreven. En zijzelf
verzinnen die tot op de dag van vandaag met alsmaar nieuw bijgeloof. Als je hen ernaar
vraagt, steken ze hun antwoord niet eens onder stoelen of banken (respondere presumant).
Wat hier door Agobard en zijn confraters wordt weergegeven, is voor een groot deel
ontleend aan bepaalde mystieke ideeën binnen het Jodendom en aan verhalende verklaringen
(Haggadoth) van Bijbelteksten of aan geruchten daarover. Misschien hadden de bisschoppen
de klok horen luiden, maar wisten ze niet goed waar de klepel hing. Misschien chargeerden ze
wat ze gehoord hadden, om de Joodse dwalingen nog zwarter te maken dan ze al waren. Hoe
en wanneer deze ideeën precies zijn ontstaan, is niet met zekerheid te zeggen. Het was
gebruikelijk om bepaalde denkbeelden, zeker als ze nieuw of vreemd waren, te antedateren en
toe te schrijven aan wijze personen uit het verleden. Misschien bestaan er verbanden met de

148

Van Acker, p. 205: ‘Quod nobis non minime notum est, qui cotidie pene cum eis loquentes mysteria erroris
ipsorum audimus.’ Volgens Geisel, Die Juden im Frankenreich, p. 677, n. 403, slaat het audimus alleen op
Agobard. Het zou een pluralis maiestatis zijn. Vgl. ook p. 661, waar hij suggereert dat Faof en Bernard slechts
een bijdrage zouden hebben geleverd aan het grote slotdeel waarin Bijbelteksten worden besproken. Op pp. 688689 gaat Geisel nog een stap verder en betwijfelt of Agobard aan dat laatste deel wel zijn medewerking heeft
gegeven. Mijns inziens onderschat Geisel de rol van de Bijbelteksten in het geheel en heeft hij te weinig
aandacht voor de structuur van het totale traktaat.
149

Van Acker, p. 204: ‘Tantam apostoli et discipuli eorum habuere reuerentiam, ut ne verbo quidem
communicarent cuiquam incaraxanti ueritatem.’ Het betreft een citaat van Irenaeus van Lyon.

150

Van Acker, p. 205. Daarna volgt een exposé over de mysteria erroris die de bisschoppen zelf gehoord
hadden. Langenwalter, Agobard of Lyon, pp.150-151 geeft een Engelse vertaling van dit gedeelte, en op pp. 169171 een toelichting.
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apocalyptische en pseudo-epigrafische literatuur uit het begin van onze jaartelling, zoals soms
wordt gedacht.151 Hoe dat ook zij, in de vroege Middeleeuwen vinden we verschillende
sporen van deze denkbeelden. Sommige ervan zijn zelfs voor het eerst gedocumenteerd in dit
bisschoppelijke epistel van Agobard en zijn twee medebisschoppen uit 826/7. In het Sefer
Yetsirah (Boek van de Schepping), waarvan de oudste kopieën uit de tiende eeuw dateren,
vinden we bijvoorbeeld uitspraken over de letters van het Hebreeuwse alfabet die te
vergelijken zijn met die van Agobard.152 In het fragment dat Shi’ur komah (lett. De maat van
het lichaam) wordt genoemd, wordt het oneindige lichaam van God beschreven - mede onder
invloed van het vijfde hoofdstuk van het Hooglied - als symbool van Zijn heerlijkheid en
majesteit, wat weer aansluit op de zogenoemde ‘troonwagenmystiek’, geïnspireerd door de
troonwagen, vermeld in de eerste hoofdstukken van Ezechiël.153
De bisschoppen vatten dit allemaal letterlijk op, al geven ze toe dat het mysteria zijn,
weliswaar ‘geheimenissen van een dwaalleer’ (mysteria erroris), maar toch. In de Joodse
speculatie dienen deze ideeën in ieder geval overdrachtelijk en allegorisch (mystice) te
worden verstaan. Dat de Tora voor de aanvang van de wereld geschreven was, vinden we ook
in Genesis Rabba, een Joods Bijbelcommentaar dat vermoedelijk teruggaat tot halverwege het
eerste millennium. Racha is afgeleid van (of een verbastering van) raki’a, het Hebreeuwse
woord dat in Gen. 1,7 gebruikt wordt en meestal vertaald wordt met firmament (lett. dat wat is
uitgehamerd). Araboth is volgens de Joodse Haggadoth de zevende hemel. Het citaat van
Agobard uit Psalm 67,5 gaat terug op een letterlijke vertaling van de Hebreeuwse tekst.154
Andere gegevens zijn minder goed te traceren, zoals die over de stijve vingers van God.155
In aansluiting op deze denkbeelden over God en zijn hemelse hof beschrijven Agobard
en zijn collegae wat Joden over Jezus te vertellen hebben.156 Hij zou in de leer zijn geweest
bij Johannes de Doper en veel discipelen hebben gehad. Een van hen, Petrus, zou zijn naam
(steenrots) te danken hebben aan zijn afgestompte verstand. Vooral het einde van het leven
van Jezus krijgt aandacht. Tiberius zou hem in een kerker hebben gegooid omdat Jezus hem


151
Vgl. Gershom Scholem, Die Jüdische Mystik in ihren Hauptströmungen, Frankfurt a. M. 1967 (teruggaand op
lezingen in 1938), p. 43-47.
152

Vgl. Tzahi Weiss, ‘The Reception of Sefer Yetsirah and Jewish Mysticism in the Early Middle Ages’, Jewish
Quarterly Review 103 (2013) 1, p. 26-46. Verder Fausto Parente, ‘La Controversia tra Ebrei e Christiani in
Francia e in Spagna dal VI al IX secolo’, Settimane di studio, XXVI, deel 2, Spoleto 1980, 529-654; over
Agobard pp. 579-591.
153

Voor achtergrondinformatie Scholem, Die Jüdische Mystik, pp. 43-86.

154

Vgl. Parente, ‘La Controversia’, pp. 586-588. De Vulgaat geeft: ‘iter facite ei, qui ascendit super occasum’
(maakt ruim baan voor hem die opvaart op het Westen). Agobard geeft: ‘Iter facite ei, qui caballicat super
araboth’. Caballicare (lett. paardrijden) zit dicht bij het Hebreeuwse origineel (rakab). Dat araboth onvertaald
blijft (letterlijk betekent araboth velden of woestijnvlakten) en als een naam voor de hemel werd gezien, heeft
mogelijk te maken met v. 34 van deze psalm waar van God wordt gezegd: ‘qui ascendit super coelum coeli ad
orientem’. Hiëronymus geeft in zijn vertaling iuxta Hebraeos: ‘praeparate viam ascendenti per deserta’. In de
Vetus Latina Database is bij Psalm 67,5 nergens sprake van de vertaling ‘caballicat super araboth’, dus Agobard
kan het van Joden in zijn omgeving hebben gehoord.
155

De ‘digitos inflexibiles ac rigentes’ (Van Acker, p. 206) worden vermeld bij de beschrijving van het lichaam
van God. Voor zover mij bekend zijn er geen Joodse bronnen voor. Het woord Raki’a in Gen. 1,7 wordt ook
gebruikt in Ps. 19,2; Ps. 150,2 en wordt in de Joodse verhalende tradities (vgl. Parente, ‘La Controversia’, pp.
587) verbonden et de tweede hemel (van de zeven). Het manna dat gemalen wordt voor de rechtvaardigen
(Agobard vermeldt engelen) gebeurt volgens Joodse tradities in de derde hemel en niet in de tweede, zoals
Agobard schrijft.
156

Van Acker, p. 206-207.
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voorspeld had dat zijn dochter zonder tussenkomst van een man een zoon zou krijgen, maar
ze baarde een steen. Vervolgens zou Jezus met een steen tegen zijn hoofd gedood zijn toen hij
was opgehangen. Hij werd begraven bij een aquaduct, maar door een plotselinge
overstroming verdween het complete aquaduct en daarmee de begraven Jezus. Twaalf
maanden lang is er op bevel van Pilatus naar zijn lijk gezocht, maar het is nooit gevonden.
Daarop vaardigde deze een wet uit dat Jezus aanbeden moest worden, want nu was het wel
duidelijk dat hij verrezen was, zoals hij zelf voorspeld had.
Deze gegevens vertonen verwantschap met de zogenaamde Toledoth Jeshu, een Joods
geschrift dat in verschillende versies bestaat en teruggaat op meerdere mondelinge
overleveringen, maar vermoedelijk vanaf de zesde eeuw hier en daar op schrift werd
gesteld.157 Agobard en zijn collega’s vermelden expliciet dat de Joden dergelijke vertelsels
lezen.158 Maar er zijn ook grote verschillen met bekendere versies van de Toledoth. Zo
ontbreken bij Agobard de verhalen over de geboorte van Jezus, die het gevolg zou zijn van
overspel van Maria, terwijl Pilatus als instigator van de verrijzenismythe in tot nu toe bekende
versies van de Toledoth niet voorkomt. Sommige gegevens zouden ook uit de Talmoed
kunnen zijn gehaald. Of bestond er een lokale versie van de Toledoth in Lyon die later
verloren is gegaan? Agobard voegt aan deze berichten nog toe, dat Joden rondbazuinen dat
christenen afgodsbeelden (idola) vereren. Zij schrikken er bovendien niet voor terug te
zeggen, dat de krachten (virtutes) die christenen ontvangen via de voorspraak van de heiligen,
van de duivel afkomstig zijn. Beide onderwerpen (verering van beelden en intercessie) spelen
op dat moment (826) een centrale rol in het debat dat Claudius van Turijn zich op de hals had
gehaald, thema’s waarover Agobard ook zelf had geschreven.159 In hoofdstuk 4 kom ik daarop
terug.
De aansluitende reactie van Agobard op wat hij niet anders kon beschouwen dan als
leugens en bijgeloof, bestaat uit een verwijzing naar een Psalmvers en twee citaten uit brieven
van Hiëronymus.160 Het Psalmvers (138, 20-22; Vulgaat) over ‘het haten van wie God haten’
citeert Agobard, zoals hijzelf zegt, ‘volgens de Hebreeuwse waarheid’ (iuxta hebraicam
ueritatem), waarmee hij doelt op de Psalmvertaling van Hiëronymus iuxta Hebraeos.161 De
aansluitende citaten van Hiëronymus - met als trefwoord ‘haat’ - zijn afkomstig uit twee
brieven (Epistulae 84 en 121). In de ene (Ad Pammachiam et Oceanum) verweert

157

Toledoth betekent letterlijk ‘verwekkingen’, ook wel vertaald met ‘geslachtsregister’. De titel lijkt een satire
op het begin van het evangelie volgens Matteüs (Liber generationis Iesu Christi), maar als geheel is het een antichristelijke beschrijving van het leven van Jezus. Zie: Hillel Newman, ‘The Death of Jesus in the Toledot Yeshu
Literature’, JTS, 50 (1999) 59-79. Ouder: Samuel Kraus, Das Leben Jesu nach jüdischen Quellen, Berlijn 1902,
maar blijft tot nu toe belangrijk, omdat hij de Joodse bronnen ervan onderzocht. Parente, ‘La Controversia’, p.
585 n. 94, geeft een overzicht van de belangrijkste literatuur (tot 1980). In Princeton, Program in Judaic Studies,
worden sinds 2008 onder leiding van Peter Schäfer en Michael Meerson de meer dan honderd handschriften
onderzocht met het oog op een kritische editie met vertaling.
158

Van Acker, p. 206: ‘Nam et in doctrinis maiorum suorum legunt …’; Van Acker, p. 207: ‘Haec autem omnia
ideo et seniores eorum confinxerunt, et ipsi stulta obstinatione lectitant …’.
159

Boshof, Erzbischof Agobard, hoofdstuk 6: ‘Die Bilderfrage im Jahre 825’ (pp. 139-158).

160

Van Acker, pp. 207-208.

161

De tekst van Ps. 138,20-22 in de Iuxta Hebraeos-versie luidt: ‘Qui contradicent (Agobard: contradicunt) tibi
scelerate elati sunt frustra adversarii tui. Nonne odientes te Domine odivi et contra adversarios tuos distabui?
Perfecto odio oderam illos, inimici facti sunt mihi.’ De Vulgaat Iuxta LXX geeft: ‘quia dices in cogitatione
accipient in vanitate civitates tuas. Nonne qui oderunt te Domine oderam et super inimicos tuos tabescam?
Perfecto odio oderam illos, inimici facti sunt mihi.’ De eerste regel van dit moeilijk te vertalen vers (‘want jij de vijand - zegt bij jezelf: zij verkrijgen uw steden tevergeefs’) paste wellicht minder goed in Agobards straatje.
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Hiëronymus zich tegen de kritiek dat hij in leer is geweest bij een Jood en om die kritiek te
pareren schrijft hij dat hij zich met buitengewone haat (miro odio) afwendt van de besnijdenis
(auersor concisionem).162 Het andere citaat is ontleend aan Hiëronymus’ uitvoerige epistel
aan Algasia (Ad Algasiam), een christin uit Aquitanië - niet zo ver van Lyon. Hierin
parafraseert hij een tekst van Paulus (Kol. 2,20-23) en vergelijkt hij de overleveringen van de
farizeeën, ‘die zij tegenwoordig deuteroseis noemen’, met oude vrouwenpraatjes (aniles
fabulae). Hij adstrueert dat met twee voorbeelden, duidelijk bedoeld om te denigreren
(reinheid/onreinheid van menstruatiebloed en sabbatgebod). Met deuteroseis doelde
Hiëronymus vermoedelijk op de Misjna.163 De conclusie van Hiëronymus dat Joden de
leringen van mensen boven die van God stellen, lieten de drie bisschoppen zich niet ontgaan.
Alle verhalen die zijzelf gehoord hadden, vielen daar in één klap onder.
Het middenstuk in de vierde brief, dat hier uitvoerig is weergegeven, laat zien dat
Agobard op de hoogte was van een aantal opvattingen over God, de kosmologie en Jezus die
in zijn tijd onder Joden circuleerden. Zijn kennis daarvan had hij van horen zeggen. Wie zijn
informanten precies waren, onttrekt zich aan onze waarneming. Waren het tot het christendom
bekeerde Joden? Of voerde Agobard werkelijk discussies met zijn Joodse stadsgenoten?
Sommige zaken klinken ongerijmd, zoals de stijve vingers van God. Andere komen
gedeeltelijk overeen met wat in Joodse schriftelijke bronnen is terug te vinden, al dateren die
soms van later. Zowel van schriftelijke als mondelinge Joodse tradities kunnen Agobard en
zijn confraters gebruik hebben gemaakt. Hoewel zij aan de keizer schrijven dat Joodse
geleerden allerlei leugens over het Oude Testament hebben opgeschreven, werken ze die
aanklacht niet verder uit.164 Het zijn de novae superstitiones die hun aandacht trokken en die
hier met verve uit de doeken werden gedaan. Deze superstitiones schijnen in geschrifte
voorhanden te zijn geweest, gezien het legunt en lectitant. Het onbegrip voor dergelijke
opvattingen was absoluut. Dat het om mystieke en verhalende tradities ging en niet om
letterlijke uitspraken, lag buiten hun horizon, zoals dat omgekeerd bij de Joden ook het geval
zal zijn geweest. Het verwijt over en weer van het vereren van idola en het maken van
simulacra maakt dat glashelder.

De vijfde brief: steun gezocht
De vijfde en laatste brief (De cauendo conuictu et societate iudaica), ten laatste uit 828, is
gericht aan bisschop Nebridius, de oude aartsbisschop van Narbonne (van ca. 800 tot zijn
dood in 828) en goede bekende van Agobard.165 De toon is vanaf het begin persoonlijk. Hij

162

Bij Hiëronymus: ‘circumcisos’ in plaats van ‘concisionem’. Hiëronymus noemt de Jood bij wie hij les nam, in
deze brief met name: Baranina (‘quo labore, quo pretio Baraninam nocturnum habui praeceptorem! Timebat
enim Iudaeos et mihi alterum exhibebat Nicodemum’). Over de Joodse leraren van Hiëronymus en diens
ambivalentie en dubbelhartigheid ten opzichte van hen:Williams, The Monk and the Book, pp. 223-224.
163

Williams, The Monk and the Book, pp. 225-226. Daar ook de uitleg waarom Hiëronymus onder deuteroseis
de Misjna verstond via de betekenis ‘herhalen’. Agobard citeert wat Hiëronymus zo schandelijk vond aan dit
vijandige volk: ‘in ignominiam gentis inimicae: praepositos habent synagogis sapientissimos quosque foedo
operi delegatos, ut sanguinem uirginis siue menstruatae mundum uel inmundum, si oculis discernere non
potuerint, gustatu probent.’
164

Langenwalter, Agobard of Lyon, p. 147, trekt daaruit de volgende conclusie: ‘It is (…) the use of Scriptures to
prove Christianity’s correctness over and against Judaism, that Agobard left out of De iudaicis superstitionibus,
and indeed of all his anti-Jewish works. This is where Agobard separated himself form all previous contra
Iudaeos literature. He did want to strengthen Christians, but he wanted to do so by separating them from Jews,
not by giving them tools for arguing with Jews.’ Maar waren de vreemde opvattingen die hij hoorde, ook geen
‘tools’?
165

Tekst in Van Acker, pp. 231-234. Over Nebridius: Boshof, Erzbischof Agobard, pp. 29-30 en 128-130.
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zou wel met hem willen spreken os ad os, van mond tot mond, maar dat was helaas
onmogelijk gezien de afstand tussen Lyon en Narbonne en de onrust der tijden.166 Toch geldt
ook voor deze brief dat Agobard een ruimere kring lezers op het oog had. Zaken die in de
eerdere vier brieven aan de orde waren keren hier terug: Agobards bisschoppelijke acties om
de oude canones in zijn parochies te handhaven, zijn zorg om de huiselijke omgang
(familiaritas) en samenwoning (cohabitatio) tussen christenen en Joden te voorkomen of
ongedaan te maken, zijn klacht dat kerkelijke voorschriften voor zondag en vasten met voeten
werden getreden, de tegenwerking van de Magister Iudaeorum, zijn ongeloof dat de keizer
ook maar iets te maken zou kunnen hebben met acties die tegen de goddelijke wet ingaan, de
vervloekingen uit Deuteronomium.
Het lijkt erop dat Agobard na vijf, zes jaar getouwtrek met de keizer en zijn
hofbeambten het touw door zijn handen voelde glippen en nu steun zocht bij Nebridius en via
hem bij andere ambtsbroeders in het zuiden.167 De evangelische belofte (Mt. 16,18) mag dan
luiden dat de poorten der hel het huis van God niet kunnen overmeesteren, enkele
bisschoppelijke partijgangers in dit ondermaanse, zo zal Agobard gedacht hebben, vielen
evenmin te versmaden.168
Agobard van Lyon, Bernard van Vienne en Faof van Chalon waren niet de enigen in de
kerkelijke hiërarchie die zich bemoeiden met contemporaine Joodse doctrines en inzichten.
Op geheel andere wijze, namelijk met een positieve blikrichting, komen we dat in de negende
eeuw tegen bij de vertaalarbeid en exegese van het Oude Testament. De interesse voor de
Hebreeuwse grondtekst, de veritas hebraica, leidde deze Bijbelgeleerden naar de geschriften
van Hiëronymus en andere kerkvaders, maar daar bleef het niet bij. Ook Joodse tijdgenoten en
hun kennis van het Hebreeuws en Joodse uitlegtradities kwamen zij op het spoor.169 Een van
hen van was Theodulf van Orléans. Over hem en zijn gebruik van Joodse bronnen gaat het
laatste gedeelte van dit hoofdstuk. In het bijzonder bekijken we daarbij de mogelijke relatie
tussen de anonieme Hebraeus quidam aan wie Hrabanus en Angelomus in hun uitleg van de
Libri Regum een groot aantal gegevens ontleenden, en de experts van wie Theodulf gebruik
maakte bij zijn revisie van de Bijbel.



166
Zou hij bij het os ad os even gedacht hebben aan de intieme omgang van God met Mozes: ‘Ore enim ad os
loquor ei …’(Num 12,8)?
167

Van Acker, 234: ‘… ad uicinos coepiscopos ac fratres cohortationum tuarum munimenta transmitte, ut pari
omnium consensu et labore communi tantum hoc malum de Christi Ecclesiis auferatur’.

168

Van Acker, p. 233: ‘quia nec portae inferi aduersus eam (sc. Domus Dei) praeualere queunt.’

169

Agobard zelf, zo zagen we al eerder (vgl. Van Acker, p. 207), verstond onder de Hebraica Veritas de
Psalmvertaling van Hiëronymus iuxta Hebraicum. Vgl. Boshof, Erzbischof Agobard, p. 192, noot 27 voor
verdere bewijsplaatsen. In zijn debat met Fridugis (eerder genoemd bij de bespreking van de Formulae
Imperiales) wijst Agobard de vertalingen van Aquila, Theodotion en Symmachus af als producten van
interpretes iudaizantes et heretici. Zie: Contra obiectiones Fredegisi, Van Acker, pp. 281-300, daar 289-290.
Hiëronymus had in zijn proloog op het boek Job (Vulgata, ed. Weber, p. 732) in vergelijkbare woorden - maar
let op het verschil - over deze vertalers gesproken:‘iudaeus Aquila, et Symmachus ac Theodotion iudaizantes
heretici sunt recepti qui multa mysteria Salvatoris subdola interpretatione celarunt.’ Maar hij bedoelde daarmee
niet dat zij niet gebruikt zouden mogen worden; dat deed hij trouwens zelf doorlopend. Als deze vertalers
gerecipieerd worden in de kerk, roept Hiëronymus tegen zijn critici: ‘Hoeveel te meer mag ik (‘vexillum crucis
in mea fronte portans’) er dan wel niet op rekenen dat mijn vertaalwerk uit het Hebreeuws wordt geaccepteerd!’
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De hebraïsten rond Theodulf van Orléans
In de Karolingische maatschappij was de Bijbel van fundamentele betekenis, ‘the guidebook
for good living’.170 Zowel Oude als Nieuwe Testament hadden een sterke invloed zowel op
het leven van individuele personen als op de gemeenschap als geheel. De sociale orde werd
ermee gelegitimeerd. Controverses werden ermee beslecht. Afwijken van de Bijbelse
richtlijnen bracht de tijdelijke voorspoed in gevaar, om maar te zwijgen van de eeuwige
zaligheid. In het bijzonder het Oude Testament, de lex vetus, met zijn overvloed aan aardse
data was voor van alles bepalend of het nu religieuze regels, profane wijsheid, de handel of
het huwelijk betrof. Als bron van wetenschap was de Bijbel toen ongeëvenaard. De
geschiedenissen van koningen en profeten vormden leerzame exempels voor vorsten en
bisschoppen en leverden brandstof voor politieke denkbeelden. Dreigden verwarring en
ellende en leek het alsof Gods zegen niet langer rustte op het Frankische rijk, dan wees de
Bijbel wegen om dit rampscenario te duiden en te voorkomen. Bijbelse namen en metaforen
voedden gebed en liturgie. Epistels en poëzie werden gekruid met uitdrukkingen ontleend aan
profeten en evangelisten. Het Nieuwe Testament, in het bijzonder de brieven van Paulus,
stuurde de blikrichting van de exegeet bij zijn lectio van het Oude Testament, daarbij
geholpen door de commentaren van Augustinus, paus Gregorius en andere kerkvaders, die
tegelijkertijd steeds meer verspreiding vonden. Via de mystieke of allegorische uitleg werden
de verborgen betekenissen van de geschiedenis van Israël, het ‘eerste volk’ (prior populus),
aan het licht gebracht. De typologische exegese liet zien hoe figuren uit het Oude Testament
hun vervulling vonden in het leven van Christus en dat van de eerste christenen. Zo verborg
het nieuwe zich in het Oude en werd het Oude onthuld in het Nieuwe. Bijbelgeleerden
exploreerden het complete corpus van de Bijbelse boeken op systematische wijze en vatten de
resultaten ervan samen in commentaren, al of niet in opdracht van vorstelijke personen,
kloostergemeenschap of broeders in het bisschopsambt.
Onder heel deze Bijbelse belangstelling lag de stilzwijgende aanname, dat er een
Latijnse Bijbeltekst beschikbaar was waarop men kon vertrouwen. Maar was dat wel zo?
Stond er eigenlijk wat er stond? Hoe was het gesteld met de veritas latina, de Latijnse
vertaling van de Bijbel? Complete Bijbels waarmee we tegenwoordig vertrouwd zijn,
kwamen op een enkele uitzondering na, tot de negende eeuw niet voor.171 De Bijbel bestond
uit deeluitgaven: als afzonderlijke Bijbelboeken of groepsgewijs geordend, zoals de toen
gangbare aanduiding Bibliotheca voor de Bijbel direct al duidelijk maakt. Verschillende
Latijnse vertalingen, zoals van het boek der Psalmen, circuleerden. Lang niet altijd kwamen
de bewoordingen overeen. Tekstvarianten waren schering en inslag. Naast de Latijnse
vertaling die Hiëronymus aan het eind van de vierde en het begin van de vijfde eeuw had
gemaakt vanuit de grondtalen (Hebreeuws en Grieks), werden ook andere vertalingen
gebruikt zoals Latijnse versies van de Septuagint (de voorchristelijke Griekse editie van het
Oude Testament) en diverse vertalingen uit Noord-Afrika, Italië of Zuid-Gallië die we
tegenwoordig onder de noemer Vetus Latina kennen. Mengvormen van deze vertalingen
voegden zich daar ook nog bij.172 De verschillen kwamen ook aan het licht via de
commentaren van de kerkvaders die de vertaling van Hiëronymus nog niet kenden of niet

170

J.M. Wallace-Hadrill, The Frankish Church, p. 241.

171
Vgl. Frans van Liere, An Introduction to the Medieval Bible, Cambridge 2014, pp. 5-9: ‘…the so-called
Codex Amiatinus, represents the oldest surviving complete Latin Bible.’ (p. 5) Voor het al dan niet bestaan van
Griekse pandecten in de christelijke oudheid, zie: Anthony Grafton en Megan Williams, Christianity and the
Transformation of the Book. Origen, Eusebius, and the Library of Caesarea, Cambridge, Mass. & Londen, 2006,
pp. 217-220, vgl. p. 57.
172

Bonifatius Fischer, Lateinische Bibelhandschriften im Frühen Mittelalter, Freiburg 1985, pp. 37-39 en 56.
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wilden gebruiken. Bovendien waren er talloze fouten in de transcripties geslopen. Ook de
vertalingen van Hiëronymus waren in de loop der tijd daardoor aangetast. Kopiisten, hoezeer
te prijzen, waren tenslotte ook maar mensen.173 De uitgeschreven tekst en in het bijzonder de
orthografie was lang niet altijd van een dergelijke kwaliteit dat een lector de zinnen op de
juiste manier kon uitspreken, hetgeen met name voor de liturgische bijeenkomsten fnuikend
was.
Het is tegen deze achtergrond dat er aan het eind van de achtste eeuw initiatieven
werden ontplooid om de Bijbeltekst up-to-date te maken en te zuiveren van fouten. Het ging
daarbij om meer dan een poging tot uniformering.174 Ideeën voor een dergelijke revisie
werden in het politieke centrum van het Rijk ontwikkeld. Karel de Grote en zijn entourage
hadden er rechtstreeks mee van doen, zoals blijkt uit de Admonitio Generalis, vanuit Aken
verzonden in 789, en andere koninklijke verordeningen uit die tijd.175 Het aandoenlijke beeld
dat Thegan in zijn Gesta Hludovici (ca. 836) van keizer Karel schetst, die op zijn sterfbed nog
bezig was met de revisie van de vier evangeliën met behulp van Grieken en Syriërs,
weerspiegelt dergelijke vorstelijke initiatieven op legendarische wijze.176
De feitelijke uitvoering van deze plannen kwam op verschillende plekken in het
Karolingische rijk tot stand, meestal in de scriptoria van kloosters of bisdommen. Pandecten
(complete Bijbelcodices) kregen nu een plaats naast traditionele deeluitgaven, zoals de
Evangeliaria. 177 Het verband tussen de algemene richtlijnen en de plaatselijke initiatieven
was overigens niet al te strak. Het ging in ieder geval niet om een ‘officiële’ Bijbelvertaling
met een nihil obstat van het hof of een soort van ‘Einheitsübersetzung’.178 Diversiteit bleef
bestaan, zoals blijkt uit de vele verbeterde Bijbelcodices die in deze tijd tot stand kwamen. De
basis van de emendatio (verbetering) vormde de vertaling van Hiëronymus, zoals die in
allerlei deeluitgaven van afzonderlijke Bijbelboeken, verspreid over West Europa, te vinden
was. De bekendste onder de gereviseerde Bijbels zijn de edities die onder leiding van Alcuin
in Tours tot stand kwamen (vanaf ca. 796/7 tot 801). Die bekendheid was mede te danken aan
de grote populariteit (en dus verspreiding) die deze Bijbels uit Tours in de eerste helft van de
negende eeuw ten deel viel. Maar Alcuin was zeker niet de enige, zoals blijkt uit de revisie die
Maudramnus in het klooster Corbie initieerde (voor 781), of die van bisschop Angilgram in

173

Vgl. de grote achting van Cassiodorus voor het werk van kopiisten (tenminste ‘si tamen veraciter scribant’)
aan het slot van zijn Institutiones divinarum litterarum (I, 30). Ook Alcuin en Hrabanus staken hun lof voor het
kopiëren niet onder stoelen of banken. Vgl. McKitterick, The Carolingians and the Written Word, pp. 150-151.

174

Caroline Chevalier-Royet, ‘Les révisions bibliques de Théodulf d’Orléans et la question de leur utilisation par
l’exégèse carolingienne’, in: Shimahara, Autour d’Haymon d’Auxerre, pp. 237-256, legt nadruk op de
‘unification’ (p. 238).
175

Van Liere, The Medieval Bible, pp. 91-93. Het betreft vooral caput 22 van de Admonitio generalis uit 789 en
caput 29 van de Epistola de litteris colendis, geschreven aan abt Baugulf van Fulda, in 790. In de nieuwe editie
van de Admonitio generalis (ed. Michael Glatthaar; 2013) gaat het om caput 70 (pp. 222-224).

176

Thegan, Gesta Hludovici (MGH, SSrG, 64, c. 7, pp. 184-186: ‘… domnus imperator nihil aliud coepit agere
nisi in orationibus et elemosinis vacare et libros corrigere; et quattuor evangelia Christi, (…) in ultimo ante
obitus sui diem cum Grecis et Siris optime correxerat.’). Vgl. Mayke de Jong, ‘Charlemagne’s Church’, p. 114.
177

Rosamond McKitterick, Charlemagne. The Formation of a European Identity, Cambridge 2008, pp. 307-8, en
p. 369.

178
De Einheitsübersetzung van de Bijbel was een project van de Duitse rooms-katholieke bisschoppen dat
aansloot bij de resultaten het Tweede Vaticaanse Concilie. Er werd mee beoogd dat in de katholieke liturgie, de
catechese en het godsdienstige leven dezelfde Bijbelvertaling werd gebruikt.
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Metz (voor 791).179 Een bijzonder originele bijdrage aan de correctie van de Bijbeltekst werd
geleverd door Theodulf van Orléans (tussen 798-818).180
Theodulf (760?-820/1) was een generatie jonger dan Alcuin. Hij stamde uit een
Gotische familie en groeide op in Spanje (Zaragoza?) of Septimanië. Rond 782 kwam hij naar
het Noorden, vermoedelijk met het oog op een carrière in het rijk van de Franken net als meer
geletterde tijdgenoten met ambitie. Binnen tien jaar komen we hem tegen aan het hof van
Karel de Grote. Daar wist hij zoveel vertrouwen te wekken dat hij de opdracht kreeg de
uitvoerige reactie van de Frankische vorst op de Byzantijnse synode van 790/1 over de
kwestie van de verering van beelden op te stellen (het Opus Caroli regis contra synodum).181
In 798 of iets eerder (de datum is onzeker) werd Theodulf benoemd tot bisschop van Orléans.
In deze functie was hij een belangrijke vertegenwoordiger van de Karolingische machthebbers
in die regio, zoals ten overvloede blijkt uit verschillende officiële missies die aan hem werden
toevertrouwd. Ook zelf stelde hij alles in het werk om het hervormingsbeleid van Karel in zijn
bisschoppelijke ambtsgebied handen en voeten te geven. In 814 overleed keizer Karel en
volgde zijn zoon Lodewijk hem op. Aanvankelijk had dat geen directe gevolgen voor de
bisschop van Orléans, zoals dat wel het geval was voor andere vertrouwelingen uit de directe
omgeving van Karel, maar drie jaar later ging het mis en werd hij afgezet. De precieze
redenen daarvan zijn nog altijd niet opgehelderd, maar worden in verband gebracht met zijn
betrokkenheid bij de opstand van Bernard van Italië, de neef van Karel de Grote die het niet
eens was met de Divisio Imperii, zoals die door Lodewijk de Vrome in 817 was geregeld.
Maar het kan ook zijn dat die heikele kwestie als een voorwendsel werd gebruikt, terwijl heel
andere zaken speelden. Hoe dan ook, de laatste jaren van zijn leven - hij stierf in 820 of 821 verbleef Theodulf in ieder geval in ballingschap. Het klooster Saint-Aubin in Angers zou zijn
laatste aardse verblijfplaats zijn geweest. Dat de invloed van de ‘Theodulf-Bijbels’ minder
groot is geweest dan die van de ‘Alcuin-Bijbels’ zou, zo wordt wel verondersteld, een gevolg
zijn geweest van de damnatio memoriae die Theodulf ten deel viel na zijn afzetting. Maar of
dat juist is, valt te betwijfelen. Het lijkt er eerder op, dat de enorme productiviteit van het
scriptorium in Tours halverwege de negende eeuw daaraan debet was. Dat had bij wijze van
spreken de markt volledig in handen. Een rol kan ook gespeeld hebben dat de TheodulfBijbels een andere, namelijk de Hebreeuwse, volgorde van Bijbelboeken hanteerde: de ordo
legis, ordo prophetarum en ordo hagiographorum.182
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Fischer, Lateinische Bibelhandschriften, pp. 89-94; Chevalier-Royet, Lectures, pp. 168-173.

180

Voor Theodulf als Bijbelcorrector: Fischer, Lateinische Bibelhandschriften, pp. 137-147; Elisabeth DahlhausBerg, Nova antiquitas et antiqua novitas. Typologische Exegese und isidorianisches Geschichtsbild bei Theodulf
von Orléans, Keulen & Wenen 1975; Claire Tignolet, ‘Exsul et exsul erat’; Chevalier-Royet, ‘Les révisions
bibliques de Théodulf d’Orléans’; Eadem, Lectures, pp. 178-186. Eadem en Adrien Candiard, o.p., ‘Critique
textuelle et recours à l’hébreu à l’époque carolingienne. Le cas exceptionnel d’une Bible de Théodulf (Bible de
Saint-Germain, ms. Paris, BnF Lat. 11937)’, in: A. Noblesse-Rocher (ed.), Études d’exégèse médiévale offertes
à Gilbert Dahan par ses élèves, Turnhout 2012, pp. 13-34.
181

Ann Freeman, ‘Theodulf of Orleans: a Visigoth at Charlemagne’s Court’, in: L’Europe héritière de l’Espagne
Wisigothique, Madrid, 1992, pp. 185-194. Tignolet, ‘Exsul et exsul erat’, gaat ervan uit dat Theodulf ook al heeft
meegewerkt aan de Admonitio generalis van 789 (pp. 245-248).

182

Volgens Fischer, Lateinische Bibelhandschriften, p. 146 ging er toch wel enige invloed uit van de damnatio
memoriae. Vgl. verder Tignolet, ‘Exsul et exsul erat’, pp. 57-78 en haar conclusie op pp. 139-141. John
Contreni, ‘Introduction’ in John Scottus Eriugena, Glossae Divinae Historiae, The Biblical Glosses of John
Scottus Eriugena, eds John J. Contreni & Pádraig P. Ó Néill, Florence 1997, p. 39, veronderstelt het volgende:
‘As useful and as scholarly as Theodulf’s Bibles were, they were driven out of the market, so to speak, by the
tremendous productivity of the Tours scriptorium which was in full operation by the middle of the ninth century.
Moreover, the unconventional order of biblical books in Theodulf’s Bible and its preference for the Hebraicum
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Er bestaan opvallende verschillen tussen de verbeteringen die Alcuin in zijn
Bijbeluitgaven aanbracht, en de aanpak van Theodulf. Alcuin, die in het bijzonder het
praktische gebruik van de Bijbel ter harte ging, zette vooral in op verbeteringen van de
spelling en interpunctie, zodat een lector ondersteund werd bij het voorlezen en voorkomen
werd dat de verkondiging van Gods woord door menselijke fouten werd verduisterd. Ook
grammaticale oneffenheden in het Latijn werden gladgestreken. Bijzondere belangstelling
voor de Hebreeuwse grondtekst schijnt hij in dit verband niet te hebben gehad. Voor de
vertaling van de Psalmen koos hij het Psalterium Gallicanum, en niet de Iuxta Hebraeos van
Hiëronymus. Theodulf ging een andere weg. Zijn verbeteringen stonden meer op zichzelf en
werden gekenmerkt door wat we nu een ‘wetenschappelijke’ interesse in tekstkritiek zouden
noemen. Zijn Bijbeledities bevatten in de marge allerlei verwijzingen naar door hem
geraadpleegde bronteksten. Zo refereert Theodulf met de letter s aan oudere Spaanse
Bijbeledities, met de a aan de Bijbel van Alcuin, waarvan de inkt amper droog was. Met
dergelijke aantekeningen kregen zijn edities meer het karakter van een naslagwerk of een
heuse bronnenstudie. De zoektocht naar de beste variant leidde ertoe dat hij soms volstond
met het alleen vermelden van de gevonden versies. Een eigen keuze stelde hij dan uit. Hij
bleef verder speuren naar nieuwe varianten en vulde zijn editie daarmee telkens aan, zodat een
work in progress het resultaat was. De complexiteit van zijn revisie zal evenmin bijgedragen
hebben aan een grote verspreiding.183
De Latijnse tekst van Hiëronymus bleef weliswaar het uitgangspunt, maar de noeste
werker uit Bethlehem kon zich ook vergissen.184 Zijn vertalingen uit het Hebreeuws bleven
hier en daar minder dicht bij het Hebreeuwse origineel, nog afgezien van de
onvolkomenheden die te wijten waren aan het werk van de kopiisten. Nu kende de bisschop
van Orléans zelf geen Hebreeuws. Afgezien van de Joden beschikte niemand in zijn tijd over
deze kennis. Leerboeken en woordenboeken ontbraken. De eerste echte Hebreeuwse
grammatica in het Latijn dateert uit 1501.185 Toch blijkt uit twee van de zes nog bestaande
handschriften met de Bijbeledities van Theodulf, dat de Hebreeuwse grondtekst als een
kritische toetssteen functioneerde. In de kantlijn gaf hij dat telkens aan met een h

tekst of the Psalms just when Francia was tilting toward the Gallican Psalter probably also contributed to its
waning fortunes.’
183

Chevalier-Royet, ‘Les révisions bibliques’, p. 241. Eadem & Candiard, ‘Critique textuelle et recours à
l’hébreu’, p. 18.

184
Tot op vandaag is er debat over de mate van Hebreeuwse kennis bij Hiëronymus. Vgl. Williams, The Monk
and the Book, pp. 81-95 (‘The Invention of the Hebraica Veritas’), in het bijzonder p. 85, noot 56 met
literatuurverwijzingen.
185

Van Liere, The Medieval Bible, p. 93 over het gebrek aan Hebreeuwse kennis bij Theodulf. Zo ook
Chevalier-Royet & Candiard, ‘Critique textuelle et recours à l’hébreu’, p. 14. Meer in het algemeen: Matthias
Thiel, ‘Grundlagen und Gestalt der Hebräischkenntnisse des frühen Mittelalters’, Studi Medievali 10 (1969), pp.
3-212. Voor het ontbreken van grammatica’s: p. 9. Zie verder Judith Olszowy-Schlanger, ‘The knowledge and
practice of Hebrew grammar among Christian scholars in pre-expulsion England: The evidence of “bilingual”
Hebrew-Latin manuscripts’, in: Nicholas de Lange (ed.), Hebrew Scholarship and the Medieval World,
Cambridge 2001, pp. 107-128, waaruit blijkt dat pas vanaf de dertiende eeuw christenen in het Westen zich
kennis van het Hebreeuws eigen maakten. Zij wijst daarbij op eerste aanzetten tot een Hebreeuwse grammatica
door - vermoedelijk - Roger Bacon (pp. 109-11). Zie ook Gilbert Dahan, Les intellectuels chrétiens et les juifs au
moyen âge, Parijs 1990, pp. 239-270: ‘L’ étude de l’hébreu’. Met de kennis van het Grieks was het beter gesteld.
Vgl. Bernhard Bischoff, ‘Das griechische Element in der abenländischen Bildung des Mittelalters’, in: Idem,
Mittelalterliche Studien, Ausgewählte Aufsätze zur Schriftkunde und Literaturgeschichte, Band II, Stuttgart,
1967, pp. 246-275.
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(hebraeus).186 Dit betekent dat Theodulf zich heeft moeten verlaten op specialisten die wel
met Hebreeuws uit de voeten konden. Tegelijkertijd blijkt uit zijn initiatief tot revisie, dat hij
zelf moet hebben vermoed of geweten, dat de vertaling van Hiëronymus lang niet altijd
letterlijk was. Misschien was hij op de hoogte van het feit, dat Hiëronymus zelf in een breed
uitgesponnen epistel grif had toegegeven, dat hij een voorkeur had voor het vertalen naar de
betekenis (sensum de sensu) en niet naar de letter (verbum e verbo).187
Het herzieningswerk van de Bijbel werd door Theodulf tussen 801 en 818 uitgevoerd.
in het scriptorium van het klooster Saint-Mesmin in Micy, en niet zoals eerder werd gedacht
in St.-Benoît-sur-Loire (Fleury). Micy lag enkele kilometers ten zuidwesten van Orléans,
maar is nu volledig verdwenen.188 Deze periode gaat dus vooraf aan de jaren waarin Agobard
zich opwond over de invloed van Joden op christenen (822 tot 828). Directe toespelingen op
het herzieningswerk van Theodulf zijn dus in zijn brieven over Joden uitgesloten.
De afzonderlijke Bijbeledities die Theodulf tussen 801 en 818 het licht deed zien,
bestaan uit zes handschriften, bedoeld als complete Bijbels, van Genesis tot Apocalyps. In
vier ervan zijn geen expliciete verwijzingen in de marge te vinden naar de Hebreeuwse
grondtekst.189 In de twee andere is dat wel het geval. Deze edities zijn als laatste onder leiding
van Theodulf tot stand gekomen.190 Van de zes zijn alleen de Bijbels uit Le Puy-en-Velay en
Orléans volledig overgeleverde pandecten; bovendien zijn ze bijzonder luxueus uitgevoerd.
De andere vier zijn niet meer volledig. De Libri Regum komen in vijf van de zes edities voor,
alleen in het manuscript uit Kopenhagen, dat het meest fragmentarische is van allemaal,
ontbreken deze Bijbelboeken.191 Het manuscript uit Saint-Germain-des-Prés (Parijs, BnF, lat
11937), dat duidelijk het karakter heeft van een werkexemplaar, telt in de kantlijn maar liefst
ruim tweeduizend glossen met een h (hebraeus). De helft daarvan bevindt zich in de marges
van de vier Bijbelse boeken der Koningen, wat een ongelofelijk hoog aantal is. Het wijst
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Al in de Libri Carolini had hij het belang van de ‘Hebreeuwse waarheid’ onderkend: ‘et in Hebrea veritate,
cui potissimum fides adhibenda est.’ (Opus Caroli regis, MGH Concilia II, Supplementum I, Hannover 1998, p.
164). Hrabanus gebruikte in de marginalia van zijn commentaar op de Libri Regum niet de h, maar EB wanneer
hij naar zijn Joodse bron verwees. EB - ebraeus - is een latinisering vanuit het Grieks dat geen h kent, alleen een
teken voor een aangeblazen h [spiritus]. Dat kan erop wijzen dat Hrabanus geen gebruik heeft gemaakt van de
St-Germain-Bijbel van Theodulf waarin wel een h voor Hebraeus werd gebruikt en niet EB. Chevalier-Royet,
‘Les révisions bibliques’, p. 251-252, bespreekt het mogelijk gebruik van de Theodulf-Bijbel door Angelomus en
Claudius, maar laat Hrabanus buiten beschouwing.
187

Zie Hieronymus, Epistula 57 (‘Ad Pammachium’). Vgl. Dennis Brown, Vir trilinguis. A Study in the Biblical
Exegesis of Saint Jerome, Kampen 1992, in het bijzonder hoofdstuk 4, ‘Jerome as Translator’(pp. 87-120).

188

Tignolet, ‘Exsul et exsul erat’, p. 216; Dahlhaus-Berg, Nova Antiquitas, pp. 61-76.

189

Het gaat om de volgende vier handschriften: Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, HB. II 16 (het
handschrift is afkomstig uit de kathedraal van Konstanz); Londen, British Museum, Additional Ms. 24 142
(afkomstig uit het klooster in Saint-Hubert, Ardennen); Le Puy-en-Velay, Trésor de la cathédrale (altijd daar
geweest); Parijs, BNF, lat. 9380 (afkomstig uit de kathedraal van Orléans). Beschrijving van de handschriften in
Dahlhaus-Berg, Nova Antiquitas, pp. 49-53 en Tignolet, ‘Exsul et exsul erat’, pp.216-220.

190

Het gaat om Parijs, BNF, lat. 11 937 (afkomstig uit Saint-Germain-des-Prés) en Kopenhagen, Koninklijke
bibliotheek, NKS1 (afkomstig uit de kapittelbibliotheek te Carcassonne). Voor de chronologische volgorde:
Tignolet, ‘Exsul, et exsul erat’, pp. 216-220 en Fischer, Lateinische Bibelhandschriften, pp.135-137 met
vermelding van de manuscripten die mogelijk verloren zijn gegaan.
191

Een helder schematisch overzicht geeft Tignolet, ‘Exsul et exsul erat’, pp.217-219. Het manuscript uit
Kopenhagen bevat maar een minimaal deel van de Bijbel. Alleen Psalmen, Spreuken, Prediker, Hooglied en
(gedeeltelijk) Daniël zijn nog aanwezig. In de Bijbel van Saint-Germain ontbreekt onder meer 1 en 2 Kronieken.
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zonder meer op de grote belangstelling van Theodulf (en zijn tijdgenoten) voor deze
Bijbelboeken.192
Adrien Candiard o.p. en Caroline Chevalier-Royet hebben een nauwgezette
beschrijving van dit handschrift gemaakt.193 Het telt 179 folio’s. De maten zijn 280 mm hoog
en 220 mm breed. Verschillende kopiisten hebben eraan gewerkt. Een algemene praefatio
ontbreekt. Het is niet duidelijk of daar oorspronkelijk wel sprake van was. De meeste
afzonderlijke Bijbelboeken kennen wel aparte voorwoorden. De volgorde van de
Bijbelboeken is die van de Hebreeuwse Bijbel: Wet (Pentateuch), Profeten (van Jozua tot
Maleachi), Geschriften (Job, Psalmen tot Ps. 92,5). De rest, ook het Nieuwe Testament,
ontbreekt. Aan het begin van ieder Bijbelboek is een overzicht van capita opgenomen.
Volgens Candiard en Chevalier-Royet komt de hoofdstukindeling van de Libri Regum dicht
bij de huidige indeling. De meeste aantekeningen met een h van hebraeus bevinden zich in de
marge van Deuteronomium en Samuël/Koningen. Die van Samuël/Koningen zijn het grootst
in getal: 1056 en allemaal in het Latijn. Deze aantekeningen met een h laten verschillende
zaken zien.194 Veelvuldig komt h. non habet voor. Dat wil zeggen dat de vertaling van
Hiëronymus een vrijere weergave is van het Hebreeuwse origineel. Hiëronymus vertaalde
lang niet altijd concordant en gebruikte ter verfraaiing en afwisseling verschillende Latijnse
woorden voor eenzelfde woord in het Hebreeuws.195 In de aantekeningen treffen we dikwijls
een meer letterlijk Latijns equivalent aan van een Hebreeuws woord. Het Hebreeuwse woord
‘am’ (Hebreeuws voor volk) wordt in de marge-aantekeningen consequent weergegeven met
populus, terwijl Hiëronymus ook wel turba (massa mensen) of multitudo (menigte) gebruikte.
Hetzelfde gebeurde bij ‘adam’ (homo), of bij ‘isj’ (vir), terwijl in de vertaling van
Hiëronymus daar verschillende vertalingen voor worden gebruikt. Chevalier-Royet en
Candiard geven er meer voorbeelden van. Ze hebben daarbij de neiging Theodulf voor zijn
gebruik van hebraïsmen te kapittelen en Hiëronymus in bescherming te nemen. Zo vragen zij
zich af of je het Hebreeuwse shalom als groet wel kunt vertalen met het Latijnse pax. Zij
geven Hiëronymus gelijk die salve heeft, en noemen sommige vertalingen in de TheodulfBijbel discutabel, absurd en krom.196
Wat evenmin ontbreekt in deze aantekeningen zijn allusies aan Joodse uitlegtradities,
zoals het onderscheid tussen Ketib en Qere.197 Naast de aantekeningen in de marge werd soms
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Voor een bredere achtergrond van deze interesse: Pierre Riché, ‘La Bible et la vie politique dans le haut
Moyen Age’, in: Pierre Riché & Guy Lobrichon (eds), Le Moyen Age et la Bible, Paris, 1984, pp. 385-400.
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Chevalier-Royet & Candiard, ‘Critique textuelle et recours à l’hébreu’, pp. 21-23.

194

Vgl. ook Saltman, Quaestiones, pp. 5-11.

195

Vgl. Stefan Rebenich, Jerome, Londen & New York 2002, pp. 101-102.

196

Chevalier-Royet & Candiard, ‘Critique textuelle et recours à l’hébreu’, p. 26-27. Naar aanleiding van 2 Sam.
18, 28 en 20,9. In 1 Sam. 24,4 lezen we dat Saul zich terugtrekt in een spelonk om, aldus de Vulgaat, zijn buik te
ontlasten (ut purgaret). Volgens de Hebreeuwse aantekening bij Theodulf moet dat zijn ad tegendum pedes, ‘om
zijn voeten te bedekken’, wat we overigens ook aantreffen in de Statenvertaling en de King James Version. De
bezwaren van de beide auteurs tegen dergelijke letterlijke vertalingen doen sterk denken aan discussies die in de
twintigste eeuw ontstonden naar aanleiding van de Duitse Bijbelvertaling van Martin Buber en Franz
Rosenzweig waarin zoveel mogelijk hetzelfde Duitse woord voor een Hebreeuws woord werd gebruikt.
197

Ketib (wat is geschreven), Qere (wat wordt gelezen). Het wil zeggen dat een bepaald woord dient te worden
gelezen in plaats van het geschreven woord. Bekendste voorbeeld: lees adonaj of elohim voor JHWH. Vgl.
Russell Fuller, ‘The Text of the Tanak’, in: Alan J. Hauser & Duane F. Watson (eds), A History of Biblical
Interpretation, vol. 2, Grand Rapids & Cambridge, UK, pp. 201-226, daar, pp. 211-212, en Robert Gordis, The
Biblical Text in the Making. A Study of the Kethib-Qere, New York 1971 (oorspr. 1937).
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de Bijbeltekst zelf op basis van het Hebreeuws gecorrigeerd. Met name de spelling van namen
is hiervan een voorbeeld. In het hele handschrift uit Saint-Germain komt overigens maar één
keer een woord in Hebreeuwse letters voor, ongetwijfeld afkomstig van de door Theodulf
ingehuurde Hebreeuwse deskundigen.198
Wat beoogde Theodulf met deze scholia in de kantlijn? Volgens Saltman was niet
zozeer de correctie van de vertaling van Hiëronymus zijn hoofddoel. Het ging hem er meer
om Bijbelgeleerden de mogelijkheid te bieden om zo dichter bij de Hebreeuwse tekst te
komen.199 Tignolet lijkt het daarmee eens te zijn. ‘Ce projet va en effet au-delà du principe
premier des révisions bibliques carolingiennes, qui est de revenir au texte hiéronymien: il
s’agit là de donner accès au texte hébreu, de manière littérale.’200 Chevalier-Royet constateert
dat Theodulf zich allengs realiseerde dat niet alleen de vertaling van Hiëronymus in de loop
der tijd gecorrumpeerd was geraakt, maar eveneens dat de veritas hebraica en de vertaling
van Hiëronymus niet zonder meer samenvielen.201 Volgens haar is het aantoonbaar dat bij de
correcties gebruik is gemaakt van een vroege tot nu toe onbekende variant van de Textus
Masoretus, de Hebreeuwse Bijbel met vocalisatie en aantekeningen die pas vanaf de tiende
eeuw in een manuscript traceerbaar is. Masoreten - van masora = overlevering - waren Joodse
geleerden die vanaf de zesde eeuw de Hebreeuwse tekst van de Bijbel gingen voorzien van
vocaaltekens en andere accenten om de overgeleverde uitspraak vast te leggen en aan te geven
welke woorden in een zin bij elkaar hoorden. Soms wordt ook gedacht dat deze accenten een
muzikale functie hadden, een soort van neumen. De Codex Aleppo, die is genoemd naar de
plaats waar het manuscript is gevonden maar nu in Jeruzalem wordt bewaard, is er het
vroegste voorbeeld van en dateert uit de tiende eeuw. De Codex Leningradensis, in 1008
gekopieerd in Caïro en nu in Sint-Petersburg, is de meest complete van de twee en vormt de
basis van de huidige kritische editie van de Hebreeuwse Bijbel: de Biblia Hebraica
Stuttgartensia. De Editio Quinta is deels nog in voorbereiding en verschijnt vanaf 2004 in
fascikels.202 Het gebruik van deze textus masoretus duidt erop dat het Theodulf toch ook ging
om een tekstrevisie op basis van het Hebreeuws. De wijzigingen die in de tekst zelf vanuit de
Hebreeuwse taal werden aangebracht, wijzen eveneens in die richting. In vergelijking met de
Bijbels uit Tours hebben de Bijbels van Theodulf een minder grote verspreiding gekend. Hun
invloed was daardoor beperkt, maar helemaal zonder uitwerking bleven zijn edities niet.203
Een andere kwestie, minstens zo belangrijk voor dit hoofdstuk waarin ik de positie van
Joden in het Karolingische rijk bestudeer, is de vraag naar de identiteit van degenen die deze
scholia voor Theodulf in het begin van de negende eeuw verzorgden. We moeten er immers
van uitgaan dat Theodulf, die geen Hebreeuws kende, ze niet zelf heeft geconcipieerd. Vanaf

198

Het betreft Ketoreth: reukwerk (Ex. 30,7). Saltman, Quaestiones, p. 10: ‘perhaps in a passing moment of
nostalgia’. Had de gedachte aan het geurige reukwerk de herinnering geprikkeld?

199

Saltman, Quaestiones, p. 7-8.

200

Tignolet, ‘Exsul et exsul erat’, p. 224. Zo ook Chevalier-Royet & Candiard, ‘Critique textuelle et recours à
l’hébreu’, pp. 27-28. Als dat zo is, dan komt de benadering van Theodulf dicht in de buurt van de bedoeling die
Origenes ooit had met zijn hexapla in de derde eeuw: ‘as a treasury of exegetical materials, some of them
perplexing, rather than an effort to provide a stable, perfect text of the Bible’. Zie Grafton & Williams,
Christianity and the Transformation of the Book, p. 170.
201

Chevalier-Royet, ‘Les révisions bibliques de Théodulf d’Orléans’, p. 246.

202

Vgl. Chevalier-Royet & Candiard, ‘Critique textuelle et recours à l’hébreu’, p. 29.

203
Chevalier-Royet, ‘Les révisions bibliques de Théodulf d’Orléans’, pp. 247-253, noemt Angelomus en Scottus
Eriugena. Tignolet, ‘Exsul et exsul erat’, p. 502, noemt Haymo van Auxerre en Florus van Lyon.
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801 of een paar jaar later moet hij hulp hebben gekregen van een of meerdere personen die het
Hebreeuws wel machtig waren en de weg wisten in de tekst van het Oude Testament. Het
heeft me verbaasd, dat Bernhard Blumenkranz, die zo nauwgezet de betrekkingen tussen
Joden en christenen in de vroege Middeleeuwen uit de doeken heeft gedaan, met geen woord
rept over Theodulf, terwijl we er vanuit moeten gaan dat Theodulf heeft samengewerkt met
deskundigen in de Hebreeuwse taal.204 Van een glossarium, een verklarende woordenlijst
Hebreeuws/Latijn, zijn bij mijn weten geen sporen in de negende eeuw te vinden. Maar zelfs
als iets dergelijks wel bestond, dan zijn daarmee lang niet alle glossen te verklaren.205 Waren
zijn informanten zelf Joden? Of Joden die christen waren geworden? Werkten deze experts
samen met de monniken in de abdij van Micy? Of ging het minder rechtstreeks en hadden
enkele monniken zich eerder elders (Zuid-Frankrijk? Spanje?) kennis van het Hebreeuws
verworven.206

De Hebraeus en zijn Quaestiones
Deze vragen zijn niet nieuw. Al in de zeventiende eeuw had de Maurist Jean
Martianay, de uitgever van het oeuvre van Hiëronymus, zich erover gebogen. Onder de
werken die sinds jaar en dag op zijn naam stonden, bevonden zich ook de Quaestiones
Hebraicae in libros Regum et Paralipomenon. Maar, zo vroeg de erudiete monnik zich af,
klopt dat wel? Hij dacht van niet en schreef ze toe aan de anonieme Hebraeus die door
Hrabanus Maurus in zijn uitleg van 1 en 2 Samuël en 1 en 2 Kronieken wordt genoemd en
geciteerd. Vandaar de aanduiding Pseudo-Hiëronymus voor deze onbekende auteur.207
Martianay was bovendien de eerste die een verband legde tussen de annotationes in de SaintGermain-Bijbel van Theodulf en de notities van de anonieme Hebraeus waarvan Hrabanus
Maurus ruim gebruik maakte. Later werd de hypothese van Martianay bijgevallen door
anderen, zoals Berger in de negentiende eeuw en Hablitzel en Saltman in de twintigste
eeuw.208
Er blijken opvallend veel parallellen te bestaan tussen deze anonieme scholia van de
door Hrabanus genoemde Hebraeus enerzijds en de marginalia van Theodulf anderzijds.209
Voor Saltman staat het vast dat het hier om een en dezelfde auteur gaat. Deze persoon was
volgens hem een christen. Want, aldus Saltman, manuscripten van de Latijnse Bijbel noemt

204

Blumenkranz noemt Theodulf nergens in zijn Juifs et chrétiens, noch in zijn Auteurs chrétiens latins du
Moyen Âge sur les juifs et le judaïsme.

205

Dahlhaus-Berg, Nova Antiquitas, p. 44, gaat ervan uit dat Theodulf ‘wahrscheinlich’ een ‘hebräischlateinisches Glossar’ gebruikte, maar geeft daarvoor geen argumenten. Voor de syntactische verbeteringen denkt
zij aan de assistentie van een gedoopte Jood of een verder anonieme in het Hebreeuws gespecialiseerde
Karolingische geleerde. Fischer, Lateinische Bibelhandschriften, p. 141 suggereert ook een glossarium. Vgl.
echter Thiel, ‘Grundlagen und Gestalt der Hebräischkenntnisse des frühen Mittelalters’, p. 9 over het ontbreken
van dergelijke hulpmiddelen.
206

De Spaanse invloed in het gebruik van bepaalde woorden beklemtoont Dalhaus-Berg, Nova Antiquitas, pp.
49-53 en 62. Vgl. verder Chevalier-Royet, ‘Les révisions bibliques de Théodulf d’Orléans, pp. 245-246; 248.

207

Jean Martianay in Migne, PL 23, ed. 1883, col. 1391.

208

S. Berger, Histoire de la Vulgate pendant les premiers siècles du Moyen Age, [Nachdruck der Ausgabe Paris
1893], Hildesheim & New York, 1976, p.178-179; Joh. Bapt. Hablitzel, ‘Die Pseudo-hieronymianischen
“Quaestiones Hebraicae” ’, Historisches Jahrbuch 41 (1921) 2, pp. 268-273.

209

Chevalier-Royet, Lectures, p. 71 noemt een getal van 120. Helaas valt dat niet vast te stellen voor 1 en 2
Kronieken, omdat in het handschrift uit Saint-Germain deze Bijbelteksten ontbreken.
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hij in het handschrift uit St.-Germain tweemaal nostri codices.210 Een christen dus, maar wel
een christen die eerst Jood is geweest en zich daarna bekeerd heeft tot het christendom en
daarmee losgeraakt was van zijn vroegere Joodse omgeving. Saltman denkt dat hij afkomstig
was uit Narbonne, waar een Joodse gemeenschap toen aanwezig was. Monniken van het
klooster Micy hadden in ieder geval banden met Septimanië, de regio waar Narbonne een
centrale plaats inneemt (het oude Gallia Narbonensis van de Romeinen).211
Tignolet gaat er in haar proefschrift over Theodulf vanuit dat de Bijbelherziening van
Theodulf een ‘collaboration avec savants hébraisants’ veronderstelt. Het gebruikte meervoud
doet al vermoeden dat zij niet helemaal meegaat met Saltman. Volgens haar kunnen deze
Hebreeuwse experts evengoed afkomstig zijn uit Orléans zelf, dat volgens haar eveneens een
Joodse gemeenschap kende. Zij betwijfelt verder of de Hebraeus quidam van Hrabanus de
enige medewerker van Theodulf is geweest die kennis had van het Hebreeuws. Haar
standpunt is dat deze figuur wel connecties heeft gehad met de hebraïsten rond Theodulf misschien was hij een van hen - en dat hij voor zijn Quaestiones gebruik heeft gemaakt van de
marge-aantekeningen in het handschrift van St.-Germain, maar dat er van een een-op-eenidentificatie geen sprake is.212
In die richting denkt ook Chevalier-Royet.213 Anders dan Saltman concludeert zij dat
het hier niet gaat om een tot de kerk bekeerde Jood. De glossen in het manuscript van St.Germain getuigen bovendien van een uitstekende kennis van het Hebreeuws en sluiten aan bij
de textus masoreticus. Het zou zelfs het eerste bewijs zijn voor de aanwezigheid van deze
Hebreeuwse Bijbeltekst in het Westen. Evenmin is zij het ermee eens dat uit de noten afgeleid
kan worden dat de corrector als een voormalige Jood was afgesneden van zijn vroegere
godsdienstige omgeving. De Quaestiones daarentegen zijn van een andere kwaliteit dan de
glossen in de Theodulf-Bijbel. Het zou dus inderdaad zo kunnen zijn, dat de Hebraeus van
Hrabanus wel gebruik heeft gemaakt van deze noten in de marge, maar zelf minder goed
thuis was in het Hebreeuws en de Joodse tradities. Een bevestiging daarvan is volgens mij te
vinden in een opmerking die de Hebraeus en passant zelf heeft gemaakt in zijn notities bij
Kronieken. Naar aanleiding van 1 Kron. 4, 22-23 schrijft hij: ‘van de deskundigen in die taal
(Hebreeuws) hebben we geleerd, dat ...’ (ab eruditis illius linguae didicimus, ut …’).214 Of hij
vanaf zijn geboorte christen was of dat hij eerst Jood was geweest en zich later tot het
christendom had bekeerd, blijft ongewis.
De bijzondere manier waarop Theodulf zijn revisie van de Bijbel aanpakte, bevestigt
dat er in de negende eeuw een groeiende interesse voor de Hebreeuwse tekst van het Oude
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Saltman, Quaestiones, p. 10. De opmerking wordt gemaakt bij Num. 17,6 en 2 Sam. 20,8. Vgl. ChevalierRoyet, Lectures, p. 72, waar ze bestrijdt dat het gaat om een tot de kerk bekeerde Jood.

211

Voor de banden met Septimanië: Tignolet, ‘Exsul et exsul erat’, pp. 328-336.

212

Tignolet, ‘Exsul et exsul erat’, pp. 224, 392, 483-484.

213

Chevalier-Royet, Lectures, pp. 70-74 en 269-270. Maar in haar artikel, ‘Critique textuelle et recours à
l’hébreu’, pp. 33-34, lijkt zij toch weer de de Hebraeus van Hrabanus te identificeren met de corrector van de
Theodulf-Bijbel: ‘Faut-il qu’il soit devenu chrétien? Rien ne l’indique, ni dans ses notes, ni dans les
Quaestiones: il n’y est jamais question du Christ, mais toujours de l’explication du sens littéral.’ Op dat laatste
valt het nodige af te dingen. In de Quaestiones van de Hebraeus quidam komen in ieder geval enkele
verwijzingen naar het Nieuwe Testament voor. Vgl. Saltman, Quaestiones, p. 14. Op de vraag of het bij hem
uitsluitend om de letterlijke zin gaat, kom ik terug in mijn hoofdstuk 5 over Hrabanus.
214
Pseudo-Hieronymus, Quaestiones Hebraicae, PL, 23, 1438B. Overgenomen door Hrabanus, PL 109, 306C-D.
Martianay deelt in een noot op de betreffende bladzijde in de PL-editie van Pseudo-Hiëronymus mee, dat
Erasmus hieruit afleidde dat de Hebreeuwse kennis van Pseudo-Hiëronymus nul was. Martianay is het daar niet
mee eens: Wanneer er in de Bijbel zaken ambigu zijn, is het een teken van prudentie om iemand te raadplegen
die deskundiger is.

95

pag 1-364.qxp_Opmaak 1 25-02-16 15:50 Pagina 96

Testament bestond en voor de Hebreeuwse taal en letters als zodanig. Omdat eigenlijk
niemand onder de christelijke geleerden nog enige kennis van het Hebreeuws had, viel men
aanvankelijk vooral terug op de geschriften van Hiëronymus, die daarin regelmatig uitleg gaf
van Hebreeuwse woorden, plaatsen en namen. Ook de Joodse uitlegtradities die bij hem aan
bod kwamen, wekten de nieuwsgierigheid van de Karolingische exegeten. Maar dat was
blijkbaar niet voldoende om de opgelaaide belangstelling te bevredigen. Het besef nam toe dat
de Latijnse vertaling die Hiëronymus van het Oude Testament had gemaakt, niet altijd het
Hebreeuws letterlijk weergaf. Om dat te controleren consulteerde men Joodse deskundigen en
hun geschriften, zoals Hiëronymus zelf in zijn tijd ook had gedaan. De Quaestiones
Hebraicae in libros Regum et Paralipomenon, het werk dat door Hrabanus en Angelomus
werd uitgeplozen, is er het meest sprekende voorbeeld van. Maar zij waren zeker niet de
enigen die nieuwsgierig waren naar wat er letterlijk in de Hebreeuwse Bijbel stond en wat
Joden te vertellen hadden over het Oude Testament. Johannes Scottus (Glossae divinae
historiae), Florus van Lyon (Psalterium), of Remigius van Auxerre (Super Genesim) laten dat
ieder op eigen wijze zien.215 Je zou haast denken, dat er florilegia met midrashim als
Geheimtip stilletjes werden doorgegeven. Maar tot nu toe zijn daarvan geen sporen
gevonden.216
Rechtstreekse contacten en face-to-face-ontmoetingen tussen christelijke en Joodse
geleerden zijn moeilijk te traceren. Onmogelijk waren ze niet. De revisie in het scriptorium
van Theodulf in Micy lijkt me zonder die contacten moeilijk voorstelbaar. In verschillende
Bijbelcommentaren uit de negende eeuw lezen we dat de auteur dit en dat gehoord heeft van
een Hebreeër. In de meeste gevallen zijn dat citaten uit het werk van Augustinus of
Hiëronymus. Toch onthullen dergelijke citaten wellicht iets over de perceptie van de
betreffende geleerde ten aanzien van dergelijke informatie. In het citaat kan een gewenst
zelfportret verscholen zijn.

Samenvatting
Het uitgangspunt van dit hoofdstuk was de vraag welke gegevens er over Joden in de eerste
helft van de negende eeuw kunnen worden afgeleid uit de Karolingische bronnen. Betroffen
die bronnen alleen Joden zoals die in de hoofden van christenen rondspookten (de
‘hermeneutische joden’), of maken ze ook iets duidelijk over de sociale en religieuze realiteit
van Joden? Hoewel de bronnen schaars zijn, is er toch meer in te vinden over de feitelijke
situatie van Joden dan soms wordt aangenomen en ook ikzelf aanvankelijk dacht. Dat deze
bronnen geschreven zijn door christenen, maakt het weliswaar lastig maar niet onmogelijk om
die realiteit enigszins en schetsmatig in kaart te brengen.
Uit bronnen van heel verschillende aard (juridische, verhalende, brieven, glossen in de
marge), kan in ieder geval worden afgeleid dat er op diverse plaatsen in het rijk van de
Franken zich Joden hadden gevestigd. Over aantallen tasten we echter in het duister. De
geanalyseerde bronnen wijzen uit dat Aken en Lyon, mogelijk ook Orléans, en enkele andere,

215
Vgl. Contreni, ‘Introduction’, in: J.J. Contreni & P. Ó Néill (eds.), Glossae Divinae Historiae, pp. 31-33
(andere bronnen voor het Hebreeuws dan Hiëronymus) en 36-40 (invloed van de Theodulf-Bijbels); P.-M.
Bogaert, ‘Florus et le Psautier. La Lettre à Eldrade de Novalèse’, RB 119 (2009), pp. 403-419 (Het gehele
nummer is gewijd aan Florus van Lyon); Burton Van Name Edwards, ‘Introduction’, in: Remigii
Autissiodorensis Expositio super Genesim (CCCM 136) Turnhout, 1999, IX-LV, over Joodse bronnen: XLVIIIIL en LIII-LIV.
216

Heil, ‘Haimo’s commentary on Paul’, p. 118, suggereert dat voor het Bijbelboek Genesis; Burton Van Name
Edwards, ‘Introduction’ in Remigii Autissiodorensis Expositio (p. L ) houdt rekening met de mogelijkheid dat
‘some text or teacher was disseminating Jewish exegetical lore in the Carolingian schools’.
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meer zuidelijke steden Joodse inwoners hadden, dan wel trefpunten waren voor Joodse
reizigers en passanten. Meer in het bijzonder blijkt eruit dat handel een bron van inkomsten
was voor deze Joden. Zowel het afleveren van luxegoederen aan het paleis als de handel in
slaven komt daarbij in beeld. Ongunstige of denigrerende uitlatingen blijven, even afgezien
van de brieven van aartsbisschop Agobard, in de meeste documenten achterwege.
Integendeel, het valt op dat Joden en christenen min of meer op gelijke voet behandeld
werden en dat hun is toegestaan volgens hun eigen wet te leven. Speciale bescherming van de
keizer viel bovendien enkele met naam genoemde Joden ten deel, zelfs een Jood uit Spanje
kon daarvan profiteren. Ze telden mee als fideles van het hof. Deze bescherming en daarmee
samenhangende (voor)rechten werden schriftelijk vastgelegd.
Uit verschillende verhalende bronnen en de brieven van Agobard laat zich aflezen dat
Joden en christenen niet leefden in waterdicht gescheiden compartimenten. Over en weer was
er verkeer, waren er onderlinge contacten en bestond er een zekere nieuwsgierigheid naar
elkaars leven en overtuigingen. Joden hadden christenen in dienst. Hooggeplaatste christenen
zoals bisschop Theodulf maakten gebruik van de Hebreeuwse experts bij hun studie van de
Heilige Schrift. Hovelingen en andere vooraanstaande leken stelden prijs op Joodse gebeden
en zegeningen. Gewone christenen, de simplices, bezochten wel eens een synagoge, zoals
omgekeerd Joden wel eens een kerk of kapel binnenliepen.
Er bestonden ook fricties en conflicten. Niet iedereen was het eens met de hier
geschetste situatie. Problemen ontstonden bijvoorbeeld rond het al dan niet mogen dopen van
slaven in dienst van Joden. Bezittingen van Joden en zelfs hun levens waren, zo blijkt uit de
Formulae Imperiales, niet altijd veilig voor aanvallen. Anders dan Theodulf verzette de
aartsbisschop van Lyon zich met hand en tand tegen het sociale verkeer tussen Joden en
christenen, hoewel zijn advies ‘blijf menselijk en op je hoede’ niet direct duidt op een
obsessionele haat tegen Joden. Wel hoopte hij dat de keizer en zijn entourage maatregelen
zouden nemen tegen sociale contacten tussen christenen en Joden, maar dat bleek tevergeefs.
Bijzonder, eigenlijk uniek, zijn de gegevens die uit de brieven van Agobard kunnen
worden gedistilleerd over opvattingen en praktijken die Joden in Lyon erop na hielden.
Weliswaar zijn de bisschoppelijke berichten getekend door een anti-Joodse houding, toch
worden een aantal gegevens uit zijn brieven door eerdere en latere Joodse bronnen bevestigd.
In enkele gevallen worden deze Joodse leringen hier voor het eerst gedocumenteerd. Volgens
Agobard hadden deze Joodse geloofsinzichten en religieuze verhalen een zekere
aantrekkingskracht op christenen. Over die aantrekkingskracht gaat het volgende hoofdstuk.
Daarin ontmoeten we Bodo, die diaken was aan het hof van Lodewijk de Vrome en zich
dermate interesseerde voor het Joods geloof, dat hij zelf Jood werd en zich voortaan Eleazar
noemde. De bronnen die we over deze bijzondere micro-geschiedenis hebben, zijn zeker geen
objectieve beschrijvingen. Toch kunnen ze helpen om de resultaten van dit hoofdstuk verder
aan te scherpen. Mijn eigen onderzoek naar de beeldvorming over Joden in de drie
Bijbelcommentaren van Claudius, Hrabanus en Angelomus bij de Bijbelse boeken der
Koningen krijgt daarmee meer diepte en achtergrond. 
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3. De bekering van Bodo
Inleiding
Uit de brieven van Agobard - we zagen dat hiervoor - kan worden afgeleid dat er in de
negende eeuw her en der Joden waren die christen wilden worden. In welke mate dat
gebeurde, valt moeilijk te zeggen. Op grote schaal zal het niet zijn voorgekomen, anders
zouden we er zonder twijfel in meer bronnen over gelezen hebben. Over actieve missionering
onder Joden bestaan in deze periode nauwelijks berichten.1 Soms wordt wel erg snel
aangenomen, dat Joden die bijvoorbeeld christenen in de negende eeuw assisteerden bij het
begrijpen van het Hebreeuws, zoals in het geval van Theodulf van Orléans, allen tot het
christendom bekeerd waren. Omgekeerd moest Agobard tot zijn verdriet evenzeer vaststellen,
dat er in zijn tijd christenen waren die zich tot het Joodse geloof aangetrokken voelden.
Volgens de bisschop van Lyon speelde dat in het bijzonder bij minder goed onderlegde
christenen. Hij ging er blijkbaar vanuit dat wie zijn verstand gebruikte, wel beter wist. Of die
belangstelling ertoe leidde dat christenen daadwerkelijk tot de Joodse godsdienst overgingen,
vertelt hij niet met zo veel woorden. Het zal daarom hoogstens bij uitzondering zijn
voorgevallen, en vermoedelijk niet in zijn directe omgeving, anders zou hij er zeker melding
van hebben gemaakt om zo zijn betoog nog meer kracht bij te zetten.
De ironie van het geval wil dat het bekendste voorbeeld van een christen die in het
Karolingische tijdperk het Joodse geloof aannam, in geen enkel opzicht tot de eenvoudige
lieden behoorde die Agobard in het vizier had. De diaken Bodo - over hem gaat het - was
namelijk uitstekend opgeleid toen hij aan het hof van Lodewijk de Vrome verkeerde. Van
kindsbeen af werd hij onderricht in de christelijke religie met alles wat daar in de ogen van de
paleisgeleerden toe behoorde aan menselijke en goddelijke kennis.2 Het oudste bericht over
zijn geloofsovergang dateert uit 839, maar de feitelijke overstap maakte hij het jaar ervoor.
Agobard was toen nog in leven en net weer teruggekeerd op zijn cathedra na zijn eerdere

1

Blumenkranz, Juifs et chrétiens, pp. 67-158: ‘La Mission chrétienne’. Het enige schriftelijke bewijs voor missie
onder Joden in het Karolingische rijk, zo blijkt daaruit, is een brieffragment in een verzameling wetten en
canones, aangelegd door diaken Florus: Ex epistola episcopi ad imperatorem de baptizatis Hebraeis (MGH,
Epistolae Karolini Aevi, III, p. 239). Daarin wordt gezegd dat in de synagoge op sabbat het woord van God door
bisschoppen en priesters wordt verkondigd: ‘per singula sabbata a fratribus et sacerdotis nostris in synagoga
verbum Domini praedicatur’ (r. 15-16).Volgens Blumenkranz is de betreffende brief van Agobard afkomstig
(vgl. ibidem, pp. 94-95;134-135; 142-143; 149; zie voor de argumentatie: idem, ‘Deux compilations de Florus de
Lyon et l’action antijuive d’Agobard’, Revue Historique de droit français et étranger, 33 (1955), pp. 227-254 en
560-582. Dit laatste wordt niet langer aangenomen. Zie Boshof, Erzbischof Agobard, pp. 135-138, gevolgd door
Geisel, Die Juden im Frankenreich, pp. 580-581 (noot 108); Langenwalter, Agobard of Lyon, pp. 130-131. Wie
deze bisschop dan wel was, blijft onzeker.
2

Over Bodo en zijn overgang naar de Joodse religie is sinds Graetz’ Geschichte der Juden (V, pp. 244-246)
regelmatig geschreven. Allen Cabaniss, ‘Bodo-Eleazar: a famous Jewish Convert’, The Jewish Quarterly
Review, 43 (1952/1953) pp. 313-328; Bernhard Blumenkranz, ‘Du nouveau sur Bodo-Eleazar?’, Revue des
études juives, 112 (1953) pp. 35-42; Idem, ‘Un pamphlet juif médio-latin de polémique antichrétienne’, Revue
d’histoire et de philosophie religieuses, 34 (1954) pp. 403-413; Heinz Löwe, ‘Die Apostasie des Pfalzdiakons
Bodo (838) und das Judentum der Chasaren’, in: G. Althof e.a. (eds), Person und Gemeinschaft im Mittelalter
Festschrift Karl Schmid zu seinem 65. Geburtstag, Sigmaringen 1988, pp. 157-170; Juan Carlos Lara Olmo, ‘La
polémica de Álbaro de Córdoba con Bodón/ Eleazar, in: Carlos del Valle Rodríguez (ed.), La Controversia
judeocristiana en España (Desde los orígenes hasta el siglo XIII), Madrid 1998, pp. 132-159; Frank Riess,
‘From Aachen to Al-Andalus: the journey of Deacon Bodo (823-76)’, EME, 13 (2005) pp. 131-157. Evina
Steinová, ‘The Correspondence of Bodo-Eleazar with Pablo Alvaro: A Rare Sample of Judeo-Christian Dispute
from the 9th Century’, www.academia.edu. Voor het laatst geraadpleegd op 04.01 2016.
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afzetting. Hij stierf niet lang daarna in 840.3 Of het gerucht over de bekering van Bodo, dat
zich als eerste in Alemannia verspreidde, onmiddellijk tot in Lyon was doorgedrongen, weten
we niet. Agobard zelf heeft er nooit publiekelijk op gereageerd. Pas zijn opvolger Amulo deed
dat.
De geschiedenis van Bodo heeft diverse sporen in de contemporaine bronnen
nagelaten. Aansluitend bij het vorige hoofdstuk bespreek ik deze bronnen en bekijk ik of en in
hoeverre de gegevens daaruit corresponderen met wat eerder naar voren kwam. De periode
waaruit de bronnen afkomstig zijn, ligt iets later in de tijd dan die uit het vorige hoofdstuk:
eind jaren dertig tot 847. Dat zijn tevens de jaren waarin Hrabanus aan zijn commentaar op 1
en 2 Kronieken werkte en Angelomus zijn exegese van Samuël/Koningen afrondde.
De teksten waarin over Bodo werd geschreven, hebben een verschillend karakter. Het
gaat om hofpoëzie, historiografisch materiaal (annalen en kronieken), brieven en een
theologisch traktaat dat het karakter van een admonitio heeft. Ook ruimtelijk loopt de
herkomst uiteen: van Aken en Lyon tot ver in Spanje. Deze diversiteit heeft veel voordelen.
We krijgen daardoor een breder beeld van de houding die christenen ten opzichte van Joden
aannamen. Het vorige hoofdstuk liet trouwens al zien, dat het maar de vraag is of er wel één
christelijke opvatting over Joden in de negende eeuw bestond. Hoewel op allerlei terreinen,
van liturgie tot politiek, eensgezindheid hoog in het vaandel stond, was de realiteit in het
Karolingische rijk een andere. Concordia discors was dikwijls het hoogst bereikbare.
Bovendien was het ideaal van unanimiteit nog wel een andere dan het vermeende streven naar
een staatkundige rijkseenheid zoals dat in sommige historische studies over Lodewijk de
Vrome wordt gesignaleerd.4 Maar het meest uitzonderlijke feit van dit bronnenmateriaal is
wel, dat we hier niet alleen christenen horen spreken over Joden, maar ook een Jood over het
christelijk geloof. Weliswaar is het de stem van een bekeerling, maar wel een die niet alleen
op persoonlijke titel sprak, zoals we nog zullen zien.
Ik geef hier eerst de voornaamste gegevens omtrent Bodo en zijn positie binnen de
Karolingische elite. Hij was afkomstig uit Alemannia, het gebied waar ook keizerin Judith, de
tweede en jongere echtgenote van Lodewijk de Vrome, vandaan kwam. Uit diezelfde OostFrankische regio kwamen bijvoorbeeld ook Lupus en Walahfrid die alle twee in Fulda bij
Hrabanus hadden gestudeerd en daarna in rechtstreeks contact stonden met het hof in Aken
als vrienden van de keizerin.5 Walahfrid was vanaf 829 de leermeester van de jonge Karel
(later Karel de Kale genoemd), zoon van Lodewijk en zijn tweede vrouw Judith. Zowel Lupus
als Walahfrid maakt melding van Bodo. De eerste noemt hem in een brief uit 838, de tweede
schreef hem een afscheidsvers met goede herinneringen aan een gedeeld verleden.6 De brief

3

Boshof, Erzbischof Agobard, pp. 301-309: ‘Wiedereinsetzung und Tod’.

4

Vgl. Steffen Patzold, ‘Eine “loyale Palastrebellion” der “Reicheinheitspartei”? Zur “Divisio imperii” von 817
und zu den Ursachen des Aufstandes gegen Ludwig den Frommen im Jahre 830’, Frühmittelalterliche Studien
40 (2006), pp. 43-77. Raymund Kottje, ‘Einheit und Vielfalt des kirchlichen Lebens in der Karolingerzeit’,
Zeitschrift für Kirchengeschichte, 76 (1965), pp. 323-342.

5

Janet L. Nelson, Charles the Bald, Londen & New York 1992, pp.82-85; p. 93: Lupus en Walahfrid als
‘Judith’s friends at court’.

6

Lupus de Ferrières, Correspondance, ed. L. Levillain, deel 1, Parijs 1927, pp. 82-86, Brief 11 Ad Reginb. uit
837 of 838; Levillain pleit voor 838. Wie de geadresseerde is, is volgens Levillain niet helemaal zeker.
Misschien is hij de broer van Lupus, aldus Alberto Ricciardi, L’epistolario di Lupo di Ferrières. Intellettuali,
relazioni culturali e politica nell’età di Carlo il Calvo, Spoleto 2005, p. 236. Walahfridus, ‘Ad Bodonem
Yppodiaconum’, in: MGH, Poet. lat., deel 2, ed. E. Dümmler, Berlijn 1884, p. 386. De datering van het gedicht
is onzeker. Gezien het vaarwelkarakter valt volgens mij te denken aan 838 toen Walahfrid van het hof vertrok
om abt te worden van Reichenau, dus een jaar voordat de geloofsovergang van Bodo bekend werd. Riess, ‘From
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van Lupus is om meerdere redenen van belang. Lupus vertelt daarin dat hij drie jaar eerder dus in 835, toen Lupus student was bij Hrabanus in Fulda - een brief voor hem had
meegegeven aan Marcwardus, de abt van het klooster in Prüm (Eifel). Die kon Reginb. - de
geadresseerde van de brief - helaas niet vinden. Hij had vervolgens de brief aan Bodo
overhandigd in de verwachting dat die voor bestelling zou zorgdragen. Lupus noemt Bodo
onze volksgenoot (gentili nostro Bodoni). Beiden waren dus afkomstig uit Alemannia.7 Hij
beschuldigt hem ook van bedrog of nalatigheid (fraus aut neglegentia) omdat de brief
blijkbaar nooit was afgeleverd. Uit de brief valt verder op te maken dat er een connectie was
tussen Bodo en Marcwardus. Wellicht hebben ze elkaar aan het hof in Aken getroffen, waar
Marcward rond 835 regelmatig verscheen.8
Wanneer Bodo precies geboren is, weten we niet. Hij was jonger dan Walahfrid, die in
808/9 het licht zag.9 Te denken valt aan de laatste jaren van het bewind van Karel de Grote die
in 814 overleed. Dat uit het afscheidsvers van Walahfrid aan Bodo kan worden afgeleid dat
Bodo ooit als kind in het klooster Reichenau of Fulda werd opgevoed, is niet waarschijnlijk.
Onder Lodewijk de Vrome werd de scheidslijn tussen kloosteropvoeding en paleiseducatie
scherper in acht genomen en was de overgang van het ene terrein naar het andere minder
vanzelfsprekend dan tijdens de jeugdjaren van Hrabanus.10 Zeker is, dat Bodo als clericus tot
de entourage van archicapellanus Hilduinus behoorde.11 Of zijn vroegste vorming en
opvoeding in de abdij van Saint-Denis plaats vond, waarvan Hilduinus abt was, of in het
paleis in Aken, is niet zonder meer duidelijk, maar maakt niet zo veel verschil. De patronage
van de invloedrijke Hilduinus is wat hier telt. De Rijksannalen suggereren Aken: ‘van kinds af
aan door onderricht aan het hof (palatinis eruditionibus) al een heel eind doordrenkt van de

Aachen to Al-Andalus’, pp. 155-156, dateert het gedicht eerder: kort na 825 of 829. De beschrijving erin zou een
nostalgische terugblik zijn op eerdere, gemeenschappelijke jaren, mogelijk te Reichenau.
7

Ricciardi, L’epistolario di Lupo, pp. 233-234 bestrijdt dat de in de brief genoemde Bodo de diaken van
Lodewijk de Vrome was. Hij geeft twee argumenten: omdat Bodo voor zijn bekering in 838 een reis naar Rome
heeft gemaakt, kan hij niet met Marcwardus op pad zijn geweest. Verder meent hij dat het ‘gentilis noster’ (onze
volksgenoot) uit de brief niet op de Bodo uit Alemannia kan slaan omdat Lupus uit Bavaria kwam en niet uit
Alemannia. Het eerste argument overtuigt me niet, omdat over Bodo in een andere bron alleen wordt verteld dat
hij plannen had om naar Rome te gaan. Of hij feitelijk in Rome is geweest, is niet bekend. Maar zelfs al zou hij
wel naar Rome zijn gegaan in 837 of 838, dan staat dat een reis in 835 ergens in de Eifel niet in de weg. Nog
afgezien van de vraag of de aanname van Ricciardi juist is, dat Marcwardus en Bodo samen gereisd hebben. Het
tweede argument lijkt een vorm van hyperkritiek. Alemannia en Bavaria behoorden beide tot het OostFrankische deel van het rijk.

8

Over Marcward en zijn betrekkingen tot het hof van Lodewijk de Vrome: Depreux, Prosopographie, pp. 327329. ‘… nous savons que l’abbé de Prüm était (vers 835) le précepteur du jeune Charles. L’on ne s’étonnera
donc pas de rencontrer fréquemment Marcward à la cour.’ (p. 328) Prüm ligt in de Eifel, niet ver van Aken.

9

In het gedicht (zie hiervoor noot 6) noemt Walahfrid Bodo pusiole (jongetje): ‘Candide, care vale, carissime
semper ubique / Pusio candidule, candide pusiole’ (Vaarwel blonde, lieve jongen, altijd en overal de liefste,
jongetje, zo blank en briljant).

10

Riess, ‘From Aachen to Al-Andalus’, noemt Saint-Denis (p. 133), maar oppert bovendien dat hij daarvoor nog
oblaat zou zijn geweest in Reichenau of Fulda (p. 136 vgl. p. 155, n. 36). Over de veranderde connecties tussen
klooster en hof: Mayke de Jong, ‘From Scolastici to Scioli’, pp. 45-57, daar pp. 52-53. Zie ook Steffen Patzold,
Ich und Karl der Grosse, p. 114.

11

Dat kan worden opgemaakt uit een brief van Hincmar van Reims aan Karel de Kale uit een latere periode (ca.
875): PL 126, 153C-154C: ‘… Bodone clerico domni et nutritoris mei Hilduini abbatis sacri palatii clericorum
summi …’. Vgl. Riess, ‘From Aachen to Al-Andalus’, pp. 152-157, die de intenties van Hincmar om Bodo in
zijn brief te noemen tracht te ontraadselen.
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christelijke godsdienst en van de kennis van menselijke en goddelijke aangelegenheden.’12 In
ieder geval bevond de jonge Bodo zich in een bevoorrechte positie, dicht in de buurt van wie
er toe deed in de Karolingische wereld, inclusief Lodewijk de Vrome, zijn gemalin Judith en
hun jonge zoon Karel. Een schitterende toekomst lag in het verschiet. ‘Een paleisdiaken, van
edele geboorte, en als zodanig grootgebracht, doorkneed in het kerkelijk bedrijf, en geliefd bij
de vorst’, aldus de kernachtige formulering in een van de bronnen.13
Toch was het in de periode dat de jonge Bodo in hofkringen verbleef, bij lange na niet
allemaal pais en vree. Het keizerlijk bewind van Lodewijk (814-840) werd tussen 828 en 834
geplaagd door schandalen, reputatieschade en rebellie met publieke boetedoening als pleister
op vele wonden. De regeling voor de troonopvolging uit 817 (Ordinatio imperii) waarbij de
eenheid, dat wil vooral zeggen de eensgezindheid van de vorstelijke leiders, van
doorslaggevend belang was, zou uiteindelijk toch ruïneuze gevolgen hebben. De opstand van
Bernard, een neef van Lodewijk die in de regeling van 817 niet genoemd werd, liep uit op een
mislukking. Hij stierf aan de gevolgen van een destijds gangbare straf voor opstandelingen:
zijn ogen werden uitgestoken, volgens sommigen in opdracht van Lodewijk, volgens anderen
door overijverige dienaren van de keizer.14 Partijgangers van hem, al of niet vermeend,
werden afgezet. Later, in 822, volgde alsnog verzoening en gaf Lodewijk het morele
voorbeeld door in het openbaar boete te doen. Maar nieuwe problemen verschenen al snel aan
de horizon nadat Judith - sinds 819 de tweede echtgenote van Lodewijk - in 823 een zoon,
Karel genaamd, had gebaard. De eerder hervonden harmonie kwam onder druk te staan, nu er
naast de drie eerdere zonen een vierde was die ook rechten had wanneer Lodewijk zou komen
te overlijden. Verzet van Lodewijks zonen uit zijn eerste huwelijk, gesteund door een deel van
de bisschoppen en de magnaten, greep vanaf 830 om zich heen en leidde er uiteindelijk toe
dat hun vader in 833 van de troon vervallen werd verklaard. Lodewijk deed opnieuw
publiekelijk boete onder algehele regie van de bisschoppen. De eensgezindheid tussen de
zonen onderling liet echter te wensen over, zodat Lodewijk aan het langste eind trok en al snel
hersteld werd in zijn keizerlijke waardigheid.15 Naast deze politieke verwikkelingen was ook
op andere gebieden de eensgezindheid soms ver te zoeken. Het debat over de juiste omgang
met relieken en beelden werd door Claudius van Turijn op scherp gezet en de opvattingen van
Amalarius van Metz inzake liturgie kwamen in het jaar dat Bodo zijn christelijk geloof
vaarwel zei, onder vuur te liggen.16 Bodo zelf lijkt daarop te zinspelen wanneer hij later

12

Annales Bertiniani, pp. 38-40: ‘ab ipsis paene cunabulis in christiana religione palatinis eruditionibus divinis
humanisque litteris aliquatenus inbutum.’

13

Amulo, Contra Iudaeos, 171B uit 846: ‘diaconus palatinus, nobiliter natus, nobiliter nutritus et in Ecclesiae
officiis exercitatus, et apud principem bene habitus.’ Vgl. Nelson, Charles the Bald, p. 61: ‘… episcopal sees
were filled by royal appointment from among the pool of palace clerks.’
14

Degene wiens ogen werden uitgestoken, was politiek compleet uitgeschakeld. Voor de ideologische
achtergrond van deze straf: Geneviève Bührer-Thierry, ‘ “Just Anger” or “Vengeful Anger”? The Punishment of
Blinding in the Early medieval West’, in: Barbara H. Rosenwein (ed.), Anger’s Past: The Social Uses of an
Emotion in the Middle Ages, Ithaca 1998, pp. 75-91.

15

Voor inzicht in de achtergronden van deze conflicten: De Jong, Penitential State.

16

Voor Claudius: zie het betreffende hoofdstuk in deze studie; voor Amalarius: Chazelle, ‘Amalarius’s Liber
Officialis’, vooral pp. 349-357; David Ganz, ‘Theology and the Organisation of Thought’, The New Cambridge
Medieval History, II, 1995, pp. 758-785, speciaal pp. 777-778; Thomas F.X. Noble, ‘Kings, clergy and dogma:
the settlement of doctrinal disputes in the Carolingian world’, in: Stephen Baxter e.a. (eds), Early Medieval
Studies in Memory of Patrick Wormald, Farnham & Burlington 2009, pp. 237-252.
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opmerkt dat het koninklijk paleis qua godsdienst (cultus) een in zichzelf verdeeld huis was.
Polemieken en verhitte debatten waren blijkbaar niet van de lucht.17
Veel meer informatie over de afkomst van Bodo en zijn verblijf aan het hof
voorafgaand aan zijn geloofsovergang is er niet. Maar over de omstandigheden waarbinnen
zijn geloofsovergang zich voltrok, zijn we beter ingelicht, ook al is het relaas daarover in de
bronnen gekleurd en bevooroordeeld. Beschrijvingen die verder gaan dan alleen de summiere
vermelding dat een paleisdiaken van zijn geloof is gevallen, treffen we aan in drie teksten: de
annalen van het Frankische Rijk, een bisschoppelijk mandement van Amulo (ook soms
Amolo genoemd) van Lyon en de correspondentie tussen Paulus Albarus en Eleazar, de
nieuwe naam die Bodo na zijn bekering had aangenomen. Alle drie laten een eigen
benadering zien van deze ongewone gebeurtenis. Juist deze verschillen zijn interessant omdat
we daarmee een scherper beeld krijgen van de wijze waarop over Joden in de negende eeuw
werd geschreven en zo ook - in het geval van de briefwisseling - te weten komen welke
opinies een Jood over zijn christelijk verleden erop nahield. Ik bespreek ze hier
achtereenvolgens.

De Rijksannalen door Prudentius
De Frankische Rijksannalen, die per jaar een bonte mengeling van gebeurtenissen boekstaven,
in het bijzonder zaken die direct verband hielden met het rijk, het hof en de ecclesia, bevatten
twee passages met betrekking tot Bodo. De eerste berichten in de Annales Regni Francorum
dateren al van halverwege de achtste eeuw. Onder het bewind van Karel de Grote werd Aken
de plaats waar deze Annalen geproduceerd werden, in veel gevallen het werk van een team
van paleisclerici onder verantwoordelijkheid van een archicapellanus. Vanaf 830 bleef dat
voorlopig zo, maar nu staan ze bekend onder de aanduiding Annales Bertiniani, genoemd naar
het klooster Sint-Bertijns (bij Sint-Omaars (Saint-Omer); Frans Vlaanderen) waar een van de
belangrijkste handschriften van deze annalen werd bewaard. In 843 vond een zekere
verschuiving plaats. De auteur van dat moment, Prudentius, oorspronkelijk een Spanjaard die
eigenlijk Galindo heette, werd in dat jaar bisschop van Troyes en schreef daar verder aan deze
annalen. Dat hij nu meer vanuit de blikrichting van een West-Frankische bisschoppelijke
cathedra ging schrijven, is wel eens verondersteld, maar moet niet overdreven worden.18
Contacten met zijn vroegere paleismilieu zullen niet ineens als sneeuw voor de zon zijn
verdwenen. Na zijn dood in 861 zette aartsbisschop Hincmar van Reims zijn werk voort (tot
882).19
De eerste berichtgeving over Bodo vinden we onder het jaar 839, de tweede onder het
jaar 847. De auteur in die periode is Prudentius. Vanaf 820 maakte hij al deel uit van de

17

Albarus, Epistolae, p. 261: ‘dicis te in Francorum regis palatio vidisse quatuordecim viros inter se ipsos cultu
diversos.’ Löwe, ‘Apostasie des Pfalzdiakons’, p.162, verwijst daarbij naar het gekrakeel over Amalarius en zijn
liturgische ideeën, maar de opmerking van Bodo zou evengoed op een breder verschijnsel kunnen duiden waarin
theologische splijtzwammen de eensgezindheid aan het hof ondermijnden. Bodo had er achteraf schoon genoeg
van.
18

Vgl. Janet L. Nelson, ‘The Annals of St Bertin’, in: M. Gibson en J.L. Nelson, Charles the Bald: Court and
Kingdom, Oxford 1981, pp. 15-36. Ook afgedrukt in: eadem, Politics and Ritual in Early Medieval Europe,
Londen & Ronceverte 1986, pp.173-194, vooral: pp. 179-182 en 184-185. Eadem, ‘Introduction’ in The Annals
of St-Bertin (Ninth-Century Histories, Vol. I), Translated and annotated by Janet L. Nelson, Manchester & New
York 1991, pp.1-19.
19
Voor een recente status quaestionis omtrent deze annalen met literatuurverwijzing: De Jong, Penitential State,
pp. 63-67. Zij onderstreept dat de Rijksannalen weliswaar geen officiële geschiedschrijving vormden, maar wel
een geweldig gezag hadden en aan alle kanten toegeëigend werden.
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hofkapel in Aken. Tijdens zijn tijd in Aken zal hij Bodo ongetwijfeld hebben leren kennen.
Het verslag over 839 begint vlak na het feest van Kerstmis, dat toen gold als het begin van het
nieuwe jaar. Eerst volgt een beschrijving van de verwikkelingen tussen keizer Lodewijk en
zijn gelijknamige zoon. De keizer probeerde, aldus de schrijver, vrede en eendracht te
bewerkstelligen, maar veel schot zat daar niet in.20 Via Mainz en Frankfurt bereikte de keizer
in de vastentijd (in dat jaar viel aswoensdag op 19 februari en Pasen op 6 april) de koninklijke
residentie (villa) Bodman, gelegen aan de noordzijde van het meer van Konstanz. Daar, in
Alemannia, gebeurde het volgende:21
Intussen werd iets betreurenswaardigs bekend, iets waarvan werkelijk alle kinderen
van de katholieke kerk aan het jammeren slaan. Het gerucht deed de ronde, dat diaken
Bodo, afkomstig uit het Alemannische volk en van kinds af aan door onderricht aan
het hof al een heel eind doordrenkt van de christelijke religie en van de kennis van
goddelijke en menselijke aangelegenheden, het jaar ervoor verlof had gevraagd aan de
keizer en keizerin om zich naar Rome te begeven om daar te bidden. Hij kreeg dat
gedaan en werd door hen begiftigd met vele geschenken. Maar hij, verleid door de
vijand van het menselijk geslacht, verliet het christendom en bekeerde zich tot het
Jodendom. En, om te beginnen, schrok hij er niet voor terug om, na met Joden over
zijn verraad en verderf overleg te hebben gepleegd, op slinkse wijze te werk te gaan en
hen die hij had meegebracht, aan de heidenen te verkopen. Nadat hij zich van hen had
ontdaan, hield hij er slechts één bij zich: zijn neef volgens de berichten. Hij
verloochende het geloof in Christus (terwijl wij het zeggen, komen de tranen) en
kwam openlijk uit voor zijn Jood-zijn. En zo werd hij besneden, hij liet zijn haren en
baard groeien, veranderde zijn naam in Eleazar (of liever gezegd: hij eiste die naam
op), omgordde zich met een soldatenriem, trad in het huwelijk met de dochter van een
Jood en dwong zijn eerdergenoemde neef eveneens over te gaan tot het Jodendom.
Ten slotte is hij, verstrikt in de meest verwerpelijke hebzucht, samen met Joden half
augustus de Spaanse stad Zaragoza binnengetrokken. Hoe groot de droefheid van de
keizer en keizerin was en van allen die door de genade van het christelijk geloof
verlost zijn, bleek voor ieder overduidelijk hieruit, dat de keizer maar moeilijk kon
worden overtuigd om het te geloven.22

20

Voor de achtergronden: Goldberg, Struggle for Empire, pp. 91-93.

21

Opvallend is de verwantschap tussen de naam Bodo en de villa Bodman. Typisch namen uit een Alemannische
context? Naast de verslagen in de Annales Bertiniani vinden we eenregelige vermeldingen van Bodo’s
geloofsafval in een aantal kloosterkronieken bij het jaar 838. Ze zijn - een niet onbelangrijk detail - te situeren in
het gebied waar Bodo vandaan kwam: Alemannia. De belangrijkste is de Annalium Alamannicorum continuatio
Augiensis (MGH, SSrG, deel 1, Hannover 1826, ed. G. Pertz, p. 49), afkomstig uit Reichenau en bijgehouden
tussen 801 en 876. Deze continuatio Augiensis geeft zelfs de precieze dag en het tijdstip: ‘inter octauam et
nonam horam in uigilia ascensionis Domini’ (p. 49). De andere kloosterannalen, ook in de meeste gevallen uit
hetzelfde Oost-Frankische gebied, zijn van latere datum (tiende eeuw of later) en hebben hun informatie
vermoedelijk ontleend aan de eerdere Annales Alamannici. Het gaat om de volgende: Annales Weingartenses
(MGH, SSrG, deel 1, p. 65); Annales Augienses (MGH, SSrG, deel 1, p. 68); Annales Einsidlenses (MGH, SSrG,
deel 3, Hannover 1839, ed. G. Pertz, p.139); Herimanni Augiensis chronicon (MGH, SSrG, deel 5, Hannover
1844, ed. G. Pertz, p. 103); Bernoldi chronicon (MGH, SSrG, deel 5, p. 420); Mariani scotti chronicon (MGH,
SSrG, deel 5, p. 550); Chronicon suevicum universale (MGH, SSrG, deel 13, Berlijn 1879, ed. H. Bresslau, p.
64).
22

De Latijnse tekst luidt: ‘Interea lacrimabile nimiumque cunctis catholicae aecclesiae filiis ingemescendum,
fama perferente, innotuit: Bodonem diaconum, Alamannica gente progenitum et ab ipsis paene cunabulis in
christiana religione palatinis eruditionibus divinis humanisque litteris aliquatenus inbutum, qui anno praecedente
Romam orationis gratia properandi licentiam ab augustis poposcerat multisque donariis muneratus impetraverat,
humani generis hoste pellectum, relicta christianitate ad iudaismum sese converterit. Et primum quidem consilio
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In zijn weergave van de gebeurtenissen vallen meerdere zaken op. Allereerst het jaar 839. Dat
is het jaar waarin het gerucht (fama) - hier duidelijk met een ongunstige klank - zich
verspreidde tijdens de vastentijd. De feitelijke gebeurtenis speelde zich het jaar ervoor af,
zoals blijkt uit het jaar 838 in diverse kloosterkronieken, in het bijzonder die van het klooster
Reichenau. In augustus van dat jaar zou Bodo dan in Zaragoza zijn aangekomen. Of hij eerst
nog Rome heeft bezocht, is niet duidelijk. De tekst zegt alleen dat hij toestemming kreeg om
naar Rome te gaan. Misschien was het een voorwendsel om te kunnen vertrekken, nadat zijn
bekering al had plaats gevonden, zonder dat hij er ruchtbaarheid aan had gegeven.
Over de vraag hoe dit alles heeft kunnen gebeuren, is de auteur uitermate kort en
beslist: de duivel, de vijand van het menselijk geslacht (humani generis hoste) heeft Bodo
verleid. Dat hoeft nog niet uit te sluiten, dat Bodo onder de invloedsfeer van Joden in de
omgeving van het hof in Aken was gekomen. Maar Prudentius zegt dat zelf niet met zoveel
woorden, hoewel hij in deze tekst wel enkele keren over Joden spreekt. Na zijn
geloofsovergang heeft Bodo overleg met hen betreffende zijn ‘verraad’ (proditio) en ‘verderf’
(perditio) en later trouwt hij de dochter van een Jood. Samen met Joden trekt hij Zaragoza
binnen. Aan het eind van de tekst wordt als motief miserrima cupiditas, de meest
verwerpelijke hebzucht, genoemd. Daarbij kun je je natuurlijk afvragen hoe die zich laat
rijmen met de ‘glittering prizes’ die voor Bodo als favoriete paleisclericus in het verschiet
lagen. Was het hebzucht, dan had hij beter aan het hof kunnen blijven. Maar er was natuurlijk
iets anders aan de hand. Bodo werd hier flink zwartgemaakt door zijn voormalige
hofvrienden. De verkoop van degenen die tot de entourage van Bodo behoorden, zou kunnen
wijzen op handel in slaven waarbij Joden in deze periode een rol speelden, zoals we in het
vorige hoofdstuk zagen. De heidenen aan wie ze verkocht werden, waren vermoedelijk
Arabische moslims.23 Of Bodo werkelijk tot verkoop is overgegaan, blijft natuurlijk onzeker.
De berichtgeving erover kan immers even goed bewuste tactiek zijn geweest om Bodo’s
reputatie te beschadigen. Hetzelfde geldt van de beschuldiging dat hij zijn neefje dwong om
Jood te worden. Zelfs de jeugd en zijn eigen familie waren niet veilig bij hem!
In de tekst wordt twee keer aangegeven dat Bodo Jood wordt. De termen die daarbij
gebruikt worden zijn ‘verlaten’ (relinquere), ‘zich bekeren’ (sese convertere), ‘verloochenen’
(abnegare) en ‘zich bekennen tot’ (sese profiteri). Misschien duidt dit op een voortgaande
ontwikkeling. De eerste keer staat er dat hij de christelijke religie verliet en zich bekeerde tot
de Joodse religie (relicta christianitate ad iudaismum sese converterit). De tweede keer klinkt

proditionis atque perditionis suae cum Iudaeis inito, quos secum adduxerat paganis vendendos, callide machinari
non timuit; quibus distractis, uno tantummodo secum, qui nepos eius ferebatur, retento, abnegata – quod
lacrimabiliter dicimus – Christi fide, sese Iudaeum professus est. Sicque circumcisus, capillisque ac barba
crescentibus, et mutato potiusque usurpato Eleazari nomine, accinctus etiam cingulo militari, cuiusdam Iudaei
filiam sibi in matrimonium copulavit, coacto memorato nepote suo similiter ad iudaismum translato, tandemque
cum Iudaeis, miserrima cupiditate devinctus, Caesar/augustam, urbem Hispaniae, mediante Augusto mense
ingressus est. Quod quantum augustis cunctisque christianae fidei gratia redemptis luctuosum extiterit,
difficultas, qua imperatori id facile credendum persuaderi non potuit, patenter omnibus indicavit.’ (Annales
Bertiniani, pp. 38-40)
23

Zo Löwe, ‘Apostasie des Pfalzdiakons Bodo’, p. 157. In Annals of St-Bertin, ed. Nelson, p. 42 wordt de
passage naar mijn inzicht niet juist vertaald. Nelson vat de tekst zo op, dat er Joden werden verkocht: ‘First he
entered into discussion … with some Jews whom he had brought with him to sell to the pagans. He was not
afraid to make his cunning plans and having let these Jews be taken away …’ Bovendien: aan het einde van de
tekst trekt Bodo met Joden Zaragoza binnen. Wanneer dat dezelfde zijn als de eerdergenoemde Joden, kunnen ze
in ieder geval niet verkocht zijn. Blumenkranz, Juifs et chrétiens, p. 195, betwijfelt de verkoop: ‘… il paraît
beaucoup plus probable qu’il ait conservé à son service ces hommes, réduits en esclaves, pour garder ainsi
l’espoir de les gagner aussi à lareligion juive’
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het minder beschrijvend en meer persoonlijk: hij verloochende het geloof in Christus en
bekende zich openlijk als Jood (abnegata Christi fide, sese Iudaeum professus est). Wat dat
‘openlijk’ betekende volgt erna: besnijdenis, groei van baard en haren, een andere naam,
andere kleding, en een huwelijk met een Jodin. De opsomming roept de vraag op hoe ‘het
Jood worden’ in de negende eeuw in zijn werk ging. Was naast besnijdenis, waarmee iemand
‘zoon van het verbondsvolk’ werd, ook het laten groeien van baard en haren voorgeschreven?
Functioneerden voorschriften als Lev. 19, 27 en Deut. 14,1 over het niet scheren en knippen
daarbij? Ook het aannemen van een nieuwe naam doet de vraag rijzen: was dat gebruikelijk?24
Zou de gewoonte om bij intrede in een klooster een nieuwe naam aan te nemen, Bodo
misschien geïnspieerd hebben? Of was het vooral de betekenis van de Hebreeuwse naam zelf
- Eleazar = God heeft geholpen - die hier een rol speelde? Nader onderzoek zou hier wellicht
meer duidelijkheid kunnen brengen, maar valt buiten het bestek van mijn eigen
naspeuringen.25 Het zich omgorden met een soldatenriem (cingulo militari) maakt eens te
meer duidelijk dat Bodo zijn geestelijke status heeft afgelegd.26 Het omgekeerde is zichtbaar
bij de publieke boetedoening van keizer Lodewijk de Vrome in 833. Wanneer hij zijn
cingulum militiae afdoet en op het altaar legt, neemt hij daarmee afscheid van zijn wereldlijke
ambt.27
Naast deze meer feitelijke opsommingen, treffen we andere typeringen aan, zoals
‘hebzucht’ (cupiditas), ‘verraad’ (proditio) en ‘verderf’ (perditio). Ik acht het niet ondenkbaar
dat Prudentius bij perditio gedacht heeft aan Joh. 17,12 . Daar lezen we dat Jezus bidt voor de
eenheid onder zijn volgelingen en zegt: ‘Ik heb gewaakt over hen, en niemand van hen ging
verloren dan de zoon van het verderf’ (filius perditionis).’28 Bodo bracht de christelijke
eensgezindheid in gevaar en Prudentius betreurde het dat iemand uit zijn eigen kring dit op
zijn geweten had. Maar over Joden als zodanig horen we bij hem eigenlijk nauwelijks een
kwaad woord. Dat laatste past goed bij de indruk die we eerder kregen van de sfeer die in
hofkringen en het paleis te Aken ten opzichte van Joden heerste.


24

Het woord ‘ursurpato’ in de tekst geeft er een negatieve lading aan.

25
In P. Hoogeveen, De zaak ‘Bodo/Eleazar’. Christenen tegenover joden halverwege de negende eeuw, Utrecht
2003, p. 55, beschrijf ik de hypothese dat de naam Eleazar gekozen is, omdat de zoon van de hogepriester Aäron
zo heet. Aäron was de bijnaam van Hilduinus, onder wiens patronage Bodo werd opgeleid. Door deze naam te
kiezen maakte Bodo duidelijk dat het spel met Hebreeuwse namen in hofkringen consequenties had, zoals dat
ook gold voor de belangstelling voor de veritas hebraica .
26

In de literatuur wordt veel discussie gevoerd over de betekenis van deze soldatenriem. Rau (Annales
Bertiniani, p. 41) vertaalt de term met zwaard. Zo ook Egon Boshof, Ludwig der Fromme, Darmstadt 1996, p.
216 en Löwe, ‘Apostasie des Pfalzdiakons Bodo’, p. 157. Blumenkranz, Juifs et chrétiens, p. 166 beschouwt de
riem als een ‘signe distinctif, la ceinture à laquelle on reconnaissait le non-musulman’. Maar omdat een dergelijk
onderscheidingsteken gold voor Jood en christen, past dit minder goed in de coming out van Bodo als Jood.
27

De Jong, Penitential State, pp. 48-49. In zijn brief aan de priester Regimbod schrijft Hrabanus dat wie een
naaste verwant heeft vermoord als boete zijn militiae cingulum, levenslang moet afdoen sive in monasterio Deo
deserviant (Hrabanus, Epistolae, p. 480, r. 39-40). Sive = alternatief? Zo Wilfried Hartmann, ‘Raban et le droit’,
in: Raban Maur et son temps, pp. 91-104, daar pp. 93-94. Of betekent sive hier et? Vgl. canon 20 die Hrabanus
in 847 promulgeerde: MGH, Concilia, III, ed. W. Hartmann, 1998, p. 171: ‘Non enim eis licebit ultra militiae
cingulum sumere et nuptiis vel coniugiis copulari …’ Ook hier geen ‘alternatief’ maar et.
28

Bedoeld wordt Judas. In 2 Thes. 2,3 is ook sprake van de ‘filius perditionis’. Daar is sprake van een
apocalyptische context. Eerst moet deze, hier ook ‘homo peccati’ genoemd, komen voordat op het einde der
tijden Christus wederkomt.
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We schrijven het jaar 847. Prudentius is inmiddels bisschop van Troyes geworden. Het bericht
over Bodo in dat jaar komt na verhalen vol geweld en natuurrampen in het jaar 846. Er is
sprake van Deense piraten in Frisia en het westen van Gallië, van de Slaven waarmee
Lodewijk de Duitser het te stellen had, en van Saracenen die de Sint-Pieter van Rome
plunderden. Na dat alles lezen we het volgende.
Gezanten van de koning van de Saracenen, ‘Abd al Rahman, kwamen uit Cordoba in
Spanje naar Karel met het verzoek om vrede en wegens de bevestiging van een
verdrag. Hij ontving hen in Reims op gepaste wijze en liet hen zo ook weer gaan.
Bodo, die enige jaren eerder de christelijke waarheid had prijsgegeven en overgestapt
was naar het ongeloof (perfidiam) van de Joden, was in het kwaad zover gevorderd dat
hij zich inspande de geest van de koning alsook die van het volk van de Saracenen op
te ruien tegen alle in Spanje levende christenen, en wel zodanig dat de laatsten ofwel
de godsdienst van het christelijk geloof dienden te verlaten om zich te bekeren tot de
waanzin (insaniam) van de Joden dan wel tot de dwaasheid (dementiam) van de
Saracenen ofwel dat zij allen beslist afgemaakt zouden worden. Alle christenen van
dat rijk zonden daarover aan koning Karel, de bisschoppen van zijn rijk en de overige
echelons (ordines) van ons geloof een smeekschrift vol beklag in de hoop dat van de
genoemde afvallige (apostata) rekenschap zou worden geëist en dat hij de daar
verblijvende christenen niet langer met tegenwerking en moord zou bedreigen.29
Vanaf 711 kwam het grootste deel van Spanje in handen van Arabieren en Berbers. Zij
hadden na verloop van tijd een emir als hoogste gezag. ‘Abd al Rahman I van de Umayyadfamilie was de eerste. Vanaf 822 lag het bevel bij ‘Abd al Rahman II. Uit het verslag van
Prudentius valt af te leiden dat de emir een verdrag met Karel de Kale wilde sluiten.30
Dergelijke contacten kwamen niet uit de lucht vallen. Al vanaf de tijd van Karel de Grote
waren er gewelddadige conflicten in de Spaanse mark geweest, die dikwijls een lange nasleep
hadden in het Karolingische rijk. Lodewijk de Vrome was op de hoogte van de druk die ‘Abd
al Rahman II uitoefende op de christenen in Mérida. In een brief stak hij ze een hart onder de
riem.31 Karel de Kale had vanaf 842 te maken met raids van moslims in de Spaanse mark.32
Het is niet denkbeeldig dat de berichten over Bodo via de legati van ‘Abd al Rahman in het
West-Frankische rijk zijn beland. Of Bodo inderdaad invloed wist uit te oefenen op de emir in
Cordoba, valt moeilijk nog vast te stellen. Andere bronnen ontbreken. Heinz Löwe meent, dat

29

‘Legati Abdirhaman regis Saracenorum a Corduba Hispaniae ad Karolum pacis petendae foederisque firmandi
gratia veniunt. Quos apud Remorum Durocortorum decenter et suscepit et absolvit.
Bodo, qui ante annos aliquod christiana veritate derelicta ad Iudaeorum perfidiam concesserat, in tantum mali
profecit, ut in omnes christianos Hispaniae degentes tam regis quam gentis Saracenorum animos concitare
studuerit, quatenus aut relicta christianae fidei religione ad Iudaeorum insaniam Saracenorumve dementiam se
converterent aut certe omnes interficerentur. Super quo omnium illius regni christianorum petitio ad Karolum
regem regnique sui episcopos ceterosque nostrae fidei ordines lacrimabiliter missa est, ut memoratus apostata
reposceretur, ne diutius christianis illic versantibus aut impedimento aut neci foret.’ (Annales Bertiniani, p. 70)
30

Volgens Nelson, Charles the Bald, pp. 150-151, kwam dat omdat Karel pogingen in het werk stelde het op een
akkoord te gooien met Musa, vorst van Tudela en opponent van ‘Abd al Rahman.

31

Conant, ‘Louis the Pious and the Contours of Empire’ bespreekt de motieven van Lodewijk voor deze actie uit
ca. 830.

32
Philippe Sénac, Charlemagne et Mahomet en Espagne (VIII-IX siècles), Parijs 2015 (Collection Folio
Histoire), pp. 217-231: ‘Charles le Chauve et Cordoue (840-877).’ Zijn informatie over Bodo als ‘Juif de
Saragosse’ (pp. 225, 235, 253, 271, 298, 408) is verwarrend en deels onjuist (Bodo als de biechtvader van
Lodewijk).
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Prudentius sterk overdrijft omdat het volgens de Islam verboden was Joden of christenen
onder dwang over te halen moslim te worden. Volgens hem had Bodo een positie aan het hof
van de emir, omdat deze iemand nodig had om hem te informeren over de situatie in het
Frankische rijk en hem terzijde te staan om zijn bedoelingen in het Latijn weer te geven.33 Dat
lijkt allemaal nogal speculatief. Het ligt meer voor de hand dat Prudentius, in lijn met zijn
eerdere strategie om Bodo zwart te maken, hem hier opnieuw in een kwaad daglicht stelt,
waarbij duidelijker dan daarvoor enkele anti-Joodse sneren zichtbaar worden.
Opmerkelijk is, dat Bodo nu niet alleen het Jodendom maar ook de Islam als beter dan
het christelijk geloof naar voren schuift. Was dat nodig om ‘Abd al Rahman zover te krijgen
of wilde hij slechts de christenen de voet dwars zetten? Of zijn dat slechts verzinsels uit de
bisschoppelijke koker? Hoe het ook zij, kenmerkend is wel, dat Prudentius in 847 met
betrekking tot Joden minder beschrijvend te werk gaat in vergelijking met de eerder
besproken passage uit 839. Het neutrale Iudaismus heeft plaats gemaakt voor de perifidia
Iudaeorum dan wel de Iudaeorum insania (hier gezusterlijk naast de Saracenorum dementia
geplaatst). Is de situatie in het rijk van de Franken voor Joden minder vriendelijk geworden na
de dood van Lodewijk de Vrome en de verdeling van het rijk in 843 onder Lotharius,
Lodewijk de Duitser en Karel de Kale?34 Tegelijk mogen we niet uit het oog verliezen dat
Prudentius ook in deze tweede passage niet al te zeer afwijkt van zijn eerdere rapportage. Het
is Bodo, die van alles voor de voeten krijgt geworpen door zijn vroegere cocapellanus. Over
de Joden in het algemeen horen we niet veel. Wat Karel de Kale met het smeekschrift gedaan
heeft, is niet bekend.

Amulo en zijn Epistola contra Iudaeos
Een geheel andere sfeer komt ons tegemoet in het uitgebreide schrijven van Amulo, de
opvolger van Agobard op de cathedra van Lyon van 841 tot 852. Zijn brief, of liever traktaat,
dateert uit 846, een jaar eerder dan de hiervoor besproken tweede tekst uit de Rijksannalen.35
De aanleiding tot dit schrijven moet gezocht worden in de verwikkelingen rond de synode van
Meaux/Parijs (juni 845-februari 846), waarop onder meer canones werden vastgesteld die
tegen Joden waren gericht. De conciliaire uitspraken die Agobard eerder in zijn schrijven De
iudaicis superstitionibus et erroribus had verzameld om Lodewijk de Vrome te overtuigen,
keren hier terug, naast de nodige andere historische decreten van keizers, koningen, paus


33

Löwe, ‘Die Apostasie des Pfalzdiakons Bodo’, pp. 168-169. Ook Bodo’s kennis van de Hebreeuwse taal zou
van nut zijn geweest voor de emir, aldus Löwe.

34

Opmerkingen over de rol van Joden in de jaren na 847 in deze annalen zijn negatief gekleurd. In 848 werd
door het verraad van Joden Bordeaux veroverd door de Denen (Annales Bertiniani, p. 72), vier jaar later werd
Barcelona met hun hulp ingenomen door de Moren. (p. 82) Koning Karel zou in 877 gestorven zijn na een
dodelijke injectie door zijn Joodse arts Zedechias. (p. 254) In dit laatste geval is het niet meer Prudentius, maar
Hincmar die dit boekstaaft.

35
Amulo, Contra Iudaeos, cols 141-184. De tekst werd ooit nog toegeschreven aan Hrabanus Maurus (vgl. B.
Simson, Jahrbücher des fränkischen Reichs, deel 2, Leipzig 1876, p. 253), maar wordt nu door bijna iedereen als
een werk van Amulo beschouwd. In de tekst die een aantal parallellen kent met Agobards De iudaicis
superstitionibus et erroribus, verwijst Amulo naar zijn voorganger: ‘cupiens, Domino adiuvante, pii pastoris, et
institutoris ac decessoris nostri (…) bonum imitari exemplum.’ (171D). Datering op basis van wat Amulo zelf
schrijft: ‘Nam ab adventu Domini Salvatoris octingenti et quadraginta sex impraesentiarum computantur
anni.’(153D)
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Gregorius en het vierde concilie van Toledo.36 Maar Karel de Kale weigerde bisschoppelijke
maatregelen op de rijksdag in Épernay (juni 846) te ratificeren. Wat dat betreft leek Karel op
zijn vader die evenzeer doof bleef voor de verzoeken van aartsbisschop Agobard. Blijkbaar
waren diens ideeën twintig jaar later nog steeds onacceptabel voor de monarch en zijn
adviseurs. Dat hier sprake zou zijn van een postume triomf voor Agobard, zoals Geisel stelde,
lijkt me uitgesloten.37 Maar in de Annales Bertiniani werden deze maatregelen wel als
buitengewoon dringend (pernecessarius) getypeerd, en de weigering van koning Karel, die
deze bisschoppelijke admonitio nog niet het gewicht toekende van een draadje wol (flocci
pensa est), als een affront voor de bisschoppen beschouwd.38 Mogelijk probeerde Amulo de
koning en zijn adviseurs met zijn epistel toch nog op andere gedachten te brengen, dan wel
zijn medebisschoppen in ieder geval te overtuigen van het belang van de voorgestelde
maatregelen.39
Het gedeelte van Amulo’s Epistola waarin de geloofsovergang van Bodo besproken wordt,
vormt maar een miniem onderdeel van de totale tekst, maar markeert wel een centraal punt in
het betoog. Dat valt af te lezen aan de structuur van het uitvoerige schrijven.40 Na een korte
proloog (141AB = I) volgt een langer stuk waarin aan de hand van Bijbelcitaten en teksten
van Augustinus en Hiëronymus christenen worden opgeroepen om het contact met Joden te
mijden (141B-146D = II-IX). Hierop volgt het centrale middenpaneel (146D-172A = XXLIII), waarin aan het begin en aan het einde de geadresseerde (vestra sanctitas)
uitdrukkelijk wordt genoemd.41 Het vierde en laatste deel bevat decreten en canones,

36

Latijnse tekst en Engelse vertaling van deze uitvoerige canones (c. 73, 74, 75 en 76) in: Linder, Jews, pp. 540548. Vgl. Die Konzilien der karolingischen Teilreiche 843-859, MGH Concilia III, ed. W. Hartmann, Hannover
1984, pp. 61-127. Uit de noten in deze editie wordt ook het verband met Amulo’s epistel duidelijk.

37

Geisel, Die Juden im Frankenreich, pp. 711-723.

38

Annales Bertiniani, pp. 68-69, bij het jaar 846. Volgens Nelson, in haar editie The Annals of St-Bertin, p. 63,
n.1, vgl. p. 14, is het een latere interpolatie van Hincmar van Reims in de tekst van Prudentius.

39

Voor de context: Blumenkranz, Auteurs chrétiens, pp. 195-200. Christof Geisel, ‘Das Konzil von Meaux-Paris
(845/846) als Zäsur in der Geschichte des europäischen Judentums’, in: Thomas Martin Buck (ed.), Quellen,
Kritik, Interpretation. Festgabe zum 60. Geburtstag von Hubert Mordek (Frankfurt a.M. e.a. 1999), pp. 89-115.
Albert, ‘Adversus Iudaeos in the Carolingian Empire’, p. 140, situeert de tekst na de vergadering van Karel de
Kale te Coulaines (november 843) en vóór de ontmoeting van Lotharius, Lodewijk de Duitser en Karel de Kale
in Diedenhofen (oktober 844). Amulo’s missive diende dan ter voorbereiding van het concilie van Meaux/Parijs.
Maar de datering in de brief zelf weerspreekt dit. Alfred Raddatz, ‘Zur Vorgeschichte der “Epistola seu liber
contra Judaeos” ’, in: Karl Amon e.a. (eds), Ecclesia peregrinans. Josef Lenzenweger zum 70. Geburtstag,
Wenen 1986, pp. 53-57, stelt dat het gaat om een reactie op een brief van Hincmar aan Amulo uit juli 846. Dus
dan is de brief van na Épernay. Het zou een poging zijn om, ondanks de afwijzing door Karel de Kale, de
voorstellen van Meaux/Parijs in eigen regie uit te voeren. Heil, ‘Agobard, Amolo, das Kirchengut’, p. 67: ‘… so
gehört Amolos Traktat doch zweifelsfrei in den grösseren Zusammenhang der Synode von Meaux/Paris 845/846,
denn einige seiner Exempla finden sich fast wörtlich unter deren Beschlüssen (Kanon 73) wieder.’ In haar boek
A Contrite Heart. Prosecution and Redemption in the Carolingian Empire, Leiden & Boston 2009, behandelt
Abigail Firey de Epistola van Amulo op diverse plaatsen (pp. 82-97; 135-139; 147-158; 215-218). Zij legt
eenzijdig alle nadruk op Amulo’s Epistola als ‘a legal brief’: ‘It attempted to apply the specifics of corpse and
blood pollution to an argument for legal restrictions to be promulgated across the empire.’ (p. 83-84); ‘Amulo’s
Adversus Iudaeos indicates how legal discourse was shaped by Carolingian training, especially by the highly
technical exercises in historical and theological analysis.’ (p. 93).
40

De tekst in Migne is onderverdeeld in 60 genummerde paragrafen in Romeinse cijfers.

41
Amulo, Contra Iudaeos, 146D en 172A. De aanduiding ‘vestra sanctitas’ voor de geadresseerde lezer doet
eerder denken aan collega-bisschoppen dan aan de Karel de Kale. Migne - de editio princeps van Chifflet uit de
zeventiende eeuw volgend - geeft aansluitend bij de titel ‘ad Carolum regem’, maar de vraag is of die toevoeging
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afkomstig van vorsten en concilies uit het verleden. Hier bevinden zich vooral de parallellen
met Agobards De iudaicis superstitionibus en de canones van Meaux/Parijs.(172A-184D =
XLIV-LX). In het middendeel cirkelt alles rond christelijke exegese tegenover Joodse
opvattingen. Dat wordt afgesloten met een oproep in verzet te komen tegen Joden die
christenen van hun geloof doen vallen. In dat kader wordt Bodo ten tonele gevoerd.
De tekst luidt als volgt:
Hoezeer echter hun [de joden, P.H.] gewetenloze gezelschap en vergiftigde
gesprekken goddeloosheid bewerkstelligen, terwijl hun woord, aldus de apostel (2.
Tim. 2,17), als kanker voortwoekert, kan ieder zien in één persoon, die door hen op
jammerlijke en verschrikkelijke wijze werd misleid. Want nooit eerder herinneren wij
ons een dergelijke daad. Een diaken van het hof, voornaam van geboorte en evenzo
grootgebracht, geschoold in de kerkelijke ambten, zeer geliefd bij de vorst, werd door
hen verleid, zodat hij, door hun duivelse overredingen meegesleept en verlokt, het hof
verliet, vaderland en ouders verliet, ja zelfs het rijk van de christenen verliet. Nu heeft
hij zich aangesloten bij de Joden in de buurt van Spanje onder de Saracenen. De
goddelozen hebben hem overgehaald Christus, zoon van God, te loochenen, de genade
van het doopsel te ontheiligen, de vleselijke besnijdenis te ondergaan, zijn naam te
veranderen, zodat hij die vroeger Bodo heette, nu Eliëzer42 wordt genoemd. Met als
gevolg: hij is zowel wat betreft bijgeloof als zijn uiterlijk geheel en al Jood geworden.
Met baard en getrouwd smaadt hij, samen met de anderen in de synagogen van de
Satan, dagelijks Christus en zijn kerk.43
Geheel anders dan bij Prudentius wrijft Amulo de Joden aan dat zij Bodo met duivelse
overredingen hebben verleid (seductus), meegesleept (abstractus), verlokt (illectus) en
overgehaald (persuasus). De invloed van Joden wordt getypeerd met gewetenloos gezelschap
(nefanda societas) en vergiftigde gesprekken (venenatum colloquium). Joden heten
goddelozen (impii) die goddeloosheid (impietas) bewerkstelligen. Bodo zelf lijkt haast een
willoos slachtoffer die onder hun invloed al zijn schepen achter zich verbrandde. Maar
eenmaal overgegaan naar de Joodse superstitio, is hij een van hen geworden (barbatus et
conjugatus) en samen met hen smaadt hij nu ook Christus en zijn kerk.44

oorspronkelijk is. Vgl. Heil, ‘Agobard, Amolo, das Kirchengut’, pp. 66-67. In de proloog heet het: ‘et tam per
nos, quam per vestram unanimem fraternitatem et fraternam unanimitatem, ad notitiam omnium qui nobis in
Domino regendi commissi sunt, vel cuicunque nosse voluerint, et valuerint pervenire.’ (141A).
42

In onderscheid met de Rijksannalen wordt Bodo hier Eliëzer en niet Eleazar genoemd.

43

‘Quantum autem eorum nefanda societas, et venenatum colloquium proficiat ad impietatem, dum “sermo
eorum,” dicit Apostolus, “sicut cancer serpit (2 Tim. 2, 17),”in uno ab eis miserabiliter et horribiliter decepto
omnibus considerare licet. Quod enim nunquam antea gestum meminimus, seductus est ab eis diaconus
palatinus, nobiliter natus, nobiliter nutritus et in Ecclesiae officiis exercitatus, et apud principem bene habitus, ita
ut eorum diabolicis persuasionibus abstractus et illectus, desereret palatium, desereret patriam et et parentes,
desereret penitus Christianorum regnum: et nunc apud Hispaniam inter Saracenos Judaeis sociatus, persuasus sit
ab impiis Christum Dei Filium negare, baptismi gratiam profanare, circumcisionem carnalem accipere, nomen
sibi mutare, ut qui antea Bodo, nunc Eliezer appelletur. Ita ut et superstitione et habitu totus Judaeus effectus,
quotidie in synagogis Satanae barbatus et conjugatus, cum caeteris blasphemet Christum et Ecclesiam ejus.’
(Amulo, Contra Iudaeos, 171BC).

44

Het verlaten van hof, vaderland, ouders, en het rijk van de christenen doet denken aan Abraham. Vgl. Gen.
12,1 (Vulgaat): ‘Dixit autem Dominus ad Abram: Egredere de terra tua, et de cognatione tua, et de domo patris
tui, et veni in terram, quam monstrabo tibi.’ Of Bodo zelf bij zijn tocht naar Spanje aan Abraham heeft gedacht,
blijft natuurlijk speculatie.
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Het verhaal over Bodo staat bij Amulo niet op zichzelf maar vormt een steentje in een
groter mozaïek dat in het grote middendeel van zijn epistel vorm krijgt.45 Acht jaar na het
gebeuren is Amulo de geloofsafval van Bodo niet vergeten. Welke plaats krijgt die in zijn
betoog? Ging het hem er om meer in het algemeen Joods proselitisme aan de kaak te stellen?
Amulo noemt elders in zijn traktaat ook nog Joodse belastinginners die arme en argeloze
christenen onder druk zetten om Christus te loochenen.46 Maar was dat proselitisme wel zo’n
breed verschijnsel? Naast de religieuze overgang van Bodo zijn er geen andere
overeenkomstige affaires uit de negende eeuw bekend, wat niet per se hoeft te bekekenen dat
ze niet zijn voorgekomen. Maar onverantwoorde speculaties liggen hier gemakkelijk op de
loer.47 Amulo schrijft trouwens zelf dat hij zich geen vergelijkbare daad kan herinneren (quod
enim nunquam antea gestum meminimus). Misschien beoogde Amulo met het in herinnering
brengen van de affaire van Bodo’s geloofsafval toch vooral om christenen te waarschuwen
niet diens slechte voorbeeld te volgen. In het grote middenpaneel (X-XLIII) gaat de aandacht
van Amulo vooral uit naar opvattingen van Joden die diametraal staan tegenover de
christelijke leer. Bij herhaling waarschuwt Amulo in zijn mandement christenen, niet alleen
de ongeletterden die bij Joden in dienst waren en sabbat vierden in plaats van de zondag, maar
ook de geleerden die wegliepen met Joodse coryfeeën als Josephus en Philo en zich in de
luren lieten leggen door Joodse interpretaties.48 In dat kader past de geschiedenis van Bodo als
afschrikwekkend exempel uitstekend.
Evenals Agobard blijkt Amulo op de hoogte te zijn van allerlei religieuze opvattingen
die onder Joden van zijn tijd circuleerden en die volgens hem in flagrante tegenspraak waren
met het christelijke geloofsgoed. Dat daarin het christelijke geloof ook nog eens bespot werd,
maakte het er natuurlijk niet beter op. In de beschrijving die Amulo geeft, komen veel

45

De brief van Amulo valt volgens mij als volgt (A, B, C abcd, D) in te delen. Ik gebruik daarbij de Romeinse
nummering van Migne: A: proloog over de onwetendheid met betrekking tot de omgang met Joden = I; B:
motieven voor het mijden van het contact met Joden = II-IX; C: Hoofddeel waarin Amulo achtereenvolgens
bespreekt (a) hoe Joden Christus en zijn kerk bespotten en Bijbelteksten verdraaien = X-XI, (b) dat Joden in twee
messiassen geloven = XII-XXIV, (c) hoe Deut. 21,22-23 verstaan dient te worden = XXV-XXXVIII, (d) hoe
Joden Jezus met valse namen belasteren [inclusio met a] en christenen van hun geloof doen vallen met als
voorbeeld Bodo = XXXIX-XLIII; D: decreten van kerkelijke concilies uit het verleden die onverwijld uitgevoerd
dienen te worden = XLIV-LX.

46

Amulo, Contra Iudaeos, 170D-171A.

47

Wolfgang Giese, ‘In Iudaismus lapsus est. Jüdische Proselytenmacherei im frühen und hohen Mittelalter (6001300)’, Historisches Jahrbuch 88 (1968), pp. 407-418, schrijft: ‘Übertritte von Christen zum Judentum waren im
frühen und hohen Mittelalter keine ausgesprochene Seltenheit, auch wenn es dafür verhältnismässig wenig
Belege gibt (sic, P.H.). Sie gehen auf eine intensive jüdische Propaganda und Missionstätigkeit zurück, die im
frühen Mittelalter leichter ausgeübt werden konnte, als in der Zeit nach dem ersten Kreuzzug, die danach aber
keineswegs verebbte. Erleichtert wurde diese Tätigkeit ungefähr bis ins 12. Jahrhundert durch ein gut
nachbarliches Verhältnis zwischen der christlichen und jüdischen Bevölkerung. (…) Auch die gebrochene Lanze
der Synagoge blieb eine Waffe, derer sich die Ecclesia zu wehren hatte’ (p. 418). Blumenkranz, Juifs et
chrétiens, pp. 209-211, wijst in dit verband erop dat gewone mensen (en dus ook bekeerlingen onder hen) buiten
het aandachtsveld vielen van de ‘historien de l’époque’ (p. 210).

48

Amulo, Contra Iudaeos, 170C-D over christenen die ‘sabbatizent’. Ibidem, 156D-157D over Josephus en
Philo: ‘breviter admonendum putamus, ut etiam libri Josephi, et Philonis (qui homines quidem docti, sed Iudaei
impii exstiterunt) quia eos nonnulli nostrorum nimis admirari solent, et plus etiam quam divinas litteras legere
delectantur, non multum sequendi existimentur.’ Albert, ‘Adversus Iudaeos in the Carolingian Empire’, pp. 129130, vermoedt dat Amulo hier Hrabanus Maurus op het oog heeft.
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uitdrukkingen voor over Joden die iets beweren (appellant, vocant, dicunt, nuncupant etc.49),
hetgeen zou kunnen duiden op mondelinge verhalen die de bisschop in Lyon heeft
opgevangen. Daarnaast treffen we ook een uitdrukking aan als habent scriptum in suis
traditionibus50 wat kan wijzen op Joodse geschriften waarvan Amulo al dan niet met behulp
van (christen geworden?) Joden kennis heeft kunnen nemen.51 Men krijgt de indruk dat Joden
in de omgeving van Amulo hun kritiek op de christelijke religie met de nodige
zelfverzekerdheid lieten blijken. Veel was er niet veranderd sinds het episcopaat van
Agobard. Apostelen noemden ze apostaten, evangelie verbasterden ze tot havongalion.
Volgens Amulo wil dat woord zeggen: ‘openbaring van ongerechtigheid’ (iniquitatis
revelatio) wat het tegendeel is van goede tijding.52 Jezus beschimpen ze met Ussum Hamizri,
al weet Amulo niet precies wat daarvan de betekenis is, en ook met ‘zoon van een goddeloze’.
Deze goddeloze zou Pandera geheten hebben met wie de moeder des Heren overspel had
bedreven.53 Vergelijkbare aanduidingen kwamen we eveneens tegen in bepaalde versies van
de Joodse Toledoth Jeshu, waaruit Agobard citeerde, al noemde hij Pandera niet.
Tussen deze min of meer losse opmerkingen, waaruit moet blijken hoe blasfemisch
Joden zich gedroegen, geeft Amulo een meer systematisch exposé waarin hij het
christologisch dogma verdedigde, enerzijds tegen Joodse opvattingen omtrent twee
messiassen (Ben David en Ben Efraïm) en anderzijds tegen een verkeerde uitleg door Joden
en onervaren christenen (christiani imperiti) van Deuteronomium 21, 22-23. Deze tekst,
waarin gezegd wordt dat een ter dood veroordeelde en aan een galg opgehangen mens door
God vervloekt is (maledictus a Deo est qui pendet in ligno; Vulgaat), zou duidelijk maken dat
Jezus als een door God vervloekte mens moet worden beschouwd.54 Opnieuw blijkt Amulo
vertrouwd te zijn met verschillende denkbeelden die Joden van zijn tijd eropna houden.
Verhalen over twee messiassen en hun lotgevallen zijn te vinden in de Talmud.55 Amulo
verwijst in zijn betoog niet voor niets naar Joodse geschriften. Het gaat dus niet alleen over
orale tradities. Daarnaast is hij ook op de hoogte van bepaalde contemporaine Joodse
exegetische technieken. Het onderscheid tussen Ketib (wat geschreven staat) en Qere (hoe dit

49

Amulo, Contra Iudaeos, 146D; 148C; 168A.

50

Ibidem, XII, (148B).

51

Amulo schrijft zelf: ‘Proditum est nobis a quibusdam, qui ex eorum errore ad Christianitatem veniunt.’ (170D)

52

Amulo, Contra Iudaeos, 146D: ‘Sanctos apostolos impie immutato vocabulo appellant apostatas; tamquam
non missos a Deo, sed refugas legis suae. Evangelium, quod nos Graeco eloquio intelligimus bonum nuntium,
ipsi propria lingua malitiosissime immutantes vocant Havongalion, quod interpretatur Latine iniquitatis revelatio
…’

53

Ibidem, 168A. Volgens hem betekent Ussum Hamizri Dissipator Aegyptius (Egyptische verstrooier), een
pseudoprofeet en verwijst daarvoor naar de Handelingen van de apostelen (21,38), waar Paulus voor een
opruiende Egyptenaar wordt aangezien. Ibidem, 169D: ‘filium impii, id est, nescio cuius ethnici, quem nominant
Pandera.’

54

De twee messiassen en de weerlegging door Amulo in ibidem, 148A-157C; Vgl. Dan Cohn-Sherbok, The
Jewish Messiah, Edinburgh 1997, pp. 43-60 (‘The rabbinic view’); Over Deut. 21,22-23 gaat 157D-167D. Deze
Bijbeltekst werd door Paulus (Gal. 3,13-14) in christelijke zin uitgelegd, maar middeleeuwse exegeten bleven er
kopzorgen over houden. Vgl. Heil, Kompilation, pp. 89-92.
55

Babylonische Talmud, Sanhedrin 98a (over de messias ben David voor de poorten van Rome); Babylonische
Talmud, Sukkah 52a (over de messias ben Efraïm of ben Yosef in relatie met Zach. 12,12). Uitvoerig over deze
bronnen: Parente, ‘La Controversia’, pp. 597-607.

112



pag 1-364.qxp_Opmaak 1 25-02-16 15:50 Pagina 113

te lezen is), dat we eerder tegenkwamen bij Theodulf, was hem evenmin onbekend, al zegt hij
er gelijk bij dat het ontstaan daarvan een minder fraaie achtergrond heef.56
De strategie van Amulo is vergelijkbaar met die van zijn voorganger Agobard: Joden
en christenen dienden niet met elkaar om te gaan, want dat werkte geloofsafval in de hand.
Meer nog dan zijn voorganger haalde hij alles uit de kast om dat tegen te gaan. Zijn bijbelstheologische munitie bracht hij veel systematischer in stelling dan Agobard. Dat zou een
aanwijzing kunnen zijn voor een groeiend onbehagen over de verspreiding van Joods
gedachtegoed en het gebruik daarvan door christelijke geleerden. Amulo was er blijkbaar van
overtuigd, dat christelijke exegeten gevaar liepen wanneer zij Joodse inzichten toepasten in
hun commentaren.57 Daarnaast treffen we bij Amulo een reeks dringende aansporingen aan
om tot gerechtelijke maatregelen te komen die de sociale omgang van Joden en christenen
zouden moeten verhinderen.58 Helaas voor hem, weigerde Karel de Kale dergelijke
maatregelen voor zijn rekening te nemen. Amulo kende verder een aantal godsdienstige
ideeën die onder Joden uit zijn tijd de ronde deden en die hij zo goed mogelijk trachtte te
bestrijden. Wat we via Agobard te weten kwamen, wordt zo in zijn epistel verder aangevuld.
In de twintig jaren die er liggen tussen Agobards geschrift over de Joodse dwalingen (826) en
Amulo’s brief contra Iudaeos (846), zijn de contacten tussen Joden en christenen in Lyon dus
zeker niet minder geworden. Zelfs Joden die zich hebben laten dopen bezag hij met
wantrouwen, omdat ze hun oude geloofsovertuigingen niet compleet afzwoeren maar op
slinkse wijze combineerden met christelijke denkbeelden en zo het christelijk geloof alleen
maar meer corrumpeerden.59 Een apocalyptische stemming, waarin geloofsafval als een
aankondiging van het einde der tijden werd beschouwd, is Amulo niet vreemd.60

De correspondentie van Bodo/Eleazar met Albarus
Twee jaar na zijn conversio leefde Bodo, nu met de naam Eleazar, in Spanje. Volgens de
Rijksannalen was hij naar Zaragoza vertrokken. Dat is dezelfde stad als waar Abraham
vandaan kwam, die van keizer Lodewijk de Vrome een aantal handelstoezeggingen had
gekregen, zoals we in het vorige hoofdstuk hebben gezien. Theodulf had, voor hij zijn geluk

56

Amulo, Contra Iudaeos, 149C, naar aanleiding van Zach. 12, 10-12: ‘Ubi ergo nos iuxta fidem Scripturae
sanctae, ex persona Deo legimus: “Et aspicient ad me, quem confixerunt;” illi [de Joden, PH] quamvis in ipso
textu libri, divino nutu terrente non fuerint ausi mutare: tamen extrinsecus e latere adnotatum habent sicut supra
posuimus: “Aspicient ad eum quem confixerunt:” et sic tradunt suis discipulis, ut sicut in textu continetur
transcribant, sed sicut foris adnotatum est legant.’ Joden schrijven dus in de kantlijn: lees niet Mij (ad me), maar
hem (ad eum = messias ben Efraïm). Over hun slechte bedoelingen: 149A ‘In tantum namque eorum processit
impietas, ut etiam Scripturam propheticam falsare conati sint.’

57

Gelijk aan het begin waarschuwt Amulo al voor het gevaar dat de doctores van de kerk lopen vanwege het
afschuwelijke ongeloof van de Joden en hun omgang met christenen: ‘Detestanda Iudaeorum perfidia, et eorum
inter Christianos conversatio quantum sit noxia fidelibus, et eccclesiarum doctoribus periculosa …’ (Ibidem,
141A)

58
Voor het verschil tussen Agobard en Amulo: zie Firey, Contrite Heart, pp. 214-218 met nadruk op juridische
maatregelen bepleit door Amulo.
59

Amulo, Contra Iudaeos, 171AB: ‘Nos ipsi veraciter experti sumus, quod illis qui ex eorum perfidia conversi
credunt et baptizantur, ita malitiose et callide soleant insidiari, ut dicant: Quid mali est si credis in Christum?
(…) Nam et quosdam eorum dicentes audivimus Deum esse maiorem, et Deum minorem, et (…) asserunt eum
minorem esse Patre, unde et vulgata eorum perfidia Christum purum hominem putant.’
60

Ibidem, 141C -142A.
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in het rijk van de Franken beproefde, eveneens nauwe banden met deze stad gehad. 61 Of en
hoe lang Eleazar in Zaragoza gebleven is, weten we niet. Wel beschikken we over een
briefwisseling van hem met de Spaanse geleerde christen Paulus Albarus uit 840.62 Deze
Albarus leefde in Cordoba. Het is dus goed voorstelbaar dat Bodo/Eleazar zich vervolgens
naar die stad heeft begeven. De berichten in de Rijksannalen bij het jaar 847 over contacten
met de emir, hiervoor besproken, wijzen daar ook op. Albarus was een christen, maar zijn
voorouders waren Joods. In Cordoba ontving hij zijn scholing samen met zijn vriend
Eulogius, een van de apologeten van het vrijwillige martelaarschap als protest tegen de Islam.
Hij was geen priester, maar leek en vader van enkele dochters. Zijn geboorte- en sterfdatum
zijn onbekend.63
Helaas is de correspondentie verre van compleet. In de dertiende eeuw, aldus Lara
Olmo, is het grootste deel van Bodo’s brieven uit het tiende-eeuwse handschrift onleesbaar
gemaakt en deels helemaal vernietigd. Slechts fragmenten resteren. Vermoedelijk zal dat
gebeurd zijn uit woede over voor christelijke oren blasfemische uitspraken van Bodo/Eleazar
over Maria en Jezus. Of zou men in de dertiende eeuw nog benauwd zijn geweest voor de
Joodse argumenten? Gelukkig citeert Albarus de brieven van de ex-diaken regelmatig
letterlijk, zodat we toch een redelijke indruk krijgen van wat hij aan Albarus schreef.64 Het

61

Voor Abraham uit Zaragoza: Formulae Imperiales nr. 52 = Linder, Jews, pp. 341-343. Over mogelijke invloed
van Joden op christenen in het Zaragoza van de achtste eeuw: Norman Roth, Jews, Visigoths and Muslims in
Medieval Spain. Cooperation and Conflict, Leiden e.a. 1994, pp. 11 en 26. Voor Theodulf: Ann Freeman,
‘Theodulf of Orleans’. Zij beschrijft Zaragoza als een centrum van Bijbelse studies, dat vooral over het werk van
Hiëronymus kon beschikken (p. 188).
62

Albarus, Epistolae, pp. 211-281. Daarnaast zijn deze brieven ook uitgegeven in: Paulus Alvarus, Liber
epistolarum, Corpus Scriptorum Mozarabicorum, deel 1, ed. J. Gil, Madrid 1973, pp. 227-270. Ik verwijs naar de
editie van Madoz = Albarus, Epistolae. Het jaar 840 wordt in de correspondentie zelf genoemd, pp. 232-233. De
gebruikelijke moderne spelling is Alvarus, maar zelf noemde hij zich in het Latijn Albarus. Vgl. Carleton M.
Sage, Paul Albar of Cordoba: Studies on his Life and Writings, Washington 1943, p. 1. Albarus schreef in een
hymne voor Eulogius zijn eigen naam in een acrostichon: Albarus te rogat salues. De b is het begin van het
derde vers: Bellator domini verbo potentior (MGH, Poet. lat., deel 3, pp. 139-141). Bij Sage ook verdere
biografische informatie en de overtuigende bewijsvoering dat we hier inderdaad met onze Bodo van doen
hebben, aldaar pp. 2-21. Vgl. Albarus, Epistolae, pp. 13-24.
63

Biografische gegevens bij Sage, Paul Albar, pp. 1-42. Voor het ‘martelarenoproer’ Kenneth Baxter Wolf,
Christian Martyrs in muslim Spain, Cambridge 1988, pp. 23-35. Zie ook Roger Collins, Early medieval Spain.
Unity in Diversity 400-1000, Londen 1995, pp. 211-216. Over de mogelijke bedoelingen van Eulogius daarbij:
Ann Christys, Christians in al-Andalus (711-1000), Richmond 2002, pp. 52-79.

64

Albarus, Epistolae, p. 242: ‘Sequar epistole tue vestigia’, schrijft Albarus. Over de verwikkelingen rond het
enige handschrift uit de tiende eeuw (nu in de kathedraal van Cordoba): Steinová, ‘The Correspondence of
Bodo-Eleazar’, pp. 3-9; Riess, ‘From Aachen to Al-Andalus’, pp. 140-141; en Juan Carlos Lara Olmo, ‘La
polémica de Albaro de Córdoba con Bodón/Eleazar’, pp. 133-134. Verder Blumenkranz, ‘Du nouveau sur BodoEleazar?’; idem, ‘Un pamphlet Juif médio-latin de polémique antichrétienne’; idem, Auteurs chrétiens, pp. 184191 ; Sage, Paul Albar, pp. 219-223 (appendix 1). Lang niet alles is tot nu toe opgehelderd. In de loop der tijd
was het handschrift verschillende keren zoek. Precieze herkomst is onzeker (Cordoba ?, Noord Spanje ?)
Volgens Lara Olmo is Sisuertus degene die de teksten van Bodo in de dertiende eeuw heeft vernietigd (p. 133),
maar vreemd genoeg noemt hij zonder verdere toelichting ook de biblothecaris Usuardus (p. 148). De naam
Sisuertus komt driemaal in de codex voor (bij brief XVI, XVIII en XIX) in een soort cryptogram naast de tekst,
twee keer als ‘Siuertus pres(byterus) scripsit’ (Sage, p. 222), hetgeen weer suggereert dat we hier te maken
hebben met de schrijver van het handschrift. Argumenten voor de dertiende eeuw als de tijd van censuur heb ik
niet gevonden. Het handschrift begint met een aantal carmina van Albarus, daarna volgt zijn Confessio. Daarop
volgt het brievenboek met daarin vanaf f. 85v tot f. 121r de correspondentie met Bodo. Het laatste deel van de
codex bevat zijn Indiculo Luminoso (beschrijving volgens Jenaro Artiles, ‘El Códice visigótico de Alvaro
Cordobés’, Revista de la Bibliotheca, Archivo y Museo del Ayuntamiento de Madrid, IX (1932), pp. 201-219).
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initiatief tot de correspondentie lag bij Albarus die Bodo/Eleazar wilde terugwinnen voor het
christelijk geloof. Het is duidelijk, dat Albarus daarvoor van hem gehoord moet hebben.
Misschien heeft hij hem zelfs wel ontmoet. Hij wist, zo blijkt gelijk uit zijn eerste brief,
immers heel goed met wie hij van doen had. Hij herkende in Bodo/Eleazar de erudiete
Frankische hoveling die goed was opgeleid in de artes liberales, maar merkte tegelijk op dat
hij in geestelijke zaken (in rebus divinis) veel minder excelleerde. Sommige passages in deze
correspondentie bieden terloops een intrigerende terugblik op (al dan niet verzonnen)
geruchten over Bodo’s verleden aan het hof in Aken.65
Waarover hebben we de beschikking? Albarus opent de briefwisseling met een
uitvoerig schrijven. In de editie van Madoz beslaat dat, inclusief de aantekeningen, tien
bladzijden. Daarna volgen zeven regels die nog over zijn van het antwoord van Bodo. De
tweede brief van Albarus telt in de genoemde editie zestien bladzijden. Van het weerwoord
van Bodo zijn opnieuw slechts twee passages intact. Zij bestaan bijna geheel uit bijbelcitaten.
De derde brief van Albarus is de langste: zesendertig pagina’s in de editie van Madoz. De
vijftien overgebleven regels van het antwoord van Bodo steken daar schril bij af. De
correspondentie eindigt met een korte reactie van Albarus, mogelijk slechts een gedeelte van
de oorspronkelijke brief.66
Albarus begint hoffelijk en nodigt Eleazar uit tot een strijdgesprek: ‘Mijn beste
Eleazar’, zo begint de eerste brief van Albarus. ‘Allereerst, mijn beste, los ik mijn plicht in je
hartelijk en vriendelijk te groeten en verbonden met jou, in zoverre dat tenminste past bij
jouw godsdienstige overtuiging, bied ik wat recht en heilzaam is. Verder vraag ik dat het offer
van onze liefde, waarmee ik je hoop terug te winnen in de Heer, bij jou geen weerzin naar
boven haalt. Maar als jij bemint zoals ik liefheb, span je dan eveneens met enthousiasme in
om mij te winnen: want wie een zondaar doet omkeren, wint zijn ziel en bedekt een menigte
van zijn zonden.’67 Albarus stelt in deze eerste brief gelijk de messianiteit van Jezus aan de
orde aan de hand van Gen. 49,10 (‘Niet zal ontbreken een vorst uit Juda, noch een leider van
tussen zijn lendenen, totdat hij zal komen die gezonden zal worden en hij zal de verwachting
der volkeren zijn’), een fameuze tekst in de christologische uitleg van het Oude Testament.
Ook bespreekt hij hierin de voorspellingen uit het boek Daniël.68 Volgens Albarus bewijst
Gen. 49,10 de komst van Christus, omdat vanaf dan geen vorsten meer in Juda zijn geweest.
Aan het slot vraagt hij Eleazar na te gaan wat de leiders (proceres) van de synagoge daarvan
vinden.

65

Vgl. bijvoorbeeld: Albarus, Epistolae, p. 225 (geflirt met vrouwen), p. 255 (dief van kerkschatten).

66

De eerste brief van Albarus aan Bodo/Eleazar is brief XIV uit de editie van Madoz (pp. 211-221); de eerste
brief van Bodo is brief XV (p. 222); de tweede brief van Albarus is brief XVI (pp. 223-238); het tweede
antwoordschrijven van Bodo is brief XVII (pp. 239-240); de derde en langste brief van Albarus is brief XVIII
(pp. 241-276); de laatste brief van Bodo is brief XIX (pp. 277-278); de laatste brief (of brieffragment) van
Albarus is brief XX (pp. 279-281).
67

‘Dilecto mihi Eleazaro Albarus. In primis, mi dilecte, salutis munia ut amanter, ita dulciter solvo, adque tibi
coniuncte, si secte tue rituique convenit, idemtidem salutifera iura dependo. De cetero rogo ut non fastidium tibi
ingerat dilectionis nostre oblatio, qua te lucrare in Domino cupio. Sed si ita amas ut diligo, itemtidem lucrare me
tuo satage studio: quia qui convertere fecerit peccatorem, lucravit animam eius, et suorum cooperit multitudinem
peccatorum.’ Albarus, Epistolae, p. 211. De laatste zin is een Bijbelcitaat: Jak. 5,20. De hoffelijkheid blijft ook
verder in deze eerste brief overeind: ‘ut aut doceas me ignorasse que firmiter teneo, aut doceas te nescire que
ipse non improbe scio.’ (p. 215; vgl. ook p. 220 en 221).
68

De Bijbeltekst volgens Albarus: ‘Non deficiet princeps de Iuda, neque dux de femoribus eius, donec veniat qui
mittendus est, et ipse erit expectatio gentium.’ In de Vulgaat luiden de eerste woorden: ‘Non auferetur sceptrum
de Iuda, et dux de femore eius.’ Voor Daniël verwijst Albarus naar Dan. 9, 21-27.
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Van de reactie van Eleazar zijn maar een paar regels over, waaruit blijkt dat hij Gen.
49, 10 met de vooraanstaanden van zijn synagoge heeft besproken.69 Uit de brief van Albarus
die daarop volgde, kunnen we reconstrueren hoe Eleazar en zijn rabbi’s die Genesis-tekst en
de profetie van Daniël uitlegden. Een belangrijk element daarin is kritiek op de Vulgaatvertaling van Hiëronymus, iets wat we eerder ook al tegenkwamen bij de Bijbel-revisie van
Theodulf. De toon van Albarus in deze brief is inmiddels omgeslagen. Grimmig en satirisch
bespot hij de Joodse opvattingen omtrent de messias die hij breed uitmeet. De brief van
Eleazar die daarna komt, bestaat bijna geheel uit oudtestamentische bijbelteksten: naast drie
uit Deuteronomium, die tot op vandaag tot de kernwoorden van het Joods geloof behoren
(Deut. 11,18-20; 33,4; 4,9), ook Ezechiël 37, 11.21-25 waarin gesproken wordt over het
verenigde volk Israël onder de ene herder en koning David.70 Tussen de aangehaalde teksten
uit Deuteronomium en Ezechiël zijn drie folio’s onleesbaar gemaakt en deels weggesneden,
waarin het commentaar van Eleazar zich bevond. Maar opnieuw valt een deel daarvan terug te
halen via het antwoordschrijven van Albarus, dat nu ronduit vijandig is en regelmatig
overgaat in grof gescheld, niet alleen op Bodo, maar eveneens op Joden tout court.
Uit deze brief van Albarus blijkt dat Bodo’s motief om het christendom de rug toe te
keren en Jood te worden volgens zijn eigen zeggen gebaseerd was op bepaalde bijbelteksten,
vermoedelijk vooral de geciteerde verzen uit Deuteronomium en Ezechiël die de bijzondere
postie van Israël onder Mozes en David in relatie tot God belichten. Die teksten noodzaakten
hem om het Joods geloof aan te hangen (Iste sententie me iudaizare coegerunt).71 Voor zijn
oude geloof heeft hij slechts denigrerende woorden over.72 Albarus op zijn beurt verwijt de
voormalige hofdiaken een gebrek aan geestelijke uitlegkunde, en beschuldigt hem ervan dat
zijn seksuele begeerten het eigenlijke motief waren om Jood te worden. Was dan maar
moslim geworden, zo sneert hij, dan had je als een teugelloze hengst je lusten op meer
vrouwen kunnen botvieren.73 De laatste twee brieven, een van Bodo, een van Albarus, zijn
uiterst kort en bestaan slechts uit polemisch geschut.
Mij gaat het in dit hoofdstuk in het bijzonder om de opvattingen die Bodo/Eleazar als Joodse
neofiet in deze briefwisseling naar voren brengt. Meer in het bijzonder kijk ik naar zijn
benadering van het Oude Testament, omdat in de komende hoofdstukken juist de christelijke
exegese van het Oude Testament centraal zal staan, waarin tegelijk gebruik wordt gemaakt
van Joodse uitlegkunde. De juiste balans tussen een letterlijke of ‘vleselijke’ exegese en een
‘geestelijke’ of allegorische bijbeluitleg was in de Karolingische Bijbelcommentaren van het

69

Bodo citeert overigens de versie van de Vulgaat: ‘Non auferetur sceptrum de Iuda.’ (Ibidem, p. 222).

70

Deut. 11, 18-20 gaat over het bewaren van Gods woorden van generatie tot generatie. De tekst is opgenomen
in de Tefilien en de Mezoeza. Deut. 33,4 en 4,9 cirkelen rond de uitverkoren status van Israël en Mozes als
wetgever.
71

Albarus, Epistolae, p. 263. Vgl. Lara Olmo, ‘Polémica de Albaro’, p. 136.

72
Albarus, Epistolae, p. 242: ‘fidem reprobam et abiectam, et horribilem et despectibilem, et abominabilem et
vilem.’
73

Ibidem, p. 263-264: ‘Scis profecto quis te iudaizare compellit? Qui Adam a paradiso eiecit; qui Salomonem,
Idida Domini, errare fecit; qui Samsoni oculos tulit; qui Eliam puerumque timore concussit. Vis scire quis tanti
auctor est mali? Femina, que est animi et corporis tinea. Et quod mali cepisti, cur perficis actu peiori? Cur
venereas voluptates secutus, veneris factus est servus? Si te libido delectat, et virginitas floridaque castitas
horret, non iudeos sed Mamentianos inquirere, ubi secundum seculum fulgeas, et non unam uxorem, sed plures
adsumas, et velut equus infrenis passim feminalium aviditate in diversa feraris; ubi lupanario more libidine
satieris, et male castigate voracitatis sordibus inquineris, adque concubinarum incestuoso tramite sagineris.’
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hoogste belang. De positie die christenen tegenover Joden innamen, had er rechtsreeks mee
van doen.
Albarus, die zelf uit een Joodse familie stamde,74 maar als christen opgroeide, lijkt op
het eerste gezicht de voormalige diaken als Jood of als representant van het Jodendom te
beschouwen. De brieven laten zien, dat Bodo/Eleazar niet alleen op persoonlijke titel spreekt,
maar mede namens en soms in opdracht van de leiders van zijn synagoge.75 Albarus van zijn
kant heeft het over ‘uw volk’, ‘uw Joden’, ‘uw geleerden’, ‘uw Josephus en Philo’.76 Maar zo
vanzelfsprekend was dat voor Albarus bij nader inzien niet, met als consequentie een
doorlopend debat over wie zich de naam Israël mag toe-eigenen. Quis magis Israelis nomine
censeri est dignus? 77 Bodo, van jongs af vertrouwd met het Karolingische hof en de daar
gevoerde debatten over de spirituele exegese van de Bijbel, zal daarover zeker zo zijn
gedachten hebben gehad. Ging hem de plooibaarheid van de allegorische uitleg misschien
tegenstaan en raakte hij gefascineerd door een exegese volgens de letter? Het vergelijken van
het volk van de Franken met het volk van Israël was in dergelijke kringen niet ongebruikelijk.
Ook Theodulf schreef in de Libri Carolini over ‘nos, qui spiritalis Israhel sumus’. 78 Maar nu
de paleisdiaken Jood was geworden, kwam de zaak een slag anders te liggen en verdedigde
hij de letterlijke betekenis, waarin Israël niet sloeg op de kerk als populus Dei, maar op het
Joodse volk in zijn historische en contemporaine bestaan. De christen Albarus, levend in een
land waar de islamisering en arabisering hand over hand toenam en minder zeker geworden
over de toekomst van het christendom daar, liet zich het ideaalbeeld van Israël als het volk
Gods door deze nieuwbakken Jood niet ontnemen.
Verschillende termen worden door de beide briefschrijvers gebruikt: Israël, gens
israelitica, iudaeus, hebreus, stirps, germen, natio, zelfs iudeorum acies.79 Soms vat Albarus
de term iudaeus negatief op, maar hij kan hem ook in neutrale zin gebruiken wanneer hij het
heeft over Joden en Grieken die de maankalender gebruiken of over de geleerden van de
Joden.80 In uitgesproken positieve zin spreekt hij over de Joden die Christus hebben aanvaard.
Hij is er natuurlijk zelf het sprekende voorbeeld van.81 Bodo is in de ogen van Albarus wel
een Jood, maar alleen als gelovige. Tot de gens (volksstam) behoort hij niet: non gente, sed
fide iudeus.82 Het moderne onderscheid komt dus niet uit de lucht vallen. Eerder schreef

74

Ibidem, p. 248: ‘ex ipsa stirpe israelitica orti parentes olim fuerunt nostri’, vgl. p. 249.

75

Ibidem, p. 220: ‘quid inde tractavere proceres synagoge’; p. 221: ‘quod a iudeorum doctoribus extat
expositum’; p. 222: ‘Ego proceresque mee synagoge’; p. 242: ‘preceptorum tuorum et doctorum perurgueret
iussio’; p. 247: ‘doctorum tuorum iussionibus compulsum’; p. 251: ‘tu, tuique sequaces.’

76

Ibidem, p. 217 (‘vestra gente’), p. 228 (‘iudeos tuos’), p. 242 (‘preceptorum tuorum et doctorum’), p. 235 (‘ex
Iosippi vestri doctoris’), p. 237 (‘Iosephus vester’), p. 268 (‘vestri doctoris, non solum unius Iosippi, verum
etiam et Filonis’). Riess, ‘From Aachen to Al-Andalus’, p. 268, relativeert de tegenstelling Jood-christen: ‘The
tone of the letters sometimes hints at antagonism between the Frank from Aachen and the Goth in Córdoba,
rather than between a Jew and a Christian.’
77

Albarus, Epistolae, p. 249.

78

Opus Caroli regis contra synodum, MGH Concilia II, Supplementum I, ed. Ann Freeman, 1998, p. 183 en
193. Zie Mary Garrison, ‘The Franks as the New Israel? Education for an Identity from Pippin to Charlemagne’.

79

Voor de laatste strijdvaardige term: Albarus: Epistolae, p. 248.

80

Ibidem, p. 244: vgl. ook pp. 218, 219, 221.

81

Ibidem, p. 250: ‘iudei qui nos sumus’, vgl. p. 270.

82

Ibidem, p. 219.
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Albarus over het nieuwe geloof van Bodo/Eleazar als secta en ritus.83 Zelf achtte Albarus zich
zowel qua gens als qua fides een Hebreeër: ego qui et fide et gente hebreus sum, maar de
naam iudeus vind hij niet toepasselijk voor zichzelf.84 Maar consequent is hij daarin niet.85
Voor Albarus is de naam Israël het proprium van de christenen. Wie uit de gentes waarlijk in
onze Jezus heeft geloofd, is onmiddellijk overgegaan in het getal van Israël (in numero
Israelis).86
Van zijn kant onderstreept Bodo/Eleazar juist de enorme kloof tussen Israël en de
gentes. Hij haalt Psalm 147 aan, waarin staat dat wat God voor Israël deed, Hij voor geen
enkel ander volk heeft gedaan: Non fecit taliter omni nationi (v. 20).87 Hij citeert Jesaia die
zegt dat de volkeren als een druppel aan de emmer zijn, want voor God zijn alle volkeren als
niets (Jes. 40, 15.17). Duisternis ligt over hen (Jes. 40,2). Hierop merkt Albarus op, dat hijzelf
die uitverkoren natio is. En wanneer Jesaia het over omnes gentes heeft, dan is het gens
israelitica daarbij ingesloten. Verbeeld je dus maar niets.88 Bodo/Eleazar verwijt Albarus
bovendien dat hij de God die hem heeft verwekt, verlaten heeft (Deut. 32,18) en zich bekeerd
heeft tot een mens die verloren zal gaan. Albarus van zijn kant reageert met het weerwoord
dat als hij door God verwekt is, hij dus zoon Gods is, niet gens, maar populus.89
Afgezien van dit gesteggel over wie zich Israël mag noemen, komen diverse onderwerpen in
deze brieven aan de orde die de tegenstellingen tussen Joden en christenen blootleggen. Over
de maagdelijke geboorte van Jezus of het geloof in de drieëne God wordt volop en met het
nodige venijn gepolemiseerd.90 De ruime aandacht die Eleazar en Albarus besteden aan de
komst van de Messias past daarin ook en vormt het onderwerp dat Albarus in zijn eerste brief
aan Eleazar al had voorgelegd. Voor Albarus is de Messias al gekomen in Jezus. Eleazar
gelooft dat nu niet meer. Zijn komst staat nog uit, al verwacht hij hem spoedig. Op basis van
profetische teksten in het boek Daniël concludeert hij dat dit in 867 staat te gebeuren. Albarus
reageert aanvankelijk laconiek: als we nog tijd van leven hebben, zullen we zien wie gelijk
heeft.91 In dat verband, zo valt af te leiden uit de reactie van Albarus, had Bodo/Eleazar
denkbeelden over de Messias naar voren gebracht die deels lijken op wat we eerder bij Amulo
tegenkwamen, ook al zijn er de nodige verschillen die misschien te verklaren zijn uit het orale
karakter van deze tradities. Het gaat om een Messias die tijdens de verwoesting van Jeruzalem
is geboren en gezalfd, die pijn lijdt en geketend is en daarmee Israël van zijn zonden verlost
tot hij in heerlijkheid en kracht zal verschijnen. Met venijnige satire maakt Albarus deze

83

Ibidem, p. 211: ‘si secte tue rituique convenit.’

84

Ibidem, p. 249: ‘iudeus non vocor. Quia nomen novum mihi impositum est.’ (Vgl. Jes. 62,2).

85

Vgl. ibidem, pp. 250 en 270.

86

Ibidem, pp. 248 en 263. Vgl. Paulus, Gal. 3,29 en 6,16.

87

Ibidem, p. 260.

88

Ibidem, p. 249.

89

Ibidem, p. 254.

90

Vgl. ibidem, pp. 226-227 over de vertaling virgo van het Hebreeuwse alma (Jes. 7,14) en maagdelijke
geboorte (pp. 257-259); over de meervoudsvorm in Gen.1, 26 als bewijs voor de drieëne God (pp. 245 en 252),
tweenaturenleer (pp. 251 en 260).
91

Ibidem, pp. 232-234.
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voorstelling van zaken compleet belachelijk, maar daardoorheen zijn de contouren van de
contemporaine Joodse opvattingen over een lijdende messias nog goed zichtbaar.92
De argumenten worden door beide scribenten voor het grootste deel ontleend aan het
Oude Testament, de scriptura divina. Albarus stelt met nadruk in zijn eerste brief, dat een
beroep op heidense auteurs not done is. Geen Thukydides of Demosthenes dus, maar Jakob,
Mozes of David.93 Bodo komt daarnaast met bepaalde Joodse opvattingen zoals die in naBijbelse tradities bij de doctores iudeorum te vinden zijn, op de proppen, terwijl Albarus van
zijn kant inzichten van verschillende christelijke auteurs, zoals Hiëronymus of Isidorus, zijn
maiores, inbrengt.94 Erg sereen gaat het er daarbij niet aan toe. Van beide kanten klinkt al snel
het verwijt dat de ander een compilator (dief, rover) is, geen doctor, maar een sciolus. De
wederzijdse vinnigheden maken duidelijk, dat hier in de negende eeuw een debat gaande is
over wat de juiste omgang is met gezagvolle teksten uit het verleden. Citeren om alleen zelf te
schitteren en te pronken met andermans veren is hoe dan ook uit den boze. Dan ben je niet
meer dan een mondaine voordrachtskunstenaar (declamator) of een betweter (sciolus). Een
echte leraar doet meer dan woorden uit andermans maag laten vloeien. Dat is iets voor
leerlingen. Een doctor zoekt kennis die gefundeerd is op wat zich als waar heeft betoond. 95
Het Nieuwe Testament speelt in deze polemiek nauwelijks een rol van betekenis, al
moet Bodo via zijn educatie aan het Karolingische hof daarvan goed op de hoogte zijn
geweest.96 Maar hieruit blijkt eens te meer dat Albarus zijn opponent nu toch eerder als een
Joodse gelovige beschouwt dan als een op de vlucht geslagen Frank met kennis van de
christelijke leer. Het strijdperk wordt gevormd door het Oude Testament.

92

Ibidem, p. 234: ‘Messias a vinculis igneis aut ferreis exsolvatur’; p. 237: ‘Messias ligatus’; p. 260: ‘Non te
pudet, infelicissime mortalium, tam ridiculosa sectari ficmenta, ut monstrum portentosum, quem vinculis
constrictum et catenis ferreis audis ligatum, tuum ut sit exspectes refugium?’ Voor de Joodse bronnen waaruit
Bodo vermoedelijk heeft geput: Parente, ‘La controversia’, pp. 623-624.

93

Ibidem, p. 213: ‘Epistola enim mea non ethnicorum favorem requirit, nec colorem de Atheneo trahit: sed
prophetarum saporibus redolet, et patriarcharum fercula superficiem gerit.’ Uit de brieven zelf blijkt overigens
dat het bloed kruipt waar het niet gaan kan. We treffen aanhalingen aan (bijna nooit rechtstreeks) uit de werken
van Vergilius, Persius, Horatius, Lucanus (die trouwens in Cordoba was geboren), Martialis en uit aan Cato
toegeschreven disticha. Zie de aantekeningen in de editie van Madoz. Verder Steinová, ‘The Correspondence of
Bodo-Eleazar’, p. 9-11.

94

Albarus, Epistolae, pp. 220-221.

95

Albarus tegen Bodo: ‘Quamvis non ignorem doctorum te compilasse volumina, ex quorum hodie quasi fulges
fluente. (…) et quasi sciolus cavendam mihi cecitatem oculis apertis predicere …’ (…) in hoc declamator tibi
esse es visus (ibidem, p. 246); ‘Et ideo quia verba tua ex alieno stomacho fluunt, et non doctoris, sed discipuli
cognomen sortiris…’ (p. 247). Bodo tegen Albarus: ‘… unde bene cognosceres quod et tu, qui compilator es, et
illi de quorum libris hec traxisti, erratis’ (p. 277). Albarus reageert daarop met ‘Neque me compilatorem
veterum, quod magnarum est virium, asseras’(p. 281). De laatste opmerking ontleende hij aan Hiëronymus, die
zich ook al moest verdedigen tegen de aanklacht een compilator veterum te zijn. Hiëronymus op zijn beurt beet
van zich af met een citaat van Terentius, die ook al hetzelfde verwijt kreeg: ‘Quibus ille respondit magnarum
esse uirium clauam Herculi extorquere de manu.’ Vgl. Hiëronymus in het voorwoord van zijn Hebraicae
Quaestiones (CCSL, 72, ed. P. de Lagarde, p.1). In het hoofdstuk over Hrabanus zullen we nog zien, dat ook de
abt van Fulda werd uitgemaakt voor compilator. Het begrip had toen een negatievere lading dan het huidige
compileren (bijeenbrengen van gedeelten uit verschillende werken). Vgl. De Jong, ‘From Scolastici to Scioli.
Alcuin and the Formation of an Intellectual Élite’, daar pp. 55-57.
96

Bodo citeert het Nieuwe Testament nergens. Of toch? Citeert hij Mt. 13,14 waarin Jes. 6,9-10 wordt
aangehaald of rechtstreeks Jesaia? (Albarus, Epistolae, p. 239). De weinige citaten uit of referenties aan het
Nieuwe Testament bij Albarus zijn vooral afkomstig uit de brieven van Paulus (onder meer Gal. 4,4-5; 6,14-16;
2 Cor. 3, 12-16), het evangelie volgens Matteüs (26,21 en 27,25 ‘zijn bloed kome over ons’) en Joh. 14,6 (‘Ik
ben de weg, de waarheid en het leven’).
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In hun debat over diverse teksten uit het Oude Testament komt vanzelfsprekend de
inhoud van de teksten en hun tegengestelde uitleg ervan ruimschoots aan bod. Maar daarnaast
of daaronder loopt tegelijkertijd een felle discussie over de betrouwbaarheid van deze teksten
en hun vertalingen. Bodo/Eleazar heeft zich inmiddels het Hebreeuws eigen gemaakt, en
bestookt met zijn nieuw verworven kennis de uitleg van Albarus.97 Zijn opmerkingen in
hebreo non ita habere of hoc in hebreo non haberi 98 doet denken aan de in het vorige
hoofdstuk besproken kanttekeningen in de Theodulfbijbel, maar anders dan bij Theodulf
wordt de kennis van het Hebreeuws hier polemisch in stelling gebracht.
Zo komt Bodo met een eigen vertaling van Gen. 49,10, een Bijbeltekst die ook nu nog
vertalers voor raadsels plaatst, maar die door christenen vanouds beschouwd werd als een
voorspelling van de komst van Christus. Albarus had deze passage uit de zegen van Jacob
over zijn zonen aan Bodo voorgelegd: Nec deficiet princeps de Iuda, neque dux de femoribus
eius, donec veniat qui mittendus est, et ipse erit exspectatio gentium.99 Zijn interpretatie
luidde dat er na de komst van Christus geen Joodse vorst meer op de aardbodem is
gesignaleerd, waarmee deze tekst in vervulling zou zijn gegaan. Per totum orbem ostende
mihi ex tribu Iuda ducem vel unum, aldus Albarus aan Bodo.100 Deze probeerde op zijn beurt
die christelijke uitleg onderuit te halen. Volgens hem is princeps of sceptrum een onjuiste
vertaling van het Hebreeuwse shebet en moet dat tribus (volksstam) zijn. Dux als vertaling
van mechokek klopt volgens hem evenmin. Doctor (leraar) is de juiste weergave. 101 En omdat
er tot op de dag van vandaag Joodse leraren zijn, valt het argument van Albarus volgens Bodo
in duigen.102
Naar aanleiding van Jesaia 49,5, onderdeel van het zogenoemde tweede lied over de
Knecht des Heren, vlamde opnieuw een discussie op over wat er nu precies in het Hebreeuws
stond.103 Volgens Bodo wordt daar gezegd dat Israël zal worden verzameld (congregabitur)
en dus niet altijd verstrooid (dispersus) zal zijn. Albarus bestreed dat. Er staat non
congregabitur volgens hem. Die wijsheid had hij niet van zichzelf, maar van Hiëronymus,
want zelf kende Albarus geen letter Hebreeuws.104 Hij citeert de hele passage uit het

97

Albarus merkt op: ‘miror tue eruditionis in hebrea linqua tam velox perita’ (ibidem, p.224), wat erop wijst dat
Bodo pas in Spanje Hebreeuws heeft geleerd en niet al in Aken. Vgl. ook p. 231.

98

Ibidem, p. 224; p. 251.

99

Ibidem, pp. 215-216. De Latijnse vertaling is uit de Vetus Latina. De Vulgaat geeft een iets andere versie:
‘Non auferetur sceptrum de Juda, et dux de femore ejus, donec veniat qui mittendus est, et ipse erit expectatio
gentium.’ Bodo gebruikt in zijn verweer sceptrum en niet princeps, dus de vertaling van Hiëronymus. Vgl. ook
zijn verwijzing naar de sententias prophetarum per cola et commata (ibidem, p. 263), kenmerk van de vertaling
van Hiëronymus. Vgl. Van Liere, Medieval Bible, pp. 42-43.
100

Albarus, Epistolae, p. 16.

101

Bodo (of Albarus, want het is diens weergave) spelt de Hebreeuwse woorden niet correct. Hij geeft Seber in
plaats van shebet en amohkek in plaats van mechokek. Zie Blumenkranz, Juifs et chrétiens, p. 229. Blumenkranz
geeft ook de bredere achtergrond van de uitleg door Joden en christenen van deze tekst: pp. 227-237. Volgens
hem is de vertaling leraar (doctor) in diverse Joodse bronnen terug te vinden, maar tribus voor shebet niet. Zie p.
229, n. 76.

102

Een vergelijkbaar argument van Joodse zijde wordt voor het eerst door Hiëronymus vermeld. Blumenkranz,
Juifs et chrétiens, p. 229: ‘tout Juif père de famille détient de quelque manière un pouvoir royal.’

103

Jes. 49, 1-7 vormt het tweede van de vier ‘knechtliederen’ in Jesaja. De andere zijn Jes. 42,1-7; 50, 4-11; 52,
13-53,12. In de christelijke uitlegtraditie worden zij beschouwd als verwijzend naar Jezus Christus.

104

Albarus, Epistolae, p. 231: ‘Quia scis nos ignaros lingue hebraice.’
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Jesajacommentaar van de ascetische monnik uit Bethlehem, inclusief enkele Hebreeuwse
woorden.105 Moderne vertalingen geven overigens Bodo gelijk. In hoeverre Bodo zelf op de
hoogte was van het Jesajacommentaar van Hiëronymus, dat Albarus in de strijd wierp, is
onduidelijk, maar helemaal uitgesloten lijkt me dat niet. 106 Zeker is in ieder geval dat Bodo
intussen over meerdere Hebreeuwse codices moet hebben beschikt.107
Met de verwijzing naar Hiëronymus raken we aan een interessant punt in deze
briefwisseling. De kerkvader dankte zijn bekendheid onder meer aan zijn vertaling van het
Oude Testament uit het Hebreeuws, die hij met hulp van Joden realiseerde.108 Dat weerhield
hem er niet van om Joden, wanneer het hem uitkwam, in een kwaad daglicht te plaatsen.
Albarus was een mateloze bewonderaar van Hiëronymus. Hij kwam woorden te kort komt om
de kerkvader de hemel in te prijzen.109 Bodo daarentegen had de nodige kritiek op
Hiëronymus. Die kritiek richtte zich in het bijzonder op de kwaliteiten van de vertaling van
Hiëronymus. Eerder, aan het eind van het vorige hoofdstuk, zagen we al bij de Bijbelrevisie
van Theodulf dat de vertaling van Hiëronymus in de negende eeuw niet onaantastbaar was.
Maar Bodo uitte zich wat dit aangaat met meer aplomb. Hij betwijfelde openlijk of het
vertaalwerk van Hiëronymus wel het keurmerk veritas hebraica verdiende. Weliswaar
gebruikte Bodo deze term niet, maar hij vond wel dat Hiëronymus niet letterlijk genoeg
vertaalde. Alleen zijn psalmvertaling iuxta hebraeos kon er voor hem mee door, want
daarover liet hij weten dat Hiëronymus cuncta verbo ex verbo expressit. Of de laatste dat
werkelijk deed, is overigens nog maar de vraag. 110 Verder deed Bodo een aanval op de
morele integriteit van de kerkvader. Geldzucht en onbeheerste hartstochten zouden hem niet
vreemd zijn geweest.111 Voor het eerst na ruim vier eeuwen wordt de heilige geleerde door

105

Ibidem, pp. 251-252: ‘Sed vide quod verbum hebraicum LO non scribitur per lamet et vau: quod si esset,
significaret quod Aquila posuit ei vel illi congregabitur. Sed per lamet et aleb; quod proprie non sonat. Quia
igitur Iacob non est reductus ad Dominum, nec Israhel congregatus …’ Vgl. Hiëronymus, In Esaiam, CCSL,
73A, ed. M. Adriaen, pp. 537-538.

106
Het standpunt van Bodo komt overeen met dat van Aquila, over wie Hiëronymus in de betreffende passage
opmerkt: ‘homo eruditissimus linguae Hebraicae, et verbum de verbo exprimens, in hoc loco aut simularit
imperitiam, aut pharisaeorum perversa expositione deceptus sit …’ (ibidem, p. 537). Bodo zelf is evenals Aquila
voorstander van een vertaling ‘verbum ex verbo’ (vgl. Albarus, Epistolae, p 228).
107

Ibidem, p. 231: ‘Poteris, et tu,(…) ex hebreorum codicum varietate inludere.’

108

Vgl. Williams, The Monk and the Book. Met nadruk op de zelfrepresentatie van Hiëronymus met behulp van
de hebraica veritas. Zie pp. 81-95: ‘The Invention of the Hebraica Veritas’.

109

Het kan niet op: ‘doctor admirabilis’ (Albarus, Epistolae, p. 224; ‘Ipse abyssus scientie et inadibilis oceanus
Iheronimus’ (p. 225); ‘noster lumen Hieronymus’ (p. 26); ‘quietudine eterna fruentem’ (p. 224); ‘hunc nostrum,
et vere dignum non solum mundo sed etiam celo, Iheronimum’ (p. 227); ‘ fidelitatem doctoris summi Iheronimi’
(p. 228); ‘prudens Iheronimus interpres nostre lingue’ (p. 229); ‘secundum Iheronimum inquietem’ (p. 255);
‘noster prudens magnusque Iheronimus (p. 258); voor Hiëronymus als model voor Albarus: Steinová, ‘The
Correspondence of Bodo-Eleazar’, pp. 13-15.

110

De term hebraica veritas komt slechts eenmaal voor in de correspondentie, waar Albarus een discordia
signaleerde tussen enerzijds de Septuagint en anderzijds hebreorum Interpretum die hij ook aanduidde als
hebraica veritas. (Albarus, Epistolae, p. 214). Vgl. p. 228 voor het verbo ex verbo. Hiëronymus zelf bepleitte bij
het vertalen om in de meeste gevallen uit te gaan van sensum de sensu en niet verbum e verbo. Zie zijn Epistula
57 aan Pammachius ( CSEL, vol. 54, p. 508). Vgl. zijn Epistula 112 (CSEL, vol. 55, p. 389). Ook Albarus wijst
daarop (Epistolae, p. 226), evenals Amulo in zijn hiervoor besproken Epistola contra Iudaeos (158D). Over de
kwaliteiten van Hiëronymus betreffende zijn Hebreeuwse kennis gaat de discussie nog steeds door. Zie
Williams, The Monk and the Book, p. 85, n.56 en daar verdere literatuur.
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Albarus, Epistolae, p. 225.
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een Joodse gelovige van repliek gediend. Dat kon Albarus niet over zijn kant laten gaan. In
zijn weerwoord citeerde hij doorlopend Hiëronymus. Diens brieven, commentaren op de
profeten en polemische geschriften vol venijn waren voor Albarus een onuitputtelijke bron,
zozeer dat je soms niet meer weet met wie je van doen hebt.
In het bijzonder maakte hij gebruik van het uitvoerige schrijven waarmee Hiëronymus
zijn vroegere vriend en medestander Rufinus de oren waste. In Bodo/Eleazar had Albarus zijn
Rufinus gevonden. Rufinus van Aquileia (ca. 345-411) stond aanvankelijk op goede voet met
Hiëronymus maar raakte met hem in een bitter conflict naar aanleiding van het theologisch en
exegetisch werk van Origenes. Rufinus had diens Peri Archoon vertaald (De Principiis) maar
de meest ketterse passages ‘wegvertaald’ om de orthodoxie van Origenes te redden. Dit tot
grote ergernis van Hiëronymus die juist gepaste afstand wilde bewaren tot de onorthodoxe
Origenes, hoewel hij veel aan diens werk te danken had. Rufinus had bovendien grote
bezwaren tegen de vertalingen van Hiëronymus uit het Hebreeuws en het gebruik dat hij
daarbij maakte van Joodse leraren.112 Het conflict mondde uit in een aanval van Rufinus op
Hiëronymus, die zich op zijn beurt in een eigen woedende apologie tegen Rufinus verdedigde.
Albarus kon de satirische uitvallen naar Rufinus goed gebruiken. De ene sneer na de andere
die Hiëronymus uit zijn retorische voorraadtrommel tevoorschijn had getoverd, werd nu
toegepast op de pas bekeerde hofdiaken. Of je daaruit de conclusie kunt trekken dat Albarus
zijn opponent voor alles als een ketter (haereticus) beschouwde en niet zozeer als een Jood, is
echter minder vanzelfsprekend.113 Dat Albarus Bodo als een afvallige christen beschouwde,
lijkt me duidelijk (vgl. het herhaalde mi frater, mi germane, mi conserve). Maar dat hoeft niet
tegen te spreken dat hij hem tegelijk als een vertegenwoordiger van de Joodse godsdienst
beschouwde. De band van Bodo/Eleazar met de plaatselijke synagoge wordt door Albarus
nergens ontkend, al probeerde hij wel een wig tussen deze twee te drijven (zie hierna).
Albarus noemt Bodo nooit een ketter, wel een Jood.114 Het woord haereticus komt zelfs niet
voor in de briefwisseling. Wel spreekt hij over diens conversio. De aan Hiëronymus ontleende
beschimpingen zijn dus uit hun oorspronkelijke context losgeweekt en zeggen meer over de
polemische kunstgrepen van Albarus dan over de ketterse status van Bodo. Terwijl
Hiëronymus Rufinus aanviel omdat die hem onder meer ervan beschuldigd had dat hij zich
teveel richtte op de veritas hebraica, had Albarus met Bodo te maken, die vond dat
Hiëronymus hierin juist niet ver genoeg ging. De beschimpingen bleven hetzelfde.
Afgezien van het in stelling brengen van Hiëronymus had Albarus meer ijzers in het
vuur. Zo probeerde hij tweedracht te zaaien tussen de opvattingen van de net bekeerde Bodo
en de oudsten van de synagoge. De homo gallus et latinus moest, aldus zijn bestrijder, niet te
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J.N.D. Kelly, Jerome, pp. 169-170; 249-258. Williams, The Monk and the Book, p. 81 over Rufinus, die
Hiëronymus in diskrediet bracht door hem ervan te beschuldigen dat hij een discipel van Barabbas was, en dus
niet van Christus. Zie voor de grote hoeveelheid Hiëronymuscitaten in de correspondentie de aantekeningen in
de editie van Madoz. De apologie van Hiëronymus tegenover Rufinus bestaat uit drie boeken. Albarus citeert
bovenal uit het derde boek, oorspronkelijk een brief (Epistula Hieronymi adversus Rufinum presbyterum
Aquileiensem). Vgl. de tweetalige editie van Pierre Lardet Apologie contre Rufin in Sources Chrétiennes
(nummer 303), pp. 201-335. Het gaat in totaal om 12 citaten uit deze brief.
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Steinová, ‘The Correspondence of Bodo-Eleazar’, p. 14, trekt de volgende conclusie: ‘by placing Eleazar into
position of heretics refuted by Jerome, Alvaro as if suggests that Eleazar should be perceived rather as a
Christian apostate, a misplaced Frankish stranger in Iberia, than as a Jew proper, integrated into Jewish social
circles.’ Riess, ‘From Aachen to Al-Andalus’, pp. 144-146, komt tot een vergelijkbaar standpunt. Eerder al
schreef Sage, Paul Albar: ‘There is nothing to show that in his activity in Spain Bodo spoke for the Jewish
community, or for anyone but himself.’ (p. 13).
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Albarus, Epistolae, p. 249: ‘Tu qui (…) fide iudeus es.’ Albarus verwijt hem ook dat hij voor Barabbas heeft
gekozen (p. 262). Vgl. de beschuldiging van Rufinus aan het adres van Hiëronymus (noot 112).
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veel Hebreeuwse noten op zijn zang hebben.115 Ook Josephus, nota bene zijn eigen geleerde
(vestri doctoris), werd tegen Bodo uitgespeeld.116 Een andere beschuldiging was de volgende:
de codices hebraeorum waren na de komst van Christus door Joden vervalst, zodat de
getuigenissen aangaande Christus verduisterd werden, een verwijt dat ook in de brief van
Amulo is terug te vinden.117 Een Bijbels boek als Wijsheid van Salomo werd volgens Albarus
om die reden uit de Joodse canon geweerd. Hij beschuldigde de Joden er bovendien van dat
zij soms extra woorden aan een Bijbeltekst toevoegden om Christus zwart te maken.118
Van zijn kant bepleitte Bodo/Eleazar een exegese die de letterlijke tekst en de
historische uitleg serieus neemt. Uiteindelijk lag daarin de belangrijkste reden voor hem om
zich af te keren van het christelijke geloof, dat hij achteraf als een fidem reprobam et
abiectam en idolatria wegzette tegenover zijn nieuwe glorierijke en ware geloof.119 Het waren
de Bijbelse woorden zelf die hem ertoe dwongen Jood te worden (Iste sententie me iudaizare
coegerunt) - ik citeerde deze uitspraak hiervoor al. Bodo doelde daarmee vooral op de
sententias prophetarum.120 Vooral hoofdstuk 37 van Ezechiël, waarin God belooft dat Hij de
kinderen van Israël zal verzamelen uit alle naties en zal brengen naar hun land met David, zijn
knecht, als enige koning en herder, sloeg voor Eleazar niet op wat God zou hebben
bewerkstelligd in Christus. De vervulling ervan lag nog in de toekomst waarin David opnieuw
zou optreden.121
Het nodige rationele rekenwerk ging hij niet uit de weg om de visioenen van het boek
Daniël te ontraadselen. Ook als de tekst zwijgt, hoeft de uitlegger dat nog niet te doen.122
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Albarus, Epistolae, p. 224: ‘Nisi forsitan tu. Homo gallus, in eorum litteris intellexisti quod proceres
ignorabant hactenus synagoge, et in hebraicis litteris invenit latinus quod nesciebat hebreus.’ Vgl. ook p. 228,
waar Albarus opmerkt dat wie de LXX afwijst, daarmee ook Joden treft. De Septuagint was immers een Joodse
vertaling in het Grieks van de Hebreeuwse Bijbel.
116
Ibidem, pp. 234-237, waar Albarus de argumenten van Bodo tegen Jezus als de gekomen messias probeert te
weerleggen met citaten uit het werk van Josephus. Vgl. ook p. 268 (hier samen met Philo). Albarus zegt dat hij
Josephus citeert, maar feitelijk citeert hij Pseudo-Hegesippus. Bodo blijkt daarvan op de hoogte (ibidem, pp.
234-235) en kent het onderscheid tussen Josephus en de (vierde-eeuwse) auteur die een bewerking maakte van
teksten van Josephus. Ook Notker Balbulus aan het eind van de negende eeuw wist dat het hier om twee
verschillende auteurs ging. Zie daarvoor het slot van diens Notatio de illustribus viris. Over dit werk van Notker
in de lijn van Hiëronymus’ De viris illustribus: Bernice M. Kaczynski, ‘Reading the Church Fathers: Notker the
Stammerer’s Notatio de illustribus viris’, The Journal of Medieval Latin, 17 (2007), pp. 401-412.
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Albarus, Epistolae, p.229-230; Amulo, Contra Iudaeos, 147A-D.
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Albarus, Epistolae, pp. 229-231. De toevoeging betreft a Deo in Deut. 21,23 (vervloekt door God). Ook
Amulo bespreekt deze passage uitvoerig in Contra Iudaeos, 163B-167D, maar gaat ervan uit dat a Deo wel bij
de tekst hoort: ‘Quia maledictio Dei est suspensus: quod nihil est aliud nisi, “maledictus a Deo”, sicut et alii
interpretes transtulerunt.’(163B).
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Albarus, Epistolae, p. 242: ‘Ais enim quod e contrario fidem reprobam et abiectam, et falsiloquam et
maledictam, et horribilem et despectibilem, et abominabilem et vilem relinqueris, et gloriosam veramque
adsumerseris.’ P. 249: ‘Tu qui, ut dicis, ex idololatria ad summi Dei cultum reversus es.’
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Ibidem, p. 263.
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Ibidem, p. 240. Hoezeer deze tekst en andere daarmee vergelijkbare ook in het huidige Joodse denken van
belang zijn, blijkt bijvoorbeeld uit Emmanuel Lévinas, Difficile Liberté. Essais sur le judaïsme, Parijs 1963, pp
123-124.
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Albarus, Epistolae, p. 234: ‘Quod Daniel non explicavit, cur tu exponere conaris? Quod ille intactum omisit,
qua ratione tu tractare festinas?’, aldus het verwijt van Albarus aan Bodo, die zijn begeerte naar kennis niet liet
frustreren. Vgl. p. 214 waar Albarus opmerkt: ‘sciens quia non in ratiocinatione fides consistit, sed in veritate, et
simplicitate cordis.’ Wat dat aangaat lijkt er verwantschap te bestaan tussen Bodo en iemand als Gottschalk.
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Maar de geestelijke uitleg door Albarus wees hij resoluut van de hand. Diens vaste
overtuiging was het dat in de dicta legalia de komst van Christus werd aangekondigd. Omnis
enim lex tua, imo mea, Christum adnuntiat. 123 Wie de spiritalem textum uit het oog verliest
en de lex (die aan alle volkeren gegeven is en niet alleen aan de Joden) op vleselijke wijze wil
begrijpen, loopt hopeloos vast en maakt van God een mens met handen en voeten.124
Woorden zijn er niet om te zien, maar om te horen.125 Het Joodse gebruik om de wetsrol met
een zijden mantel (sirico velamine) te bedekken, aldus Albarus, zegt eigenlijk al genoeg over
de Joodse leeswijze van de woorden van Mozes.126

Samenvatting
Prudentius als hofannalist onthield zich in 839 van rechtstreekse beschuldigingen aan het
adres van Joden bij de geloofsafval van Bodo. Acht jaar later is zijn toon weliswaar
verscherpt, maar nog steeds is Bodo zijn zwarte schaap en worden de Joden niet als zodanig
beschuldigd. Bodo’s bekeringsactiviteiten in Spanje met als doel het christelijk geloof verder
uit te schakelen waren voor hem geen aanleiding om Joden in het algemeen zwart te maken.
De Spaanse afkomst van Prudentius lijkt hier geen invloed uit te oefenen. Hij was allereerst
een Frankische hoveling met dito belangen. Wat Prudentius ter harte ging, was iets anders dan
Joden in de beklaagdenbank zetten. Zoals blijkt uit zijn kritiek op Bodo, was hij vooral
bezorgd over het schandaal dat deze geloofsovergang teweeg had gebracht en de
geruchtenstroom (fama perferente) die daarmee op gang was gekomen. Hoe had zo iets in
Gods naam kunnen gebeuren? Hoe verhield zich die conversio tot de voortreffelijke opleiding
die Bodo aan het hof genoten had, en tot de contacten die Bodo had met Lupus, Marcward,
Hilduinus, Walahfrid, ja de keizer zelf en diens vrouw Judith die uit dezelfde gens als hij
stamde? Welke duivelse verleidingen - humani generis hoste pellectum, schrijft Prudentius hadden daarbij een rol gespeeld? Opvallenderwijs vinden we geen antwoorden op dergelijke
vragen in de tekst van Prudentius. Vermoedelijk wilde hij als homo palatinus de vuile was
niet buiten hangen en zo het scandalum nog groter maken. Hij deed er liever het zwijgen toe
in plaats van achtergronden op te rakelen die Gods wrevel alleen maar zou doen toenemen.
Wat moest je trouwens als zelfs de keizer van het gebeuren niet te overtuigen viel, zoals
Prudentius met eigen woorden laat weten.
Vanuit een andere invalshoek valt er echter wel enig licht op deze vragen. In de
briefwisseling tussen Bodo en Albarus duiken verschillende reminiscenties aan het hof te
Aken op. Zo schrijft Albarus dat de stijl van Bodo verried dat hij goed thuis was in de artes
liberales, hetgeen herinnert aan wat Prudentius eerder verhaalde over de educatie van Bodo.
Verder had Bodo aan Albarus trots laten weten dat hij in het paleis (in templo nostro) met
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Ibidem, p. 247, vgl. p. 213. In een uitvoerig exposé (pp. 264-268) bestrijdt Albarus de uitleg secundum
litteram van Ezechiël 37 en Daniël 9.
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Ibidem, pp. 264 en 244.
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Ibidem, p. 246: ‘Verba enim ad aures, non ad oculos pertinent.’ Eleazar had Albarus de volgende tekst
voorgehouden: ‘Cave ne obliviscaris verborum que viderunt oculi tui en cave, ne videns non videas.’ (Deut. 4,9
en Jes. 6,9-10; vgl. Mt. 13,14 ). Het Hebreeuwse dabar kan zowel woord (verbum) als ding (res) betekenen. De
Vulgaat: verbum. De LXX heeft ook ‘woord’ (logos). De Statenvertaling heeft ‘dingen’, andere modernere
vertalingen volstaan meestal met ‘wat uw ogen gezien hebben’.
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Ibidem, p.246. Met verwijzingen naar Ex. 34,33 -35 (Mozes die zijn gelaat bedekt na met de Heer gesproken
te hebben) en 2 Cor. 3, 13-14 (waarin deze bedekking wordt toegepast op het lezen van het Oude Testament).
Albarus schrijft overigens dat de Heptateuch met een mantel omhangen wordt. Het gaat echter om de
Pentateuch, de vijf boeken van Mozes. De boeken Jozua en Richteren horen daar niet bij.
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verschillende vrouwen had geflirt.127 Dat sluit aan op in diezelfde jaren gevoerde discussies
over de aanwezigheid en de rol van vrouwen aan het hof, in het bijzonder van Judith, de
vrouw van Lodewijk.128 Ook zijn uitlating dat hij in het paleis van de koning der Franken (in
Francorum regis palatio) veertien mannen had gezien die onderling in cultus verschilden,
maakt duidelijk hoezeer de eensgezindheid van het hof, toch model voor heel het imperium,
in de tijd dat Bodo daar verkeerde, in diskrediet dreigde te raken.129 Die verschillen in cultus
zullen vast niet los hebben gestaan van discussies over de Bijbel aan de hand van exegetische
commentaren van geleerden als Claudius van Turijn of Hrabanus. De Bijbel was immers toen
het ultieme kompas voor al het denken en handelen. De rationele wijze waarop Bodo met
Albarus de degens kruiste, had hij vermoedelijk tijdens debatten aan het hof in Aken geleerd.
Daarbij deed voor hem de exegese volgens de letter niet per se onder voor de allegorische
duiding, evenmin als het Oude voor het Nieuwe Testament. Dat hij door Albarus om die reden
als sciolus die allerlei nieuwe argumenten in de strijd wierp, werd verafschuwd, zal hij op de
koop toe hebben genomen.
In de verschillende tekstbronnen die we in dit hoofdstuk besproken hebben, klinken
uiteenlopende geluiden over de Joden in relatie tot de bekering van Bodo. Amulo, de opvolger
van Agobard, is in 846 ronduit negatief over de nefaste invloed van Joden. Bodo is voor hem
geen hoofdonderwerp, maar meer een onthullend voorbeeld dat hij goed kon gebruiken bij
zijn anti-Joodse uitvallen die uiteindelijk erop gericht waren koning Karel te bewegen de
rechten van Joden in te perken. Het bleek een vergeefse poging. Hij ging daarin verder dan
zijn bisschoppelijke voorganger Agobard in de jaren twintig. Die was niet minder dan Amulo
op zijn hoede voor de verkeerde uitwerking van de sociale omgang tussen christenen en
Joden, maar een bepaalde vorm van redelijkheid en humaniteit liet hij daarbij niet helemaal
varen. De geschriften van Agobard en Amulo zijn verder belangrijk voor onze kennis van
Joodse opvattingen onder christelijke geleerden in de negende eeuw. Amulo was bij de
bestrijding daarvan meer theologisch bewapend. Zijn waarschuwingen richting kerkelijke
doctores past daar goed bij.
De correspondentie van Albarus met de ex-diaken is eigenlijk sui generis. De
specifieke situatie in Spanje met Jodendom en christendom in een minderheidspositie, is
onvergelijkbaar met die in het rijk van de Franken. Albarus had te maken met een toenemende
vorm van arabisering en islamisering waartegen hij zich met hand en tand verzette, net als zijn
vriend Eulogius. Christenen die zich wilden aanpassen aan de Islam vonden in zijn ogen geen
genade. Nu kreeg hij ook nog eens te maken met een Frankische christen die zich bekeerd had
tot het Jodendom, alsof de bedreiging vanuit de Islam al niet genoeg was. Hij zat tussen twee
vuren en dan is het moeilijk blussen. Het feit dat Bodo/Eleazar schreef vanuit zijn nieuw
verworven Joodse positie, maakt deze bron anders dan de andere. Toch blijkt dat er
bijvoorbeeld verbanden zijn aan te wijzen tussen Joodse denkbeelden die Agobard en Amulo
op het spoor kwamen en die welke Bodo/Eleazar in zijn brieven naar voren bracht. Zou
Amulo kennis hebben kunnen nemen van de brieven van Bodo? Of kenden bepaalde Joodse
tradities in de negende eeuw gewoon een bredere verspreiding, die zowel Al-Andalus als
Francia omvatte?
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Ibidem, p. 225: ‘ita ut passim per diversarum feminarum concubitos in templo nostro te glories dulces tibi
habuere complexos.’
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De Jong, Penitential State, pp. 185-195.
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Albarus, Epistolae, p. 261: ‘… dicis te in Francorum regis palatio vidisse quatuordecim viros inter se ipsos
cultu diversos.’ Wallace-Hadrill, Frankish Church, p. 401, zegt daarvan: ‘How would Charlemagne have reacted
to such a judgement on a half-century of reform?’
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Dit houdt verband met de vraag welke connecties er in deze periode bestonden tussen
het Frankische rijk enerzijds en en de Spaanse christenen, moslims en Joden anderzijds. Dat
die er waren, is geen punt van discussie. In hoofdstuk 2 beschreef ik al het geval van de Jood
Abraham uit Zaragoza die om bescherming aanklopte bij Lodewijk de Vrome. Sommige
christenen, onder wie Theodulf, Agobard en Prudentius en, zoals we in het volgende
hoofdstuk zullen zien, ook Claudius van Turijn, waren zelf uit Spanje naar het rijk van de
Franken gekomen om daar hun geluk te beproeven. In de anti-Joodse decreten van het
concilie van Meaux/Parijs werd tweemaal een canon geciteerd van het Vierde Concilie van
Toledo uit 633. Omgekeerd waren er officiële visitaties van Frankische christenen richting
Spanje, zoals in het kader van de bestrijding van het adoptianisme. Alleen al in de annalen
van Sint-Bertijns zijn diverse sporen te vinden van politieke relaties tussen de Frankische
heersers en hun islamitische tegenpolen in Al-Andalus. In de rapportage over de
bekeringsactiviteiten van Bodo zagen we daar zijdelings een voorbeeld van. Christenen uit
Cordoba wilden Karel de Kale inschakelen om de godsdienstige hetze van Bodo/Eleazar te
breken. De affaire Bodo was een steen in de vijver die steeds ruimere kringen maakte, ook
voorbij de grenzen van het Frankische imperium. Mogelijk waren er nog meer verzoeken van
Spaanse christenen om hulp.130 Lodewijk de Vrome zou zelfs de ambitie hebben gehad om de
christenen in Mérida onder zijn invloedssfeer te brengen, zodat zijn gezag als christelijke
imperator nog meer ging glanzen. Maar dergelijke ambities werden nooit werkelijkheid.131
In het debat tussen Bodo/Eleazar en Albarus namen de uitgangpunten bij de
interpretatie van het Oude Testament en de rol van het Hebreeuws daarbij een grote plaats in.
In de volgende hoofdstukken komen drie exegetische commentaren aan bod met de expliciete
vraag hoe daarin wordt omgegaan met het Jodendom en zijn gedachtegoed. De verhouding
tussen een exegese naar de letter en een geestelijke of mystieke uitleg zal daarin zonder
twijfel een knooppunt vormen. De invloedrijke positie van Hiëronymus, de vertaler van de
Bijbel uit het Hebreeuws, de negatieve beeldvorming over Joden en de rol van de kerkvaders
daarbij, de verschillen in deze beeldvorming niet te vergeten, al deze en andere zaken die hier
al aan de orde kwamen, kunnen helpen om de context te begrijpen waarbinnen de te
analyseren Bijbelcommentaren geplaatst en geïnterpreteerd moeten worden. Ze staan niet los
van hun tijd, hoewel in de commentaren zelf directe toespelingen op gebeurtenissen uit de
negende eeuw uiterst zeldzaam zijn en dikwijls alleen maar tussen de regels door te
ontdekken zijn.
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4. Claudius van Turijn
Inleiding
In de twee vorige hoofdstukken heb ik beschreven hoe Joden in uiteenlopende bronnen uit de
negende eeuw werden geportretteerd. In de volgende drie hoofdstukken onderzoek ik de
Bijbelcommentaren van Claudius van Turijn, Hrabanus Maurus en Angelomus van Luxeuil
om te zien hoe daarin over Joden wordt geschreven. De geschetste context vormt de levendige
achtergrond voor mijn lezing van deze commentaren en de visies op het Joodse volk als
populus prior, die daarin tot uiting komen. In het eerste, inleidende, hoofdstuk heb ik
duidelijk gemaakt, waarom ik juist deze drie commentaren heb gekozen, alle drie een
exegetische uitleg van de vier Bijbelse boeken der Koningen, tegenwoordig 1 en 2 Samuël en
1 en 2 Koningen genoemd. Ook heb ik daarin verantwoording afgelegd van mijn vraagstelling
en van de wijze waarop ik hoop deze te kunnen beantwoorden. Het gaat om drie auteurs,
weliswaar uit dezelfde tijdsperiode, maar met onderling de nodige verschillen wat betreft
positie, netwerk, stellingnames - soms gepaard gaand met conflicten - en andere
levensomstandigheden. Bij de bespreking van hun exegetisch werk is het daarom een
belangrijke vraag, of we de eigen, meer individuele benadering van ieder van hen op het spoor
kunnen komen. Dat heeft zowel van doen met de wijze waarop zij zijn omgegaan met hun
patristische bronnen, als met de verwerking van gegevens uit hun eigen tijd. Voorafgaand aan
de feitelijke verkenning van hun commentaren, geef ik eerst beknopte informatie over de
auteur, zijn leven en werk. Daarbij betrek ik ook enkele recente studies over deze auteurs,
voor zover daarin hun opvattingen over het Joodse volk aan de orde worden gesteld. Ik begin
met Claudius van Turijn, degene die als eerste een volledig commentaar op de Libri Regum te
boek stelde. In de twee hierop volgende hoofdstukken sta ik achtereenvolgens stil bij
Hrabanus Maurus en Angelomus van Luxeuil. Omdat het Koningencommentaar van Claudius
het eerste is dat ik aan de orde stel, zal ik in het begin van dit hoofdstuk extra aandacht geven
aan zijn exegese als zodanig. Daarmee hoop ik tegelijk de voornaamste contouren van de
Karolingische Bijbeluitleg in beeld te brengen en een basis te leggen voor mijn behandeling
van de exegese van Hrabanus en Angelomus in de daaropvolgende hoofdstukken.

Claudius: leven en werk
Claudius (ca.780-828), bisschop van Turijn, dankt zijn huidige bekendheid voor het grootste
deel aan de afwijkende standpunten die hij innam.1 In het eerste kwart van de negende eeuw
hield hij er overtuigingen op na die collega-bisschoppen en gezaghebbende personen uit
kringen rond de vorst niet voor hun rekening wensten te nemen. Het ging om opvattingen
over religieuze beelden en voorstellingen, zoals het kruisbeeld, maar ook over relieken, de
voorspraak van heiligen, pelgrimages en de positie van de paus, allemaal zaken die toen op
veel belangstelling konden rekenen. Claudius stond daar, zacht gezegd, uiterst kritisch
tegenover en nam geen blad voor de mond. Hij voegde bovendien de daad bij het woord, wat
hem door velen in zijn bisdom niet in dank werd afgenomen. Hij raakte daarmee ook nog eens
aan gevoelige kwesties die zich in het Frankische rijk een paar decennia eerder hadden
voorgedaan, vooral naar aanleiding van de strijd tussen iconoclasten en iconodulen in het
1

De meest recente en diepgravende studie over Claudius is die van Pascal Boulhol, Claude de Turin. Un évêque
iconoclaste dans l’Occident carolingien. Étude suivie de l’édition du Commentaire sur Josué, Parijs 2002. Zie
verder: Johannes Heil, ‘Claudius von Turin - eine Fallstudie’. Voor oudere literatuur: C. Leonardi, ‘Claudius von
Turin’, Lexikon des Mittelalters, 2, cols 2132-33 (1983). Depreux, Prosopographie, pp.154-155, bespreekt kort
de positie van Claudius in de hofkapel van Lodewijk de Vrome.
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Byzantijnse rijk. Die discussies waren weliswaar intussen in rustiger vaarwater
terechtgekomen, maar nu dreigden ze opnieuw op te laaien. Het hof in Aken met Lodewijk de
Vrome als keizer kon zich van dit theologische tumult niet afzijdig houden. Zo ontstond de
affaire ‘Claudius’, opgepookt met een ‘battle of books’, en behandeld op de Parijse synode
van 825, die door Claudius, zo gaat het verhaal, werd afgedaan als een congregatio asinorum,
een samenkomst van ezels. Een officiële veroordeling is echter altijd uitgebleven.2
Claudius was niet alleen een omstreden bisschop, maar evenzeer een exegeet met een
grote staat van dienst.3 Het is vooral in deze positie dat we met hem hier zullen kennismaken,
wat niet uitsluit dat zijn hiervoor genoemde opvattingen zich daarbij zullen manifesteren. Er
is tot nu toe weinig studie van zijn Bijbelse exposés gemaakt. Met mijn analyse van Claudius’
opvattingen over het populus prior in zijn commentaar op Samuël/Koningen hoop ik tegelijk
meer zicht te geven op Claudius als exegeet.
Claudius was van Spaanse afkomst.4 Zijn exacte geboortejaar staat niet vast, maar naar
alle waarschijnlijkheid kwam hij rond 780 ter wereld. In 800 treffen we hem aan in Lyon waar
Leidrad, de voorganger van Agobard, de bisschoppelijke cathedra bezette. Claudius
ontwikkelde zich hier, in de school van deze bisschop Leidrad - voor hem een soort
Doktorvater - tot kenner van de Bijbelse geschriften. Zijn vroegste commentaar schreef hij
aan het eind van het eerste decennium van de negende eeuw over het boek Genesis. In
diezelfde tijd (811) werd hij priester gewijd en kreeg hij een aanstelling als hofexegeet bij
Lodewijk, toen rex Aquitanorum. In diens gevolg verbleef hij in verschillende koninklijke
residenties zoals Chasseneuil in Poitou, Ébreuil in Berry en vanaf 814 in Aken, waar
Lodewijk zijn vader Karel was opgevolgd. In deze periode, waarin hij volop het vertrouwen
genoot van Lodewijk, kwamen verschillende commentaren tot stand, voornamelijk op de
brieven van Paulus, onder meer de brief aan de Galaten, en een exegese van het evangelie
volgens Matteüs. Op verzoek van Lodewijk zelf schreef hij in die tijd traktaten over de
brieven aan de Efeziërs en de Filippenzen.5
In 816, maar mogelijk een of twee jaar later, benoemde de keizer hem tot bisschop van
Turijn, misschien vanuit de gedachte dat het goed zou zijn een vertrouweling daar ter plekke
te hebben ten tijde van of vlak na de revolte van Bernard van Italië (817), een opstand
waarover we eerder hoorden in verband met de ambtsontheffing van Theodulf van Orléans.
2

De literatuur over het iconoclasme en de opvattingen daarover in het Frankische rijk is omvangrijk. Recente
status quaestionis, in: Thomas F.X. Noble, Images, Iconoclasm, and the Carolingians, in het bijzonder
hoofdstuk 7: ‘Art and Argument in the Age of Louis the Pious’, pp. 287-365. Voor de congregatio asinorum:
Heil, ‘Claudius von Turin - eine Fallstudie’, p. 403. Het verhaal komt uit de koker van Dungal, een van de
opponenten van Claudius.
3

‘L’iconoclasta ha fatto dimenticare l’esegeta’, aldus Paul Boulhol, ‘Esegesi compilativa e propaganda
iconoclastica: Claudio di Torino in bilico tra ossequio alle autorità patristiche e voglia di autogiustificazione’, in:
Claudio Leonardi & Giovanni Orlandi (eds), Biblical Studies in the Early Middle Ages, Florence 2005, pp. 155174, citaat op p. 155. Over Claudius als exegeet: Italiani, La tradizione esegetica. Boulhol, Claude de Turin, pp.
225-350. Michael Gorman, ‘The Commentary on Genesis of Claudius of Turin and Biblical Studies under Louis
the Pious’, Speculum, 72 (1997), pp. 279-329. Idem, ‘The Commentary on Kings of Claudius of Turin and Its
Two Printed Editions (Basel, 1531; Bologna, 1755)’, Filologia Mediolatina 4 (1997) pp. 99-131. Heil,
Kompilation, pp. 224-251. Pierre Boucaud, ‘Claude de Turin († ca. 828) et Haymon d’Auxerre (FL. 850)’.
Chevalier-Royet, Lectures, pp. 91-105 en 222-228.

4

Biografische gegevens heb ik ontleend aan Boulhol, Claude de Turin, pp.15-31 (‘La carrière’). Gorman, ‘The
Commentary on Genesis of Claudius’, p. 279, n. 4, is niet overtuigd van Claudius’ Spaanse antecedenten (‘no
convincing evidence’), maar staat daarin alleen.

5

Deze laatste traktaten zijn recent uitgegeven: Claudius Taurinensis, Tractatus in Epistola ad Ephesios,
Tractatus in Epistola ad Philippenses, cura et studio Cristina Ricci, CCCM 263, Turnhout 2014.
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Na zijn benoeming op de cathedra van Turijn bleef Claudius als exegeet bijzonder actief en
produceerde hij nog weer andere uiteenzettingen over brieven uit het corpus paulinum, zoals
de Brief aan de Romeinen en 1 en 2 Korintiërs, met daarnaast en in toenemende mate
commentaren op de oudtestamentische geschriften (Exodus, Leviticus, Koningen, Ruth,
Numeri, Jozua, Rechters). Exegese was de grote passie van zijn leven, aldus Pascal Boulhol.6
Dat zijn bisschopsambt en de zorgen die deze functie met zich bracht, zijn liefde soms
behoorlijk in de weg zaten, beschrijft Claudius zelf niet zonder pathos in een openhartige
passage:
Toen ik nog in mijn levensonderhoud voorzag met werk en geld, was het
gemakkelijker mijn aandacht op de goddelijke geschriften te richten. Nu ik de
verantwoordelijkheid voor het diocees op me genomen heb, stapelen de zaken zich op
en hoe meer des te grotere zorgen ze baren. In de wintertijd reis ik af en aan, de
keizerlijke wegen slijten ervan. Dat maakt me minder vrij om aan mijn hierboven
genoemde liefde toe te komen. Is de lente eenmaal over de helft dan verschijn ik
voorzien van perkament, maar tegelijk bewapend, om mij op weg te begeven naar de
maritieme uitkijkposten om daar met angst en beven de wacht te houden tegen de
Saracenen en de Moren. ’s Nachts draag ik het zwaard, overdag boeken en een
schrijfriet in een poging mijn gerezen verlangen te vervullen.7
Toen Claudius eenmaal bisschop was geworden, werd al snel duidelijk hoe hij stond
tegenover de in zijn ogen affreuze geloofspraktijken in de parochies van zijn diocees.8 Hij
greep persoonlijk in en ging er zelfs toe over om eigenhandig beelden te vernietigen. Of zijn
afkeer van idolatrie al eerdere sporen had nagelaten die nog dateren van voor zijn
bisschoppelijke ambtstermijn, blijft enigszins duister. Veel van zijn werk ligt immers nog in
handschriften opgesloten en is niet bestudeerd. Pas vanaf 823 zijn de eerste signalen van de
ontstane commotie waarneembaar in een schriftelijke bron. Het gaat om een brief die
Claudius schreef aan Theutmirus, abt van Psalmody, een klooster dicht bij Nîmes.9 Over zijn
6

Boulhol, Claude de Turin, p. 21.

7

Claudius, Epistolae, p. 601, r. 16-22: ‘Dum enim victum labore et numis emerem, commodius in divinis
scripturis mea versabatur intentio. Ad diocese curam accedens, quot cause surgunt, eo amplius sollicitudines
pariunt. Brumale tempus vias palatinas terens eundo et redeundo, minus licet implere supra commemoratum
amorem. Post medium veris procedendo armatus pergameno pariter cum arma ferens, pergo ad excubias
maritimas cum timore excubando adversus Agarenos et Mauros; nocte tenens gladium et die libros et calamum,
implere conans ceptum desiderium.’ Gorman, ‘Commentary on Genesis of Claudius’, p. 281, vertaalt de passage
die begint met Brumale tempus, als volgt: ‘In the winter I pace up and down the corridors of the palace [in
Turin], although it is difficult for me to carry out what I desire to do.’ In mijn ogen slaan de ‘vias palatinas’ op
de wegen naar het keizerlijk paleis waar Claudius vermoedelijk instructies kreeg. Bovendien is bij Gorman de
passie voor de schriftuitleg (‘implere conans ceptum desiderium’) wel erg vaag geworden: ‘to carry out my
plans’.

8

Noble, Images, Iconoclasm, and the Carolingians, pp. 288-294 (‘The teaching of Claudius of Turin’) geeft een
goede samenvatting.

9

Claudius, Epistolae, pp. 602-605. Het gaat om de brief van Claudius die gedateerd is op 9 maart 823 en gericht
is aan abt Theutmirus bij de verzending van het Leviticuscommentaar. De naam van de abt is Theutmirus of
Theodemirus, beide varianten komen voor. Noble, Images, Iconoclasm and the Carolingians, p. 424, noot 1, en
Gorman, ‘Commentary on Genesis of Claudius’, p. 282, n. 15, hebben een voorkeur voor Theutmirus. In deze
brief schrijft Claudius afwijzend over de cultus rond gestorven mensen en engelen (p. 604, r. 24-44) en noemt
daar ook de reacties - inclusief vinger opsteken - die hij kreeg: ‘Hanc astruendo et defendo veritatem obproprium
factus sum vicinis meis et timor notis meis, in tantum, ut qui videbant nos, non solum deridebant, sed etiam
digito unus alteri ostendebant.’ (pp. 604, r. 44 - 605, r.2).
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persoon en de slinkse rol die hij speelde in de affaire Claudius, kom ik verderop nog te
spreken, want Theutmirus was ook degene op wiens verzoek Claudius zijn
Koningencommentaar schreef.
In 825 publiceerde Claudius een verweerschrift waarin hij zich verdedigde tegen de
beschuldigingen die de abt aan zijn adres had geuit. De tekst van de abt met deze
beschuldigingen is helaas verloren gegaan. Van het zogenoemde apologeticum van Claudius
zijn wel enkele stukken in excerpt bewaard gebleven.10 Die tekst (het excerpt) was indertijd
aanleiding voor Lodewijk de Vrome om enkele vertrouwelingen erbij te halen. Hij liet eerst
dat excerpt van Claudius uitpluizen op heterodoxe meningen en legde het resultaat vervolgens
voor aan Jonas, bisschop van Orléans, de opvolger van Theodulf, en aan de Ier Dungal,
monnik en in die tijd magister van de school van Pavia. Zij vezamelden argumenten op grond
waarvan dit verweerschrift verworpen zou kunnen worden. De teksten van deze laatste twee
hebben de tijd doorstaan. De cultu imaginum is van de hand van Jonas. Dungal schreef:
Responsa contra perversas Claudii taurinensis episcopi sententias.11
In hetzelfde jaar 825 werd in Parijs een synode gehouden waar de kwestie van de
verering van beelden op de agenda stond en waar Jonas een leidende rol had. Of daar de
denkbeelden van de bisschop van Turijn zijn besproken, is niet geheel zeker, maar ligt wel
voor de hand. Claudius zelf was er niet bij. De teksten van Jonas en Dungal waren toen nog
niet af. Jonas stopte met schrijven, toen hij hoorde dat Claudius gestorven was. Later, rond
840, maakte hij zijn polemiek alsnog af op verzoek van Karel de Kale, waarschijnlijk, omdat
de denkbeelden van Claudius toch nog aanhangers hadden gevonden in een volgende
generatie. Dungal schreef zijn boek in 827.

Claudius en de Joden: de visies van Heil en Boulhol
Over de wijze waarop Claudius zich uitte over het Jodendom, is eerder onderzoek gedaan.12
Voor ik de resultaten van mijn eigen onderzoek beschrijf, geef ik hier kort weer wat de
voornaamste opvattingen daarover zijn in de recente literatuur. Boulhol heeft in zijn breed
opgezette studie van Claudius van Turijn hier en daar aandacht besteed aan diens positie ten
opzichte van het Jodendom.13 Als eerste constateert Boulhol dat de verleiding groot is om de
afwijzende houding van Claudius ten opzichte van beelden, en vooral het vereren daarvan, te
verklaren vanuit zijn Spaanse achtergrond en een verband te leggen met de aanwezigheid van
Joden en moslims op het Iberisch schiereiland. In beide monotheïstische godsdiensten worden
immers afbeeldingen met wantrouwen, zo niet met afkeer bezien. Toch is hier voorzichtigheid
geboden. Volgens Boulhol is het niet eenvoudig om de positie van Claudius ten opzichte van
10

Apologeticum atque rescriptum Claudii Episcopi adversus Theutmirum abbatem, opgenomen in: Claudius,
Epistolae, pp. 610-613. Boulhol, Claude de Turin, pp. 325-330, geeft een Franse vertaling.

11

Noble, Images, Iconoclasm, and the Carolingians geeft van beide werken een verhelderende analyse met
aandacht voor de onderlinge verschillen (pp. 295-313). De tekst van Jonas’ De cultu imaginum in PL 106, cols
303-387. Het boek van Dungal in PL 105, cols 465-530. Een nieuwe editie in: Dungal, Responsa contra
Claudium. A controversy on Holy Images, ed. Paolo Zanna, Florence 2002.

12

Blumenkranz, Auteurs chrétiens, pp. 150-151, bespreekt heel in het kort vijf passages uit zijn werk die Joden
betreffen. Een ervan komt uit zijn commentaar op Samuël/Koningen, maar is eigenlijk een citaat van
Augustinus. Zijn conclusie: ‘Son attitude envers les Juifs, sans être animée de haine, est pourtant commandée par
la réserve.’(p. 150). Schreckenberg, Die christlichen Adversus-Judaeos-Texte, p. 484, oordeelt: ‘Die Juden
werden bei ihm überhaupt wenig freundlich pauschal “Feinde” der Kirche (PL 104, 918) genannt und mit
gelegentlich polemischen Äusserungen bedacht (z. B. PL 104, 683 zu ihrer “Herzenshärte”).’ De laatste
verwijzing betreft het Koningencommentaar van Claudius, maar deze citeert daar Isidorus.
13

Boulhol, Claude de Turin, in het bijzonder pp. 171-176: ‘Claude et le judaïsme’.
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Joden en moslims te achterhalen, omdat daarvoor volgens hem nauwelijks bronnen zijn. Er
bestaat in ieder geval geen enkel bewijs dat Claudius zich in geschrifte polemisch of
apologetisch heeft uitgelaten over de Islam.14 Dat ligt een slag anders met betrekking tot het
Jodendom, maar Boulhol voegt daaraan toe dat er dan een minutieus onderzoek nodig is van
zijn Bijbelcommentaren op Samuël/Koningen, Genesis en de brief aan de Galaten, een
onderzoek dat de grenzen van zijn eigen studie naar Claudius zou overschrijden.15 Wat betreft
Samuël/Koningen is dit hoofdstuk een bijdrage aan dit onderzoek.
Toch geeft Boulhol in zijn boek een aantal observaties over ‘Claudius en de Joden’ die
de moeite waard zijn om hier in het kort weer te geven. Zo refereert hij een aantal keren aan
de tegenstanders van Claudius, met name Jonas en Dungal. De laatste tekende op dat de
sarcastische uitspraken van Claudius over de verering van het kruis ongetwijfeld in de smaak
zijn gevallen bij de Joden van zijn omgeving.16 Ook zijn ambtgenoot Jonas verweet Claudius
Joden na te volgen die, aldus de bisschop van Orléans, de apostel met tranen in zijn ogen de
vijanden van het kruis van Christus noemt (vgl. Fil. 3,18).17 Maar, aldus Boulhol, dit alles
past meer bij het zwartmaken van je tegenstander, dan dat dit op feiten berust. De
beschuldiging te judaïseren was daartoe een doeltreffend middel. Claudius zelf verwijt
omgekeerd de vereerders van het kruisbeeld dat zij geen haar beter zijn dan heidenen (pagani)
of Joden, omdat zij zich blindstaren op een martelwerktuig en de verrijzenis vergeten.18
Naast deze referenties aan het strijdgewoel rond Claudius met verwijten en kritiek
over en weer, stelt Boulhol verder dat Claudius in zijn uitlatingen over Joden betrekkelijk
gematigd is, zeker wanneer je die vergelijkt met uitspraken van Agobard en Amulo, zijn
Karolingische tijdgenoten uit Lyon, waar nota bene zijn eigen exegetische wieg stond.19 Het
14

Ibidem, p. 177 (vgl. pp. 176-179: ‘Claude et l’islam’).

15

Ibidem, p. 176.

16

Ibidem, pp.171-172. Boulhol verwijst hier naar Dungal, Responsa, PL 105, 528A: ‘Quem ob hoc Iudaei [het
laatste woord is in het citaat bij Boulhol weggevallen!] prae ceteris in hac regione collaudant, omnibusque
proferunt, et quia in nullo ab eorum traditione et religione dissonat, sapientissimum eum Christianorum vocant,
quos veluti imperitos et inscios ab eo discere et suos fieri discipulos deridendo et insultando exhortantur.’ Vgl. p.
244 in de editie van P. Zanna. Dungal plaatst Claudius in het rijtje van andere ketters zoals Eunomius en
Vigilantius en hun volgelingen (vgl. PL 105, 472A en p. 30 in de editie van Zanna).
17

Boulhol, Claude de Turin, pp. 146-147 over Jonas. Voor het citaat noot 282: ‘Sed reor te imitatum Iudaeos,
quos Apostolus flendo inimicos crucis Christi dicit.’ (= PL 106, 332B). Voor de context: Noble, Images,
Iconoclasm, and the Carolingians, pp. 298-299. In Fil. 3,18 noemt Paulus overigens de Joden niet expliciet!
18

Claudius schrijft in zijn Apologie (= Epistolae, p. 611, r 27-34): ‘Sed dicunt isti falsae religionis atque
superstitionis cultores: “Nos ob recordationem salvatoris nostri crucem pictam atque in eius honore imaginatam
colimus, veneramur atque adoramus”. Quibus nihil aliud placet in salvatore nostro, nisi quod et impiis placuit:
obprobrium passionis et inrisio mortis. Hoc de illo credunt quod et impii homines, sive Iudaei sive pagani, qui
eum resurrexisse diffidunt et non noverunt de illo aliud cogitare, nisi eum tortum et mortuum et semper in
passione positum in corde suo credunt et retinent, et non attendant neque intellegunt quod ait apostolus: “Etsi
noveramus secundum carnem Christum, sed nunc iam non novimus” .’ (vgl. 2 Cor. 5,16). Boulhol, Claude de
Turin, pp. 145-146, constateert dat Claudius hier Paulus en de patres niet meer volgt waar het gaat over de
‘dwaasheid van het kruis’ (1 Cor. 1, 18-25). Vgl. ook p. 150, waar Boulhol schrijft: ‘L’iconoclaste semble
démentir lui-même toute influence hébraïque en affirmant que les adorateurs de la Croix font le jeu des juifs.
Est-il sincère? S’est-il servi d’arguments judaïques pour contrer ceux qui lui semblaient “judaïser”? La question
reste sans réponse.’
19

Ibidem, p. 171: ‘L’évêque de Turin semble avoir porté au judaïsme des sentiments plutôt complexes, assez peu
passionnés et relativement modérés si l’on se donne la peine de les replacer dans la vaste palette de
l’antijudaïsme carolingien.’ De laatste uitdrukking is te veel gekleurd vanuit het standpunt van Agobard en
Amulo, en gaat niet op voor de Karolingische vorsten. Zie mijn hoofdstuk 2.
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eschatologische perspectief zoals dat te vinden is in de Romeinenbrief van Paulus waarbij
‘heel Israël gered zal worden’ (Ro. 11, 25-26), wordt door Claudius beaamd, zoals blijkt uit
zijn vroege Genesiscommentaar (ca. 811) alsook uit zijn late Jozuacommentaar (begin 827).20
Claudius lijkt zich, aldus Boulhol, verder weinig druk te maken over de Joodse
gemeenschappen in het Karolingische rijk en de welwillende houding van keizer Lodewijk de
Vrome tegenover hen, waarover Agobard zich zo opwond.
Sa perception du judaïsme semble indépendante de l’actualité batailleuse où évoluent
ses confrères (et ex-condisciples) Lyonnais. (…) Quand il traite des juifs, toujours (ou
presque) par citations interposées, Claude semble donc se détacher du contexte social,
politique et même religieux dans lequel il vit, et ne songer qu’à son intemporel labeur
de compilation …21
Van rechtstreekse contacten tussen Claudius en Joodse tijdgenoten is volgens Boulhol dan
ook geen sprake.22 Wel had Claudius belangstelling voor de Hebreeuwse tekst, zoals blijkt uit
zijn Jozuacommentaar, maar zijn bronnen daarvoor waren steevast Origenes of Hiëronymus.23
Bij Joden zelf ging hij niet te rade.24 Deze interesse voor de Hebreeuwse Bijbeltekst had,
volgens Boulhol, geen enkel effect op zijn negatieve opstelling tegenover Joden, die volledig
gekleurd werd door de overlevering van de patres en zijn Spaanse achtergrond.25 Wel geeft
Boulhol enkele voorbeelden waaruit blijkt dat Claudius soms de vijandige houding ten
opzichte van de Joden zoals hij die aantrof in zijn bronnen, enigszins afzwakt. Hij zocht niet
per se en met opzet naar anti-Joodse citaten voor zijn exegese, maar nam ze - als een soort
bijvangst - mee wanneer hij ze tegenkwam in zijn bronnen, aldus nog steeds Boulhol.26
Naast Boulhol, heeft ook Johannes Heil zich verdiept in de opstelling van Claudius
tegenover de Joden. Hij deed dat in zijn onderzoek naar de commentaren op het Corpus
Paulinum uit de negende eeuw. Naast Hrabanus Maurus, Haimo van Auxerre, Florus van
Lyon en enkele anderen, behandelde hij ook Claudius. Deze heeft volgens Heil als eerste
sinds de patristiek het grootste deel van de brieven van Paulus becommentarieerd. Alleen de
brieven aan Thessalonicenzen en Timotheüs heeft hij niet besproken. Het specifieke
20

Boulhol, Claude de Turin, pp. 171-172. Hij wijst hier op de invloed van Origenes.

21

Boulhol, Claude de Turin, pp. 173-174.

22

Ibidem, p. 173, n. 11. Afwijzing van de opvatting van Blumenkranz over dergelijke contacten van Claudius in
Lyon.

23

Ibidem, p. 173. Bat-Sheva Albert, ‘Adversus Iudaeos in the Carolingian Empire’, pp. 121-122 en n. 12 en 16,
geeft twee voorbeelden van deze belangstelling voor de Hebreeuwse tekst uit zijn commentaar op
Samuël/Koningen. Vgl. Claudius, Super libros regum, 669C-D en 674A. In beide gevallen is Claudius hier niet
zelf aan het woord, maar citeert hij Augustinus’ Quaestiones ad Simplicianum.

24
Ibidem, p. 173 en p. 236. Boulhol zegt dat ook van Hrabanus (p. 173), maar ziet daarmee de Hebraeus quidam
over het hoofd. Volgens Albert maakte Claudius zelf soms wel gebruik van Joodse tradities die niet te traceren
zijn bij de patres. Zie Albert, ‘Adversus Iudaeos in the Carolingian Empire’, pp.125-127.
25

Boulhol, Claude de Turin, p. 174, n. 22, waarin voorbeelden worden gegeven van anti-Joodse uitspraken van
kerkvaders bij Claudius. Albert, ‘Adversus Iudaeos in the Carolingian Empire’, p. 127 is positiever: ‘In fact,
Claudius’s commentary does not contain a single item of original anti-Jewish commentary …’ [curs. P.H.]. Zij
noemt hem ‘the mildest’ in vergelijking met Hrabanus en Angelomus en stelt dat dit in de hand werd gewerkt
door zijn oppositie tegen de verering van beelden.

26

Ibidem, p. 175.
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uitgangspunt van Heil is de behandeling van de Joden in deze Paulusexegese.27 Zijn
conclusies aangaande Claudius komen deels overeen met die van Boulhol. Ook hij constateert
dat Claudius de actuele situatie van de Joden van zijn tijd niet in zijn commentaren betrekt.28
Maar veel sterker dan Boulhol accentueert Heil, mede op basis van de uitleg van Claudius van
Romeinen 10 en 11, de positieve opvatting van Claudius, dat heel Israël op het einde der
tijden gered zal worden. Met dat omnis Israel bedoelde hij niet slechts het ‘ware Israël’, maar
volgens Heil alle Joden.29 Wat dat betreft komt Heil tot min of meer vergelijkbare conclusies
als Bat-Sheva Albert in haar artikel ‘Adversus Iudaeos in the Carolingian Empire.’30 Volgens
Heil ‘… fällt in seinem Werk der uneingeschränkte optimistische Ton hinsichtlich der
Zukunft der Juden nach Massgabe christlicher Heilsgeschichtsdeutung auf.’31 De gangbare
anti-Joodse stellingnamen, kenmerkend voor zijn Westgotische achtergrond, neemt hij niet
over. Heil vindt ook, dat Claudius heel bewust uitspraken over Joden in zijn bronnen heeft
uitgekozen - geen bijvangst, dus - en met opzet soms zaken weglaat die te infaam waren of
correcties daarin aanbracht. ‘Here we find an independent exegete who rearranges his sources
according to his own views’.32 Anders dan Boulhol stelt Heil bovendien dat bij Claudius het
dispuut met het Jodendom historisch georiënteerd is. ‘Allegorie und Typologie blieben meist
in diese Perspektive eingebunden.’33
In hoeverre de constateringen van Boulhol en Heil opgaan voor Claudius’ commentaar
op Samuël/Koningen zal hieronder moeten blijken. Hun vaststelling dat Claudius in
vergelijking met andere exegeten van zijn tijd minder negatief georiënteerd was inzake het
Jodendom, kan met behulp van zijn exegese van de Libri Regum opnieuw worden nagegaan.
Daarbij zal ook de vraag gesteld moeten worden of Boulhol en Heil gelijk hebben als zij
zeggen dat Claudius in zijn exegese geen oog heeft voor de sociale, politieke en religieuze
context. Dat de bisschop van Turijn, met zijn onverbloemde stellingnamen over actuele zaken
als de omgang met religieuze beelden, de voorspraak van heiligen of de verering van relieken,
zich in zijn exegese volledig zou hebben afgesloten voor iedere verwijzing naar de eigentijdse
context, is in ieder geval niet zonder meer vanzelfsprekend. Ook de interessante conclusie van
Heil dat de Bijbeluitleg van Claudius historisch georiënteerd is, en dat zijn allegorische
exegese daaraan gebonden is, vraagt om nadere toetsing. Is zijn conclusie ook geldig voor
Claudius’ commentaar op de Boeken der Koningen?

Rondom het Koningencommentaar
In mijn eerste hoofdstuk heb ik al uiteengezet wat de stand van zaken is met betrekking tot de
edities van het Koningencommentaar van Claudius. Anders dan in de editie die te vinden is in
27

Johannes Heil, Kompilation. Zie in het bijzonder pp. 147-149; 197; 224-251. Boulhol refereert niet aan deze
studie. Vgl. verder Heil, ‘Labourers in the Lord’s Quarry’, over Claudius: pp. 80-82.

28

Heil, Kompilation, p. 251.

29

Ibidem, p. 249.

30

Albert, ‘Adversus Iudaeos in the Carolingian Empire’, pp. 124-128.

31

Heil, Kompilation, p. 250. Vgl. Idem, ‘Labourers in the Lord’s Quarry’, pp. 81-82.

32

Heil, ‘Labourers in the Lord’s Quarry’, p. 82.

33
Heil, Kompilation, p. 250. Vgl. Boulhol, Claude de Turin, p. 175-176, die weliswaar stelt dat Claudius zich
niet heeft laten meeslepen in een antagonisme tussen ‘littéralisme’ en allegorie, maar hem toch vooral ziet als
een ‘adepte du sens spirituel’.
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PL 50 onder de verkeerde naam van Eucherius, vinden we in PL 104 zijn commentaar onder
zijn eigen naam. Een belangrijk verschil tussen beide edities bestaat uit het volgende. PL 50
geeft alleen het feitelijke commentaar. PL 104 geeft naast het commentaar ook de erbij
horende brieven en bijlagen. In deze brieven komt het onderwerp ‘Jodendom’ - of daaraan
nauw verwante thematiek - niet voor. Voor deze opvattingen zijn we aangewezen op de
exegetische commentaren. Maar voor ik deze exegetische verklaringen van Claudius onder de
loep neem, bespreek ik eerst deze brieven.34 Ze informeren ons over de aanleiding en de
omstandigheden die een rol speelden bij de totstandkoming van het commentaar en ze kunnen
daarom helpen de bedoelingen van Claudius in het juiste licht te zien. Dat Claudius in deze
brieven zwijgt over het onderwerp ‘Jodendom’, duidt er vermoedelijk op dat dit onderwerp in
ieder geval geen rol speelde bij de directe ontstaansgeschiedenis van zijn commentaar.35
Het gaat om de volgende drie documenten. Voorafgaand aan het commentaar dat op
zichzelf uit vier boeken bestaat en dat opent met een index van hoofdstukken voor het eerste
boek, vinden we twee brieven.
(1) Een brief van Theutmirus, de abt van Psalmody, met een bijlage waarin hij 72 vragen aan
Claudius voorlegt over de tekst van Samuël/Koningen.
(2) Een antwoordbrief van Claudius aan Theutmirus, waarin hij hem vertelt hoe hij met deze
vragen van plan is om te gaan.
(3) Na het commentaar, verdeeld over vier boeken, volgt nog een derde brief van Claudius die
als praefatio voorafgaat aan de afzonderlijke behandeling van een groot deel van de 72 vragen
die Theutmirus eerder had gesteld.

Theutmirus: van leerling tot criticaster
Theutmirus, de abt van Psalmody, was geen onbekende voor Claudius. Vermoedelijk was hij
een Spaanse Visigoot, evenals Claudius zelf en een voormalige leerling van Claudius.36
Vooral op basis van zijn naam trekt Boulhol de conclusie over diens Spaanse antecedenten.37
Dat de abt zich als leerling van Claudius zag, schrijft hij zelf in zijn brieven.38 Of hij als
discipel ook lijfelijk bij Claudius in de leer is geweest, blijft onzeker. Gorman spreekt het
vermoeden uit dat dit misschien het geval is geweest in de periode dat Claudius lesgaf in de
hofschool te Chasseneuil of later in Aken, in de tijd voor hij tot bisschop werd benoemd.39
Het klooster Psalmodium, waarvan hij abt was, lag in de buurt van Nîmes en telde naar eigen
34

Chevalier-Royet, Lectures, pp. 222-228, wijdt eveneens een bespreking aan deze brieven. Ik verwijs voor deze
brieven naar de MGH-editie van zijn Epistolae, pp. 605-609 (het gaat om de brieven 8, 9 en 10).

35

Dat ligt anders in het begeleidend schrijven van Hrabanus’ Koningencommentaar. Daarin meldt Hrabanus
uitdrukkelijk zijn gebruik van de Hebraeus quidam.
36

Informatie over Theutmirus bij Boulhol, Claude de Turin, pp. 56-58 en Heil, ‘Claudius von Turin - eine
Fallstudie’, pp. 394-401.

37

Boulhol, Claude de Turin, p. 18 en 56. Ook Heil, ‘Claudius von Turin- eine Fallstudie’, p. 409 wijst daarop.

38

Claudius, Epistolae, p. 605, r. 16 en 36. De gehele correspondentie van Claudius met Theutmirus bestaat,
afgezien van het Apologeticum, uit 4 brieven van Claudius en 1 van Theutmirus. Dateringen volgens de MGHeditie en Boulhol, Claude de Turin. Het gaat om: Epistola 6, pp. 600-602: van Claudius bij het commentaar over
de Korintiërsbrief, uit 820 (MGH) of 821 (Boulhol); Epistola 7, pp. 602-605: van Claudius bij zijn uitleg van
Leviticus, uit maart 823; Epistola 8, pp. 605-607: Theutmirus aan Claudius met vragen over de
Koningenboeken; uit 821; Epistola 9, p. 607: van Claudius bij zijn commentaar op Koningen en Ruth, uit eind
823 (Boulhol) of 824 (MGH); Epistola 10, pp. 608-609: van Claudius over de vragen van Theutmirus bij
Koningen, uit 824.
39

Gorman, ‘The Commentary on Genesis of Claudius’, p. 282.
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zeggen van Theutmirus 140 monniken, een niet gering aantal voor die tijd.40 Volgens Boulhol
was het klooster echter geen ‘foyer intellectuel de premier ordre’.41
De verzoeken van de abt aan Claudius om Bijbelcommentaren werden in een vrij korte
periode, begin jaren twintig van de negende eeuw, door de bisschop van Turijn meer dan een
keer gehonoreerd. Zo ontving Theutmirus van Claudius commentaren bij het boek Exodus (in
821), Leviticus (in 823), de brieven van Paulus aan de Korintiërs (ca. 821) en misschien ook
een exegese van de brief van Paulus aan de Romeinen (ca. 818-820).42 Bovendien deed
Claudius, hoewel Theutmirus daar niet om had verzocht, zijn kleine allegorische uiteenzetting
over het boek Ruth cadeau tegelijk met de wel gevraagde uitleg van de boeken der Koningen.
(823/824).43 De verhoudingen schijnen dus goed te zijn geweest. Maar in de loop van slechts
korte tijd klinken ineens veel minder harmonieuze geluiden en blijkt de leerling in een felle
criticus van Claudius te zijn veranderd.44 Al eerder had hij er trouwens blijk van gegeven dat
hij als leerling discussies met Claudius niet uit de weg ging. Zo had hij aan Claudius een keer
verantwoording gevraagd waarom hij zijn bronnen niet in de marge vermeldde.45
Dat de relatie tussen Claudius en Theutmirus verbitterde, was het gevolg van het feit,
dat de laatste achter de rug van Claudius om diens commentaar op de brieven van Paulus aan
de Korintiërs ter screening op heterodoxe opinies naar het hof in Aken had gestuurd. Toen dat
blijkbaar niets had opgeleverd, moet Theutmirus een nieuwe poging hebben ondernomen om
de opvattingen van de bisschop aan de kaak te stellen. Dat valt althans op te maken uit het
verweerschrift of Apologeticum uit het najaar van 825, waarmee Claudius zich tegen hem
verdedigde. Weliswaar beschikken we slechts over veertien excerpten van dit werk, maar in
het eerste daarvan is sprake van een brief met bijlagen die de abt aan de bisschop van Turijn
had geschreven en die volgens deze laatste vol stond met achterklap en domheid.46 Uit deze
uittreksels blijkt bovendien dat de kritiek van Theutmirus zich in het bijzonder had gericht
tegen de iconoclastische standpunten en praktijken van Claudius. Over zijn
Bijbelcommentaren wordt daarin niet expliciet gesproken.
Gorman beschrijft Theutmirus in de tijd dat het conflict met de bisschop van Turijn
nog niet was uitgebroken, als de veruit belangrijkste aanhanger en medestander van Claudius,
40

Claudius, Epistolae, p. 612, r. 34-35.

41

Boulhol, Claude de Turin, p. 57.

42

Boulhol, Claude de Turin, p. 338.

43

Voor de dateringen en de ontvangers: zie het overzicht bij Boulhol, Claude de Turin, pp. 255-257 (dateringen),
pp. 331-344 (geadresseerden). In 2009 werd Claudius’ commentaar op Ruth samen met het commentaar van
Hrabanus Maurus op hetzelfde Bijbelboek uitgegeven: Raban Maur, Claude de Turin, Deux commentaires sur le
livre de Ruth. Texte Latin: G. Colvener et I.M. Douglas; Introduction, traduction, notes et index par Pierre
Monat, Parijs 2009 (Sources Chrétiennes, no 533).

44

Voor de achtergronden van dit conflict en zijn relatie met de iconoclastische standpunten van Claudius: zie
Heil, ‘Claudius von Turin - eine Fallstudie’ en Noble, Images, Iconoclasm, and the Carolingians, pp. 287-292.

45

Claudius, Epistolae, p. 603, r. 6-7. Vgl. Michael Gorman, ‘Source Marks and Chapter Divisions in Bede’s
Commentary on Luke’, RB, 112 (2002), pp. 246-290, daar pp. 260-261; idem, ‘The Commentary on Genesis of
Claudius’, pp. 312-316.

46

Claudius, Epistola 12, pp. 610-613: ‘Epistolam tuam cum adiunctis subter capitulis plenam garrulitate atque
stoliditate per quendam accepi rusticum portitorem …’ (p. 610, r. 18-19). Bisschop Jonas van Orléans die op
verzoek van Lodewijk de Vrome het Apologeticum van Claudius aan een kritisch onderzoek onderwierp,
beschouwde de brief van Theutmirus als een poging om Claudius weer op het rechte spoor te brengen. Maar
Claudius wilde daar niets van weten en verbrak de band van broederlijke liefde. Vgl. Noble, Images, Iconoclasm,
and the Carolingians, pp. 296 en 302. Verder Boulhol, Claude de Turin, p. 25.
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die met zijn invloed een bemiddelende rol speelde tussen Claudius aan de ene kant en het hof
in Aken en de bisschoppen in het zuidelijk deel van het Rijk, zoals Leidrad en Nibridius, aan
de andere kant.47 Boulhol heeft terecht zijn twijfels daarover. Volgens hem was Theutmirus
geen ‘grande figure de l’époque’. Zijn culturele ontwikkeling en onderscheidingsvermogen
waren beperkt. Vergeleken met de personen aan wie iemand als Hrabanus Maurus zijn
werken opdroeg, viel Theutmirus in het niet.48
Johannes Heil stelt dat zowel Claudius als Theutmirus, beiden voormalige hispani,
aanvankelijk onder keizer Lodewijk de wind mee hadden. Maar rond 820 kwam daar de klad
in omdat het politieke klimaat volgens hem minder gunstig werd. Ook andere uit Spanje
afkomstige figuren, zoals Theodulf van Orléans, Agobard en Benedictus van Aniane, verloren
invloed of stierven. Heil suggereert dat Theutmirus zich ten koste van Claudius een plaats
probeerde te verwerven in de entourage van Lodewijk, die nu vooral door personen uit meer
noordelijke streken werd bevolkt (Dungal, Adalhard, Wala, Hilduinus, Hrabanus). Maar meer
dan vermoedens zijn het niet, aldus Heil.49 Over Theutmirus horen we na de affaire Claudius
niets meer. Als er al bij hem sprake was van een strategie om binnen hofkringen een hoge
positie te krijgen, dan moet die als mislukt worden beschouwd. Berichten daarover ontbreken
in ieder geval. Wanneer de abt gestorven is, weten we niet, maar zijn brief aan Claudius is er
nog.
De vraag van de abt (Epistola 8)50
De brief van Theutmirus is de enige brief die we van hem kennen. Hij dateert uit 821 (of iets
later), want Theutmirus noemt gelijk aan het begin het Exoduscommentaar (uit 821) dat hij
van Claudius had ontvangen.51 Theutmirus noemt Claudius zijn vader en leermeester (Mi
pater et magister) en zichzelf zijn zoon (filius vester), een duidelijke aanwijzing voor de
geestelijke en tegelijk hiërarchische verbondenheid tussen hen beiden. Hij laat weten dat hij
genoten heeft van het Exoduscommentaar zoals hij eveneens veel plezier had beleefd aan het
commentaar over de brieven van Paulus, ‘leermeester der volkeren’. Dat had hij Claudius al
eerder laten weten.52 Om welke Paulinische brieven het hier precies gaat, is niet zeker. Het
ligt het meest voor de hand dat het de brieven aan de Korintiërs waren. Het gaat immers over
epistolae, meervoud, en het staat vast dat Theutmirus dit commentaar in ongeveer dezelfde
tijd, rond 821, van Claudius gekregen had samen met een brief van hem.53 Vreemd is het dan
47

Gorman, ‘The Commentary on Kings of Claudius’, p. 117.

48

Boulhol, Claude de Turin, p. 57.

49

Heil, ‘Claudius von Turin’, pp. 401-412. Ook de uit Spanje of Aquitanië afkomstige Jonas en Prudentius
passen volgens Heil in dat patroon en zouden als jongere garde net als Theutmirus geprobeerd hebben
aansluiting te vinden bij de nieuwe elite. Vgl. Boulhol, Claude de Turin, p. 60, die ervan uitgaat dat de
scheidslijn tussen het Zuiden en het Noorden Theutmirus niet verhinderde ‘de tourner le dos à son ami et
compatriote pour se joindre aux hommes de Nord qui accablaient celui-ci de leurs sarcasmes’.

50

Claudius, Epistola 8, opgenomen in MGH, is onvolledig, omdat de 72 vragen van Theutmirus zijn weggelaten.
PL 104, cols 623-634, geeft de brief én de vragen.
51

Het jaar 821 staat vast voor de zending van het Exoduscommentaar, omdat Claudius in een gedateerde brief uit
823 schrijft dat hij twee jaar eerder dit Exoduscommentaar aan Theutmirus heeft gestuurd.

52

Claudius, Epistola 8, p. 605, r.17: ‘in alia epistola quam misi.’ Die brief is verloren.

53

Claudius, Epistola 6, p. 600, r.15 - 602, r. 2. Vgl. voor dit commentaar op Korintiërs: Boucaud, ‘Claude de
Turin et Haymon d’Auxerre: deux commentateurs d’ I Corinthiens’.
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wel, dat Theutmirus juist dit commentaar over de beide Korintiërsbrieven twee jaar later
uiterst kritisch heeft behandeld door het achter de rug van Claudius om ter beoordeling en
veroordeling door te sturen naar het hof in Aken.54 Was er sprake van voortschrijdend inzicht
bij de abt van Psalmody en was het aanvankelijke plezier hem snel vergaan? Maakte hij
misbruik van een opmerking die zijn oud-leraar in een brief uit 823 had gemaakt, namelijk dat
hij zich graag liet beleren door Theutmirus?55
In de brief wordt bisschop Leidrad genoemd. Leidrad was een oude bekende van
Claudius, omdat hij in de school van deze bisschop van Lyon, na zijn geboorteland Spanje te
hebben verlaten, zijn exegetische training had ontvangen. Theutmirus vertelt, dat Leidrad zich
verheugd had uitgelaten toen hij erover hoorde. Maar waarover? Het genoemde
Exoduscommentaar uit 821? Of het eveneens vermelde commentaar van Claudius op de
brieven van Paulus uit diezelfde tijd? In 815 schreef Claudius een boek over de brief aan de
Galaten, op verzoek van Dructeramnus, abt van het klooster Saint-Chaffre, eveneens in het
zuiden, niet ver van Le Puy-en-Velay, en een jaar daarna over de brieven aan de Efeziërs en
Filippenzen, op verzoek van en opgedragen aan keizer Lodewijk zelf. Zouden hiermee die
vroege commentaren bedoeld kunnen zijn? 56 Dat lijkt me niet aannemelijk, omdat ze niet
rechtstreeks voor Theutmirus bestemd waren. Gorman trekt de conclusie dat de brief van
Theutmirus voor 816 moet zijn geschreven (en niet in 821), omdat volgens hem Leidrad in
816 gestorven zou zijn.57 Maar dat strookt niet met het genoemde Exoduscommentaar uit 821.
Boulhol gaat ervan uit dat Leidrad daarom langer geleefd moet hebben.58 Dat lijkt ook mij de

54

Claudius, Epistola 10, p. 608, r. 24 - 609, r. 10.

55

Claudius, Epistola 7, p. 603, r. 31-35: ‘En, carissime frater, sicut potui, respondi quibusdam inquisitionibus
tuis: pro qua re obnixe deprecor, ut si quid de his rebus, unde me interrogas, si quid invenisti melius vel deinceps
invenire potueris, gratissimum habebimus, si nos feceris nosse, quia ego magis amo discere quam docere.’ Een
vergelijkbare uitspraak van Claudius in Epistola 9, p. 607, r. 37- 608, r. 15. Daarover Steckel, Kulturen des
Lehrens, p. 577 en p. 588-589. Claudius zou volgens haar de drempelvrees bij zijn voormalige leerling hebben
willen wegnemen.
56

De tekst is niet zonder meer duidelijk: ‘Mi pater et magister, librum Exodi, quem misisti, relegi, quo gaudio
immenso gavisus sum, sive de epistolis magistri gentium Pauli in alia epistola, quam misi, ipse cognoscetis. Nam
et venerabilis pater Leidrath, quondam episcopus Lucdunensis, cum hoc audisset, gavisus est et ipse, rogavitque
eum michi multum ad scribendum, et miratus fuit, cur epistolam illi non misistis ex tanto tempore, et promisit,
quod ipse suam epistolam vobis missurus sit.’ Zie Epistola 8, 605, r. 18-21. Gorman, ‘Commentary on Kings of
Claudius’, p. 128, vertaalt of beter interpreteert de passage als volgt: ‘I have read again with great pleasure, my
father and master, the commentary on the book of Exodus you sent me. As you know from another letter which I
sent you, I also enjoyed your commentaries on the epistles of Paul, the master of the gentiles. The venerable
father Leidrad, formerly bishop of Lyons, was pleased when he heard about this and he asked me for your
commentary on Exodus which he very much wanted to have copied. He was surprised that you had not written
him for such a long time and he promised he would send you a letter.’ Ik zou ‘rogavitque eum michi multum ad
scribendum’ niet laten slaan op het kopiëren, maar op het schrijven van brieven: ‘… en hij [Leidrad] vroeg mij
[Theutmirus] hem (Claudius) vele brieven te schrijven.’
57
Gorman, ‘Commentary on Kings of Claudius’, p. 117; ‘Epistola 8, written after 814 and before the death of
Leidrad (816)’. In zijn ogen zou Claudius - inmiddels onder kritiek van het keizerlijk hof geraakt - een oude brief
van Theutmirus aan het begin van zijn commentaar hebben geplaatst om duidelijk te maken dat hij
hooggeplaatste aanhangers had. Deze these van Gorman wordt beaamd door Chevalier-Royet, Lectures, p. 224
en p. 245.
58

Boulhol, Claude de Turin, p. 55. Leidrad was tot 816 aartsbisschop van Lyon en trok zich daarna terug. Hij
werd opgevolgd door Agobard. Vgl. Boshof, Erzbischof Agobard von Lyon, pp. 20-37. Boulhol noemt M.-C.
Guigue, Obituarium Lugdunense, Lyon 1864, als bron van deze verkeerde sterfdatum.
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juiste verklaring.59 Vervolgens vermeldt Theutmirus na Leidrad ook nog Nimbridius, de
aartsbisschop van Narbonne, die we in hoofdstuk 2 tegenkwamen als degene bij wie Agobard
aanklopte om steun voor zijn verzet tegen de sociale omgang van christenen met Joden. Bij
Nimbridius gaat het hier duidelijk wel over het Exoduscommentaar van Claudius (de
expositione praefati libri), dat de bisschop graag gekopieerd of voorgelezen zag.60
De pointe van het eerste stuk van deze brief gaat mijns inziens vooral over het
uitblijven van brieven en andere levenstekens van Claudius. Die was intussen bisschop van
Turijn geworden (vanaf ca. 816) en liet blijkbaar weinig van zich horen in de omgeving waar
hij ooit als aankomend exegeet begonnen was. Theutmirus maakte zich daar duidelijk druk
over. Enige lichte irritaties zijn in de brief te bespeuren.61 Tegelijk blijkt hieruit dat de
exegeses van Claudius bij bisschoppen in het zuiden van het Frankische rijk in de smaak
vielen. Zijn commentaren waren gewild en gezocht.
Na deze beginalinea’s volgt dan het eigenlijke verzoek van Theutmirus, waaruit
opnieuw blijkt dat Claudius nog niets van zich had laten horen. De abt wil graag uitleg krijgen
over een groot aantal vragen betreffende de Bijbelse boeken van de Koningen. Die vragen had
hij eerder naar Claudius opgestuurd in brevi scheda, dat wil zeggen op een klein stuk
perkament of als een afzonderlijk traktaatje. Hij wilde een uitleg op basis van het volgende
stramien: eerst de letterlijke of historische betekenis, dan de allegorische en tot slot de morele
verklaring. Vervolgens schrijft hij dat Claudius de dertig kwesties die presbyter Beda indertijd
(tussen 715 en 725) over bepaalde passages uit deze Bijbelboeken uiteen had gezet op
verzoek van de Londense priester Nothhelm, niet hoeft te behandelen.62 Die uitleg van Beda
had de abt namelijk al in zijn bezit, samen met Beda’s verhandeling over de Tempel. Ze zitten
in één handschrift (uno in corpore), zoals Theutmirus Claudius laat weten. Wel dienen zijn
eigen vragen nog door Claudius gecorrigeerd te worden. Ze zijn nog niet op orde, zoals hij
schrijft. Theutmirus stelt zich hier duidelijk op als de leerling tegenover de leermeester,
Claudius, (ut magister ita discipulum emendate), al voegt hij er gelijk aan toe dat de fouten
vooral te wijten zijn aan de snelheid en nonchalance van de schrijver (scriptor). Enigszins
vreemd is het dat daarna de titels van de dertig kwesties van Beda alsnog in extenso worden
opgesomd.63 Maar uit het vervolg blijkt waarom. Theutmirus zou graag zien dat de
beantwoording van de dertig kwesties door Beda samen met de antwoorden van Claudius op
de vragen van Theutmirus in één boek zouden worden opgenomen met helemaal aan het
begin, als kleine voorwoordjes (praefatiunculas), een schrijven van Claudius en het verzoek
van Theutmirus, die zich hier - zo lijkt het wel - de rol van Nothhelm heeft aangemeten.
59

Het sterfjaar van Leidrad staat niet vast, wel de dag (28 december). Zie: Depreux, Prosopographie, pp. 287288.

60

Claudius, Epistola 8, p. 605, r. 23-25: ‘De domno Nimbridio patre nostro, archiepiscopo Narbonense, quid
dicam, quam inmenso fuit repletus gaudio, quoniam de expositione prefati libri ei dixi, quam humiliter eum
michi petiit ad legendum vel scribendum.’ Eerder was sprake van ‘librum Exodi’ (r. 16). Nimbridius stierf in
828. Zie Boulhol, Claude de Turin, p. 54, n. 26.

61

Claudius, Epistola 8, p. 605, r. 26-28: ‘Mittite, queso, crebras epistolas in his partibus episcopis abbatibus ac
monachis. Maxime, si vobis placet, michi filio vestro, qui semper hoc estuo et desidero.’ Vgl. Heil, ‘Claudius
von Turin - eine Fallstudie’, pp. 396-397. Heil wijst daar op al eerdere irritaties naar aanleiding van het uitblijven
van het commentaar op de brieven aan de Korintiërs.
62

Vgl. Bede: A Biblical Miscellany, Translated with notes and introduction by W. Trent Foley and Arthur G.
Holder, Liverpool 1999, pp. 81-87 voor informatie over Nothhelm en zijn kwesties.
63

In PL 104, cols 625-626, staan ze niet in de juiste volgorde. In Claudius, Epistolae, p. 606 wel. Vgl. Beda, In
Regum librum XXX Quaestiones, CCSL, 119, ed. Hurst, pp. 294-295.
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Aansluitend volgen dan de 72 vragen.64 Op die vragen en de beantwoording daarvan kom ik
in de volgende paragraaf terug. Nu moeten we vaststellen, dat Theutmirus dus niet zozeer
vroeg om een compleet commentaar, maar meer om de behandeling van zijn losse kwesties,
zoals Beda dat eerder had gedaan.65 Claudius pakte het echter anders aan, zoals zal blijken uit
zijn reacties.
Het antwoord van Claudius (Epistola 9)
Het antwoordschrijven van Claudius staat in Migne afgedrukt na de genoemde 72 vragen van
Theutmirus.66 De MGH-editie heeft als datering 824. Boulhol denkt aan eind 823.67 Als dat
juist is, dan betekent het dat Claudius een klein jaar ervoor nog een andere brief aan
Theutmirus had gestuurd, tegelijk met zijn Leviticuscommentaar, waarvan de datum vaststaat:
9 maart 823.68 In deze brief uit 823 aan Theutmirus verwijst Claudius naar eerdere werken
van hem, zoals zijn Exoduscommentaar (twee jaar eerder gestuurd) en zijn
Genesiscommentaar dat hij jaren daarvoor in drie boeken had afgerond, maar hij zwijgt
daarover de vragenlijst betreffende Samuël/Koningen, die de abt eerder had verzonden.
Tegelijk blijkt uit dit schrijven uit het voorjaar van 823 dat Claudius zich door Theutmirus
niets laat opdringen. De laatste had zich blijkbaar enigszins verongelijkt uitgelaten over het
feit dat hij om een Leviticuscommentaar had gevraagd, maar eerst een Exoduscommentaar
had gekregen en niet het gewenste boek over Leviticus. Hij voelde zich, zo liet hij weten,
bedrogen als Jacob (Gen. 29,15-30) die zeven jaar bij Laban had gewerkt om met diens
aantrekkelijke dochter Rachel te kunnen trouwen, maar ’s morgens in bed ontdekte dat Laban
zijn minder mooie dochter Lea aan hem had gegeven. Maar met dat bezwaar maakte Claudius
korte metten. Hij hoefde alleen maar de Bijbel te citeren die ter plekke schrijft dat het niet de
gewoonte is om de jongsten eerder ten huwelijk te geven dan de oudsten (Gen.29,26). Exodus
beschouwde Claudius op basis van de canonvolgorde immers als ouder dan Leviticus.69 ‘Alles
op zijn tijd,’ zal Claudius, die toch al geplaagd werd door de vele besognes van zijn
bisschopsambt,70 gedacht hebben en dat Koningencommentaar komt later wel.
In 824 of eind 823 was het dan wel zover. In zijn begeleidende brief 71 steekt Claudius
gelijk van wal. Zijn toon klinkt vriendelijk en voorkomend. Hij noemt de naspeuring
(inquisitio) van Theutmirus - bedoeld is waarschijnlijk de lijst met vragen - nuttig en
veelzijdig, maar zijn dringende verzoek (iubes) om vooraf in de editie een voorwoord op te
nemen samen met het verzoek van abt Theutmirus wordt direct afgewezen. ‘Velen in onze tijd
64

Deze zijn wel opgenomen in de Migne-editie, maar niet in de MGH-uitgave. Zijn dit de vragen, of een deel
ervan, die Theutmirus eerder aan Claudius had gestuurd in brevi scheda?

65

De Migne-editie die als titel XXX Quaestiones super libros Regum heeft, correspondeert dus meer met het
verzoek van Theutmirus dan met het feitelijke boek dat Claudius heeft geschreven.

66

PL 104, 633B-635C. Vgl. Claudius, Epistola 9, pp. 607, r.3-608, r.23.

67

Boulhol, Claude de Turin, p. 256.

68

Claudius, Epistola 7, p. 603, r.25-27: ‘die septimo Idus Martii anno incarnationis DCCCXXIII salvatoris Iesu
Christi domini nostri.’ Heil, ‘Claudius von Turin - eine Fallstudie’, p. 396, dateert verkeerdelijk 9 april 823.

69

Claudius, Epistola 7, p. 602, r.14-20. Of hieruit de conclusie kan worden getrokken dat de abt Leviticus
aantrekkelijker vond dan Exodus, laat ik in het midden.

70

Hoezeer Claudius werd afgeleid van zijn exegetische werk blijkt uit Epistola 6, p. 601, r.16-23.

71

Claudius, Epistola 9, p. 607, r.3 - p. 608 r.23.

13
139

pag 1-364.qxp_Opmaak 1 25-02-16 15:51 Pagina 140

komt zoiets verwaand en belachelijk voor’, schrijft Claudius unverfroren.72 Maar is deze
opmerking van Claudius inderdaad bedoeld als een deconfiture van de abt, zoals Heil
aanneemt?73 Claudius zegt namelijk niet met zoveel woorden dat hij dat zelf vindt, maar dat
velen in zijn tijd er zo over denken. Maar juist zij, zo laat hij er gelijk op volgen, hebben geen
benul van wat een praefatio eigenlijk beoogt: de lezer van tevoren instrueren over de
uitgangspunten van het werk.74 Niemand weet tegenwoordig nog wat, schrijft een geërgerde
Claudius.75 Het mag duidelijk zijn dat hij in deze brief meer een klaagzang aanheft over zijn
eigen tijd dan dat hij Theutmirus op de korrel neemt. Ik ga er evenmin vanuit, zoals
Chevalier-Royet doet, dat achter Claudius’ tegemoetkomende woorden slechts bittere ironie
schuilt.76
In deze brief laat Claudius aan Theutmirus weten dat hij bang is voor het publieke
oordeel, in het bijzonder van diegenen die naar het uiterlijk oordelen en geen rechtvaardig
oordeel weten te vellen (qui secundum faciem, et non iustum noverunt iudicare iudicium, r.
10-11). De tekst is bijna een letterlijk Bijbelcitaat (Joh. 7, 24).77 Daar treedt Jezus tijdens het
Loofhuttenfeest als leraar op. Maar de Joden begrijpen niet hoe Hij aan zijn kennis komt en
zoeken hem te doden. Jezus antwoordt dan dat zijn doctrina van God komt. Staat het
geciteerde vers op zichzelf en moeten we er niet teveel achter zoeken of is hier meer aan de
hand? Bedoelt Claudius te zeggen dat hij, als trouwe volgeling van Jezus en zijn leer,
evenzeer te maken heeft met onbegrip en vooroordelen? Verderop in de brief klinken
vergelijkbare geluiden over het van tevoren al een oordeel klaar hebben over wat katholiek of
ketters is, in plaats van beslissen op basis van wat iemand geschreven heeft.78 Aan het slot van
de brief, waar Claudius Theutmirus vraagt voor hem te bidden, schrijft hij dat hij gevangen zit
bij de rivier de Chobar, dat wil volgens hem zeggen bij ‘de last van deze wereld’ (secus
72

Claudius, Epistola 9, p. 607, r. 11-14: ‘… quod in opusculis nostris in expositione Pentatheuci atque libri
Regum et tuam petitionem et meam praefationem in capite ponere iubes. Quod multis nostro tempore
praesumptuosum esse videtur atque ridiculum.’
73

Heil, ‘Claudius von Turin - eine Fallstudie’, p. 397: ‘Theodemirs Vorschlag (…) wies Claudius wenig
freundlich als praesumptuosum … atque ridiculum zurück.’ Met de toevoeging van Heil, dat in de handschriften
geen rekening is gehouden met de wens van Claudius (n. 43).

74

Claudius, Epistola 9, 607, r. 14-15: ‘Qui si vim nominis praefationis nossent, non puto ista dicere potuissent
…’ De daaropvolgende beschrijving van wat een praefatio dient in te houden, is volgens de MGH-editeur
ontleend aan Isidorus’ Etymologieën (p. 607, n. 3 met de verwijzing).

75

Ibidem, r. 22-23: ‘Sciat, quisquis ille est, nostro tempori scientiam … deesse’. Heil, ‘Claudius von Turin - eine
Fallstudie’, p. 396, merkt op: ‘Das Lamentieren gehört zum Tenor fast aller Claudius-Briefe.’

76

Aan het eind van de brief, p. 608, r. 18-19, noemt Claudius Theutmirus ‘corpore longe positum, tamen mente
propinquum’. Vgl. Chevalier-Royet, Lectures, pp. 224-226, voor de ironische interpretatie. Zij gaat ervan uit dat
Claudius toen al op de hoogte was van de kritiek van Theutmirus op hem. Volgens mij was dat nog niet het
geval, zoals blijkt uit Epistola 10 (zie hierna).
77

Claudius, Epistolae, p. 607, r. 10-11: ‘Nolite iudicare secundum faciem, sed iustum iudicium iudicate’. In
MGH-editie niet aangegeven. Verderop in de brief wordt het Johannesevangelie opnieuw geciteerd (Joh. 6,45):
‘Et simus omnes docibiles Dei’ (p. 608, r.10), wat vervolgens verbonden wordt met 1 Kor. 3,7 (r. 12-13) waar
gezegd wordt dat alleen God zelf de wasdom geeft. Zonder God zijn de planters en sproeiers nergens. Dat geldt,
zegt Claudius, al voor de apostelen, hoeveel te meer voor mij (Claudius) en jou (Theutmirus) en voor wie dan
ook die in de laatste tijd ‘doctores’ schijnen te zijn. (‘qui in hoc novissimo tempore videmur esse doctores’, r.
15). Ook het citaat uit de brief aan de Korintiërs staat daar in een context van twist en na-ijver (vgl. 1 Kor. 3, 34). Hrabanus gebruikt een vers uit dezelfde passage van het evangelie van Johannes (7, 14-24) om zich te
verdedigen tegen zíjn critici; zie Hrabanus, Epistolae, p. 477, r. 31-33.
78

Ibidem, 607, r. 24-25.
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gravedinem huius saeculi).79 En alsof dat nog niet genoeg is, verzucht hij dat zijn woonstee te
midden van schorpioenen is (in medio scorpionum habitatio nostra). De Chobarrivier komt
meerdere keren voor in het boek Ezechiël en ligt in Babylonië, waar de bevolking uit Juda in
ballingschap naartoe was gevoerd.80 Ook de vermelde schorpioenen zijn afkomstig uit het
boek Ezechiël. In hoofdstuk 2 krijgt de profeet Ezechiël zijn zendingsopdracht. Het is goed
om de context - in de Vulgaatvertaling - er bij te horen. Ezechiël hoort de stem van God:
Mensenkind, ik zend jou tot de kinderen van Israël, afvallige heidenen, die van mij
zijn afgeweken (…) En de kinderen zijn hard van aangezicht en onbuigzaam van hart,
en tot hen zend Ik je; en jij zult tot hen zeggen: Dit zegt de Heer God. Of zij het nu
horen of het nalaten, omdat het een weerspannig huis is, zij zullen nochtans weten, dat
er een profeet geweest is in hun midden. Jij dan mensenkind, vrees hen niet en wees
niet beducht voor hun woorden, want zij zijn ongelovigen en gericht op subversie
tegenover jou en jij woont bij schorpioenen.81
De abt van Psalmody zal de teksten ongetwijfeld herkend hebben, zowel die uit het
Johannesevangelie als die uit Ezechiël. Hij zal daaruit begrepen hebben dat Claudius zich
belaagd voelde en zich als een miskende profeet beschouwde. Voelde Claudius zich in Turijn
in een soort ballingschap, net als Ezechiël in Babylonië? Je zou willen weten wie hij precies
met die schorpioenen op het oog had. Waren het de gelovigen van Turijn aan wie hij hun
religieuze praktijken van het vereren van beelden had ontnomen, toen hij bisschop was
geworden? Waren het ‘collega-doctores’ die zijn geschriften onder vuur namen om zijn
standpunten en werkwijzen?82
In deze sfeer van ballingschap en dreiging stuurde Claudius zijn commentaar op de
Libri Regum naar Theutmirus. Die had, zoals we gezien hebben, het verzoek gedaan zijn
vragen te beantwoorden, maar Claudius ging ook hier zijn eigen weg en gaf hem een
compleet commentaar, waarin hij slechts een deel van de vragen van Theutmirus
beantwoordde.83 Claudius koos een eigen spoor en wilde niet volstaan met een soort duplicaat
van de werkwijze van Beda, hoe hoog hij deze autoriteit ook had. Hij liet de abt dan ook
weten dat hij vooral rekening had gehouden met het oordeel van beroemde geleerden (ex
illustrium doctorum iudicio) en het gezag van anderen (ex aliorum auctoritate). Hij had ook
niet alle teksten (cuncta, quae scripta sunt) afzonderlijk besproken en van een antwoord
voorzien, maar vooral toegangswegen tot begrip (vias intelligentiae) willen openleggen. En
79

De interpretatie ‘gravedo’ heeft Claudius van Hiëronymus, Liber Interpretationis Hebraicorum Nominum,
CCSL, ed. De Lagarde, p. 130 (‘Chobar grauitudo uel grauitas siue electum’).

80

Ez. 1,1; 1,3; 3,15; 3,23; 10,15; 10,20; 10,22; 43,3.

81

Ez. 2, 3-6. Vertaling uit de Vulgaattekst. Ook het door Claudius uitgesproken verlangen om de Heer in zijn
glorie te aanschouwen (‘tamen Dominum nostrum in maiestate gloriae suae videre desiderio’) is een echo van
het visioen van Ezechiël: 3, 23: ‘Et surgens egressus sum in campum: et ecce ibi gloria Domini stabat quasi
gloria, quam vidi juxta fluvium Chobar …’ Chevalier-Royet, Lectures, p. 225, denkt dat Claudius hier een
persiflage geeft en verwijst niet naar de Bijbelse bron van zijn uitspraken.

82

Is het misschien Jonas van Orléans? Die zal later in zijn boek tegen Claudius (PL 106, 369B) hetzelfde beeld
gebruiken, maar nu gericht tegen Claudius. Vgl. Boulhol, Claude de Turin, p. 23, n. 49.

83

Italiani, La tradizione esegetica, geeft een schematisch overzicht van de door Claudius in zijn commentaar
behandelde passages die Theutmirus had voorgelegd: p. 42-43. Gorman, ‘Commentary on Kings of Claudius’,
p.118, suggereert dat het commentaar al af was en niet specifiek voor Theutmirus was gemaakt, maar dat lijkt me
minder waarschijnlijk. Zie Claudius, Epistola 10, 608, r. 30-32: ‘Quia igitur iam fautore Deo in superioribus
libris quibusdam interrogationibus tuis satisfactum esse puto.’
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als de abt van Psalmody betere oplossingen voor zijn vragen elders had gelezen of gehoord,
dan moest hij vooral niet nalaten om Claudius daarvan op de hoogte te brengen, want het
baatte hem meer om onderricht te worden dan te onderrichten (plus michi expedit discere
quam docere). Als een extraatje stuurde Claudius zijn allegorische uiteenzetting over het boek
Ruth mee, hoewel zijn frater karissime daar niet om gevraagd had.84
In cauda venenum (Epistola 10)
Na deze brief volgt in de uitgave van Migne het commentaar van Claudius in vier boeken.
Maar daarmee is de zaak nog niet af. Claudius stuurde nog een afzonderlijke bespreking van
die vragen van Theutmirus die hij niet in zijn commentaar had verwerkt. Het zijn er veertig,
waarbij Claudius ook enkele vragen bespreekt die de abt niet had gesteld, maar die hem zelf
blijkbaar na aan het hart lagen.85 Een ervan betreft de verhouding tussen de idolorum cultura
en de sermo de simulacrorum cultura.86 Of hij deze antwoorden tegelijk met het commentaar
heeft verstuurd of iets later en los daarvan, is niet heel duidelijk. Ik vermoed dat een
gelijktijdige verzending het meest voor de hand ligt, want Claudius spreekt over zijn
commentaar als het eerste deel van dit werk.87 Wel is er een apart kort voorwoord bij dat in de
MGH-editie in ca. 824 wordt gedateerd, dus hetzelfde jaar als het hiervoor besproken epistel.
In deze praefatio schrijft Claudius dat hij nu, aan het eind van dit boek (in fine libri huius),
zich ertoe wil zetten om nog een aantal vragen van Theutmirus apart erbij te betrekken.88 Hij
geeft ook de reden aan waarom hij deze vragen afzonderlijk wil behandelen: je moet geen
zuiver letterlijke kwesties (nudas littere questiones) vermengen met de spirituele bloemen van
de allegorie.89 Wat betreft zijn methodische uitgangspunten brengt Claudius hiermee een
belangrijk punt ter sprake. Hoe verhoudt zich volgens hem de letterlijke uitleg tot de
allegorische exegese? Claudius wil ze blijkbaar strikt gescheiden houden. Hrabanus en
Angelomus hebben daarover een andere opvatting, zoals we nog zullen zien in de volgende
hoofdstukken. Hoe dat precies uitpakt bij Claudius, bespreek ik in de volgende paragraaf. In
ieder geval kwamen lang niet alle vragen van Theutmirus in aanmerking voor een allegorische
bespreking. Hij zegt er bovendien bij, dat hij sommige kwesties buiten beschouwing heeft
moeten laten, omdat hij er niets over kon vinden in oude vertalingen of in de werken van
‘onze geestelijke voorouders’ (maiorum nostrorum). Maar het kan ook zijn, aldus Claudius,
84
Ibidem, p. 608, r. 5-15. Claudius merkt op dat het boekje eigenlijk meer hoort bij het boek Rechters dan bij het
boek Koningen (ibidem, p. 608, r.16-18). Ruth staat in de Bijbelse canon na Rechters en voor 1 Samuël. Zijn
opmerking lijkt ontleend aan Hiëronymus. Zie zijn Prologus Galeatus: ‘… Iudicum librum; et in eundem
conpingunt Ruth, quia in diebus Iudicum facta narratur historia.’ (Vulgata, ed. Weber, p. 364).
85

Claudius, Super libros regum, cols 811-834. Het betreft de nummers 11, 30, 37 en 38 (telling volgens Migne).

86

Het betreft kwestie 30, ibidem, 825C-827B. Zie ook het overzicht bij Italiani, La tradizione esegetica, pp. 4243. Het gaat hierin om het vraagstuk van de afgodendienst in relatie tot het vereren van beelden. Thomas Noble,
Images, Iconoclasm, and the Carolingians, pp. 288-294, laat in zijn bespreking van de iconoclastische
opvattingen van Claudius deze tekst buiten beschouwing.

87

Claudius, Super libros regum, 814C: ‘Iam nunc illud quod in priori parte operis huius praetermisimus …’

88

Claudius, Epistola 10, 608, r. 32. Vgl. 609, r. 1: ‘Et dum questiones tuas in manibus meis tenerem, finitis iam
superioribus libris …’

89
Theutmirus had dat wel min of meer gevraagd: zie Epistola 8, 605,r. 29-30: ‘Primum quantum ad historiam
stare postest; secundum si allegoriam recipit; tertium vero per omnia moralitatem.’ Gorman, ‘Commentary on
Kings of Claudius’, p. 118, noemt de vragen ‘mostly literal and pedantic’. De kwalificatie ‘pedant’ betwijfel ik.
Zie mijn bespreking van deze vragen in de volgende paragraaf.
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dat hij het zich niet kan herinneren iets dergelijks gelezen te hebben. Hij schaamde zich
trouwens niet voor zijn onwetendheid, want, zo schrijft hij letterlijk, ik word niet geleerd door
te lezen (de lectione non doceor). Een zekere tegendraadsheid en onafhankelijkheid kan
Claudius in ieder geval niet ontzegd worden.
Maar dan volgen plotseling enkele onthullende zinnen die al het voorgaande in een
ander daglicht plaatsen. Claudius schrijft namelijk dat hem, met in zijn handen nog de vragen
van Theutmirus, een brief uit het paleis in Aken bereikte. Daaruit viel op te maken dat
Theutmirus het commentaar van Claudius op de brieven aan de Korintiërs, dat hij hem twee
jaar eerder had gestuurd, had doorgespeeld naar het paleis om het door bisschoppen en
Rijksgroten te laten beoordelen en af keuren (iudicio episcoporum atque optimatum
dampnandum ad eundem iam dictum palatium presentari feceris).90 Gelukkig voor Claudius
bleek uit diezelfde paleisbrief dat het in Aken allemaal niet zo’n vaart had gelopen. Hij had er
blijkbaar nog vrienden die niet tot afkeuring waren overgegaan. Integendeel, ze hadden het
traktaat in alle nederigheid vriendelijk ontvangen om het vervolgens te kopiëren.91 Omdat het
commentaar van Claudius op de Korintiërsbrieven nog niet is uitgegeven, is het op dit
moment moeilijk te achterhalen wat de kritiek van Theutmirus heeft veroorzaakt. Johannes
Heil meent dat er weinig aanknopingspunten voor een dergelijke polemische actie van de kant
van Theutmirus in te vinden zijn. Wellicht heeft de abt met het commentaar andere bezwaren
tegen Claudius ingebracht, bijvoorbeeld over zijn omstreden optreden in Turijn.92
In zijn brief laat Claudius het oordeel aan God over. ‘Hij, de getuige van mijn leven en
de weldoener van mijn werk, moge consideratie met je hebben’, schrijft hij. Maar tegelijk zegt
hij waarop het staat: Theutmirus heeft niet geschroomd de waarheid geweld aan te doen. Hij
heeft leugens gesproken en schandaal gemaakt tegen een zoon van de moederkerk.93 Claudius
refereert hier aan Ps. 49, 20 (Vulgaat), waar we lezen over de zondaar: ‘Neergezeten sprak jij
tegen je broeder en tegen de zoon van je moeder stelde jij een struikelblok (scandalum).’ In
het woord scandalum klonk in de negende eeuw meer mee, dan alleen ‘struikelblok’. Er werd
een publieke zonde mee bedoeld, die de goddelijk gesanctioneerde orde van de maatschappij
ondermijnde.94

90

Claudius, Epistola 10, 609, r. 1-5. Heil, ‘Claudius von Turin - eine Fallstudie’, p. 398, verstaat onder de
optimates geleerden, maar hofautoriteiten is zeker ook een mogelijkheid.
91

Claudius, Epistola 10, p. 609, r. 5-7: ‘Quem tractatum ibidem non dampnandum, sed scribendum amici mei
non solum humiliter sed etiam amabiliter susceperunt.’

92

Heil, ‘Claudius von Turin - eine Fallstudie’, p. 400. Vgl. Boulhol, ‘Esegesi compilativa‘, pp. 157-163, waarin
hij op basis van de handschriften de uitleg van Claudius bij de passage 2 Cor. 5, 16b (Et si cognovimus
secundum carnem Christum, sed nunc iam non novimus) heeft onderzocht. Zijn conclusie: ‘… il passo in esame
non riguarda direttamente, o almeno per se, la questione iconologica.’
93

Claudius, Epistola 10, r. 7-9: ‘Ignoscat tibi Dominus, testis vitae meae et largitor operis mei, qui non timuisti
sermonibus detrahere veritatis et sedens adversum me loqueris mendacium et adversus filium matris ececclesiae
posuisti scandalum …’ Heil, ‘Claudius von Turin - eine Fallstudie’, p. 398, laat ‘de getuige van mijn leven en de
weldoener van mijn werk’ slaan op Theutmirus in plaats van op God. Dat lijkt me niet juist, omdat nergens uit
blijkt dat Theutmirus een dergelijke positie als testis en largitor heeft bekleed. Vgl. daarentegen Paulus in Ro. 1,
9: ‘Testis enim mihi est Deus’; dezelfde uitdrukking in Fil. 1,8.

94

Voor scandalum zie De Jong, Penitential State, pp. 151-152; 232-233; 237-239. Zij verwijst op p. 238, n. 105,
onder meer naar de synode van Parijs (829), waarop werd vastgesteld dat voorkomen moet worden dat valse
beschuldigingen tegen bisschoppen tot schandaal leiden (‘ut non per inanem et falsam suspicionem contra nos
scandalum sumant’), MGH, Concilia III, ed. W. Hartmann, p. 674 (c. 10). Of een dergelijke uitspraak iets van
doen heeft met de affaire Claudius (hij was in 829 al gestorven) is helaas moeilijk te achterhalen.
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Aan het slot van het epistel volgt nog een andere Bijbelse verwijzing. Claudius
herinnert de abt aan de dood van Uzza. ‘Houd die maar in gedachte, nu je nog leeft’, zo laat
hij hem weten. Net als eerder met zijn verwijzingen naar het evangelie van Johannes, de
profeet Ezechiël of Psalm 49, is de Heilige Schrift voor Claudius in de meest letterlijke zin
een armarium, archief en wapendepot ineen. Uzza komt voor in 2 Samuël 6. Daar wordt
verteld hoe David de ark van het verbond, die nog geen plaats in Jeruzalem had gekregen, in
processie ging ophalen. Tijdens die tocht dreigde de ark van de wagen te vallen. Uzza, een
van de wagenmenners, voorkwam dat door zijn hand naar de ark Gods uit te strekken. Maar
hij werd door God onmiddellijk gestraft voor zijn vermetelheid of onbezonnenheid. Super
temeritate, zegt de Vulgaat. Hij stierf ter plekke naast de ark (vv. 6-7). Ik denk niet, dat
Claudius zo ver ging dat hij zijn eigen werk voor even onaantastbaar hield als de ark Gods,
maar wel dat de abt met zijn ondoordachte handelen de toorn Gods verdiende, temeer daar
Uzza met de beste bedoelingen zijn actie ondernam, terwijl dat bij Theutmirus niet zo zeker
was. De situatie wordt nog spannender, als we ons realiseren dat Theutmirus nota bene zelf in
zijn lijst met kwesties een vraag over deze tekst had gesteld: ‘Waarom wordt Uzza gedood,
die met zijn hand de ark des Heren stutte zodat ze niet ter aarde stortte? En wat betekent zijn
“vermetelheid” (temeritas)?’95 In zijn commentaar, dat Theutmirus op dat moment nog niet in
handen had, is Claudius er met een allegorische verklaring inderdaad op teruggekomen: Uzza
staat voor het volk van de Joden, dat jaloers is op de heidenen en zich zelf beroofd heeft van
het geschenk van het heil door wet en evangelie door elkaar te halen.96
Het verdere verloop van het conflict tussen Claudius en Theutmirus blijkt uit het
scherpe verweerschrift dat Claudius in het jaar (825) erna zal opstellen. Daaruit wordt
eveneens duidelijk dat Theutmirus na de brief van Claudius waarin hem de corrigerende Uzza
als waarschuwend exempel werd voorgehouden, met nog meer energie de aanval had
voortgezet.97 Maar zo ver was het in 823/824 nog niet. Het blijft daarbij wat raadselachtig
waarom Claudius - na zijn verwijten aan de abt van Psalmody - toch zijn antwoorden op diens
vragen aan hem heeft verstuurd en bovendien min of meer gelijktijdig ook het commentaar
zelf aan hem heeft doen toekomen. Slechts één keer klinkt een lichte ergernis in de
beantwoording van de vragen van Theutmirus door.98 Bleef er ondanks alles een diepe
verbondenheid met zijn oude landgenoot die Claudius daartoe bracht, zoals Pascal Boulhol
zich afvraagt? Of was het een tactische zet om de sympathie van Theutmirus terug te winnen,
zoals Gorman veronderstelt?99 De laatste verklaring lijkt me het minst geloofwaardig, want
95

Claudius, Super libros regum, 630A, Quaestio 32.

96

Claudius, Super libros regum, 695 A-B: ‘Ibi sacerdos, qui arcam incautius, quasi corrigendo [curs. PH] tetigit,
mox a Domino percussus occubuit: quia Iudaeorum populus dum gentibus invidet, salutis se munere privat,
dumque legem vult Evangelio miscere, utriusque sibi gratiam tollit.’ De tekst is ontleend aan Beda, VIII
Quaestiones, zie M. Gorman, ‘Bede’s VIII Quaestiones and Carolingian Biblical Scholarship’, RB 109 (1999),
pp. 32-74. De Latijnse tekst van de achtste kwestie op pp. 70-74, citaat op p. 72, r. 335-338. Bij Italiani, La
tradizione esegetica, ontbreekt deze verwijzing naar Beda. Knibbs, ‘The Manuscript Evidence for the De octo
quaestionibus’, pp. 155-156 en 166, is sceptisch over het auteurschap van Beda voor sommige van de acht
quaestiones, maar neigt ertoe de achtste kwestie wel aan Beda toe te schrijven.
97
Noble, Images, Iconoclasm, and the Carolingians, pp. 290-294, geeft de inhoud van het excerpt dat nog rest
van het Apologeticum, weer.
98

Claudius, Super libros regum, 817A: ‘nimis stolida interrogatio tua.’

99

Boulhol, Claude de Turin, p. 58: ‘Faut-il attribuer cette indulgence - étonnante chez un homme si emporté - à
une secrète nostalgie de l’émigré espagnol, au mal de pays d’ un clerc soupirant après sa province natale et peu
exigeant dans ses liens d’amitié, pourvu qu’ils lui permissent de rester en relation avec son milieu d’origine?’
Gorman, ‘The Commentary on Kings of Claudius’, p. 117 (‘a gesture of reconciliation’).
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Claudius hield onverminderd vast aan zijn standpunten over idolatria en intercessio, zoals
blijkt uit zijn beantwoording van Quaestio 30.100 Dat lijkt niet op een gebaar van verzoening.
Maar een mal de pays klinkt me als nogal romantisch niet erg overtuigend in de oren.
Misschien moeten we eerder denken aan de wijze waarop leerstellige controverses, met
debatten op het scherp van de snede, in de Karolingische wereld werden uitgevochten en
tegelijk, met inschakeling van de vorst, zo goed als mogelijk beheersbaar werden gehouden.
Claudius werd uiteindelijk niet uit zijn bisschopsambt gezet. Exegetische commentaren
hadden in dergelijke conflicten hun eigen functie. Daarom stuurde Claudius zijn exegetische
werk toch aan Theutmirus op, als ware het zijn geloofsbrieven. Had Claudius aan de abt niet
al eerder laten weten dat je je alleen op basis van wat iemand geschreven heeft, een oordeel
kunt vellen over wat katholiek of ketters is?101

Claudius en zijn exegese ad litteram
Tot nu toe is in het wetenschappelijke onderzoek nauwelijks aandacht besteed aan de inhoud
van de vragenlijst die Theutmirus over Samuël/Koningen aan Claudius had voorgelegd.102
Gorman doet die vragen af als ‘mostly literal and pedantic’ en staat er verder niet bij stil.103
Chevalier-Royet volstaat met een korte karakterisering van één bladzijde.104 Heil denkt dat er
sprake is geweest van twee reeksen van vragen. De antwoorden op de eerste serie stelden
Theutmirus volgens Heil niet tevreden, waarop de abt Claudius met nieuwe vragen bestookte.
De antwoorden van Claudius op deze tweede reeks zouden dan de veertig zijn die in de
uitgave van Migne staan afgedrukt achter het eigenlijke commentaar en zijn voorzien van een
kort briefje of praefatio van Claudius.105 Dat zou betekenen dat de nummering (1 tot 72) in de
uitgave van Migne van latere datum is en niet van Theutmirus zelf afkomstig is. In de brief
die Claudius vooraf liet gaan aan zijn Koningencommentaar staat inderdaad, zoals Heil
vermeldt, dat hij de vragen van de abt zo goed en zo kwaad als hij kon beantwoord heeft
(respondi inquisitionibus tuis) en in het briefje bij de veertig antwoorden schrijft Claudius dat
hij van mening is dat sommige vragen inderdaad voldaan zijn, maar dat andere vragen van
Theutmirus nog een aparte behandeling vereisen.106
100

Claudius, Super libros regum, 825C-827B.

101

Claudius, Epistolae, p. 607, r. 21-25.

102
De 72 vragen zijn opgenomen in Claudius, Super libros regum, cols 627A-634B. In het vervolg verwijs ik
ernaar met het nummer dat in de editie van Migne wordt vermeld. Ook bij de 40 antwoorden van Claudius,
Super libros regum, cols 811B-834C, refereer ik aan het nummer in Migne. De nummers 37 en 38 van Claudius
vormen één geheel. Dus het gaat eigenlijk om 39 antwoorden. Waarom dat gedeelte, 830A-834A, twee nummers
heeft meegekregen is mij niet duidelijk, of het zou moeten zijn om zo aan het getal 40 te komen. Het getal 72
heeft immers ook al Bijbelse connotaties.
103

Gorman, ‘The Commentary on Kings of Claudius’, p. 118.

104

Chevalier-Royet, Lectures, p. 316.

105

Heil, ‘Claudius von Turin - eine Fallstudie’, pp. 397-398. De praefatio = Claudius, Epistola 10, pp. 608-609.
In de MGH-editie is alleen de brief opgenomen, niet de erbij behorende antwoorden. Daarvoor zijn we
aangewezen op de editie van Migne.
106

Claudius, Epistola 9, p. 607, r. 28-30: ‘… ex aliorum auctoritate interrogationibus tuis, non quantum debui,
sed quantum potui, satisfeci …’; r. 37: ‘Sicut potui, respondi inquisitionibus tuis.’ Epistola 10, p. 608, r. 30-32:
‘Quia … in superioribus libris quibusdam interrogationibus tuis satisfactum esse puto, frater karissime
Theutmire, nunc autem quasdam questiones tuas in fine libri huius conectere studemus …’
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Mij lijkt het, dat dit niet per se hoeft te betekenen dat er twee afzonderlijke lijsten met
vragen zijn geweest. Het kan ook zo zijn, dat er één lijst met kwesties, die bestond uit 72
nummers, is geweest, maar dat die door Claudius niet in één keer is afgedaan. Een deel ervan
is dan door Claudius in zijn commentaar behandeld. Dat wordt immers duidelijk uit
opmerkingen van Claudius bij zijn beantwoording van de vragen van Theutmirus. Regelmatig
verwijst hij terug naar zijn commentaar. Uiterst consciëntieus verbindt hij de afzonderlijke
antwoorden daarmee. Zo schrijft hij: ‘zie voor de betekenis het eerdere deel van dit werk’107
of ‘we moeten terugkomen op wat eerder in het bovenstaande is overgeslagen.’108 Twee keer
refereert hij bovendien aan zijn oudere Exoduscommentaar, dat eerder aan Theutmirus was
gestuurd.109 Claudius heeft er volgens mij dus bewust voor gekozen om een deel van de
vragen van de abt niet in zijn commentaar te beantwoorden. Met zoveel woorden schrijft hij
ter inleiding op zijn antwoorden dat hij het nutteloos (superfluus) vindt om letterlijke kwesties
te vermengen met de allegorische uitleg. Die laatste had zonder meer zijn voorkeur, zoals
blijkt uit zijn woordgebruik: allegorische bloemen (allegoriae flores) tegenover letterlijke
kwesties die niet veel om het lijf hadden (nudas littere questiones).110 Tegelijk nam hij ze toch
serieus en beschouwde hij het commentaar samen met de appendix als één geheel, gezien zijn
opmerking dat het commentaar het eerdere deel vormt (in priore parte operis hujus).111 Ook
de titel, die Claudius naar alle waarschijnlijkheid zelf aan zijn werk gaf, duidt daarop: Liber
informationum litterae et spiritus in libro Regum.112
Ten slotte zijn er nog vragen die helemaal niet door Claudius van een antwoord
werden voorzien. Dat geeft hij zelf toe: Sommige blijven onbesproken omdat hij er niets over
heeft kunnen vinden, noch in oude vertalingen, noch in een of ander gezaghebbend werk.113
107

Claudius, Super libros regum, 817B-C: ‘quid tamen ista significent, in priore parte operis hujus, jam
expositum est’ (antwoord 15 op vraag 25 over de vervloeking van de bergen van Gilboa, 2 Sam. 1,21). In het
commentaar, 688B-C, wordt de betekenis daarvan inderdaad uitgelegd. Dezelfde werkwijze in antwoord 10 op
vraag 20 van Theutmirus: ibidem, 814B-C: ‘Quid tamen ista significant, in libro primo operis hujus ex dictis
majorum nostrorum, ut Dominus dedit, et invenire potuimus, jam expositum est.’ Vgl. de uitleg in 671A-672C.
Ook in antwoord 21 op vraag 39 (630C-D) is een vergelijkbare verwijzing te vinden (‘in superiore parte in fine
secundi libri operis hujus tractatum est’, 819D-820A. Hetzelfde gebeurt in antwoord 25 (822D): ‘Sed huic in
tertio libro operis hujus responsum est. Hoc solummodo de quaestione tua remansit, utrum …’ In antwoord 31
(827B) schrijft hij, dat hij enkele vragen heeft overgeslagen omdat die al opgelost zijn in het eerdere
commentaar. Dat klopt precies voor de vragen 56 en 57 van Theutmirus. Die had hij inderdaad overgeslagen
omdat ze al beantwoord waren. Vgl. in het commentaar, waar 740C-742A het antwoord vormt op vraag 56 en
761B-764B het antwoord vormt op vraag 57. Zelfde procedé in antwoord 32 (828A).
108

Ibidem, 821A ‘quod antea in superioribus praetermissum est’ met bovendien nog een verwijzing naar zijn
eerdere antwoord 15. Claudius houdt duidelijk van consistentie.

109

Zie antwoord 2 over de vraag van Theutmirus betreffende de efod (het linnen kleed in 1 Sam. 2, 18): ‘Sed hoc
in libro formationum literae et spiritus, in tractatu, videlicet Exodi, quem ante aliquos annos exposuimus,
sufficienter a nobis expositum est’, ibidem, 811D. Vgl. antwoord 26 in 823C.

110

Claudius, Epistola 10, p. 608, r. 32-33: ‘… quia superfluum michi visum est, ut nudas littere questiones inter
spiritales permiscere debuissem allegoriae flores.’

111

Volgens Albert gaat het om twee totaal verschillende werken. Zie haar ‘Adversus Iudaeos in the Carolingian
Empire’, p. 124. Claudius zelf zag dat dus niet zo, al is het waar dat er een duidelijk onderscheid bestaat tussen
zijn aanpak in het commentaar en zijn beantwoording van de vragen van Theutmirus.

112

Zie in mijn hoofdstuk 1 de paragraaf over de edities van zijn commentaar.

113

Claudius, Epistola 10, p. 608, r. 33-35: ‘Quedam vero remanent indiscussae, quia nec in antiquis
translationibus aliquid exinde translatum repperi nec in maiorum nostrorum opusculis aliquid expositum legi.’
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Opnieuw wordt duidelijk, dat Claudius er belang aan hecht verantwoording af te leggen aan
de abt over zijn werkwijze.

Honger naar kennis: Scire volo
Voordat Theutmirus bij Claudius aanklopte, had hij, zoals blijkt uit zijn lijst met quaestiones,
eerst zelf de tekst van Samuël/Koningen grondig bekeken, misschien samen met een deel van
zijn monniken. Zoiets was geen nieuw fenomeen.114 Uit eerdere tijd kennen we bijvoorbeeld
de vragen die de rijke weduwe Marcella over de Bijbel aan Hiëronymus stelde en die hij in
uitvoerige brieven beantwoordde of de vragen die Simplicianus aan Augustinus voorlegde.115
De vragen van priester Nothhelm werden door Beda in behandeling genomen. Het voorbeeld
van Beda komt het dichtst in de buurt van Theutmirus en Claudius, omdat Theutmirus zelf het
verband legde tussen zijn eigen vragen en de dertig kwesties die Beda over de libri Regum
uiteen had gezet.116 Alleen zijn de antwoorden van Beda wel, maar de vragen van Nothhelm
niet afzonderlijk overgeleverd.117 Ook Alcuin, tijdgenoot van Claudius, beantwoordde 281
quaestiones van zijn leerling Sigwulf over het boek Genesis.118
Met verwijzing naar zijn gestuurde vragen verzocht de abt aan Claudius om deze
kwesties zowel op het niveau van de historia te bekijken, alsook de allegorische en morele
dimensie erbij te betrekken.119 Deze aanpak doet sterk denken aan het kloosterlijke onderwijs
waarin leerlingen vragen kunnen stellen aan hun magister. Dat Theutmirus, enerzijds
opdrachtgever, zichzelf anderzijds als discipulus van Claudius afficheert, bevestigt dit. Ook
bij andere commentaren waar de abt van Psalmody Claudius om vroeg, zien we dit patroon.120
Wat voor soort vragen had Theutmirus aan Claudius nu voorgelegd? Hoe reageerde
Claudius daarop? Speelden in de vragen en antwoorden onderwerpen die te maken hadden
met het Joodse volk eveneens een rol, en zo ja, welke? De 72 vragen volgen het verloop van
wat in de Samuël/Koningen wordt verhaald. De eerste vraag gaat over de eerste verzen van 1
Samuël en de laatste over de slotverzen van 2 Koningen. Vraag 1 tot en met 24 betreffen het
eerste boek Samuël; vraag 25 tot en met 39 het tweede boek Samuël; vraag 40 tot en met 58
het eerste boek Koningen en vraag 59 tot en met 72 het tweede boek Koningen. Soms wordt
alleen een Bijbelcitaat gegeven zonder een vraag erbij. Theutmirus wil deze passage blijkbaar
graag toegelicht zien. Maar in de meerderheid van de gevallen stelt de abt wel bepaalde

114
Gustave Bardy, ‘La littérature patristique des “quaestiones et responsiones” sur l’Écriture sainte’, Revue
Biblique 41 (1932), pp. 210-236; 341-369; 515-537; Ibidem, 42 (1933) pp. 14-30; 211-229; 328-352.
115

Kelly, Jerome, pp. 91-103. Paul van Geest, ‘Inleiding’ in Augustinus aan Simplicianus over verschillende
kwesties, vertaald door Izak Wisse met een inleiding van Paul van Geest, Zoetermeer 2013, pp. 7-26.

116

Claudius, Epistola 8, pp. 605-606.

117

Beda, In Regum librum XXX Quaestiones, CCSL 119, pp. 289-322.

118

Alcuin, Interrogationes et responsiones in Genesim, PL 100, cols 515-566.

119

Claudius, Epistola 8, p. 605, r. 30-31.

120

Zie de brief bij het Leviticuscommentaar met bijna dezelfde bewoordingen: Claudius, Epistola 7, p. 603, r.
32: ‘En, carissime frater, sicut potui, respondi quibusdam inquisitionibus tuis: …’ Uit antwoord 26 (Claudius,
Super libros regum, 823B-C) valt bovendien op te maken dat Theutmirus vragen had gesteld (‘unde me per tuas
litteras interrogasti’) over het Exoduscommentaar, dus niet vooraf, maar pas toen hij dat van Claudius al
ontvangen had, namelijk over een verschil tussen de uitleg van Beda en die van Claudius. Waarop de laatste
reageerde met: ‘ipsum beatum Bedam, si vivus in corpore esset, interrogare vellem’!
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vragen. Meestal kort en bondig: Waarom wordt dit gezegd? Wat betekent dat? Kan zoiets
letterlijk? Wat is dit? Over het Joodse volk stelde de abt geen enkele rechtstreekse vraag.121
Opvallend is de interesse van Theutmirus voor tegenspraken in de Bijbelse teksten.
Meerdere keren geeft hij er voorbeelden van. Vraag 14: ‘Waarom wordt er over Saul
geschreven dat hij een zoon van één jaar was toen hij begon te regeren’ (1 Sam. 13,1), terwijl
er eerder gezegd werd dat hij ‘van de schouders opwaarts boven het volk uitstak’(1 Sam.
9,1)?122 Vraag 37: in 2 Sam. 18,18 staat dat Absalom geen zoon had, maar in 2 Sam. 14,27
lezen we dat hij er drie had plus een elegante dochter.123 Vraag 39: over 2 Sam. 24,1. Waarom
wordt David gestraft als hij een volkstelling houdt, terwijl andere koningen die dat ook doen,
niets wordt kwalijk genomen?124 Vraag 47: in 1 Kon. 8,9 staat dat de ark van het verbond
alleen de twee stenen tafelen bevatte, maar uit de brief aan de Hebreeën 9,4 blijkt dat er ook
het manna en de staf van Aäron in bewaard werden. Als ze er niet in zaten, waarom zei de
apostel dat dan? En als ze er wel in zaten, wie heeft ze daar er dan in gebracht? 125 Vraag 58:
In 1 Kon. 21,24 wordt over koning Achab gezegd dat ofwel de honden hem zullen verslinden
ofwel de vogels. Maar een hoofdstuk later blijkt hij gewoon begraven te worden in Samaria.
Hoe zit dat?126 Een bepaald soort scherpzinnigheid kan de abt niet ontzegd worden. Of waren
het de lastige opmerkingen van zijn monniken waarmee hij te maken had gehad?
Van de 72 vragen worden er 13 niet behandeld, noch in het commentaar, noch in de
bijlage.127 Claudius geeft er geen specifieke redenen voor, behalve dan zijn al eerder
gememoreerde uitspraak dat hij er niets over heeft kunnen vinden. Gezien zijn iconoclastische
opvattingen is het enigszins opmerkelijk dat Claudius niet ingaat op de kwesties 68 tot en met
70, waar Theutmirus vraagt naar de betekenis van lucus die uit het huis des Heren door
koning Josia werd verwijderd, en naar de idola effeminatorum en aras portarum die door hem
werden vernietigd.128 Bij de beantwoording van andere kwesties gaat Claudius weer wel in op

121

De enige keer dat de Hebraei door Theutmirus genoemd worden, is in Quaestio 51 (Claudius, Super libros
regum, 631D), waar hij zich de vraag stelt waarom Mozes bij de bouw van de tabernakel alleen van Hebreeën
gebruikt maakte, terwijl Salomo bij de bouw van de tempel ook vreemdelingen inhuurde. In de antwoorden van
Claudius komt het onderwerp wel aan de orde.
122

Ibidem, 628B.

123

Ibidem, 630C.

124

Ibidem, 630C-D.

125

Ibidem, 631B-C.

126

Ibidem, 632B-C.

127

Het gaat om vraag 19 (1 Sam. 17,4.33.55 over Goliat als vir spurius (bastaard) en over de afkomst van David;
en ook over 1 Sam. 20,17 waar Jonatan trouw zweert aan David). Vraag 30 (2 Sam. 5,8 over de prijs die David
uitloofde voor wie de Jebusiet zou verslaan). Vraag 31 (2 Sam. 5,18-25 over het geruis in de perenbomen).
Vraag 35 (2 Sam. 8,1-12 over de overwinningen van David op de Filistijnen, Moabieten en Syriërs). Vraag 41 (1
Kon. 2,5-9 over de opdracht van David op zijn sterfbed aan Salomo om wraak te nemen op twee oude
tegenstanders van David). Vraag 43 (1 Kon. 2, 17-25 over het verzoek van Adonia te mogen trouwen met Abisag
en de opdracht van Salomo hem te vermoorden). Vraag 49 (over de toonbroden en over wie er de tempel mocht
betreden). Vraag 51 (waarom Mozes geen gebruik maakte van buitenlanders bij de bouw van de tabernakel en
Salomo wel). Vraag 53 (waarom het vuur van het houten offeraltaar het hout niet verbrandde; vgl. Ex. 38,1).
Vraag 68, 69 en 70 (over 2 Kon. 23, 6-9 over Josia die de bezem haalt door de afgodencultus). Vraag 72 (over 2
Kon. 27-29 over Joachim die uit de gevangenis wordt verlost; slot van het 2 Koningen).
128

Lucus, een god toegewijd bos, staat hier vermoedelijk voor het beeld van de godin Asjera. Zie de Nieuwe
Bijbelvertaling (NBV) t.a.p. De verwijfden uit idola effeminatorum, waren mogelijk mannelijke
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vergelijkbare beschrijvingen, in het bijzonder naar aanleiding van de daden van Koning
Ezechias (Hizkia). Het meest uitgesproken en precies is antwoord 30, dat dus eigenlijk geen
antwoord is, maar een extra uiteenzetting van Claudius zelf, over de idolorum cultura.129 Eén
keer corrigeert hij de vragensteller, een andere keer vindt hij een vraag wel erg dwaas, maar
gaat er toch op in.130 Verder schrijft Claudius ook enkele passages die geen antwoorden zijn
op vragen van Theutmirus, maar aanvullingen op zijn eerdere commentaar. Daaruit blijkt
opnieuw dat Claudius het commentaar en de appendix als één geheel beschouwt. Het betreft
de ‘antwoorden’ 9, 11, 37/38 en het al vaker genoemde antwoord 30.131
Een groot deel van de vragen die de abt aan Claudius voorlegde, gaat over de
letterlijke of historische betekenis van een woord of tekstpassage. Daarmee situeerde de abt
zich in een bekende traditie, die door Hiëronymus ooit was geëntameerd met zijn Liber
interpretationis hebraicorum nominum en De situ et nominibus locorum hebraicorum en door
Isidorus van Sevilla werd voortgezet met zijn Etymologiae. Wat, aldus Theutmirus, is een
‘efod’ (vraag 4 over 1 Sam. 2,18), wat wordt bedoeld met Abel magnum (vraag 11 over ‘de
grote steen’ in 1 Sam. 6, 18), wie is Chineus (vraag 17 over de Kenieten, 1 Sam. 15, 6), wie
zijn de Cerethi en Phelethi (vraag 36, over de Keretieten en Peletieten, 2 Sam. 8, 18), wat is
ligna thina voor soort hout (vraag 52, over 1 Kon. 7, 11), wat is dat voor boek met de
kronieken van Salomon (vraag 56, over 1 Kon. 11, 41), wat is capi stercoris columbarum
(vraag 61 over de druivendrek in 2 Kon. 6,25), wie zijn de tirones (vraag 71 over de rekruten
in 2 Kon. 25,19)? Scire volo, ‘ik wil weten’, schrijft hij een paar keer (vraag 50 en 56). Ook is
hij nieuwsgierig naar verwante Bijbelteksten of wil hij weten waar iets precies staat. Waar
lezen we dat? Regelmatig wijst Theutmirus bovendien op verschillen tussen de codex, die hij
blijkbaar voor zich had, en de Vulgaatvertaling.132

Hebraica veritas
Gorman noemde de vragen van de abt - we zagen dat eerder - ‘mostly literal and pedantic’.133
Dat eerste klopt wel, het tweede volgens mij minder. Theutmirus snijdt kwesties aan die gaan
over vragen waarom er iets staat of wat de betekenis dan wel de bedoeling van een perikoop
is, in het bijzonder wanneer een tekst ingaat tegen wat je zou verwachten of een vreemde of
tempelprostitués. In zijn commentaar volgt Claudius bij de hoofdstukken over Josia (2 Kon. 22 en 23) Beda (de
kwestie 27 tot en met 29 uit diens XXX Quaestiones). Vgl. Claudius, Super libros regum, 804C-806C.
129

Ibidem, 825C-827B. Vgl. verder antwoord 11 (over koning Ezechias die de offerhoogten verwijderde; ibidem,
816B); 24 (eveneens over Ezechias; 822C); antwoord 32 (over het heil dat Naäman ten deel viel toen hij geen
vreemde goden meer aanbad; 827D-828A); antwoord 36 (opnieuw over Ezechias en zijn afschaffing van de
koperen slang; 829B-830A). Over Ezechias als prototype van een ‘iconoclast’, die veelvuldig werd opgevoerd in
de argumenten van de bestrijders van beelden: Boulhol, Claude de Turin, pp. 113-114.

130

Antwoord 8 (Claudius, Super libros regum, 813B) en Antwoord 14 (ibidem, 817A: ‘nimis stolida interrogatio
tua’; ‘Et dicis te … quod omnino falsissimum est’).

131

Bij antwoord 9 is mijns inziens non weggevallen: ‘Addimus, et quod tu non rogasti, quod non dixit Deus ad
Samuël (1 Sam. 16,1) vade, et unge mihi David: sed vade, et unge mihi de filiis Isai …’ (ibidem, 813C);
Antwoord 11: ‘Jam nunc illud quod in priori parte operis hujus praetermisimus, quod nec tu interrogasti,
paulisper proponendo aggrediar.’(Ibidem, 814C); Antwoord 30: ‘Merito quaeri debet (licet hoc tu non
interrogasses) quid sit, quod hoc in libro, de sacrilegis, et sceleratis Israel regibus, frequenter dicat Scriptura
divina: fecitque quod erat malum in conspectu Domini …’ (Ibidem, 825C-D); Antwoord 37/38: ‘Superest nobis
inquisitio necessaria, licet non fuerit interrogatio tua, quomodo divina insonet Scriptura …’
132
Verwijzingen naar de Vulgaat in vraag 6, 7, 8, 13, 30, 6, 66, 69. Theutmirus heeft een voorkeur voor de
Vulgaat: ‘Vulgata, quam consulas volo’ (vraag 13; ibidem, 628B).
133

Gorman, ‘The Commentary on Kings of Claudius’, p. 118.
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wrede indruk maakt. Hoe moet hij dat begrijpen? Heel veel alinea’s beginnen met cur, quid
sibi vult of quare. Het zijn voor een groot deel vragen die een gemiddelde nieuwsgierige lezer
nu ook zou kunnen stellen, wanneer hij per ongeluk in een Bijbelverhaal verzeild is geraakt.
Bovendien waren bepaalde perikopen of bepaalde woorden daaruit ook voor andere in
de Bijbel gespecialiseerde tijdgenoten typische struikelblokken. Wanneer we bijvoorbeeld de
kwesties die door de Hebraeus quidam van Hrabanus, worden behandeld met betrekking tot 1
en 2 Samuël, leggen naast de vragen van Theutmirus over 1 en 2 Samuël, dan blijkt dat van de
39 passages waarover de abt vragen stelde, er 19 te zijn die eveneens door de Hebraeus aan
de orde werden gesteld.134 De oplossingen die Claudius te berde brengt, zijn onafhankelijk
van de gegevens die we bij de Hebraeus vinden. Claudius kende blijkbaar diens
aantekeningen bij 1 en 2 Samuël niet, al is het wel zo, dat een enkele keer het antwoord van
Claudius in de buurt komt van dat van de Hebraeus. Zo verklaren beiden dat Chineus (1 Sam.
15,6) een verwant is van Jetro, de schoonvader van Mozes.135 Beiden verstaan de vasa
puerorum (1 Sam. 21, 5) als hun mentes.136 Op de vraag van Theutmirus wie toch wel de
Celethi en Phelethi (2 Sam. 8, 16-18) zijn, schrijft Claudius dat zij volgens de overlevering
van de Hebreeërs (tradunt Hebraei) afkomstig waren uit de zeventig mannen die Mozes in
opdracht van God verzameld had (Num. 11,16; vgl. Ex. 18, 21-26). De Hebraeus geeft een
vergelijkbare verklaring, weliswaar niet in zijn Samuëlcommentaar maar in zijn notities bij
het boek Kronieken.137 Hoe Claudius van de traditie van de Hebreeën op de hoogte was, is
onduidelijk. Dat hij, evenals Hrabanus en Angelomus, geïnteresseerd was in de Hebraica
Veritas en daarbij de hulp van Joodse uitlegtradities niet helemaal versmaadde, kan hieruit
wel worden afgeleid. In zijn kroniek De sex aetatibus mundi, een vroeg werk uit de tijd van
134

Zie: Saltman, Quaestiones. Het gaat om de volgende kwesties van de Hebraeus: Q 1 (1 Sam. 1,1 =
Theutmirus 1); Q 10 (1 Sam. 2, 5.21 = Theutmirus 5); Q 15 (1 Sam. 2, 27-28 = Theutmirus 6); Q 16A (1 Sam.
2,31 = Theutmirus 7); Q 20 (1 Sam. 3, 2 = Theutmirus 8 ); Q 26 (1 Sam. 6,14 = Theutmirus 11); Q 43 (1 Sam.
13,1 = Theutmirus 14); Q 51 (1 Sam. 15,6 = Theutmirus 17); Q 58 (1 Sam. 17,4 = Theutmirus 19); Q 71(1 Sam.
21,1 = Theutmirus 22); Q 87 (1 Sam. 28,7 = Theutmirus 24); Q 109 (2 Sam. 5,6 = Theutmirus 28); Q 113 (2
Sam. 5,24 = Theutmirus 31); Q 114 (2 Sam. 6,8 = Theutmirus 32); Q 118 (2 Sam. 7,3 = Theutmirus 34); Q 130
(2 Sam. 8,1 = Theutmirus 35); Q 165 (2 Sam. 18,18 = Theutmirus 37);Q 180 (2 Sam. 23,19 = Theutmirus 38); Q
181 (2 Sam. 24,1= Theutmirus 39).

135

Saltman, Quaestiones, p. 88 (quaestio 51: ‘Cheni ipse est Jetro cognatus Moysi de cujus genere erant Chinei
...’); Claudius, Antwoord 7 (Super libros regum, 813A): ‘Chineus dictus est familia populi descendens ex stripe
Hietro soceri Moysi …’ Beiden kunnen dit overigens hebben afgeleid uit andere Bijbelse passages. Vgl. Ex.
2,20; 18, 1; Re. 1,16 en 4,11.17.

136

Saltman, Quaestiones, p. 96 (Q 71: ‘… et fuerunt vasa puerorum sancta, scilicet a concubitu conjugali. (...)
Quod vero sequitur: sed et ipsa hodie sanctificabitur in vasis, ipsa utique in vasis, id est mente sua sanctificari
dicit ...’. Claudius, Antwoord 13 (816C-D): ‘Vasa puerorum dixit sancta, id est a mulieribus castas mentes, vel
corpora, quia multis locis in vetere populo sanctificatio pro abstinentia mulierum, solet appellari …’

137

Antwoord 18 van Claudius (Super libros regum, 818B): ‘Tradunt Hebraei, quod Cerethi et Pheleti fuerint ex
posteris eorum, de quibus dixit Dominus ad Moysen; Congrega mihi Septuaginta viros (…) Cerethi
interpretentur dans judicium, et Phelethi puniens: ut quos illi jubebant dando judicium, interimi, isti punirent.’
De Hebraeus geeft in zijn Q 180 (Saltman, Quaestiones, p. 147) als uitleg van Celephi occidentes en van
Phelethi vivificantes. Maar in de Quaestiones Hebraicae in libros Regum et Paralipomenon, PL 23, col. 1450B,
lezen we: ‘Cerethi, exterminatores. Pheletai, admirabiles. Dicuntur enim fuisse Septuaginta Judices loco eorum
substituti, quos Moyses in eremo Domino praecipiente, delegerat.’ Albert, ‘Adversus Iudaeos in the Carolingian
Empire’, p. 126, wijst erop dat Claudius hier van een andere Hebreeuwse traditie gebruik maakt dan van de
Hebraeus bij 2 Samuël. Het dans judicium en puniens maken duidelijk dat hij de Joodse uitleg kende die een
verband legt tussen de zeventig oudsten en het Sanhedrin in zijn rechtsprekende functie. Het commentaar van de
Hebraeus bij Kronieken betrekt Albert er niet bij.
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voor zijn benoeming tot bisschop (voor 816), had Claudius al onderstreept hoezeer de heilige
boeken secundum Hebraicam veritatem scriptos van belang waren wanneer vertalingen elkaar
tegenspreken of er discussie ontstaat over de chronologie van de Bijbelse geschiedenis. Dat je
dan niet om de Joden heen kunt, neemt hij op de koop toe, ook al zijn ze de vijanden van de
kerk.138

De tekst als buitenkant van het mysterie
De reactie van Claudius op de vragen van Theutmirus, zo kunnen we concluderen, is
tweeledig. Enerzijds behandelt hij een deel van diens vragen in zijn commentaar, anderzijds
bespreekt hij een gedeelte van deze vragen in een aparte uiteenzetting. In het commentaar zelf
noemt hij nergens de vragen van Theutmirus. Diens naam is daarin volledig afwezig. Maar in
de afzonderlijke reeks herhaalt hij dikwijls de vraag van de abt om vervolgens daarop een
antwoord te geven.139 Het is niet ondenkbaar dat Claudius al bezig was een commentaar op
Samuël/Koningen te schijven, toen de vragen van Theutmirus binnenkwamen.140 Snel moet
hij gezien hebben, dat een aantal van diens vragen direct aansloten bij wat hij al geschreven
had of bezig was aan het perkament toe te vertrouwen. In het bijzonder was dat gemakkelijk
daar waar Theutmirus alleen een passage noemt zonder een specifieke vraag erbij te stellen of
alleen een vraag naar de betekenis opwerpt. Op deze manier kon Claudius 25 van de 72
kwesties wegwerken en inpassen in zijn commentaar dat grotendeels allegorische
verklaringen bevat.141
138

PL 104, 918C-D: ‘… eat ad Iudaeos Ecclesiae inimicos, et in eorum codicibus Hebraea lingua scriptis
annorum summam requirat, et quidquid ibidem invenerit, hoc credat et teneat …’ Vgl. Boulhol, Claude de Turin,
p. 236-237 en Michael Idomir Allen, ‘The Chronicle of Claudius of Turin’, in: Alexander Callander Murray
(ed.), After Rome’s Fall. Narrators and Sources of Early Medieval History. Essays presented to Walter Goffart,
Toronto 1998, pp. 287-319.

139

Vraag 13 van Theutmirus lijkt in Migne onvolledig te zijn weergegeven, gezien Antwoord 6 van Claudius.
Op de vraag van Theutmirus ‘Cur Saul bis ungitur? Et David tertio?’ dient nog te volgen: ‘cum hoc non ita sit, ut
Saul bis unctus fuerit, sed semel et David bis.’ Anders is het antwoord van Claudius, die ervan uitgaat dat David
driemaal werd gezalfd, onbegrijpelijk. Vgl. Claudius, Super libros regum, 628B met 812C.

140

Gorman, ‘The Commentary on Kings of Claudius’, p. 118, stelt dat het commentaar zelfs al helemaal klaar
was. Italiani, La tradizione esegetica, pp. 39-41, gaat daar niet vanuit. Maar zij meent eveneens dat Claudius zijn
eigen exegetische plan trok, en van tevoren bepaalde welke vragen van Theutmirus in zijn commentaar pasten en
welke een aparte behandeling vereisten.
141

Het gaat om de volgende nummers uit de lijst van Theutmirus die Claudius min of meer in zijn commentaar
aan de orde stelt. Vraag 1 (over 1 Sam.1,1-6) zie Claudius, Super libros regum, 637B-638D; vraag 3 (over 1
Sam. 2,1-10) zie 638D-645B; vraag 5 (over 1 Sam. 2,21) zie 639B; vraag 6 (over 1 Sam. 2,27-30) zie 645C646C; vraag 7 (over 1 Sam. 2, 31-36) zie, 647B; vraag 8 (over 1 Sam. 3,1-3) zie 650A-B; vraag 9 (over 1 Sam.
5,1-5) zie 651A; vraag 10 (over 1 Sam. 5, 12- 6,12) zie 651D-652C; vraag 14 (over 1 Sam. 13,1) zie 657D658A; vraag 15 (over 1 Sam. 13,19-20) zie 658D-659A; vraag 16 (over 1 Sam. 14,27) zie 659B-C; vraag 24
(over 1 Sam. 28,7-19) zie 684D-687C; vraag 27 (over 2 Sam. 4,5-12) zie 693C-694A; vraag 32 (over 2 Sam. 6,67) zie 695C-D; vraag 33 (over 2 Sam. 6,16-22) zie 696B; vraag 34 (over 2 Sam. 7,3-17) zie 699A-700D; vraag
45 (over 1 Kon. 3,16) zie 723D-725B; vraag 46 (over 1 Kon. 5,18) zie 1109-1110A; vraag 48 (over 1 Kon. 8, 1012) zie 735C-D; vraag 55 (over 1 Kon. 10,27) zie 739A; vraag 56 (over 1 Kon. 11,41) zie 740C-742A; vraag 57
(over 1 Kon. 19, 2-14) zie 761B-764B; vraag 59 (over 2 Kon. 4,29) zie 774C-775A; vraag 64 (over 2 Kon.
14,25) zie 786C-D; vraag 67 (over 2 Kon. 20, 17-18) zie 799D-800A. Italiani, La tradizione esegetica, pp. 40-43
komt maar tot 17 nummers in plaats van 25. Omdat zij in haar schema (pp. 42-43) niet apart vermeldt welke
vragen van de abt in het commentaar aan de orde worden gesteld, is het moeilijk te achterhalen waar de
verschillen liggen met mijn bovenstaande overzicht. Italiani gaat bovendien uit van de Bijbelse verzen en niet
van de nummers van de vragen, wat verwarring in de hand werkt. Verder kloppen een aantal gegevens in haar
schema niet. In haar lijst met de vragen die Claudius afzonderlijk behandelt, ontbreken de nummers 6, 15. 19,
25, 26 en 39. Bij nr. 22 worden verkeerde Bijbelverzen vermeld, een fout die ook al in Migne stond.
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Voor ik dit commentaar nader bekijk, sta ik eerst nog stil bij de antwoorden van
Claudius in het aanhangsel. Terwijl hij in zijn commentaar voor het grootste deel gebruik kon
maken van de werken van eerdere gezaghebbende auteurs, van de maiorum nostrorum zoals
hij ze graag noemde, van Origenes en Augustinus tot Isidorus en Beda, is dat in de appendix
minder duidelijk het geval.142 Claudius was hier veel meer op zichzelf aangewezen, hoewel
hij ook dan soms uitvoerig citeert, zoals in antwoord 37/38.143 Maar het grootste deel van de
vragen van Theutmirus die op de letter van de tekst gericht waren, moest Claudius op eigen
kracht zien op te lossen. Dat viel hem nog niet mee. ‘Voor mij is deze kwestie die voor jou
verborgen is, evenmin duidelijk’, schrijft hij bij de vraag van Theutmirus over de naam
Chabul (1 Kon. 9, 11-13).144 ‘Dit heb ik nergens gelezen en ik ben het niet van iemand anders
te weten gekomen. Ik heb het dus maar gezegd zoals het mij juist voorkomt’, laat hij de abt
weten, die over het raadselachtige ‘een vierde cab duivenmest’ (2 Kon. 6,25) zijn licht bij
hem had opgestoken.145 Maar gezien zijn schatplichtigheid aan de katholieke patres in heel
zijn werk zullen ook de antwoorden van Claudius in de appendix niet allemaal uit zijn eigen
koker zijn gekomen, maar vermoedelijk wel meer dan in het commentaar zelf. Daarmee is
deze appendix een interessante mogelijkheid om scherper zicht te krijgen op de werkwijze
van Claudius, in het bijzonder zijn tekstbehandeling volgens de letter, want terwijl in zijn
commentaar de nadruk valt op de allegorische betekenis, het mysterium, gaat het in de
appendix meer om textus. Al in een brief bij zijn eerste exegetische werk, dat over Genesis
(uit 811), had hij gepleit voor een goede balans tussen beide, met aandacht voor de eigenheid
van zowel textus als mysterium, voor de buitenkant en de binnenkant.146
Hoe pakte Claudius de kwesties van de abt aan? In een aantal gevallen zocht hij een
oplossing door meerdere vertalingen van de betreffende passage te bekijken en met elkaar te
vergelijken147, in het bijzonder (een Latijnse versie van) de Septuagint en translationes
antiqui, waarmee hij doelde op Bijbelvertalingen in het Latijn die dateerden van voor de
vertaling van Hiëronymus. Soms geeft de LXX, zo vond Claudius, een iets uitvoeriger
vertaling en werpt daardoor meer licht op een duistere passage. Een aardig voorbeeld staat
142

Vooral Boulhol, Claude de Turin, onderstreept de complete afhankelijkheid van Claudius van zijn bronnen.
Volgens hem is er geen sprake van ‘adaptation’ zoals sommigen al te toegeeflijk zeggen, maar slechts van
‘compilation’ (p. 215; pp. 244-245), van ‘criante impuissance créatrice’ en ‘psittacisme’ (p. 223), van plagiaat
(pp. 112, 246). ‘Une préface, une conclusion, quelques formules de transition, exceptionnellement une brève
remarque: voilà pour l’originalité.’ (p. 247) De uitgave van het commentaar van Claudius op Jozua, waarmee het
boek van Boulhol besluit (pp. 351-421), bevat volgens hem ten hoogste 4 procent eigen werk (p. 247). Voor de
gebruikte bronnen in Claudius’ commentaar op Samuël/Koningen zie: Italiani, La tradizione esegetica, pp. 49-70
(‘Le fonti del commento’) en pp. 89-132 (‘L’apparato delle fonti’). Ze geeft helaas alleen de bronnen van het
feitelijke commentaar, niet van de afzonderlijke antwoorden van Claudius aan Theutmirus in de appendix.

143
Claudius, Super libros regum, 830A-834A. Een eigen inlas van Claudius over 2 Kon. 19,35 zonder dat
Theutmirus ernaar gevraagd had (‘inquisitio necessaria, licet non fuerit interrogatio tua’; 830A). Migne vermeldt
hierbij dat Claudius uit verschillende werken van Augustinus citeert (col. 829, noot d).
144

Ibidem, 823D.

145

Ibidem, 828B: ‘Haec non alicubi legi, nec ab alio didici, sed ut mihi visum est, taliter dixi.’ Een cabus is een
inhoudsmaat (ca. 2 liter)

146
Claudius, Epistola 1, pp. 590-593. Gericht aan abt Dructeramnus.: ‘Ita tamen inter textum et mysterium tanta
libratione pensando, ut utrumque partem neque nimis discussionis pondus deprimeret neque rursum torpor
incuriae vacuam reliquisset. (…) Nonulla vero ita sunt ad litteram tenenda, ut si quis ea subtilius penetrare
desiderat, intus quidem nihil inveniat, sed hoc sibi etiam quod foris loquntur abscondat.’ (p. 592, r. 4-10).
147
Claudius, Super libros regum, 818C: ‘… de hac ego ipse vehementer in meo dubitarem corde, verti me ad
antiquos interpretes …’
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gelijk in het eerste antwoord van de appendix naar aanleiding van een vraag over 1 Sam.1.
Hanna, de toekomstige moeder van Samuël, verkeerde in deplorabele toestand omdat zij
kinderloos bleef. Zij kreeg geen hap meer door haar keel, zo bedroefd was ze. Zij ging naar de
tempel in Silo om haar hart bij God uit te storten. Daar kreeg zij weer hoop en dan staat er in
de Latijnse vertaling dat de vrouw haars weegs ging, dat zij at en dat haar gelaatstrekken niet
meer aan verandering onderhevig waren (Vultusque ejus non sunt amplius in diversa mutati).
Wat mag dat laatste wel betekenen, vroeg Theutmirus zich af? Claudius citeert daarop de
LXX, die iets uitvoeriger is. Volgens die vertaling gaat de vrouw naar haar hospitium, eet
samen met haar man en drinkt ook nog wat. Dan staat er: ‘haar gelaat bezweek niet meer’ (Et
facies ejus non concidit amplius). Dat wil zeggen, voegt Claudius er voor alle duidelijkheid
nog aan toe, dat zij niet langer angstig was, maar blij.148
De bisschop van Turijn kende geen Grieks, de taal van de Septuagint. Hij was daarin
geen uitzondering. Maar heel weinig geleerden in het Karolingische rijk waren in staat om
Grieks te lezen en te begrijpen, zoals we eerder zagen in hoofdstuk 2 bij de bespreking van de
Theodulf-Bijbels. Toch was Claudius wel nieuwsgierig naar de graeca lingua, al weet hij er
het fijne niet van. Zo denkt hij ten onrechte dat lupa (hoer) uit het Grieks komt.149 Op een
andere plaats geeft hij informatie over het Griekse muntstelsel met zijn obolen en drachmen,
en weet hij te vertellen dat de obool oorspronkelijk een sagitta (pijl) was, wat wel weer
ongeveer klopt.150 Ook is hij ervan op de hoogte, dat de woorden gonorroe en tyfus uit het
Grieks komen.151 En natuurlijk kende hij de begrippen idos en latria.152
Boulhol gaat ervan uit dat de verwijzingen van Claudius naar de tekst van de
Septuagint allemaal afkomstig zijn van zijn bronnen en dat Claudius niet zelf de beschikking
had over een eigen Latijnse versie van de LXX.153 Voor de Vetus Latina lag dat mogelijk
anders.154 Toch vraag ik me af of zijn regelmatig refereren aan de LXX in zijn antwoorden
aan Theutmirus er niet op duidt, dat hij een Latijnse vertaling van de Septuagint, of stukken
eruit, zelf binnen handbereik had.155 Sommige vragen van Theutmirus zijn immers vrij
148

Ibidem, 811B-C.

149

Ibidem, 816B. Naar aanleiding van de gedenkzuil die Absalom voor zich zelf laat oprichten (2 Sam. 18,18)
spreekt Claudius van een stella dat volgens hem een verkleinwoord van statua zou zijn. Het verband met het
Griekse stèlè legt hij echter niet (Ibidem, 819A).

150

Ibidem, 824C-D. Het Grieks-Nederlands woordenboek (eds. Thiel en Den Boer, 1961) vermeldt dat de obool
oorspronkelijk een metalen staaf was die diende als ruilmiddel.

151

Ibidem, 821A-D. Met een gedetailleerde beschrijving van de ziekteverschijnselen.

152

Ibidem, 826D, in zijn uiteenzetting over de idolorum cultura (antwoord 30). Idos vertaalt hij met forma en
latria met servitus.

153

Boulhol, Claude de Turin, pp. 308-310. Weliswaar gaat het hier over zijn Jozuacommentaar, maar de
conclusie van Boulhol is generaliserend: ‘Toutes les références de Claude au texte des Septante lui viennent de
ses sources (Origène-Rufin ou Augustin). (…) Il n’est pas non plus nécessaire d’imaginer une traduction des
LXX ayant circulé dans l’Occident carolingien. Les renvois du T. Ies. (Tractatus in libro Iesu Nave, P.H.) à la
Bible d’Alexandrie ne sont, en somme, que la poudre jetée aux yeux du public par un compilateur qui, derrière
ses protestations d’humilité, sait être pédant à ses heures.’(p. 310) In hoeverre laat Boulhol zich hier een rad voor
ogen draaien door de negende-eeuwse critici van Claudius zoals Jonas en Dungal? Vgl. ook pp. 246-247, waar
hij Claudius niet alleen een ‘plagiaire’, maar ook een ‘faussaire’ noemt.
154

Boulhol, Claude de Turin, p. 309, waar hij op basis van een studie van Moreno Hernández zegt dat Claudius
voor zijn Koningencommentaar een Spaanse Vetus Latina met glossen in de marge heeft gebruikt.

155
Verwijzingen naar de LXX en andere vertalingen vinden we in: antwoord 1 (LXX van 1 Sam. 1,18),
antwoord 3 (diversi translationes van 1 Sam. 6,18: habel magnum/lapidem magnum), antwoord 8 (antiqua
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specifiek en Claudius zou dan telkens via zijn auctoritates op zoek moeten zijn gegaan naar
een passage in de LXX, een nogal omslachtige weg. Maar definitief uitsluitsel daarover kan
pas gegeven worden, wanneer ook de bronnen van zijn antwoorden aan Theutmirus voorgoed
zijn blootgelegd. Claudius steekt niet onder stoelen of banken, wanneer hij in een bepaald
geval een vertaling onder de maat vindt. Een vertaling moet helder en passend zijn. Wanneer
die teveel erop uit is om de lezer alleen maar te plezieren, dan wordt de zaak verduisterd.156
Metaforen
Behalve dat hij vertalingen vergelijkt om meer helderheid over de tekst te krijgen, doet
Claudius bij uitzondering een enkele keer een beroep op de Joodse overlevering (Tradunt
Hebraei), zoals in antwoord op de vraag van Theutmirus wie de Celethi en Phelethi waren. Ik
wees er eerder op.157 Er is nog een andere bron waaruit Claudius in een enkel geval informatie
haalt. Dat zijn de inzichten van de physici, kenners van de (menselijke) natuur.158 Op de vraag
van Theutmirus waarom David als hij oud is geworden geen gemeenschap meer had met
Abisag, de Sunamietische, geeft Claudius een uitleg waarbij hij verwijst naar de ‘fysici’ en
hun theorieën over het bloed van de melancholische mens als het meest koude bloed.159
Eveneens citeert Claudius hen als het gaat over de pelta. Dat zou een soort maanvormig schild
zijn geweest dat amazones gebruikten als zij ten strijde trokken. Maar daarover heeft Claudius
zo zijn twijfels. De Heilige Schrift zegt er immers niets over.160
Tot nu toe passen de gegeven voorbeelden uitstekend bij de bedoeling van Claudius
om in deze appendix onderzoek te doen naar de letter (littera) van de Bijbeltekst en naar de
sensus vel ordo verborum 161 en zijn historische achtergronden (historia). Toch moeten we de
‘letter’ niet te beperkt opvatten. Onder exegese ad litteram verstaat Claudius ook
overdrachtelijk of figuurlijk taalgebruik.162 Als er staat dat twee mannen over grote kuilen
translatio van Deut. 32,5 n.a.v. 1 Sam. 15, 32), antwoord 12 (LXX van 1 Sam. 20,30), antwoord 18 (diversi
translationes van 2 Sam. 8,18: filli David sacerdotes of principes aulae regiae; het laatste volgens de LXX:
aularchai), antwoord 19 (antiqua translatio van 2 Sam. 18,18: titulus voor Absalom), antwoord 23 (antiqua
translatio van 1 Kon. 2,5; LXX en een alia translatio van 2 Sam. 3,29), antwoord 27 (antiqui translationes van 1
Kon. 9, 11-13), antwoord 28 (LXX en alia translatio van 1 Kon. 10,11-12: ligna tyna), antwoord 29 (LXX en
een alia translatio van 1 Kon. 10,16), antwoord 31 (LXX van 1 Kon. 22,37-38), antwoord 37/38 (emendatior
translatio van Ps. 33,8).
156

Antwoord 8: ibidem, 813B-C (‘interpretis voluptuositas fecit obscurum’). Vgl. ook ‘temeritas interpretis’ die
staat tegenover de ‘Scripturae divinae auctoritas’ in antwoord 18 (ibidem, 818C). Huidige discussies over het
vertalen van de Bijbel (‘brontekstgetrouw’ tegenover ‘doeltaalgericht’) komen niet helemaal uit het niets …

157
Ibidem, 818B-C. Vgl. ook nog antwoord 2 over het linnen kleed van Samuël: ‘Hoc autem genus vestimenti,
quod super humerale nos dicimus, scimus apud Hebraeos ephot appellari …’ Soms doet de tekstbenadering van
Claudius denken aan de wijze waarop in de Joodse traditie vragen worden gesteld die ervan uitgaan dat ieder
woord van de Bijbel, ja iedere lettergeep, een betekenis bevat. Claudius: Waarom zegt God tot Samuël niet: ‘zalf
David’, maar ‘zalf er een uit de zonen van Isai’? (1 Sam. 16,1). Zijn antwoord: om te voorkomen dat wat Jozef is
overkomen (Gen. 37,5 e.v.), ook David zal gebeuren! (Ibidem, 813C)
158

Voor de medische kennis in de Karolingische periode: François-Olivier Touat, ‘Raban Maur et la médecine
carolingienne’, in: Raban Maur et son temps, pp. 173-202.

159

Claudius,Super libros regum, 820B, n.a.v. 1 Kon. 1,1-3.

160

Ibidem, 824C-D. N.a.v. 1 Kon. 10,16.

161

Ibidem, 817D.

162

Ook Augustinus had deze ruime opvatting. Vgl. Cohen, Living Letters, pp. 44-51.
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springen, dan legt Claudius uit dat die grote kuilen slaan op de teistering en de nood van de
Israëlieten en dat die twee mannen twee overwinningen van Saul op de Filistijnen en de
Ammonieten beduiden.163 Wanneer er sprake is van een onreine weg (via polluta) dan is
daarmee niet een voetpad (via pedum) bedoeld maar het sterfelijk leven.164 Sommige teksten
klinken volgens Claudius nogal vreemd als je ze letterlijk neemt, zoals het vervloeken van de
bergen van Gilboa. Maar volgens Claudius zijn dat woorden die uit verdriet geboren zijn.165
In 2 Koningen 14 stuurt koning Joas van Israël een nogal raadselachtige boodschap naar
koning Amasja van Juda: ‘De distel van de Libanon zei tot de ceder in de Libanon: “geef aan
mijn zoon uw dochter tot vrouw” ’. Waarom zegt Joas dat, aldus Theutmirus? Claudius
antwoordt daarop met een uiteenzetting over wat metaforen zijn en hoe je deze parabel moet
interpreteren.166 Ook dergelijke taalkundige uiteenzettingen vallen dus onder de ‘letter’. Zo
behandelt Claudius in de appendix wel meer hermeneutische of kwesties, soms zelfs met een
theologisch gewicht, zoals de vraag of David die niet zonder zonde was eigenlijk wel een
voorafschaduwing van Christus kan zijn.167
Beelden en hun verering
Een bijzonder geval is zijn antwoord (nr. 36) op een vraag van Theutmirus over de koperen
slang, door Mozes indertijd opgericht om het volk te genezen van giftige slangenbeten (Num.
21,6-9) maar door koning Hizkia vernietigd (2 Kon. 18,4). Had Mozes geen grotere verdienste
dan deze Hizkia, vraagt Claudius zich eerst af. Maar dat is hier niet de kwestie, antwoordt
Claudius. Het gaat erom dat de koperen slang op den duur door het volk als een afgod werd
vereerd en daarom stuk geslagen diende te worden. Vervolgens schrijft hij dat zoiets ook in de
kerk speelt bij de omgang met het werk van de auteurs uit het verleden. Ook dat kan later door
anderen verkeerd gebruikt worden, zodat dwaling en bijgelovige verering (superstitio) het
gevolg zijn. Zonder enige terughoudendheid dienen die door het nageslacht vernietigd te
worden. Twee keer valt daarbij het woord auctoritas die daarvoor in de kerk nodig is. Wie of
wat zou Claudius daarmee bedoelen? Vast niet paus Paschalis I, want met hem had Claudius
een conflict. Keizer Lodewijk ligt meer voor de hand. Hizkia uit de Bijbelse parallel was
tenslotte rex. Bovendien klinkt in deze passage niet alleen het gekrakeel door waarin Claudius
zich staande probeerde te houden, maar ook zijn inzicht, dat het gezag van de maiorum
nostrorum afhankelijk is van interpretaties en niet hermeneutisch neutraal is.168 Claudius was
zonder meer een kritische geest.

163

Claudius, Super libros regum, 812B. Antwoord 5 over 1 Sam. 10,2. De zin ‘salientes magnas foveas, et
liberabis populum Domini de manu inimicorum eius’ ontbreekt in de Vulgaat, maar in de Vetus Latina lezen we
wel over de ‘magnas foveas’.

164

Ibidem, 816D. Antwoord 13 over 1 Sam. 21, 5.

165

Ibidem, 817B. Antwoord 15 over 2 Sam. 1,21. Vgl. zelfde argument in antwoord 23 (821D).

166

Ibidem, 828B-829A. Antwoord 34.

167

Ibidem, 814C-816B. Antwoord 11, overigens zonder dat Theutmirus daarover een vraag had gesteld.

168

Ibidem, 829D-830A: ‘et idcirco destruxit iste (Hizkia, P.H.), quod Deo jubente fecerat ille (Moyses, P.H.): ac
per hoc magna auctoritas ista habenda est in Ecclesia, ut si nonnulli ex praecessoribus, vel majoribus nostris
fecerunt aliqua, quae illorum tempore esse potuerunt sine culpa, et postmodum vertuntur in errorem, et
superstitionem, sine tarditate aliqua, et cum magna auctoritae a posteris destruantur.’ Trombelli tekent in Migne
de volgende noot hierbij aan: ‘Et hic est ex iis locis, qui in Claudio merito suspectus est’! Over het conflict met
de paus, zie Boulhol, Claude de Turin, pp. 156-163.
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Met deze bespreking van Antwoord 36 raken we aan het probleem van de verering van
beelden. Ook dat lijkt Claudius vooral te willen behandelen in het kader van zijn exegese ad
litteram. Het meest duidelijk is dat het geval in Antwoord 30.169 De aanleiding daartoe was
geen specifieke vraag van abt Theutmirus. Claudius zelf komt ermee. Er was hem blijkbaar
veel aan gelegen.170 De daaraan voorafgaande vragen en antwoorden betroffen hoofdstuk 10
van 1 Koningen waarin de faam en rijkdom van Salomo wordt behandeld.171 Hoofdstuk 11
heeft een geheel andere inslag en belicht de negatieve kanten van de regering van Salomo:
zijn vele buitenlandse vrouwen en bijvrouwen - bij elkaar maar liefst duizend - en in
samenhang daarmee zijn verering voor vreemde goden zoals Astarte, Moloch (Milkom), en
Chamos (Kemos). De gevolgen bleven niet uit. Onlusten teisterden de laatste jaren van zijn
regering. En na zijn dood zou zijn rijk in tweeën scheuren: Salomo’s zoon Roboam
(Rechabeam) werd koning van Juda, maar Jeroboam (Jerobeam), ooit slechts opzichter onder
Salomo, werd koning over Israël (de tien noordelijke stammen). Het heeft er alles van weg,
dat Claudius naar aanleiding van dit hoofdstuk over Salomo’s afkeurenswaardig gedrag
stilstaat bij de precaire kwestie van het vereren van beelden.172 Salomo zelf noemt hij hier
niet173, maar wel Jeroboam en zijn peccata en meer in het algemeen de heiligschennende en
criminele koningen van Israël die deden wat kwaad was in de ogen van de Heer. De toon is
gelijk gezet. Zoals van God wordt gezegd, aldus Claudius, dat hij in vergelijking met het
goede het hoogste goed (bonus bonorum) is, zo is van alle menselijke daden de verering van
idolen (idolorum cultura) het hoogste kwaad: malum malorum, scelus scelerum en peccatum
peccatorum. Onmiddellijk volgt een reeks van begrippen die aan dit kwaad nadere invulling
moeten geven: onrecht (iniquitas) ,gruwel (abominatio), vuiligheid (sordes),overspel
(fornicatio) en hatelijkheid (odiositas).174 Zo spreekt de Heilige Schrift erover, zegt Claudius,
en om dat te laten zien volgen verwijzingen naar Exodus 32, waar verteld wordt over het
gouden kalf, door Mozes getypeerd als schandelijke vuilnis (ignominiam sordis), en naar
Hosea en Jeremia waar fornicatio het trefwoord is voor de dienst aan vele goden en
demonen.175 Het uitgangspunt is hier nog steeds de letter van de Bijbeltekst. Vervolgens legt
Claudius een verband met het vereren van een afbeelding (figmentum). Ook al vereer en
aanbid (colere en adorare) je maar één afbeelding, daarmee dien je een heel leger van
demonen! Daarna refereert Claudius aan het debat dat in zijn tijd (nostra tempora) hierover
wordt gevoerd waarin de uiteenzetting (sermo) over de verering van beelden (de cultura
simulacrorum) wordt gesteld tegenover de verering van idolen (de idolorum cultura).176 Dat is
volgens hem bezijden de waarheid. Om dat toe te lichten geeft hij een historische verklaring
169

Claudius, Super libros regum, 825C-827B.

170

Ibidem, 825C: ‘Merito quaeri debet (licet hoc tu non interrogasses) quid sit …’

171
De vragen 52 tot en met 55 van Theutmirus en antwoord 28 en 29 van Claudius. De volgende vraag betreft 1
Kon. 11,41.
172

Boulhol, Claude de Turin, p. 114, bespreekt de passage maar legt geen verband met 1 Kon. 11.

173

Maar wel refereert hij eraan in zijn behandeling van de hervormingsdaden van koning Josia (2 Kon. 23, 13):
vgl. Claudius, Super libros regum, 806A-C. Claudius citeert hier Quaestio XXIX van Beda.

174

Claudius, Super libros regum, 825D-826A.

175

Vgl. Ex. 32,25; Hosea 10,10 en Jer. 3,1-11.

176
Claudius, Super libros regum, 826B: ‘Sed quia se sermo de simulacrorum, atque idolorum cultura opposuit,
debemus etymologias illorum exprimere, ut noverint nostra tempora, cui malo serviunt homines.’
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voor het gebruik van beelden. Na de littera volgt dus de historia als een apart onderdeel van
de letterlijke exegese. Richtinggevend daarbij is voor hem het Bijbelse boek Wijsheid
(hoofdstuk 13 en 14). De eerste verering van beelden ontstond uit het verlangen beelden te
hebben van geliefde doden (vgl. Wijsheid 14, 15). Maar wat begon als herinnering werd op
den duur, onder invloed van demonen, het vereren van afgoden. Tussen idool en beeld
bestaat, aldus de conclusie van Claudius, uiteindelijk geen verschil. Daaraan voegt hij nog toe
dat het hier niet alleen gaat om zichtbare beelden (visibilia figmenta atque imagines). Geen
enkel schepsel of het nu aards is of geestelijk, dient vereerd te worden in plaats van de naam
van God. Het heil komt alleen van God zelf en niet van engelen of mensen, zelfs al zijn ze
heilig.177
Het interessante gegeven doet zich nu voor, dat de kritiek van Claudius op het vereren
en aanbidden van beelden in zijn commentaar op Samuël/Koningen het meest geprononceerd
is en met een duidelijke verwijzing naar zijn eigen tijd vorm krijgt in zijn exegese van de
letter en minder in zijn allegorische uiteenzettingen. Helemaal afwezig is deze kritiek daar
zeker niet, zoals blijkt uit zijn bespreking van 1 Samuël 28 (Saul die de dode Samuël laat
oproepen in Endor) en zijn behandeling van de hervormingen onder regering van koning
Hizkia (2 Kon. 18, 1-8 en 19, 14-24) en die van koning Josia (2 Kon. 23,1-30), maar is er
minder uitgesproken.178 Zou er een verband bestaan tussen deze kritiek vanuit de letter met
het verwijt van iemand als Theodulf aan de beeldenvereerders, dat zij de Bijbel veel te
letterlijk nemen en geen oog hebben voor de geestelijke of allegorische betekenis? Claudius
zou hen dan, anders dan Theodulf zelf, op hun eigen terrein en met hun eigen wapens hier
bestrijden. Maar misschien is dat te ver gezocht.179
Het Joodse volk en de exegese volgens de letter
Hiervoor heb ik al opgemerkt, dat de abt geen vragen aan Claudius had gestuurd over het
Joodse volk. Betekent dit nu dat Claudius in zijn antwoorden binnen het kader van zijn
exegese ad litteram daarover helemaal zwijgt? Dat blijkt niet het geval. Zo is hij nieuwsgierig
naar bepaalde gewoonten bij de Hebraei en hun geschiedenis zoals die in de Bijbel naar voren
komen. Zonder kritiek vertelt hij er over.180 Over Mozes citeert hij de ongekende lofrede in
het boek Numeri, waar God zelf Mozes zijn famulus noemt, die met hem sprak os ad os.181

177

Ibidem, 826B-827B. Met verwijzing naar Ro. 1,25 en Jer. 17,5. Vgl. Boulhol, Claude de Turin, pp. 121 en
125. Op p. 121 zegt hij dat Claudius hiermee ook ‘le culte de Marie’ veroordeelt. Maar Claudius noemt Maria
niet expliciet. Voor Claudius’ visie op engelen, zie Antwoord 37/38, bijna geheel gebaseerd op Augustinus.

178

Vgl. Claudius, Super libros regum, 685A-686C (over 1 Samuël 28; citaat van Augustinus); 790D-791C (over
Hizkia); 795A-B (eveneens over Hizkia en zijn vernietiging van de koperen slang; citaat van Hiëronymus);
806A-C (over Josia; citaat van Beda).

179

Over het verband tussen letterlijke exegese en beeldenverering zie de kritiek van Theodulf in de Libri
Carolini. Vgl. Elisabeth Dahlhaus-Berg, Nova Antiquitas, pp. 193-197. Vgl. het caveat van Boulhol, Claude de
Turin, p. 205: ‘La solidarité de l’allégorisme et de l’iconophobie a ses limites.’

180

Claudius, Super libros regum, 811C (‘scimus apud Hebraeos ephot appelari’); ibidem, 813A-B - over de
vrienden die het Joodse volk (‘populo videlicet Hebraeo’) hadden tijdens hun tocht door de woestijn; ibidem,
816D (‘quia multis locis in veteri populo sanctificatio pro abstinentia mulierum solet apellari’); ibidem, 818B
(‘Tradunt Hebraei’); ibidem, 827D - over de verering, ‘colere’, van de God van Israël (‘Deum Israel’).

181

Ibidem, 829C-D (over Num, 12,7-8). De Vulgaat heeft servus, maar de Vetus Latina: famulus. Die laatste
citeert Claudius hier.
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Geen kwaad woord over Mozes, noch over de hogepriester Aäron, zijn zoon Eleazar en hun
nageslacht.182
In twee teksten horen we echter een ander geluid. In Antwoord 11, over de verhouding
van David tot Christus, citeert Claudius de profeet Hosea (3,4): ‘Want vele dagen zullen de
kinderen van Israël zonder koning zitten, zonder vorst, zonder offer, zonder altaar, zonder
priesters, zonder openbaringen.’ Claudius voegt daar direct aan toe: ‘Niemand betwijfelt dat
dit nu het geval is bij de Joden.’183 Maar hij citeert aansluitend het volgende vers bij Hosea
waarin de terugkeer van de kinderen van Israël aan het einde der tijden wordt voorzegd en dat
zij hun koning David zullen zoeken. Naast Hosea 3,4-5 brengt Claudius ook Ez. 34, 23-24;
37, 22-24 en Ro. 11,30 hier samen in een eschatologische perspectief. Dan zullen de Joden
uiteindelijk in Christus geloven, want met de naam David, aldus Claudius, wordt op Christus
gedoeld. Koning David was toen immers allang daarvoor ontslapen.184 De tweede tekst is een
citaat van Augustinus over het mysterie van het eeuwige leven, dat is belichaamd in het
Hebreeuwse volk zoals dat in één staat (in unam quamdam rem publicam) was
samengebracht, maar dat later verspreid is geraakt onder de volkeren als een getuige van de
Schriften waarin het toekomstig eeuwige heil in Christus werd voorspeld.185 Het mag
opmerkelijk heten dat Claudius, met zijn afkeer van iedere materiële bemiddeling van het
goddelijke, toch het vervolg citeert, waarin de bisschop van Hippo Joodse priesterlijke
functies, offers, ceremonies, tempel, feestdagen, kortom alles wat de Grieken latreia noemen,
als een getuigenis aangaande Christus beschouwde.186
De conclusie moet zijn dat Claudius in zijn exegese volgens de letter, althans zoals hij
die in zijn antwoorden aan Theutmirus laat zien, het ‘oude volk’, zijn taal, geschiedenis en
gewoontes, onpartijdig en niet zonder enige nieuwsgierigheid benadert. Erg uitvoerig gaat hij
er overigens niet op in. Wel houdt hij vast aan de bekering van de Joden tot Christus aan het
einde der tijden. Dit laatste vooral in de lijn van de Romeinenbrief van Paulus (hoofdstuk 11).
Maar verder horen we geen woord over bijvoorbeeld hun rol bij de kruisdood van Jezus of
andere bekende invectieven over hun dwaasheid, trots, versteende ceremonies, vleselijke
Bijbeluitleg of wat dies meer zij.
Jonas, de bisschop van Orléans, zal hem later beschuldigen van een judaïserende
attitude en zijn andere criticus, Dungal, schreef dat Claudius bij Joden een zeker aanzien
had.187 Maar of dat klopt, gezien de polemische context, is maar zeer de vraag. Laten we eerst
eens kijken naar de allegorische exegese van Claudius, zoals hij die in zijn vier boeken met
uitleg over Samuël/Koningen uiteen heeft gezet. Verschillende keren verwijst Claudius in zijn
182

Ibidem, 834A-B (over de hogepriester en gewone priesters).

183

Ibidem, 815B-C: ‘Osee quoque propheta cum pronuntiaret tempus Judaeorum quale nunc habent’ (…) ‘sicut
nunc esse Judaeum ambigit nemo.’ De Vulgaattekst van Hosea 3, 4 verschilt enigszins. Waar Claudius ‘sine
sacerdotio, sine manifestationibus’ heeft, geeft de Vulgaat: ‘sine ephod et sine theraphim’.

184

Ibidem, 815A-D. Het citaat uit Ez. 37 is dezelfde tekst die Bodo in zijn briefwisseling met Albarus aanhaalde
over de messiaanse toekomst van het Joodse volk, een van de teksten die hem stimuleerden Jood te worden. Zie
mijn hoofdstuk 3.
185

Ibidem, 833B-C. Gedeelte uit Antwoord 37/38. Het citaat van Augustinus uit De Civitate Dei, VII, 32 (=
CCSL 47, ed. Dombardt en Kalb, p. 213).

186

Voor deze opvatting van Augustinus, waarin hij de Joodse interpretatie van de wet secundum carnem niet als
een ontsporing ziet, maar juist als gehoorzaamheid aan Gods gebod, zie Fredriksen, Augustine and the Jews, pp.
240-259 in een analyse van Augustinus’ Contra Faustum.

187

Vgl. Boulhol, Claude de Turin, pp. 146-147 (noot 282) en pp. 171-172 (noot 3).
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antwoorden aan Theutmirus naar de diepere betekenis van de Bijbeltekst zoals hij die in zijn
eigen allegorische commentaar uit de doeken had gedaan. In enkele van die gevallen blijkt het
bijvoorbeeld over de Joodse wet te gaan of de uitroep van de infideles Iudaei ‘Kruisig hem’
(Mat. 27,25).188 Dan zal blijken of Pascal Boulhol gelijk heeft wanneer hij schrijft: ‘La lecture
typologique et allégorique de l’Ancien Testament porte comme naturellement à l‘
antijudaïsme.’189

Onderricht in de geestelijke uitleg
In hoofdstuk 1 is duidelijk geworden dat de oorspronkelijke titel van het commentaar van
Claudius Liber informationum litterae et spiritus in libro regum was. Het gedeelte dat over de
‘letter’ gaat, heb ik hiervoor besproken. Nu richt ik me op het gedeelte dat de geestelijke
uitleg bevat. Qua omvang is dat vele malen groter dan het gedeelte over de letterlijke exegese,
hetgeen nog eens laat zien waar Claudius’ voorkeur naar uitging. Het woord informatio uit de
titel betekent onderricht. In het commentaar van Claudius krijgen we les over de geestelijke
betekenissen van de verhalen over Samuël, Saul, David en zijn koninklijk nageslacht.
Claudius is de eerste in de geschiedenis van de westerse exegese die hierover een volledig
commentaar samenstelde, waarbij hij de tekst van de Bijbel op de voet volgde.
Anders dan bij de beantwoording van veel vragen van abt Theutmirus kon Claudius bij
zijn allegoriae flores terugvallen op wat eerdere gezagvolle auteurs daarover hadden
geschreven. In hoofdstuk 1 heb ik deze patres en hun werken al in het kort geïntroduceerd.
Het commentaar van Claudius is een aaneenschakeling van citaten, waarachter zijn eigen stem
niet zo gemakkelijk hoorbaar is. Maar het is wel zijn selectie en dat is wat hier telt.
Augustinus, van wie Claudius meerdere werken uitvoerig aanhaalt, is duidelijk zijn favoriete
auctoritas.190 Opmerkelijk is de bijna volledige afwezigheid van Hiëronymus. Claudius citeert
hem in zijn gehele commentaar op enkele uitzonderingen na nergens.191 Dat is een groot
verschil met de commentaren van Hrabanus en Angelomus bij dezelfde Bijbelse teksten. Het
gevolg daarvan is dat het commentaar van Claudius een totaal andere indruk geeft: de geest
redt het bij hem zonder de springplank van de letter.
188

Zie Antwoord 10 (Claudius, Super libros regum, 814B en 671A-672C) en Antwoord 15 (ibidem, 817B-C en
688C-D), Antwoord 32 (ibidem, 827D-828A en 775A-779B).
189

Boulhol, Claude de Turin, p. 176.

190

Voor een volledig overzicht van Claudius’ gebruik van Augustinus, zie Italiani, La tradizione esegetica, pp.
135-138. Volgens Boulhol, Claude de Turin, p. 250, wordt Augustinus in Claudius’ Koningencommentaar het
meest geciteerd (50x). Vgl. Verder Boulhol, Claude de Turin, pp. 192-193 en E. Ann Matter, ‘Theological
Freedom in the Carolingian Age. The Case of Claudius of Turin’, pp. 56-57.

191

Dat doet hij wel in beperkte mate in zijn andere en vooral eerdere werken, zoals in zijn exegese van Matteüs.
Boulhol, Claude de Turin, p. 299, constateert dat Claudius historische en geografische informatie steeds minder
interesseerde. Hij citeert in dit verband diens opponent Dungal, die schreef dat als Hiëronymus nog geleefd zou
hebben, hij de scherpste en gevaarlijkste vijand van Claudius zou zijn geweest. Toch gaat Claudius in de eerder
besproken antwoorden voor Theutmirus wel degelijk op vragen in die een meer letterlijke en historische teneur
hebben, maar hij koppelt ze los van de geestelijke uitleg. Vgl. Claudius, Super libros regum, 817B; 787A (via
Beda) voor een enkele verwijzing naar Hiëronymus. In het commentaar wordt bovendien uit
Hiëronymus’exegese van Jesaia geciteerd. Zie: ibidem, 795A-B = Hiëronymus, In Esaiam, CCSL, 73, p. 443.
Vgl. Boulhol, Claude de Turin, p. 113, n. 123. Leidrad bij wie Claudius zijn exegetische scholing kreeg,
beschikte in Lyon over dit commentaar van Hiëronymus. Het is mogelijk dat Claudius het daar bestudeerd heeft.
Vgl. Louis Holtz, ‘Leidrat, évêque de Lyon (798-814): ses livres, son écriture’, in: Jacques Elfassi e.a. (eds),
Amicorum societas. Mélanges offerts à François Dolbeau pour son 65e anniversaire, Florence 2013, pp. 315333, daar pp. 318-319.
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Wel is Claudius’ commentaar bezaaid met citaten van andere auteurs naast die van
Augustinus. Gregorius de Grote, in de weergave van Paterius, is voor hem belangrijk als
auteur van vooral morele toelichtingen bij bepaalde teksten. Daarnaast weet hij de Bijbeluitleg
van Johannes Chrysostomos, Caesarius van Arles of Origenes te appreciëren, hoewel om de
laatste een geur van heterodoxie hing.192 Tot de door Claudius aangehaalde exegetische
werken die minder ver terug in de tijd lagen, behoren de studies van Isidorus van Sevilla en
Beda. Zoals we eerder gezien hebben ging van Theutmirus het verzoek uit om juist de
antwoorden van Beda op de dertig vragen van Nothhelm in dit commentaar van Claudius te
integreren.193 Van de dertig heeft Claudius er maar twee niet gebruikt.194 Het andere werk van
Beda dat in het commentaar van Claudius een grote plaats inneemt, is De Templo, dat bijna in
zijn geheel werd overgenomen in het derde boek van zijn commentaar.195 Veel ruimte krijgt
ten slotte Isidorus. Zijn uiteenzettingen bij 1 en 2 Samuël en 1 en 2 Koningen in zijn
Quaestiones in Vetus Testamentum worden rijkelijk door Claudius aangehaald, soms
paginalang.
Bij het onderzoek naar de opvattingen van Claudius over het Joodse volk zullen we
daarom veelvuldig te maken krijgen met de bronnen die Claudius gebruikte. Zelf gaf Claudius
er de voorkeur aan om geen verwijzingen in de marge op te nemen, zoals Hrabanus in
navolging van Beda wel zal deed. Volgens Claudius had dat geen zin, omdat je nooit helemaal
zeker was van wie het citaat afkomstig was. Had je het eenmaal aan één auteur toegeschreven,
dan moest je het later misschien weer verbeteren. Beter geen verwijzingen, dan verkeerde!196
192

Claudius citeert in zijn Koningencommentaar Origenes gelijk aan het begin: Super libros regum, 637D-638D.
In zijn Jozuacommentaar speelt Origenes zelfs de hoofdrol. Zie Boulhol, Claude de Turin, p. 287 en p. 19: ‘Nul
doute qu’ Origène [traduit par Rufin] fût alors [in de school van Leidrad in Lyon, P.H.] l’exégète le plus suivi, ce
qui suffirait à expliquer la propension claudienne pour l’allégorisme.’ Claudius zelf noemt Origenes als een van
zijn bronnen in zijn brief bij zijn Matteüscommentaar en in die bij zijn exegese van de Romeinenbrief (Claudius,
Epistola 2, p. 594, r. 12 en Epistola 5, p. 599, r. 23). Vgl. Hrabanus in zijn brief uit ca. 840 aan Lupus, waarin hij
over zíjn bronnen opmerkt: ‘doctores enim ipsi omnes catholici fuerunt excepto Origene, cuius tamen sententias
tantummodo, quas catholico sensu prolatas credidi, sumpsi, ceteras autem praetermisi.’ (Hrabanus, Epistolae, p.
430, r. 3-5).
193

Uiteindelijk heeft het daaraan ook zijn verkeerde titel Quaestiones XXX super libros regum in de editie van
PL 104 te danken. Heil, Kompilation, p. 227, schrijft dat het Koningencommentaar van Claudius ‘im Stile Bedas
und Alkuins in Quaestiones-Form verfasst’ is. Dat lijkt me als karakterisering voor het geheel niet juist. Alleen
voor de bijlage gaat dat op.

194

Niet opgenomen: Q. 8 (over 2 Sam. 8,2) en Q 15 (over 1 Kon. 8, 65). Volgens Italiani, La tradizione
esegetica, p. 24-25 zijn de quaestiones 11,12 en 13 die over de bouw van de tempel gaan vervangen door
gedeelten uit De Templo. Dat is niet helemaal correct. Claudius heeft deze drie kwesties in zijn citaten uit De
Templo verwerkt (zie verder bij mijn bespreking van deze passages). Q 15 is een lange beschrijving van de
grenzen van het beloofde land en in feite één groot bewerkt citaat uit Hiëronymus’ commentaar op Ezechiël
(Commentariorum in Hiezechielem, CCSL 75, pp. 720-727). Neemt Claudius dit niet over vanwege
Hiëronymus? Q 8 gaat over het gebruik van overdrijving en zinnebeelden door Bijbelse en wereldse schrijvers.
In de lijst van Italiani, La tradizione esegetica, p. 139 ontbreekt Q. 28.
195

Over de vraag of het gehele boek van Beda of maar een klein deel door Claudius werd overgenomen, is
discussie, zoals ik in mijn eerste hoofdstuk heb aangegeven. Ik ben ervan overtuigd dat Claudius het bijna
volledige boek heeft geïntegreerd in zijn commentaar. Zie voor de argumenten mijn eerste hoofdstuk.
196

Claudius had ooit wel aan bronvermeldingen gedaan, zoals bij zijn Genesiscommentaar uit 811, maar zag er
later geen heil meer in. Vgl. Claudius, Epistolae, p. 592, r. 11-17 met p. 603, r. 6-11. In de brief uit 811 schreef
hij: ‘Et ne ab aliquibus praesumptor et temerarius diiudicarer, quo ab alieno armario sumpserim tela,
uniuscuiusque doctoris nomen cum suis characteribus, sicut et beatus fecit presbiter Beda, subter in paginis
adnotavi.’ In 823 liet hij bij zijn Leviticuscommentaar aan Theutmirus weten: ‘Quod vero sententiam
uniuscuiusque doctoris in paginis adnotare praecipis in expositionibus nostris: neminem hoc fecisse legi, excepto
beatissimum Bedam; quod quidem nec ille amplius quam in duobus codicibus fecit, in expositione videlicet
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Dankzij het werk van Giuliana Italiani zijn de meeste van deze bronnen te traceren.197 Een
compleet en definitief overzicht bestaat helaas nog niet.
Door de naspeuringen van Michael Gorman in de handschriften van het
Koningencommentaar van Claudius kunnen we nu ook beschikken over de capita, hun
precieze titels en de wijze waarop Claudius zijn commentaar per caput indeelde.198 Het eerste
boek, waarin Claudius 1 Samuël van commentaar voorziet, bevat 31 capita. De titels ervan
had Claudius, zoals toen meestal gebruikelijk, in een voorafgaande titellijst opgenomen. In de
editie van Migne, PL 104, is deze lijst wel afgedrukt, maar de volgorde van de
ongenummerde titels is verstoord. In de tekst zelf is van deze hoofdstukindeling niets terug te
vinden. In de andere editie van Migne (PL 50) ontbreekt de lijst. Maar in de lopende tekst van
alleen het eerste boek zijn met Romeinse cijfers de capita (met uitzondering van caput 31)
aangegeven plus een verkorte titel. Ik ga uit van de reconstructie door Gorman, tenzij anders
aangegeven. Achtereenvolgens bespreek ik de vier boeken waaruit het commentaar bestaat
met als belangrijkste vraag: Wat schrijft Claudius met behulp van zijn auctoritates over het
Jodendom?

Boek I
Het eerste boek van zijn commentaar telt 31 capita. De titels ervan zijn zakelijk. Ze geven aan
waar het in de tekst feitelijk over gaat en maken geen toespeling op een allegorische
interpretatie. Het commentaar van dit eerste boek eindigt bij 2 Sam. 1,21 en loopt dus niet
helemaal synchroon met 1 Samuël. Voorafgaand aan de 31 capita is er een kleine introductie.
Daarin schrijft Claudius over de allegorische uitleg en de verschillende sacramenta van
Christus en de kerk die in deze teksten te vinden zijn. Hij noemt expliciet de veranderingen
die het Joodse sacerdotium en regnum hebben ondergaan. De priester Eli verliest het eerste,
en Samuël krijgt het, Saul verspeelt het tweede en David wordt koning, maar in beide
gevallen is hierin een voorafschaduwing present van het nieuwe priesterschap en het nieuwe
rijk in Jezus Christus.199 In de helft van de 31 capita komt het onderwerp Jodendom aan de
orde.200
De standpunten die Claudius in dit eerste boek inneemt ten aanzien van het Joodse
volk, zijn verweven met de bronnen waaruit hij in zijn commentaar put. Twee auteurs komen
evangelistarum Marci et Lucae. Quod ego ideo omisi facere, quia sententias quarundam, quas adnotaveram prius
sub nomine aliorum, diligentius perquirens, aliorum eas esse repperi postea.’ Dat niemand dat deed behalve
Beda in twee van zijn boeken, is onjuist. Of zou hij niet op de hoogte zijn geweest van de werkwijze van
Hrabanus? In het hoofdstuk over Hrabanus kom ik op deze kwestie nog terug.
197

Italiani, La tradizione esegetica, pp. 47-70 en pp. 87-145. Mijn onderzoek steunt op haar werk. Ik heb geen
eigen onderzoek uitgevoerd naar de bronnen van Claudius in dit commentaar, hoewel ik door enkele
toevalstreffers op detail Italiani heb aangevuld of gecorrigeerd.

198

Gorman, ‘Commentary on Kings of Claudius’, pp. 122-127 voor de vier boeken (Appendix 1). Gorman
baseerde zijn reconstructie van de titels op MS Wenen, Österreichische Nationalbibliothek 691; MS Pistoia,
Archivio Capitolare C. 96 en MS Parijs, BnF, lat. 17380. Voor de verdeling over de tekst ging hij af op MS
Mantua, Biblioteca Comunale 361, het enige MS dat deze verdeling heeft, maar ook daar maar tot het zesde
hoofdstuk van het derde boek (Gorman, ibidem, p. 103). Dat wil zeggen dat vanaf dat punt de reconstructie van
de verdeling in de tekst niet meer op basis van de handschriften is gebeurd, maar door Gorman zelf. Voor een
compleet overzicht van de handschriften: zie mijn hoofdstuk 1.
199

Claudius, Super libros regum, 636D-637B. Noot d in Migne wijst op verwantschap met de inzichten van
Isidorus. Italiani, La tradizione esegetica, p. 89, geeft geen bron aan. Een gelijksoortige notitie is te lezen bij
Angelomus in zijn praefatio, vgl. Angelomus, In libros regum, 247D.
200

Het gaat om 15 van de 31 capita, te weten: c. 2, 3, 4, 6, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27 en 29.
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in zijn eerste boek wat dit aangaat het meest geprononceerd naar voren: Augustinus en
Isidorus van Sevilla. Van de bisschop van Hippo gebruikte hij hier in het bijzonder het
zeventiende boek van diens De Civitate Dei. Daarin bespreekt Augustinus de Bijbelse
geschiedenis vanaf de tijd van Samuël tot aan de terugkeer van het Joodse volk uit de
Babylonische ballingschap. Isidorus behandelt in zijn Quaestiones in Vetus Testamentum de
Bijbelse boeken van Genesis tot en met 1 en 2 Samuël en 1 en 2 Koningen. Om dit laatste
gedeelte gaat het hier. De Quaestiones schreef Isidorus aan het eind van zijn leven. Als in een
compendium vat hij daarin de geschriften van de patres samen, in het bijzonder Origenes (in
de vertaling van Rufinus), Ambrosius, Hiëronymus, Augustinus, Cassianus en zijn tijdgenoot
Gregorius de Grote. Zijn benadering van het Oude Testament staat geheel in het teken van een
allegorische/christologische interpretatie en is in dat opzicht sterk beïnvloed door Origenes.201
Augustinus: het loflied van Hanna
De eerste keer dat Claudius het onderwerp van het Joodse volk aan de orde stelt, is in zijn
bespreking van het loflied van Hanna. Dat gebeurt in zijn caput 2, met als titel De Cantico
Annae. Het caput bestaat volledig en uitsluitend uit een weergave van wat Augustinus over
Hanna en haar lied te boek had gesteld in zijn De Civitate Dei.202 Aan het slot merkt Claudius
alleen nog op dat de Bijbelcitaten uit de Septuagintvertaling afkomstig zijn, want die had
Augustinus gebruikt omdat deze vertaling de geschiedenis uitgebreider en betrouwbaarder
weergeeft.203 Tegelijk laat Claudius hiermee weten welke bron hij gebruikt heeft. Helemaal
afkerig van bronvermeldingen was hij dus ook weer niet, ook al vermeldde hij geen initialen
van aangehaalde auteurs in de marge.
In de Bijbeltekst van 1 Sam. 2,3, in de versie van Augustinus, lezen we:
‘Hoogmoedigen, verheft u niet, spreekt geen hooghartige woorden en laat geen grootspraak
uit uw mond komen …’204 Augustinus laat direct weten dat dit gezegd wordt tegen de
tegenstanders van de Stad van God, waartoe hij ook de ‘vleselijke Israëlieten’ (carnales
Israelitae), geboren uit de aarde van het aardse Jeruzalem, rekent. Het is het begin van een
hele reeks negatieve uitspraken over de Joden. Ze zoeken niet Gods gerechtigheid, maar hun
eigen gerechtigheid. Aan hen waren als enigen onder de volkeren de woorden van God
toevertrouwd, maar wat ze ervan proefden was louter aards en niet hemels. Het aardse
Jeruzalem is verzwakt, omdat daar alleen de letter is en niet de geest. Bij de tekst uit Hanna’s
hymne ‘God beurt de behoeftige van de mestvaalt’ (1 Sam. 2, 8) ziet Augustinus in die
mestvaalt (stercus) een beeld van de Joodse vervolgers van de kerk.205
201

Claudio Leonardi, ‘Aspects of Old Testament Interpretation’, voor Isidorus: pp.181-185. Volgens Heil,
Kompilation, p. 251, had Claudius uit de boeken van Isidorus nauwelijks iets overgenomen. Dat mag kloppen
voor zijn uitleg van de Paulusbrieven maar voor zijn commentaar op Samuël/Koningen gaat dat niet op.

202

Claudius, Super libros regum, 638D-645B = Augustinus, De civitate Dei, XVII,4 (CCSL, 48, pp. 556-562).

203

Claudius, Super libros regum, 645B: ‘Hoc canticum juxta septuaginta interpretum translationem inserere
compulsi sumus, ut a beato Augustino expositum est; pro eo quod in ipsa translatione ampliorem, et veriorem
continet historiam.’ Ook Hrabanus en Angelomus maken bij de hymne van Hanna gebruik van deze passages
van Augustinus, maar meer broksgewijs en minder als één geheel.

204

Claudius, Super libros regum, 639D-640A, ‘Nolite gloriari superbi, et nolite loqui excelsa, neque exeat
magniloquium de ore vestro.’ De Vulgaat heeft: ‘Nolite multiplicare loqui sublimia, gloriantes: recedant vetera
de ore vestro.’
205
Ibidem, 642A. Over de toevertrouwde woorden: vgl. Ro. 9, 4. Fredriksen, Augustine and the Jews, die een
positief beeld schetst van Augustinus’ opvattingen over de Joden, citeert nergens uit boek 17 van De civitate Dei,
wel andere passages, vgl. pp. 344-348.
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Ook verderop in zijn eerste boek weet Claudius Augustinus’ boek De Civitate Dei te
vinden, zoals in zijn caput 3 naar aanleiding van de profetie die Eli te horen krijgt nadat zijn
twee zonen zwaar gezondigd hadden en hem aangekondigd werd dat het priesterschap hem
ontnomen zou worden, en God zich een getrouwe priester zou doen opstaan (1 Sam. 2, 2736). Dat dit op Christus slaat (en niet alleen op Samuël), blijkt volgens Augustinus uit het feit
dat er bij de Joden geen tabernaculum, tempel, altaar, offer of priester is overgebleven.206
Tegelijk erkent hij dat het geslacht van Aäron, anders dan dat van Eli, niet volledig van de
aardbodem is verdwenen en dat er uit dat geslacht mensen zijn voortgekomen die in Christus
geloven, zoals in de tijd van de apostelen. En, voegt Augustinus er enigszins tot zijn
verbazing aan toe, zelfs nu zijn er nog wel die dat doen. Claudius citeert dat in zijn caput 4.207
In zijn uitleg van de geschiedenis van Saul keert deze gedachte terug. Saul is
zinnebeeld van het volk Israël. Aan hem werd het regnum ontnomen. Er is een Israël dat
Christus heeft vervolgd en zich als een vijand tegenover Hem heeft opgesteld, maar er is ook
een Israël waarin geen bedrog is en dat Christus aanhangt. Het onderscheid is blijvend en
onherroepelijk. Claudius neemt het allemaal zonder commentaar over.208
In caput 29, bijna aan het einde van zijn eerste boek, bespreekt Claudius de bekende
scène waarin Saul een waarzegster in Endor raadpleegde om de dode Samuël op te roepen (1
Sam. 28). Opnieuw is Augustinus hiervoor zijn bron. Dit keer het boek waarin deze
verschillende vragen van Simplicianus beantwoordde.209 Een van die vragen betrof namelijk
precies dit Bijbelverhaal. Hoe kan, aldus de vragensteller, een onreine geest ervoor zorgen dat
Saul met Samuël kon spreken? In zijn antwoord maakte Augustinus duidelijk dat God meer
dan eens toelaat dat onreine of boosaardige geesten hun werk doen zonder dat dit afdoet aan
zijn macht en goddelijkheid. Vervolgens legt Augustinus een verband met de kruisdood van
Jezus: ‘Zoals hij het ook heeft verdragen door de Joden, hoewel kwaadaardig en onrein en
uitvoerders van de werken van de duivel, te worden gevangengenomen, geboeid, bespot,
gekruisigd en ter dood gebracht.’210
Isidorus van Sevilla: Eli, Saul en David
Naast Augustinus is het vooral Isidorus die door Claudius wordt aangehaald, wanneer hij
Joden in zijn commentaar ter sprake brengt. In Caput 6 legt Claudius uit wat de betekenis is
van het verhaal waarin de ark van het verbond door de Filistijnen werd buitgemaakt. In de
strijd met de Filistijnen hadden de Israëlieten de ark uit Silo opgetrommeld in de hoop dat
God dan met hen zou strijden. Maar ze werden verslagen en nu waren ze ook de ark nog kwijt
(1 Sam. 4 en 5). Claudius begint met een citaat van Isidorus, waarin deze zegt dat hiermee op
206

Claudius, Super libros regum, 645C-647C = Augustinus, De civitate Dei, XVII,5 (CCSL, 48, pp. 562-564).

207
Ibidem, 649A-C. Vgl. De civitate Dei, XVII, 5 (‘Neque nunc desunt, qui, licet rarissime, tamen credant …’,
CCSL 48, p. 565, r. 121-122.).
208

Ibidem, 665A-666C = De civitate Dei, XVII,7 (CCSL, 48, pp. 567-569. Over het dubbele beeld van Israël:
Claudius, 665C-666A en Augustinus, p. 568, r. 43-569, r. 67.

209

Claudius, Super libros regum, 685A-687C = Augustinus, Quaestiones ad Simplicianum, II, 3, CCSL 44, pp.
81-86. Claudius noemt Augustinus zelf in de tekst: ‘De qua quaestione beatae memoriae Augustinus episcopus
Simpliciano episcopo Mediolanensi ita scripsit’ (685A).
210
Claudius, Super libros regum, 685C. (= Augustinus, De diversis quaestionibus ad Simplicianum, CCSL 44, p.
82): ‘… Dominus voluit atque permisit nulla diminutione suae potestatis et divinitatis id fieri, sicut ab ipsis
Iudaeis, quamquam perversis atque immundis, et facta diaboli facientibus, et teneri se, et vinciri, et illudi, et
crucifigi, atque interfici passus est…’
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profetische wijze wordt aangeduid dat het verbond van God overgegaan is naar de volkeren
(testamentum Dei transiturum ad gentes) en dat met de dood van de zonen van Eli in deze
strijd het priesterschap van de Joden te gronde is gegaan (interiit sacerdotium Iudaeorum).
Dat laatste is ongeveer wat Augustinus ook zei, maar Isidorus legt meer nadruk op de
overgang naar de gentes, dat wil zeggen al die volkeren die het christelijk geloof hebben
aangenomen. Hij voegt eraan toe, dat dit ook betekent dat de vleselijke synagoge (carnalem
synagogam) aan zijn einde is gekomen.211 Dat Isidorus met Claudius in zijn voetspoor hier
ook de synagoge noemt, hoeft nog niet onmiddellijk te verwijzen naar contemporaine
synagogen in Spanje of Italië. Synagoga is een ander woord voor het Jodendom. Het kan
wijzen op het Jodendom in de tijd van het Nieuwe Testament en ook naar het Joodse volk van
na de verwoesting van de tempel in het jaar 70.
In 1 Sam. 5 wordt vervolgens verteld hoe de Filistijnen de buitgemaakte ark in hun
tempel plaatsten bij het beeld van Dagon. Maar de volgende dag lag het afgodsbeeld in
stukken. De ark van het verbond, aldus Isidorus, deed de idola van de volkeren in duigen
vallen en roeide zo de error simulacrorum uit. Dat was Claudius ongetwijfeld uit het hart
gegrepen. Vooral de opmerking van Isidorus dat sommigen in hun oude ijdele houding
terugvallen (veteri vanitate) nadat zij het goddelijke verbond hadden aangenomen, zal hem
bekend zijn voorgekomen. 212
In een ander gedeelte over de strijd van David tegen Goliat - caput 18 bij Claudius
over 1 Sam. 17 - haalt de bisschop van Turijn opnieuw Isidorus aan. Die vertelt eerst hoe
David het zware harnas had afgelegd voor hij zijn strijd met Goliat begon en slechts vijf
stenen in zijn herderstas stopte. Daarna legt hij uit wat dit betekent: Christus heeft de lijfelijke
riten (corporalia sacramenta) van de Joodse wet terzijde geschoven. De lasten van de oude
wet zijn aan de gentes niet opgelegd. Maar de wet zelf heeft Christus wel aanvaard, zoals
David de vijf stenen (beeld van de vijf boeken van Mozes) waarmee hij Goliat zou verslaan.
Die boeken waren, volgens Isidorus, bij het eerste volk (in populo illo primo) van geen nut
tenzij ze verbonden werden met de genade. Daarom haalde David de stenen uit de rivier (id
est de saeculo) en stopte ze in zijn herderstas die hij gewoonlijk meenam als hij ging
melken.213 In een klein, typerend tussenzinnetje voegde Claudius zelf nog toe dat wij de oude
wet wel lezen, maar niet onderhouden!214 Daarmee is een onderwerp aan de orde gesteld
waarover Claudius en de auteurs van zijn bronnen zich voortdurend het hoofd braken. Wat is
de betekenis van de Joodse geschriften die christenen het Oude Testament noemen?
De reportages over de strijd tussen Saul en David die een groot deel van 1 Samuël
beslaan, vormen regelmatig een aanknopingspunt voor een uitspraak over het Joodse volk.
211
Claudius, Super libros regum, 650D-651A. Verderop dezelfde gedachte: ‘Noster autem David ipse Jesus ab
ovibus Iudaicae plebis ablatus, in regnum gentium translatus est.’(670C) Let op de tegenstelling gens/plebs.
Eerder had Claudius de toelichting van Beda (Q 2 van de XXX Quaestiones) geciteerd, waarin hij plebs uitlegt
als vulgari homines (ibidem, 652C-D).
212

Ibidem, 651A-C. Die terugval legt Isidorus uit naar aanleiding van 1 Sam. 5, 5- 6, waar staat dat de inwoners
van Asdot na de val van het afgodsbeeld Dagon toch de tempel binnengingen (tot op de dag van vandaag).
Vervolgens werden ze in hun achterste (in posteriora) getroffen. Isidorus speelt met dat woord posteriora
(omkijken naar achteren: respicientes) en legt een verband met Fil. 3,8 waar Paulus zegt dat alles bij Christus
vergeleken hem drek is (sicut stercora). De Vulgaat heeft niet in posteriora maar in secretiori parte. De LXX
heeft de Vulgaat in die richting gestuurd. De Hebreeuwse grondtekst gebruikt een woord dat vertaald kan
worden met ‘gezwellen’ of ‘builen’ (techorim). De NBV heeft ‘aambeien’.
213

Ibidem, 671A-672A.

214

Ibidem, 671B: ‘nos enim veterem legem legimus, et non observamus.’ Vgl. Italiani, La tradizione esegetica,
p. 95.
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Opnieuw is het vooral Isidorus die Claudius hier volgt. Saul, de eerste koning van Israël, was
weliswaar gezalfd en droeg daarmee het beeld van Christus (imaginem Christi portavit), maar
hij was tegelijk degene die zijn koningschap kwijtspeelde, omdat hij Gods geboden
veronachtzaamde. David zou daarom de nieuwe koning worden. Maar voor het zover was,
groeide bij Saul de afgunst om de populariteit van David. Uiteindelijk probeerde hij David via
allerlei slinkse wegen uit de weg te ruimen. Daarmee was Saul voor Isidorus en Claudius de
verpersoonlijking van het Joodse volk dat zich inspande om Christus te doden.215 Ook andere
personages uit deze verhalencyclus vormden de aanleiding een negatief oordeel over Joden te
vellen. Koning Achis, bij wie David zijn toevlucht had gezocht, wilde hem niet ontvangen (1
Sam. 21, 11-15). Isidorus interpreteert de naam Achis als Quomodo est, ‘Wat is dat?’. Dat
duidde volgens hem op onwetendheid en gelijk concludeerde Isidorus dat die vervuld was in
het volk van de Joden, die terwijl zij Christus zagen hem niet herkenden en toen hij in hun
handen was gevallen, hem kruisigden.216
Gaande het verhaal van 1 Samuël raakte Saul steeds meer aan de verliezende kant.
David daarentegen bleek steeds minder een op de vlucht geslagen paria, maar een held die aan
het langste eind trok. Meerdere keren kreeg David de kans om Saul, zijn vervolger, te doden,
bijvoorbeeld toen hij zich achter in een spelonk had verstopte en Saul er toevallig zijn
behoefte kwam doen (1 Sam. 24). Maar hij doodde hem niet en sneed slechts een stukje van
diens mantel af. Ook hieruit trekt Claudius, samen met Isidorus, conclusies ten aanzien van
het Joodse volk. Christus heeft de Joden niet gedood, maar wel het regnum van hen
afgesneden.217 Een vergelijkbaar verhaal vinden we in 1 Sam. 26, waar verteld wordt hoe
David het kamp van Saul binnendrong terwijl Saul lag te slapen. Slechts diens lans en
waterkruik nam hij mee. De uitleg komt op hetzelfde neer. De slaap, aldus Isidorus, duidt op
de verharding van het hart (duritia cordis), de waterkruik staat voor de genade van de wet
(gratia legis) en de lans voor de macht van het rijk (regni postestas).218
Het argument van David om het leven van Saul te sparen is gebaseerd op het feit dat
hij een gezalfde van de Heer is. Maar deze Saul is volgens Isidorus tegelijk de gestalte van het
Joodse volk. Ook dat volk wordt uiteindelijk niet gedood, zo is de gevolgtrekking van
Isidorus. Daarmee opent hij een eschatologisch perspectief, dat in de Romeinenbrief van
Paulus (11, 25-32) zijn klassieke verwoording heeft gevonden: ‘… als de volheid der volkeren
zal zijn binnengegaan, dan zal heel Israël worden gered’. Deze tekst citeert Isidorus wanneer
hij het verhaal uitlegt waarin David eerst honderd voorhuiden van de Filistijnen aan Saul moet
leveren voor hij met diens dochter Michal mag trouwen (1 Sam.18). Dat wil zeggen: eerst
moet Christus de bezoedeling van het vlees bij de volkeren wegsnijden, daarna pas zal hij zich
verenigen met de synagoge.219
215

Ibidem, 657C-D: ‘… in id quod unctus est, imaginem Christi portavit (…) in id autem quod reprobatus
postea, et rejectus est, succedente in regnum David, populi, ut praedictum est, Israel personam gestavit …’;
672C: ‘Ita et Iudaei, dum contra voluntatem Dei Christum interficere nituntur, per id salutem gentium egerunt
…’; 673A: ‘per Saulem enim Iudaeorum elatio, per David autem humilitas significabatur.’

216

Ibidem, 679A-B. Vgl. ook Doech, de Edomiet, en dienaar van Saul, die Judas voorafbeeldt (678D).

217

Ibidem, 680C-D: ‘… ita et Christus dum esset in spelunca carnis, persecutorem populum in potestate habuit,
et non occidit.(…) sed eis tantum regni gloriam abstulisse: chlamidis enim abscisso regni est amputatio.’

218

Ibidem, 683A-B.

219

Ibidem, 672D-673A: ‘Quod vero David prius alienigenarum praeputia attulit, et sic denuo filiae Saul nuptiis
haesit, significabat, quod Christus non prius synagogam connubio suo sponderet, nisi ante gloriosus in gentibus
fieret. Prius enim in nationibus resecavit carnis pollutionem, et postea copulatus est synagogae. Postquam enim,
sicut scriptum est, introierit plenitudo gentium, tunc omnis Israel salvus fiat - Ro. 11, 25.’
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Het standpunt van Claudius over Joden en Joodse volk in dit eerste boek van zijn
commentaar valt samen met wat hij daarover bij Augustinus en Isidorus heeft gevonden. Maar
het is wel zijn keuze. Beiden leggen hier en daar hun eigen accenten, maar de verschillen zijn
niet opzienbarend, althans niet in de selectie die Claudius uit hun werk maakte.220 Isidorus
bouwt voort op Augustinus en Claudius weer op hen. Isidorus is misschien wat explicieter
over de eschatologische redding van het Joodse volk (Ro. 11). Augustinus wijst vooral op
Joden die nu al in Christus geloven. Isidorus legt wat meer nadruk op de gentes en hun
vrijstelling van de verplichtingen van de oude wet, Augustinus onderstreept de teloorgang van
tempel, offer en priesterschap. Beiden zien in de kruisdood van Christus een kernmoment in
de scheiding tussen Joden en de gentes. Joden hebben hem niet erkend en hem overgegeven
aan de dood. Beiden werken met de bekende tegenstellingen: wet/evangelie; letter/geest;
hoogmoed/nederigheid; onwetendheid/ kennis; eigen gerechtigheid/ Gods gerechtigheid,
Joodse volk/andere volkeren.
Beda en de bergen van Gilboa
Het eerste boek van Claudius’ commentaar eindigt met caput 31, dat een uitleg geeft van een
vers uit de rouwklacht van David over de dood van Saul en Jonathan (2 Sam. 1,21): ‘Bergen
van Gilboa, dauw noch regen kome op jullie, noch moge er akkers van eerstelingen zijn, want
daar is het schild der sterken weggeworpen, het schild van Saul, alsof hij niet met olie was
gezalfd’ (vert. uit de Vulgaat). In het commentaar dat hierop volgt, wordt een vergelijking
gemaakt tussen de ‘bergen van Gilboa’ waarin Saul het leven liet, en het Joodse volk.
Afgezien van een aanhaling uit Paterius geeft Italiani voor deze passage geen
bronvermelding.221 Toch kan die wel worden vastgesteld. De tekst is namelijk afkomstig van
Beda. Niet uit diens XXX Quaestiones, die Claudius, zoals we zagen, bijna in hun geheel
verspreid door zijn commentaar opneemt, maar uit de zogenoemde VIII Quaestiones. Dit
werk van Beda behandelt acht quaestiones met betrekking tot het Nieuwe als het Oude
Testament. Claudius neemt de zesde kwestie, die over het hier genoemde vers gaat,
grotendeels over; alleen het begin waarin Beda de vragen herhaalt, vermoedelijk van dezelfde
Nothhelm van de dertig kwesties, slaat hij over. Hij geeft bovendien, zoals gezegd, een inlas
uit Paterius (= Gregorius). Beda zelf verwijst in deze kwestie trouwens ook naar Gregorius en
diens Moralia.222
Beda begint met te zeggen dat Saul waarachtig een gezalfde des Heren (Christus
Domini) genoemd wordt en dat zijn dood de dood van de ware Christus te verstaan geeft
(insinuat), al is de dood van Christus in tegenstelling tot die van Saul zonder schuld (sine
220

Cohen, Living Letters, p. 97: ‘… Isidore’s anti-Jewish polemic contained little (if any) argumentation or
biblical exegesis that was new; one can appreciate its logic and significance only by situating it within the
Augustian tradition.’

221

In Italiani, La tradizione esegetica, pp. 98-99 wordt voor deze passage geen bron genoemd. De tekst in
Claudius, Super libros regum, 688B-690B.

222

Vgl. M. Gorman, ‘Bede’s VIII Quaestiones and Carolingian Biblical Scholarship’, RB, 109 (1999) pp. 32-74.
Daar ook een kritische editie van de tekst (pp. 62-74; Quaestio VI op pp. 68-69). Een Engelse vertaling is
opgenomen in: Bede, A Biblical Miscellany, pp. 145-165, voorafgegaan door een heldere introductie. Eric
Knibbs, ‘The Manuscript Evidence for the De octo quaestionibus’, is minder zeker van de authenticiteit van
sommige van de acht quaestiones. Voor de onderhavige zesde kwestie (bij hem Quod interrogasti genoemd)
constateert hij dat de authenticiteit van Beda als auteur niet kan worden vastgesteld (p. 164). Op basis van het
MS N (New Haven, Beinecke Rare Books ans Manuscript Library Ms. 1075) geeft Knibbs een eigen editie van
deze kwestie (pp. 176-177) met in het kritisch apparaat de varianten bij Claudius. Zolang er geen bewijs is, dat
Beda niet de auteur kan zijn van deze quaestio, ga ik hier vooralsnog uit van Beda als auteur.
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culpa). In de bergen van Gilboa, waarin Saul het leven liet, ziet Beda de hoogmoedige
pogingen van het Joodse volk (superbos Judaicae plebis conatus) waarmee zij tegen de
Schepper van het leven (auctorem vitae) rebelleerden.223 Gilboa, zo laat hij verder weten,
betekent immers ‘rondwenteling’ (volutatio) of ‘afdaling’ (decursus). Zij wentelden zich rond
in het vuil van hun zonden. Zoals het spreekwoord zegt: ‘een gewassen zwijn wentelt zich
weer in de modder.’ Wegdwalend van de rechte heilsweg daalden zij af naar wat lager ligt,
dat wil zeggen naar de lage begeerten van deze wereld.224 Zonder twijfel uit verlangen
daarnaar hebben zij de koning van hemel en aarde aan de dood overgeleverd. Daarom werd
hun terecht toegewenst dat zij geen dauw of regen zouden ontvangen. Vandaag zien we de
vervulling daarvan. De hemelse genade heeft hen verlaten en is overgegaan naar het volk van
de heidenen (ad plebem gentium). Met een verwijzing naar Jesaja 5,6 schrijft Beda dat het
woord van het leven hun niet meer verkondigd zal worden, maar dat zij achtergelaten worden
om te verzengen in eeuwig vuur. 225
Vergeleken met de eerder besproken aanhalingen uit Augustinus en Isidorus is de toon
van Beda hier niet alleen scherper, hij wrijft de Joden ook de meest lage motieven aan. Het is
een ongebruikelijke uitval van Beda tegen de Joden. Elders horen we bij Beda heel andere
geluiden. Hoe het ook zij, Claudius - zou hij Beda hier toch wat al te negatief vinden? onderbreekt het betoog van Beda en voegt een citaat van Gregorius in, waarin toch weer een
streep licht valt en de profeet Jesaja wordt aangehaald die voorspelde dat een rest van Israël
zal worden gered (Jes. 10,22; vgl. Ro. 9,27).226
Het laatste gedeelte van deze kwestie citeert Claudius ook.227 Beda denkt daar na over
de allegorische exegese. In een dergelijke uitleg kan een goddeloze koning (rex impius =
Saul) toch iets goeds (Christus) voorafbeelden. Het omgekeerde kan ook het geval zijn. Als
voorbeeld geeft Beda - hij ontleent die gedachtegang aan Gregorius - het verhaal van Uria en
David (2 Sam.11). Het goede en getrouwe handelen van Uria betekent in de geestelijke
verklaring niet iets goeds, maar iets slechts en de misdadige opstelling van David tegenover
hem betekent juist iets goeds.228 En dan volgt er een (voor Beda?) typische vergelijking. Stel,
dat iets goeds nooit met iets slechts kan worden aangeduid, dan zou de naam van God nooit
met zwarte inkt mogen worden geschreven, maar alleen in glanzend goud, want God is licht
en in Hem is geen duisternis. En de namen van slechte mensen zoals Absalom of Doeg
zouden in de titels van de psalmen alleen in zwart mogen worden opgeschreven en niet in
223
Claudius, Super libros regum, 688C geeft victorem vitae. Claudius, In libros regum, PL 50, 1080C, geeft
auctorem vitae evenals Gorman in zijn kritische editie en Knibbs in zijn editie.
224

Claudius, Super libros regum, 688C geeft desideria foeda, Claudius, In libros regum, PL 50, 1080C geeft
desideria infima, evenals Gorman. Knibbs geeft desideria infida.

225

Claudius, Super libros regum, 688B-689A. Het spreekwoord is ontleend aan 2 Petr. 2,22. Het vormt daar de
afsluiting van een donderpreek tegen dwaalleraars. Het eerste deel ‘een hond keert terug naar zijn eigen braaksel’
heeft Beda weggelaten. Vgl. Spr. 26, 11.

226

Ibidem, 689A-B. Deze gedachte is Beda zelf evenmin vreemd. In zijn eerste kwestie (van de XXX
Quaestiones) spreekt hij erover: ‘Nam etsi pauci tamen aliqui cotidie ex Iudaeorum non tantum plebeia sed et
sacerdotali stirpe ad ecclesiam confugiunt, et cum intrauit plenitudo gentium tunc omnis Israhel saluus fiet.’
CCSL 119, p. 297. Claudius heeft dat gedeelte niet overgenomen maar in plaats daarvan aan Augustinus de
voorkeur gegeven. Vgl. Super libros regum, 649A-C.

227

Ibidem, 689B-690B.

228

In zijn uitleg van die passage verderop in zijn tweede boek zal Claudius rechtstreeks op Gregorius
teruggrijpen. Vgl. daar zijn caput 7 met als titel De peccato David in Bethsabea et morte Uriae, in Claudius,
Super libros regum, 703A-706A.
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schitterend rood. Al is het natuurlijk wel zo, beaamt de praktische Beda, dat het prettiger is te
horen wanneer goede dingen door iets goeds en kwade door iets kwaads worden
weergegeven. Bovendien, aldus nog steeds Beda, zijn er grenzen aan de allegorische methode.
Bij het laatste oordeel zal iedereen naar zijn verdiensten beloond worden. Dan speelt het geen
enkele rol, wie of wat iemand heeft voorafgebeeld. Dan telt alleen wat iemand heeft gedaan.
Opnieuw maakt Beda dan een vergelijking: op een muurschildering beeld je ook geen donkere
Ethiopiër als een blanke af of een Saks met een blank lichaam en lichte haren in het zwart.
Claudius neemt het allemaal nauwgezet over. Blijkbaar vond hij de vergelijking met de
muurschildering niet ongepast, noch in tegenspraak met zijn opvattingen over het vereren van
beelden. Een volledige afwijzing van beelden, afgezien van de verering, lijkt hem dan ook
niet te kunnen worden toegeschreven.229

Boek II
In zijn tweede boek behandelt Claudius de geschiedenis van Koning David. Saul en diens
zoon Jonathan zijn dood. Met een commentaar op de klaagzang over hen eindigde het eerste
boek. In 2 Sam. 2, 4 wordt David voor de tweede keer tot koning gezalfd, dit keer door de
mannen van Juda in Hebron. Vanaf dat punt volgt Claudius de historische verwikkelingen
rond het koningschap van David zoals beschreven in 2 Samuël en geeft daarbij zijn
allegorische exegese. Terwijl in 1 Samuël de bewondering voor David en zijn daden alles
overheerst, vallen er in 2 Samuël steeds meer schaduwen over zijn regering. Na de affaire met
Batseba, en de moord op haar man Uria, beschreven in 2 Samuël 11, is het verval niet meer te
stuiten ondanks het berouw van David na de terechtwijzing door de profeet Nathan. Zijn zoon
Amnon begint een incestueuze verhouding met zijn halfzuster Tamar. Davids zoon Absalom
wreekt zijn zuster Tamar door zijn broer Amnon te vermoorden. Vervolgens werpt Absalom
zich op als concurrent van zijn vader, die uit Jeruzalem moet vluchten. De strijd tussen vader
en zoon eindigt met de dood van Absalom waarop David kan terugkeren naar Jeruzalem.
Maar erg vredig kun je de laatste hoofdstukken van 2 Samuël niet noemen. Een uitzondering
daarop vormt 2 Sam. 22, dat een groot danklied van David bevat, een pendant van het lied van
Hanna aan het begin van 1 Samuël, alsook hoofdstuk 23 dat een terugblik geeft op de
heldendaden van David en zijn medestrijders. Nieuwe opstanden breken uit die al
vooruitwijzen naar het uiteenvallen van het Davidische rijk. Dat zal plaats vinden na de dood
van Salomo, de zoon van David en Batseba, die David zal opvolgen.
Bronnen van het tweede boek
Het tweede boek van Claudius’ commentaar is een stuk kleiner dan het eerste. Het telt
volgens de reconstructie van Gorman14 hoofdstukken.230 Het eerste is volgens Gorman een
praefatio. De behandeling van 2 Samuël in de volgende 13 hoofdstukken is bij lange na geen
volledige uitleg van 2 Samuël. Van een vers-voor-vers-exegese is geen sprake. Verschillende
grote bestanddelen van 2 Samuël worden door Claudius overgeslagen. De donkere kanten uit
229

In Bede, A Biblical Miscellany, pp. 156-158, vinden we bij de Engelse vertaling behulpzame toelichtingen.
Mogelijk was de muurschildering een voorstelling van het Laatste Oordeel, waarbij de Ethiopiër en de Saks als
vertegenwoordigers van verschillende volkeren zouden zijn afgebeeld. Voor de opvatting dat Claudius alleen
abstracte afbeeldingen en geen mimetische toelaatbaar achtte, zie Noble, Images, Iconoclasm, and the
Carolingian, p. 288. Knibbs, ‘The Manuscript Evidence for the De octo quaestionibus’, p. 155, meent dat
Claudius deze passage uit de genoemde kwestie heeft weggelaten, maar dat is in de beide Migne-edities niet het
geval.
230

Gorman, ‘The Commentary on Kings of Claudius’, pp. 123-124. In de editie van PL 104 telt het eerste boek
53 kolommen en het tweede 31.
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de Davidische geschiedenis verdwijnen daarmee grotendeels uit beeld. En als ze
onvermijdelijk zijn, worden ze via de allegorische methode à la Beda (zie hiervoor) zo veel
mogelijk uit de weg geruimd. Claudius concentreert zich op volgende clusters van verhalen
uit 2 Samuël: dat over de ark die David naar Jeruzalem brengt inclusief het verhaal dat David
geen huis voor God mag bouwen (2 Samuël 6-7), het overspel van David en zijn berouw (2
Sam. 11-12), de strijd met zijn zoon Absalom (2 Sam. 15-16) en de dankpsalm van David (2
Sam. 22).
De bronnen die Claudius hiervoor gebruikt, zijn grotendeels vergelijkbaar met die van
zijn eerste boek. Augustinus is opnieuw zijn favoriete auteur. De lange praefatio aan het
begin is geheel ontleend aan het begin van boek 17 van De Civitate Dei, een passage waarvan
Claudius nog geen gebruik had gemaakt in zijn eerste boek. Voor zijn uitvoerige commentaar
op het grote danklied van David, dat bijna gelijkluidend is met psalm 17 (Vulgaat), maakte
Claudius gebruik van de Enarrationes in psalmos van Augustinus met korte invoegingen
vanuit het werk van Gregorius/Paterius. Gregorius wordt uitvoerig geciteerd in zijn
beschouwingen aangaande het overspel van David met Batseba, zijn moord op Uria en de
strafrede van Nathan. Beda is present met drie kwesties uit zijn XXX Quaestiones, maar ook
met de achtste kwestie uit zijn VIII Quaestiones. Isidorus neemt in dit tweede boek een wat
minder grote plaats in. Origenes en andere patres ontbreken.231
Uitspraken over Joden en het Joodse volk zijn allemaal ontleend aan deze bronnen. In
de praefatio (= Augustinus) lezen we dat de beschreven daden en lotgevallen van de koningen
meer aankondiging van de toekomst zijn dan beschrijving van het verleden. Veel gaat over
Christus en het rijk der hemelen. Vanuit dat gezichtspunt is maar een deel van de beloften,
ooit door God gedaan aan Abraham, in het volk Israël volgens het vlees (populus Israel
secundum carnem) vervuld, want de gens hebraea gehoorzaamde niet aan de wetten van zijn
God. Een ander deel is vervuld in de volkeren die mede-erfgenaam zijn van Christus.
Sommige profetische woorden, aldus Augustinus, slaan daarom op het aardse Jeruzalem,
andere op het hemelse Jeruzalem en weer andere op beide.232
In caput 5 met als titel Admonitio David, ubi instruitur a propheta, ne ipse aedificaret
templum domini, sed filius eius, et actio gratiarum eius kopieert Claudius opnieuw een lange
uiteenzetting van Augustinus uit De Civitate Dei, aangevuld met een aanhaling uit diens
Quaestiones ad Simplicianum over de juiste gebedshouding.233 In het citaat uit De civitate Dei
wijdt Augustinus uit over Salomo en de belofte die aan Salomo werd gedaan dat zijn rijk
eeuwig zal duren. Maar ook in Salomo is deze belofte niet compleet vervuld, want hij verviel
tot idolatrie en vereerde valse goden. Pas in Christus, uit het zaad van David volgens het
vlees, is de belofte echt gerealiseerd. In dat verband merkt Augustinus op dat we niet in ijdel
en vruchteloos zoeken naar iemand anders moeten blijven steken, zoals we dat bij de
vleselijke Joden vinden. Dat die beweren dat zij op een ander hopen, getuigt van een
verbazingwekkende blindheid (mirabili caecitate).234
231

Vgl. Italiani, La tradizione esegetica, pp. 99-108. Evenals in de opgave van de bronnen bij het eerste boek
van Claudius, ontbreekt bij haar de verwijzing naar de VIII Quaestiones van Beda. Claudius citeert Quaestio VIII
bijna in zijn geheel. Vgl. Gorman, ‘Bede’s VIII Quaestiones’, p. 48, noot 51.

232
Claudius, Super libros regum, 689D-692C = Augustinus, De Civitate Dei, 17, 1-3 (CCSL, 48, pp. 550, r.1551, r. 42 en 552, r. 11-553, r.17. Italiani, La tradizione esegetica, p. 99 heeft - niet juist - 556, r 17 i.p.v. 553, r.
17.
233

Claudius, Super libros regum, 699A-701C = gedeelten uit De Civitate Dei, 17, 8-13 (CCSL, 48, pp. 570, r. 5578, r. 28. Claudius, Super libros regum, 701C-702B = Augustinus, Quaestiones ad Simplicanum, II, 4 (CCSL,
44, pp. 86-87, r. 31).

234

Claudius, Super libros regum, 699C: ‘Non hinc autem deberemus ambigere, nec si non in Christo Domino
nostro, qui factus est ex David secundum carnem, iam videremus ista compleri, ne vane atque inaniter hic
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De laatste keer dat de bisschop van Hippo door Claudius in zijn tweede boek aan het
woord wordt gelaten, is in het caput waarin hij het canticum van David bespreekt (2 Sam.
22).235 Omdat dit lied bijna volledig samenvalt met Psalm 17 kon Claudius gebruik maken
van het commentaar van Augustinus op deze psalm.236 Hierin zijn opnieuw enkele uitspraken
over het Joodse volk te vinden. In vers 13 lezen we: ‘Voor de schittering in zijn aangezicht
staken de wolken over (Pro fulgore in conspectu eius nubes transierunt).’ Augustinus
verklaart dat met: de predikers van zijn woord werden niet langer beperkt door de grenzen van
Judea, maar staken over naar de gentes. Verderop, naar aanleiding van de verzen 44 tot 48,
komt dezelfde gedachte terug, maar nu met meer pejoratieve connotaties. Waar staat in vers
46 ‘uitheemse zonen belogen mij’ (filii alieni mentiti sunt mihi), laat Augustimus dat slaan op
de Joden over wie in het Johannesevangelie wordt gezegd dat zij de duivel tot vader hebben
(Joh. 8,44). Deze zonen ‘zijn afgeleefd’ (inveterati sunt), zegt de psalm. ‘Zij bleven steken in
de oude mens’, legt Augustinus uit (vgl. Ef. 4, 21-24). ‘Ze zijn weg gestrompeld van hun
paden’, zegt de psalm, waarvan Augustinus maakt: ‘Ze zijn kreupel geworden, want ze gaan
op één been.’ Terwijl ze alleen het Oude Testament binnenhouden, hebben ze het Nieuwe
Testament uitgespuugd. En aangaande die oude wet volgden ze liever hun eigen
overleveringen dan die van God (vgl. Mt.15,2). Met als klap op de vuurpijl: ‘Mijn bevrijder
van mijn vijanden’, roept David tot God (vers 48), waarop Augustinus die vijanden wel weet
te vinden: het zijn de Joden die roepen ‘kruisig, kruisig’ (vgl. Lc. 23,21). 237
Isidorus wordt in dit tweede boek veel minder geciteerd. Maar in de uitleg van de
strijd van Absalom tegen zijn vader David (2 Sam. 15-16) is dat wel het geval.238 Absalom,
filius impius, aldus Isidorus, betekent overdrachtelijk (tropice) het Joodse volk. Maar, zo
vraagt hij zich af, hoe zit het dan met de naam Absalom, die ‘vrede van de vader’ betekent
terwijl hij juist oorlog voert tegen zijn vader? Met een allegorische tournure (sed qui
diligenter ad allegoriam intendunt) komt hij er toch uit. Ook de naam Jeruzalem wordt
namelijk uitgelegd als vrede. Christus vluchtte, net als David, weg van Jeruzalem, haar
verlatend door te sterven, en vond ingang bij de gentes door het geloof. Anderen, zo voegt
Isidorus er nog aan toe, nemen aan dat Absalom slaat op Judas.239
Beda en de ark van het verbond
Hoever de allegorische uitleg verwijderd kan zijn van de letterlijke of historische betekenis, ja
zelfs de volledige omkering daarvan kan zijn, blijkt uit de wijze waarop Gregorius de
verhalencyclus van David, Batseba en Uria uitlegt (2 Sam. 11), die door Claudius in zijn
caput 7 wordt geciteerd.240 Aan het eind van mijn bespreking van Claudius’ eerste boek
aliquem requiramus, sicut carnales Iudaei. Nam et ipsi usque adeo filium, quem loco isto regi David promissum
legunt, intelligunt non fuisse Salomonem, ut eo qui promissus est, tanta iam manifestatione declarato, adhuc
mirabili caecitate aliem sperare se dicant.’ = De civitate Dei, CCSL, 48, p. 571, r. 43-50.
235

Claudius, Super libros regum, 710A-718A (= Caput 11 bij Claudius met als titel De Psalmo septimo decimo).

236

Augustinus, Enarrationes in Psalmos, CCSL 38, ed. D.E. Dekkers & I. Fraipont, 1956, pp. 94-102.

237

Claudius, Super libros regum, 713A en 717B-D.

238
Claudius, Super libros regum, 707D-709B = caput 9: ‘De fuga David propter Absalon, quando nudis pedibus
incedens reliquit civitatem Hierusalem.’
239

Ibidem, 708C-709B. Een van die anderen is Augustinus volgens noot a in col. 709.

240

Ibidem, 703A-706A = caput 7: ‘De peccato David in Bethsabea, et morte Uriae’.
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verwees ik er al naar. In die mystieke uitleg wordt het overspel van David met Betsabe
verklaard als de vereniging van het geestelijke verstaan (David) met de wet van de letter
(Betsabe). De allegorie wordt hier dus op allegorische wijze uitgelegd! Uria, de man van
Betsabe, is het Joodse volk, dat, getrouwd met de letter, de geboden van de wet niet op
geestelijke wijze wil verstaan maar vasthoudt aan de vleselijke offers. De brieven die David
aan Uria meegaf, waarin feitelijk zijn eigen doodsvonnis te lezen stond, vergelijkt Gregorius
met de wet die door het Joodse volk gedragen wordt.241
Beda is eveneens met een bijzondere uitleg aanwezig in het tweede boek van Claudius.
Claudius citeert namelijk bijna in zijn geheel de achtste kwestie uit Beda’s VIII Quaestiones.
Die betreft het verhaal waarin verteld wordt hoe David de ark van het verbond gaat ophalen
om hem per kar naar Jeruzalem te brengen (2 Sam. 6). We hoorden eerder over dit verhaal
waarin Uzza de dood vond, in het begin van dit hoofdstuk bij mijn bespreking van de
briefwisseling met Theutmirus. Claudius besteedde er caput 4 van zijn tweede boek aan.242
Tot dan toe verbleef de ark, nadat de Filistijnen er zo veel last mee hadden kregen dat ze er
vanaf wilden (vgl. 1 Sam. 6,1-7,1), tijdelijk in het huis van Abinadab. Volgens Beda moet je
dat laatste zo verstaan dat het geloof van de kerk al voor de komst van Christus bloeide in hen
die de vroomheid navolgden van patriarchen en profeten. Abinadab betekent namelijk volgens
Beda ‘mijn bereidwillige vader’ (pater meus spontaneus) en verwijst naar Abraham, de vader
van het geloof, en Mozes de wetgever die met het voorbeeld van hun voortreffelijke
deugdzaamheid de harten van de gelovigen versterkten. Daarmee slaat Beda een andere toon
aan dan in de eerdere aanhalingen van Augustinus en Isidorus. Toch is de grote lijn van zijn
uiteenzetting niet zo anders als die van zijn voorgangers. Ook bij Beda komt het onderwerp
van de groei van de kerk onder de gentes op de eerste plaats ten detrimente van het Joodse
volk. Wanneer de ark van de kar dreigt te vallen omdat de runderen wild achteruit trappen, en
Uzza, de zoon van Abinadab, dit tracht te voorkomen door hem tegen te houden, ziet Beda in
hem de verpersoonlijking van het volk van de Joden dat jaloers is op de andere volkeren en
dat zichzelf berooft van de gave van het heil. De schoppende runderen zijn in de ogen van
Beda de predikers van het evangelie die een spirituele uitleg geven van sabbat, besnijdenis,
offers en feesten. De dood van Uzza wijst vooruit naar de verwerping van de Joden
(Iudaeorum abjectio).
Toen de ark uiteindelijk in Jeruzalem arriveerde, was het gejuich niet van de lucht.
David, slechts gekleed in een linnen efod, danste voor de ark uit, maar Michal, de dochter van
Saul en vrouw van David, keek neer op zijn nederigheid. Voor Beda wil dat zeggen, dat
wanneer op het einde van de wereld Joden geloven, er velen zullen zijn die Christus wel
belijden, maar met hun daden de Antichrist volgen.243

241

Ibidem, 703A-704C. Vgl. Italiani, La tradizione esegetica, p. 102 voor de verwijzingen naar
Paterius/Gregorius. Zij signaleert ook enkele varianten in het citaat bij Claudius.

242

Claudius, Super libros regum, 694B-699A. Titel van dit vierde caput: ‘De laude David qui congregavit xxx
milia ex electis Israel, ut adducerent arcam dei, atque morte Oza’. Vgl mijn eerdere noot 96.

243

Ibidem, 694A-697A. De zinnen over Michal (696B) zijn enigszins dubbelzinnig. Ze kunnen slaan op Joden,
maar ook op christenen: ‘… quin etiam e speculis David humilitatum despicit, quia credentibus in mundi finem
Iudaeis, erunt nonnulli qui Christum professione, sed opere sequantur Antichristum’. Het vervolg luidt: ‘Quibus
merito congruit quod eadem Michol ob figurandam instabilitatem carnalium, ‘aqua omnis’ interpretatur, non
uxor David, sed filia Saul appellatur, quia qui Christo fide tenus serviunt non illius regno coronandi, sed
persecutorum eius, quos imitaverunt, anathemate damnandi.’ Vgl. de editie in Gorman, ‘Bede’s VIII
Quaestiones’, p. 73 (imitauere in plaats van imitaverunt).
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Joden en ketters
Evenals in het eerste boek van zijn commentaar doet Claudius in dit tweede boek met eigen
woorden geen uitspraken over Joden, misschien één uitzondering daargelaten. Hij kiest uit het
patristische palet wat hem als juist voorkomt en componeert daarmee zijn eigen allegorische
exegese. Daarbij valt op dat naarmate de figuur van David meer in het middelpunt komt te
staan, wat het geval is in 2 Samuël, de toon over de Joden barser wordt. Hun blindheid voor
Christus, hun roep om Hem te kruisigen, hun vleselijke uitleg van de wet en de weigering de
geestelijke, dat wil zeggen christologische, betekenis van het Oude Testament te erkennen,
met als consequentie hun verwerping ten bate van de gentes, beslaat nu bijna het gehele
toneel. De deugdzaamheid van Abraham en Mozes, door Beda genoemd, komt amper uit de
coulissen.
Van één uitspraak over Joden in zijn tweede boek is tot nu toe niet duidelijk uit welke
bron die komt. Het betreft een toelichting bij wat ‘de laatste woorden’ (verba novissima) van
David worden genoemd (2 Sam. 23,1-7). David zegt daar: ‘alle boosdoeners worden
uitgeroeid als doornen’ (Praevaricatores autem quasi spinae evellentur universi). Claudius
schrijft dan: ‘die boosdoeners zijn Joden en ketters, als doornen verwijderd uit de kerk - die
het land der levenden is - en verbrand in het eeuwige vuur, zullen zij ten onder gaan.244 De
parallellie van Joden en ketters die beiden uit de kerk verwijderd worden, wekt de indruk dat
het hier niet alleen over Joden uit een ver verleden gaat, al behoort het samenbrengen van
Joden en scheurmakers tot het vaste patristische repertoire.245

Boek III
Het derde boek van Claudius’ commentaar is een geval apart. Immers, hierin geeft de
bisschop van Turijn vrijwel het complete boek dat Beda over de tempel heeft geschreven, een
plaats. Hij zet dit bij de hoofdstukken 5 tot en met 7 van 1 Koningen van zijn eigen
commentaar. Alleen de passage, waarin Beda het belang en nut van beelden bespreekt, laat hij
achterwege. Dit zal trouwens niemand verbazen gezien de standpunten van Claudius
aangaande religieuze beelden. Hrabanus en Angelomus zullen na Claudius in hun
commentaren eveneens heel veel teksten uit Beda’s boek overnemen, maar niet het totale
werk. In het volgende hoofdstuk over Hrabanus kom ik over diens selectie nog te spreken.246
De structuur van Claudius’ commentaar zoals we die tot nu toe hebben gezien, lijkt door deze
grote overname wat uit zijn evenwicht geraakt. Is het nog wel een catena, dat wil zeggen een
mozaïek van passages van verschillende auteurs gelegd langs de route van het Bijbelse
verhaal? Iain M. Douglas tilt aan die vraag niet zo zwaar: ‘Claudius copied out of his sources
whatever was useful.’ 247 Misschien heeft hij daarin wel gelijk. Claudius neemt ook van
andere patres liever langere dan kortere stukken over en confronteert ze, anders dan
bijvoorbeeld Hrabanus Maurus of Angelomus, niet of nauwelijks met elkaar in een ‘exegese

244

Claudius, Super libros regum,718B: ‘Praevaricatores Iudaei, atque haeretici sunt velut spinae de Ecclesia,
quae est terra viventium, avulsi, atque aeterno incendio combusti peribunt.’ Deze uitspraak vormt het slot van
zijn caput over Psalm 17.
245

Vgl. bijvoorbeeld Fredriksen, Augustine and the Jews, p. 101.

246

Zelfs de historische verwijzing naar de bekering van Britannia door Augustinus en zijn socii heeft Claudius
overgenomen (Claudius, In libros regum, PL 50, 1147D). Het weggelaten stuk over het nut van beelden in Beda,
De Templo, ed. Hurst, p. 212, r. 809-p. 213, r. 866. Vgl. Claudius, In libros regum, 1145A. Ook Hrabanus en
Angelomus hebben dit gedeelte uit Beda’s De Templo niet overgenomen.

247

Iain M. Douglas, ‘Bede’s De Templo’, p. 331.
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van de exegese’.248 Maar het maakt zonder meer duidelijk welk gewicht Claudius aan het
werk van Beda moet hebben gehecht. Ook bijna alle XXX Quaestiones van Beda heeft hij
gekopieerd, plus nog twee uit de VIII Quaestiones. 249
In mijn inleidende hoofdstuk heb ik al uiteengezet dat in een aantal handschriften van
Claudius’ Koningencommentaar het grootste deel van Beda’s De Templo ontbreekt, maar dat
toch moet worden aangenomen dat Claudius de bedoeling heeft gehad dit boek van Beda op
enkele kleine uitzonderingen na in zijn geheel op te nemen in zijn eigen commentaar. In mijn
verdere bespreking van het derde boek van Claudius zal ik dus PL 50, waarin wel de complete
tekst van Beda is opgenomen, gebruiken naast PL 104.250 Naast het boek van Beda over de
tempel komen alleen nog enkele teksten van Isidorus en Paterius aan bod, maar de
hoeveelheid van hun teksten valt volledig in het niet bij die van de auteur van De Templo.
Zelfs Augustinus, toch de favoriet van Claudius, ontbreekt in dit derde boek.251
Koning Salomo en de bouw van de tempel
Het commentaar van Claudius in zijn derde boek eindigt bij de dood van Salomo (1 Kon. 11).
De rest van 1 Koningen, de hoofdstukken 12-22 waarin de neergang en het uiteenvallen van
het koninkrijk na de dood van Salomo steeds verder om zich heen grijpt, behandelt Claudius
samen met 2 Koningen in zijn vierde boek. Alle aandacht in zijn derde boek is dus gericht op
Koning Salomo en zijn daden, in het bijzonder zijn bouwactiviteiten van de tempel in
Jeruzalem. Zoals in zijn tweede boek David de voornaamste protagonist was, zo is diens zoon
Salomo het hier.
Gelijk aan het begin, nog voor de bouw van de tempel een aanvang neemt, worden
Isidorus en Paterius een paar keer geciteerd. Het bekende verhaal van de rechtspraak van
Salomo over de twee vrouwen die elkaar ervan beschuldigden dat de een het dode kind van de
ander had omgewisseld voor het levende kind (1 Kon. 3, 16-28), is voor Isidorus een
verbeelding van de verhouding tussen kerk en synagoge of kerk en ketter. Zo probeert de
synagoge of de ketter de levende zonen van moeder kerk te pakken te krijgen.252 De
parallellie van Joden en ketters zagen we ook al aan het slot van het tweede boek van
Claudius. Bijna aan het slot van zijn derde boek haalt Claudius Isidorus opnieuw aan, waar hij
bespreekt hoe de tempel werd ingewijd (1 Kon. 8, 1-11). Er is sprake van een nebula (wolk)
die de tempel vervulde en die het de priesters (saecerdotes) onmogelijk maakte hun dienst te
verrichten. Dat slaat volgens Isidorus op de hoogmoedige pontifices en doctores van de Joden
die, terwijl ze het versmaadden om de geheimen van Christus’ geboorte na te gaan, het
verschuldigde dienstwerk van hun geloof door een wolk van dwaling te gronde richtten.253
248

De term ‘exegese van de exegese’ is van Silvia Cantelli. Vgl. Chazelle & Van Name Edwards, ‘Introduction:
The Study of the Bible and the Carolingian Culture’, p. 11, met de verwijzing naar Cantelli. Heil, ‘Labourers in
the Lord’s Quarry’, p. 81, n. 25, komt tot een ander oordeel over Claudius’ exegese van de Paulusbrieven: ‘The
rapid alternation of sources (…) is a good example of his masterly technique of textual composition.’
249

Douglas, ‘Bede’s De Templo’, p. 327 noemt nog enkele andere werken van Beda waaraan Claudius eveneens
teksten ontleende, zoals De Temporum Ratione en zijn Marcuscommentaar, maar geeft geen verwijzingen. Vgl.
Italiani, La tradizione esegetica, pp. 138-139, die volstaat met De Templo en de XXX Quaestiones.

250

PL 104, 721C-742A = Claudius, Super libros regum; PL 50, 1101D-1162D = Claudius, In libros regum.

251

Italiani, La tradizione esegetica, pp. 109-112, geeft de bronnen.

252

Claudius, Super libros regum, 724B-C. Paterius/Gregorius geeft aansluitend een andere interpretatie (ibidem,
724C-725B). Bij de laatste slaan de twee vrouwen op goede en slechte magistri. Daarmee laat Claudius over de
slechte leermeesters de slagschaduw vallen van ketters en Joden.
253

Claudius, Super libros regum, 735C-D.
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Eenheid in verscheidenheid volgens Beda
Een totaal andere sfeer treffen we in De Templo aan, dat Claudius voor meer dan negentig
procent heeft opgenomen. Beda gaat ervan uit dat de opbouw van de kerk, weerspiegeld in de
bouw van de tempel, een werk is dat gedragen wordt door enerzijds het Joodse volk en het
Oude Testament, en anderzijds door de credentes ex gentibus en het Nieuwe Testament. In
plaats van een tegenstelling ziet Beda harmonie en eenheid in verscheidenheid. Het de
utroque populo is bij Beda een gevleugeld woord. De patres van het Oude Testament zijn niet
minder volmaakt dan de apostelen.254 Zij gaan zelfs voorop. Hoewel Beda de uitdrukking
populus prior hier niet gebruikt, is de gedachte daaraan volop bij hem aanwezig. De gentes
komen secundo loco post Israel.255 Besnijdenis en doop worden niet tegen elkaar uitgespeeld,
noch de volgelingen van Christus tegen hen die in lege fideliter ac perfecte leefden.256 De
gelovigen van het Joodse volk zijn evenals die van het heidense volk met de cherubim
bezitters van het hemelse hof. 257 Beide testamenten, gesymboliseerd door de twee cherubim,
vormen één werk (opus unum). Het oude testament is proprie voor het oude Godsvolk
geschreven, het nieuwe voor ons aan wie het gegeven is het licht van de waarheid te kennen
na de kou (frigus) en duisternis van de idolatrie. De jonge kerk (primitiva Ecclesia) bloeide
het meest (maxime) op uit de Joden en het wordt geloofd dat heel Israël aan het einde der
tijden gered zal worden.258 Eén keer is er sprake van de verdrijving (expulsio) van de Joden,
wanneer in het kort enkele feiten van het Nieuwe Testament worden opgesomd. 259 Een
andere keer schrijft Beda dat Joden tevergeefs de letter van het Oude Testament aankleven en
de genade van het Nieuwe Testament verachten,260 maar elders horen we weer dat Joden en
heidenen in Christus broeders zijn en dezelfde Vader hebben.261 In het hierna volgende

254

Claudius, In libros regum, 1111B = Beda, De Templo, ed. Hurst, p. 157, r. 425-428. Ik verwijs naar bladzijde
en regels, omdat Hurst de capita van Beda niet in de tekst heeft aangegeven.

255

Ibidem, 1111C = Beda, ibidem, p. 158, r. 440-442. Vgl. daar ook zijn uitleg van Pascha primum en Pascha
secundum: ‘Ubi nos apertissime designati sumus, qui immundi super morte animae nostrae, et procul adhuc
positi a Populo Dei, non potuimus primum Pascha facere, quod in carne agni et sanquine fiebat.’ (= Beda, De
Templo, p. 158, r. 445-448). De ‘eersten’ lijken hier de ‘eersten’ te blijven en niet de ‘laatsten’ te worden.

256

Ibidem, 1122B-C = Beda, ibidem, p. 174, r. 1091- p. 175, r. 1118.

257

Ibidem, 1126B = Beda, ibidem, p. 181, r.1361-1372. Of er al dan niet in het hemelse vaderland sprake is van
verschil van plaats tussen beide volken is niet helemaal duidelijk. Beda schrijft: ‘non quia in illa patria distinctio
sit localis …’ (p. 181, r. 1363-1364), maar Claudius schrijft ‘namque in illa patria distinctio sit localis …’
Schrijffout? Vgl. ook Claudius, In libros regum, 1141D = Beda, ibidem, p. 206, r. 577-585. Of corrigeert
Claudius Beda hier stilzwijgend?

258

Claudius, In libros regum, 1127A-C = Beda, ibidem, p. 182, r. 1416-183, r. 1452. Claudius heeft ‘post frigus
ac tenebras idolatriae’, Beda ‘post figuram et tenebras idolatriae’.

259

Claudius, In libros regum, 1127B = Beda, ibidem, 182, r. 1421.

260

Ibidem, 1138B = Beda, ibidem, p. 200, r. 347-355. Dat Beda ook andere, uitgesproken negatieve opvattingen
over Joden en hun perfidia naar buiten bracht, blijkt uit zijn commentaar op 1 Samuël (In primam partem
Samuelis libri IIII, CCSL, 119, ed. D. Hurst, pp. pp. 1-272). Vgl. Alan Thacker, ‘Bede, the Britons and the Book
of Samuel’, in: Baxter e.a. (eds), Early Medieval Studies in Memory of Patrick Wormald, pp. 129-147, in het
bijzonder pp. 140-144 over de actuele dimensie ervan. Dit commentaar van Beda was Claudius onbekend.
261

Ibidem, 1128D = Beda, ibidem, 185, r. 1516-1524. Vgl. 1146A = Beda, ibidem 215, r. 920-927 n.a.v. Ro. 8,15
over het roepen van Abba, Pater: ‘Abba videlicet qui ex Hebraeis venimus ad fidem, Pater qui ex gentibus variis
…’
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hoofdstuk over Hrabanus, die minder volledig, maar toch evenzeer grote delen uit De Templo
van Beda overneemt, zal ik opnieuw het gebruik van Beda’s De Templo aan de orde stellen en
de vraag beantwoorden welke rol deze uitvoerige citaten binnen de Karolingische
commentaren vervulden waar het de opvattingen over Joden betreft.
Van de laatste capita (32 tot en met 34 over 1 Kon. 9-11) uit Beda’s derde boek geeft
Italiani geen of weinig bronnen aan.262 Dat kan erop wijzen dat Claudius hier vooral zelf aan
het woord is. Maar zeker is dat niet, zolang een kritische editie van zijn werk ontbreekt. Het
zal geen verbazing wekken dat het bezoek van de koningin van Scheba (1 Kon. 10) volgens
Claudius de komst van de gentes voorstelt, die tot de kerk toetreden om de wijsheid van
Salomo, dat wil zeggen Christus, te horen na eerder het oor geleend te hebben aan veteres et
profanas superstitiones. Claudius legt in dat verband het verschil tussen kerk en synagoge uit.
De eerste bestaat uit gentes van over de hele wereld en uit verschillende naties. De synagoge
bestaat alleen uit het gens van de Hebreeën.263
Het derde boek van Claudius met zijn brede receptie van Beda laat een ander geluid
horen dan in de eerdere twee boeken. De Joden waarvan hier sprake is, zijn vooral de Joden
van het Oude en Nieuwe Testament die naast en voorafgaand aan de gentes de kerk van
Christus hebben geprefigureerd of mee hebben opgebouwd. Joden die hardnekkig vasthouden
aan de letter van de wet of die de kerk vervolgen, blijven hier op een enkele uitzondering na
buiten beeld.

Boek IIII
Het vierde en laatste boek van Claudius over het Bijbelse Libri Regum behandelt de
geschiedenis van de koningen die na de dood van Salomo regeerden. Zijn vierde boek begint
dus al bij 1 Kon. 12 en niet pas bij 2 Kon.1. Het rijk van Salomo valt na diens dood in tweeën
uiteen: het Noordrijk Israël en het Zuidrijk Juda. Het is precies op dit punt dat het vierde boek
van Claudius begint met wat thematisch een betere cesuur lijkt dan de huidige verdeling in 1
en 2 Koningen. De historische verwikkelingen, zowel in als tussen de afzonderlijke twee
rijken, plus de bedreigingen die van buitenaf steeds sterker worden, lopen namelijk door vanaf
1 Kon. 12 tot 2 Kon. 17 (ondergang Noordrijk). Daarna volgt nog een afzonderlijke
geschiedenis van het koninkrijk Juda (Zuidrijk), tot dit rijk eveneens wordt vernietigd met de
inname van Jeruzalem door Nebukadnezar en de wegvoering van vele Joden naar Babel (2
Kon. 18-25).
Claudius behandelt dit alles in 32 capita die nogal ongelijk van lengte zijn, van een
kwart kolom in Migne tot vijf of meer kolommen.264 Evenals bij de drie eerdere boeken, heeft
Claudius voorafgaand een overzicht met de capita opgenomen. In de tekst van Migne wordt
niet aangegeven waar een nieuw caput begint. Gorman geeft wel een indeling, maar die is hier
niet meer gebaseerd op de handschriften.265 Ik ga uit van de indeling van Gorman, tenzij er
argumenten zijn om daarvan af te wijken (zie verder ter plaatse).
262

Claudius, Super libros regum, 736B-742A. Vgl. Italiani, La tradizione esegetica, pp. 111-112.

263

Claudius, Super libros regum, 736D-737A: ‘Venit ergo (sc. regina = ecclesia) in Jerusalem cum multo
comitatu: id est, non jam cum una tantum gente Iudaeorum, sicut prius synagoga solos habuit Hebraeos, sed
totius mundi gentibus, diversisque nationibus.’

264

Ibidem, cols 741-810.

265

Ibidem, 741A-742B. Gorman, ‘The Commentary on Kings of Claudius’, pp. 126-127, geeft aan waar in de
tekst een nieuw caput begint, maar dat is hier niet meer gebaseerd op de handschriftoverlevering (zie daarvoor
mijn inleidende hoofdstuk). In Claudius, In libros regum (PL 50) wordt wel aangegeven waar een nieuw caput
begint, maar er zijn verschillen met de indeling van Gorman.
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Giuliana Italiani heeft ook voor het vierde boek de bronnen die Claudius heeft
gebruikt, zo veel mogelijk achterhaald en ook aangegeven waar Claudius veranderingen in
zijn bronnen heeft aangebracht. Er blijken in dit vierde boek nogal wat stukken te zitten
waarvan Italiani geen bron heeft weten op te sporen. Dat zou kunnen betekenen dat deze
teksten van Claudius zelf afkomstig zijn, maar dit blijft enigszins speculatief. Wel staat vast
dat Claudius in dit vierde boek gebruik heeft gemaakt van Hiëronymus (door Italiani over het
hoofd gezien). Caput 27 tot en met 29 die de verhalen over regering van Hizkia, koning van
Juda, behandelen, zijn grotendeels gebaseerd op het Jesajacommentaar van Hiëronymus. Jes.
36-39 loopt bijna woordelijk parallel met 2 Kon. 18-20.266 Verder nemen onder de bronnen de
XXX Quaestiones van Beda opnieuw een belangrijke plaats in. Vanaf quaestio16 worden ze
allemaal overgenomen. Een klein maar duidelijk aandeel heeft nu Johannes Chrysostomos in
de bespreking van de handel en wandel van de profeet Elia. Daarnaast treffen we oude
bekenden aan als Augustinus, Paterius/Gregorius en Isidorus, verspreid over het vierde boek.
Claudius doet geen poging om alles wat aan de orde komt vanaf 1 Kon. 12 in zijn
beschouwingen een plaats te geven. Hij concentreert zich voor het grootste deel op de
verhalen rond enkele hoofdrolspelers. De voornaamste zijn: Achab, koning van
Israël/Noordrijk, en zijn vrouw Izebel; de profeet Elia; zijn opvolger de profeet Elisa; koning
Hizkia van Juda en koning Josia van Juda, en tot slot Nebukadnezar, de koning van Babel.
Elia en Elisa
De eerste keer dat in het vierde boek van Claudius over Joden wordt gesproken is in caput 4
met de titel De Helia et virtutis eius (vgl. 1 Kon. 17,1-16).267 Elia kondigt koning Achab aan
dat er dauw noch regen op het land zal vallen. Achab en zijn vrouw Izebel had Claudius
eerder in caput 2 geïntroduceerd als de meest misdadige koning met zijn heiligschennende
vrouw, afkomstig uit een vreemd volk, die afgodendienst en goddeloze riten aan koning en
volk had weten op te dringen.268
Na zijn onheilsboodschap aan Achab trekt Elia op bevel van God zich terug in de beek
Kerit (1 Kon. 17, 2-4). Daar kan hij drinken en krijgt hij brood en vlees te eten door middel
van raven. Claudius laat zich hier leiden door een homilie van Johannes Chrysostomos, ooit
bisschop van Constantinopel en beroemd predikant (c. 347-407).269 De beek waaruit Elia
drinkt valt volgens Claudius samen met het Joodse volk, omdat aan dat volk van Godswege
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Capita 27-29 in Claudius, Super libros regum, 787C-801C. Vgl. Hiëronymus, Commentariorum in Esaiam,
CCSL 73, pp. 428-453. Ook Hrabanus en in zijn spoor Angelomus maken hiervan gebruik. Ik ga ervan uit dat
Claudius en Hrabanus onafhankelijk van elkaar Hiëronymus citeren. Ieder van hen heeft namelijk citaten die de
ander niet heeft.

267
Claudius, Super libros regum, 747A-753B. Gorman, ‘The Commentary on Kings of Claudius’, p. 126, geeft
749A-753B, wat overeenkomt met Claudius, In libros regum, 1167B-753B. Maar de titel dekt beter de inhoud
vanaf 747A, dat gaat over 1 Kon. 17,1-16.
268

Caput 2: ‘De Achab rege et Iezabel uxore eius’: ibidem, 744D-746B. Italiani geeft geen bronnen aan voor dit
caput. Of Claudius hier zelf nu wel of niet aan het woord is, de uitspraken passen uitstekend bij zijn kritiek op de
verering van beelden. ‘… ad omnem formam, omnemque speciem inclinabatur miserum hominum genus.’ (…)
‘Cunctis animantibus volantibus, quadrupedibus, et reptilibus, muscis quoque, et vermibus, aeterni et singularis
Dei prosternebatur imago.’ Elia wordt haast zijn alter ego: ‘Solus enim hic, latentibus caeteris, velut lucerna
ardens offerebat se his quos videbat profundae noctis mersos caligine, nunc monendo, nunc arguendo, nunc
curando, nunc etiam comminando.’ (746A).

269

Italiani, La tradizione esegetica, p. 113 en 131 noot 26. Zie mijn hoofdstuk 1 voor een korte introductie van
Chrysostomos. Het gaat om de tekst In SS. Petrum et Heliam (PG 50, cols 725-736).
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het onderhouden van de wet was opgedragen tot de tijd van de incarnatie.270 Vervolgens
wordt Elia verzorgd door een weduwe in Sarefat, die volgens Claudius de kerk uit de volkeren
voorafbeeldt. Christus, voorafgebeeld door Elia, komt slechts met het woord naar haar toe en
niet met tekenen en wonderen zoals hij wel deed voor Israël.
In caput 6 behandelt Claudius 1 Kon. 18, de beroemde scène van de confrontatie
tussen enerzijds de profeet Elia en anderzijds koning Achab met zijn afgodenpriesters
(sacerdotes idolorum).271 Na drie jaar droogte belooft God regen. Elia gaat op bevel van God
vervolgens naar Achab. Beiden maken, op verzoek van de profeet, een offer gereed, waarmee
moet worden aangetoond of de God van Elia de ware is of de Baäl van Achab cum suis. Vuur
uit de hemel zal beslissen. Claudius citeert hier volgens Italiani aanvankelijk Chrysostomos,
maar van het grootste deel geeft Italiani geen bron.272 Hoe gedetailleerd het er in de
allegorische uitleg van Claudius aan toe kan gaan blijkt hier nog eens zonneklaar. De drie
jaren van hongersnood beelden uit dat de kennis van de heilige Drie-eenheid bij het volk van
de Joden en in de hele wereld afwezig was. De regen is de prediking van het evangelie die
God aan zijn zoon Israël (ad Israelem filium suum) stuurde. De slechte koning Achab staat
voor de hogepriesters (sacerdotum principes).273 En zoals Achab tegen Elia zei dat hij Israël
in verwarring bracht (1 Kon. 18,17), zo zeiden de hogepriesters, toen zij eropuit waren de
schepper van hun leven (vitae suae auctorem) te kruisigen, dat van Christus (vgl. Lc. 23,2).
Obadja, een vooraanstaande dienaar van Achab, die God wel vreesde en hulp bood aan
priesters die Izebel uit de weg probeerde te ruimen, is het spiegelbeeld van de
nieuwtestamentische Nicodemus die in het geheim leerling van Christus werd (Joh. 3 en
19,38). De Baälprofeten daarentegen staan voor de Schriftgeleerden en Farizeeën, die de
voorschriften van de heilige wet minachtten en het volk met hun eigen tradities te gronde
richtten. De berg Karmel, uitgelegd als scientia cricumcisionis, is een voorafschaduwing van
de kerk van Christus die geen besnijdenis van de voorhuid, maar wel de besnijdenis van het
hart kent. Het rund dat door Elia wordt geslachtofferd, is het Oude Testament waarmee Jezus
de Joodse bijgelovige praktijken (Iudaicas superstitiones) weerlegde. Het andere rund dat
door de valse profeten was uitgekozen, is het verworpen volk dat door de Farizeeën,
Schriftgeleerden en ketters aan de duivel, hun schepper (auctorem eorum), werd geofferd.
Ook het verdere verloop waarin Elia zijn gelijk krijgt en de valse profeten door hem worden
afgeslacht, wijst vooruit naar wat in het Nieuwe Testament wordt verhaald. Dit kan volgens
Claudius ofwel slaan op de vijandige machten waarover de apostelen triomferen, of wel op
hen die tegen de Heer hebben geroepen ‘Zijn bloed komen over ons en onze kinderen’ (Mt.
27,25), wat, zo laat Claudius weten, beslist vervuld is in de tijd van Vespasianus en Titus.
Lees er, zo voegt hij er nog aan toe, Josephus de geschiedschrijver maar op na en je zult er
niet aan twijfelen.274 Dat Claudius hier verbanden legt tussen Oude en Nieuwe Testament en
in het bijzonder de kwalijke rol van de sacerdotum principes die het Joodse volk misleiden,
270

Claudius, Super libros regum, 748C-D. Of Claudius hier Chrysostomos nog volgt is niet duidelijk. Hrabanus
en Angelomus hebben ieder weer een andere uitleg van deze passage uit 1 Kon. 17. Zie mijn hoofdstukken 5 en
6.
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Claudius, Super libros regum, 755B-759A.

272

Voor ibidem, 756B-C verwijst Italiani naar Chrysostomos. Van de rest van dit caput (757A-759A) is tot nu
toe geen bron bekend.

273

Verderop, ibidem, 768A, wordt van Achab gezegd, dat hij ‘personam gestavit Iudaeorum’.

274

Ibidem, 757A-758B. Vespasianus was keizer van 69 -79. Onder zijn bewind werd Jeruzalem in 70 door het
leger van Titus verwoest. Het is een van weinige keren dat Claudius in dit commentaar expliciet naar Josephus
verwijst.
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aan de kaak stelt, mag duidelijk zijn. Maar is hier misschien meer aan de hand dan alleen een
historische terugblik op de tijd van het Nieuwe Testament? Zou Claudius met deze exegese
niet ook sommige van zijn bisschoppelijke tijdgenoten een spiegel hebben willen
voorhouden? Bij Sacerdotes dacht men in de negende eeuw aan het hoogste clericale echelon.
Claudius’ negatieve beschrijvingen van Joodse sacerdotes en falsi prophetae waren niet
zozeer gericht tegen Joodse tijdgenoten - als die er al waren in het Turijn van Claudius -, maar
vormden eerder een niets verhullende les voor bisschoppen die in hun hoogmoed en luxuria
de hun toevertrouwde kudde verwaarloosden. De Achabs van de negende eeuw en andere
valse broeders waren gewaarschuwd!275
In het daarop aansluitende caput 7 behandelde Claudius de vlucht van Elia voor
Izebel, die intussen gehoord had wat Elia gedaan had. Opnieuw is de preek van Chrysostomos
een van de bronnen waaraan Claudius zijn uitleg ontleende.276 De naam Izebel, zo de
weergave van Claudius, betekent ‘inhoudsloos (ijdel) stromen’ (fluxus vanus). Zij wordt door
hem geïdentificeerd als de typus van de synagoge, die zich wijdt aan ijdele bijgelovigheden
(vanis superstitionibus), niet wil geloven in de prediking van het evangelie. Strijdend tegen de
schepper van het leven wil de synagoge liever doden dan geloven.277 Elia vlucht dan de
woestijn in en zet zich te rusten onder een jeneverboom. Die boom beeldt de kerk van de
volkeren af. Het Israeliticum regnum gaat over op haar, zoals de Heer had voorzegd (vgl. Mt.
21,43). Ook in de daaropvolgende hoofdstukken (capita 8 en 9) refereert Claudius nog
regelmatig aan de tegenstelling tussen Israël dat op geen enkele wijze geloofde in de tekenen
van de Heer, en de nationum populus of gentium populus die wel in de gekruisigde geloofde.
Zoals de zegen van Ezau, de eerstgeborene, overging op zijn jongere broer Jacob, zo is het
gegaan met Israël en de volkeren.278
De capita 14 tot en met 23 zijn voornamelijk gecentreerd rond het optreden van de
profeet Elisa, de opvolger van Elia.279 In de Bijbel vinden we deze verhalen vanaf 2 Kon. 2,1.
Elisa sterft in 2 Kon. 13, 20. Ook in deze capita laat Claudius zich verschillende keren uit
over Joden en het Oude Testament. Zijn bronnen lijken nu weer meer op die welke hij
gebruikte in zijn eerdere drie boeken. We komen Paterius weer tegen, evenals Augustinus en
Isidorus. Claudius brengt hier en daar veranderingen in hun teksten aan.280
Wanneer Elia ten hemel wordt opgenomen (2 Kon. 2, 1-13), vraagt Elisa van hem een
dubbele portie van zijn geest (duplex spiritus suus). Claudius schrijft dan, dat volgens de
historische betekenis (secundum historiae fidem) dit wil zeggen dat Elisa van veel meer
krachten werd voorzien dan zijn meester. Maar op symbolische wijze (tropologice) drukt het
uit dat aan de apostelen door de komst van de Heilige Geest niet alleen het Oude maar ook het
275

Ook in andere teksten uit de negende eeuw werden regelmatig parallellen getrokken tussen protagonisten uit
de Bijbelse geschiedenissen enerzijds en geestelijke en wereldlijke ministeria uit de eigen tijd anderzijds. Zie
Steffen Patzold, Episcopus. Wissen über Bischöfe im Frankenreich des späten 8. bis frühen 10. Jahrhunderts,
Ostfildern 2008. Zie bijv. pp. 199-253: ‘Reproduktion des Bischofsmodells in Texten’.
276

Caput 7 ‘De nequitia Iezabel adversus Heliam, et fuga eius’ in ibidem, 759A-761B. Vanaf 760A gebruikt en
bewerkt Claudius de homilie van Chrysostomos, daarvoor citeert hij Paterius/Gregorius.

277

Het gruwelijke einde van Izebel (1 Kon. 9, 30-37) wordt door Claudius niet behandeld.

278

Claudius, Super libros regum, 763B; 764D-765A.

279

Caput 14 begint gezien de titel ‘De confabulatione Heliae cum Eliseo, et raptu eius ad caelum’ volgens mij in
Claudius, Super libros regum, 770C (Gorman: 771A). De cyclus eindigt pas met caput 23 in 786B, waar de dood
van Elisa en het wonder bij zijn graf worden besproken.

280

Vgl. Italiani, La tradizione esegetica, pp. 116-123. Zij geeft de varianten van Claudius.
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Nieuwe Testament gegeven werd. Het is een van de weinige keren dat Claudius in zijn
commentaar stil staat bij het onderscheid tussen letterlijke en allegorische Bijbeluitleg.
Wanneer vervolgens Elisa, die figuurlijk Christus uitbeeldt, zijn kleren in tweeën scheurt,
neemt Claudius aan dat die kleren de geschriften van het Oude Testament voorstellen, die
eenmaal gescheurd aan de mensen onthullen hoe ze vervuld werden in het lijden, de
verrijzenis en hemelvaart van Christus.281
In 2 Kon. 2, 23-24 wordt verteld dat Elisa uit Jericho naar het hoger gelegen Bethel
gaat. Wanneer hij de stad nadert wordt hij bespot door opgeschoten jongens die roepen
‘kaalkop, klim voort’. De profeet vervloekt hen in de naam des Heren en prompt schoten er
twee beren uit het woud die maar liefst tweeënveertig jongens verscheurden. Claudius
gebruikt hier het commentaar van Isidorus, maar brengt er wel een aantal veranderingen in
aan. Het laat iets zien van de werkwijze van Claudius, die hier met bepaalde onderdelen van
de tekst blijkbaar minder gelukkig was. Isidorus ziet in Elisa de figuur van Christus. De
jongens (bij hem parvuli) zijn de Joden die het kruis van de Verlosser belachelijk maken. Het
ascende calve laat hij rijmen op de Calvarieberg en het ascensurus in crucem. Na zijn
hemelvaart - vgl. Elisa die naar Bethel ging, letterlijk huis Gods - vervloekte Christus de
Joden en tweeënveertig jaar na zijn hemelvaart zond hij twee beren uit de bossen van de
volkeren, Vespasianus en Titus geheten, en deze vernietigden hen in een wreed bloedbad.
Claudius kort de passage niet alleen in, maar wijzigt ook enkele beslissende zaken.282 Niet het
kruis wordt bespot, maar de Verlosser zelf.283 Het ascende calve van de jongens - bij hem
pueri insipientes - rijmt op het crucifige, crucifige, dat de Joden riepen. Omwille van die
zondige daad is het volk van de Joden veertig jaar na de verrijzenis en hemelvaart van de
Verlosser door de Romeinse leiders Vespasianus en Titus, als door twee beren, omgebracht.
Dat Christus zelf de Joden zou hebben vervloekt en Vespasianus en Titus op hen zou hebben
afgestuurd, verdwijnt bij Claudius. Eveneens corrigeert hij en passant het aantal jaren: niet 42

281
Claudius, Super libros regum, 770D-771A. Vgl. ook 774C-D, waar de knecht van Elisa met diens stok de
dode zoon van de Sunamietische tot leven probeert te wekken, maar dat mislukt (2 Kon. 4, 29-31). Die stok is
beeld van de wet. Met verwijzing naar Hebr. 7,19 (de wet brengt niets tot volmaaktheid).
282

Italiani, La tradizione esegetica, p. 117, geeft de beide teksten. Ik laat haar cursiveringen en spatiëringen
achterwege.
Isidorus: ‘Ipse quoque Eliseus figuram Christi gessit. Denique vocabulum ipsum salus Dei interpretatur. Salus
autem Dei qui est alius, nisi Filius eius qui et Salvator utique vocatur? Parvuli vero illi illudentes salutati Dei, id
est Eliseo, Iudaeorum habuere personam quia crucem Domini Salvatoris subsannabant. Quod dicunt; Ascende,
calve, quia in Calvariae loco Christus ascensurus erat in crucem. Quod vero conversus maledixit eos Eliseus, et
venerunt duo ursi de silva, et interlegerunt quadraginta duos pueros blasphemantes; ita et Christus post
passionem suam, et resurrectionem ex mortuis, postea quam ascendit Bethel, id est, domum Dei, converses
maledixit Iudaeis. Et quadragesimo secundo anno ascensionis suae immisit duos ursos de silvis gentium,
Vespasianum scilicet, et Titum, eosque crudeli strage dejecerunt.’
Claudius: ‘Heliseus qui interpretatur Dei Salus, personam Salvatoris gestasse non dubium est, qui Salvator
ascendens in Bethel, hoc est ad domum Dei coelestem, a Iudaeis, quasi a pueris insipientibus, sub sanatus est;
clamantibus iisdem Iudaeis: ascende calve, ascende calve, Crucifige, crucifige in Calvariae loco, ob cuius piaculi
facinus plebs Iudaeorum decursis duobus, et quadraginta annis post resurectionem Salvatoris, et ascensionem in
coelum, a principibus Romanorum, Vespasiano videlicet et Tito quasi a duobus ursis consumpta est.’
283

Ik vermoed dat dit samenhangt met de opvattingen die Claudius had over het kruis en zijn afwijzing van de
verering van het kruis. Hij zou, aldus zijn opponent Jonas, zelf kruisbeelden in de kerken van zijn stad vernietigd
hebben. Claudius ontkent hier echter dat Joden het kruis bespot hebben. Ze hebben de Verlosser zelf bespot.
Vereren dan wel bespotten van het kruis zijn twee zijden van dezelfde medaille. Beide worden afgewezen door
Claudius. Vgl. Boulhol, Claude de Turin, pp.131-155 (‘Le rejet du culte de la croix’). Zie ook Noble, Images,
Iconoclasm and the Carolingians, pp.293-294 en 298.
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(volgens Isidorus), maar 40. Het is een mooi voorbeeld, waaruit blijkt dat Claudius niet altijd
alles wat zijn bronnen over Joden te berde brengen, overneemt.284
Evenals bij de overige verhalen over Elisa maakt Claudius meerdere keren
toespelingen op het Joodse volk. Bij het beleg van Samaria (2 Kon. 6,24 -7,20) ontstaat er
grote hongersnood. Tijdens deze rampspoed zegt een vrouw tegen een andere vrouw: ‘Geef je
zoon om vandaag op te eten, dan eten we morgen mijn zoon.’ Maar nadat het eerste kind
gekookt en opgegeten was, had de andere vrouw haar zoon intussen weggestopt. Volgens
Claudius bestaat er geen twijfel aan dat de vrouw die haar kind opat het verworpen volk uit de
Joden (reprobam plebem ex Judaeis) beduidt, dat al het goede dat het oorspronkelijk had,
door gebrek aan geloof verteerde. De andere vrouw die weigerde toestemming te geven tot
een dergelijke daad, is het uitverkoren volk (electam plebem, zonder toevoeging ex
Judaeis).285 De Sunamietische vrouw (2 Kon. 8,1-6) die vanwege de hongersnood uitwijkt
naar het land van de Filistijnen maar die na afloop van deze barre tijd terugkeert, krijgt van de
koning al haar goederen terug. Zij beeldt de primitiva ecclesia ex circumcisione af, die
vanwege het ongeloof van de Joden naar het populum gentium was geëmigreerd. Maar op het
einde der tijden, nadat de volheid de volkeren zal zijn binnengegaan, zal de ecclesia,
terugkerend naar het eerste volk, de uitverkorenen uit datzelfde volk ontvangen en dan zal
heel Israël gered worden. Bijzonder is de toevoeging ‘terugkerend naar het eerste volk’ (ad
priorem populum revertens). Pas op het einde der tijden is de cirkel is rond.286
Het verhaal over de genezing van de melaatse Naäman (2 Kon. 5, 1-27) waaraan
Claudius een heel caput wijdt, biedt allerlei aanknopingspunten voor Claudius om de
verhouding tussen het Jodendom en heidendom in beeld te brengen.287 Naast Elisa die voor de
Verlosser staat, is Naäman het populus gentium dat genezing vindt via Elisa. Deze overste van
het Syrische leger hoorde over de profeet Elisa via een meisje dat in dienst van zijn vrouw
was. Deze puella ziet Claudius als de legis fama (reputatie van de wet). Hij zegt er wel bij dat
ze parvula is, want tot volmaaktheid leidt de wet niet (Hebr. 7,19). Maar toch formuleert hij
daarna haar reputatie en kent haar de volgende kwaliteiten toe: zuiverheid en soberheid,
geduld en rechtvaardigheid, vroomheid en nog wat deugden.288 Aanvankelijk wil het er bij
Naäman niet in dat de Jordaan waarin hij zich in opdracht van Elisa zevenmaal moest wassen,
beter zou zijn dan de stromen van Damascus. Volgens Claudius staan die rivieren voor de
wereldse wijsheid die de populus gentium, voor hij in Christus geloofde, hoger achtte dan de
evangelische voorschriften.289 Maar uiteindelijk gaat Naäman overstag en geneest hij na zich
284

Vgl. ook Albert, ‘Adversus Iudaeos in the Carolingian Empire’, p. 127, over de verschillen tussen Isidorus en
Claudius: ‘Claudius and his Isidorian model differ greatly in regard to the amount of anti-Jewish commentary
employed in relation to the other forms of exegesis.’

285

Claudius, Super libros regum, 781D-782A.

286

Claudius, Super libros regum, 782C: ‘haec (sc. Ecclesia) enim in fine mundi, postquam plenitudo gentium
introierit, ad priorem populum revertens, praedicante Elia, electos ex eadem plebe quasi pristinam patronorum
suorum possessionem in proprio jure recipiet, et tunc omnis Israel salvus fiet [sic].’ Vgl. Ro. 11, 25-26. Italiani,
La tradizione esegetica, kent geen bron voor deze passage. Mogelijk is het dus een eigen inbreng van Claudius.

287

Claudius, Super libros regum, 775A-779B. Het gaat om caput 20 ‘De emundatione Naaman Syri a lepra sua’.
Claudius gebruikt hierin Caesarius van Arles en Augustinus. Vgl. Italiani, La tradizione esegetica, pp. 119-121.
Zij geeft de veranderingen die Claudius heeft aangebracht Zij vermeldt ook, dat voorheen de ontlening aan
Caesarius aan Augustinus werd toegeschreven ( p. 131, n. 29).

288

Claudius, Super libros regum, 775B. Dat parvula is een invoeging van Claudius in de tekst van Caesarius.

289

Volgens Italiani, La tradizione esegetica, p. 120, is de uitleg van de flumina Damasci een invoeging van
Claudius.
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gewassen te hebben in de Jordaan. Vervolgens vraagt hij aan Elisa of hij een vracht aarde mee
mag nemen dat een koppel muilezels kan trekken. In die vracht aarde zit volgens Claudius hij lijkt hier opnieuw zelf aan het woord - het sacramentum van de incarnatie. De beide
volken (uterque populus), dat uit de besnijdenis (ex circumcissione) als uit de voorhuid (ex
praeputio), waren niet afkerig om het geheim daarvan te dragen vanwege de hoop op de
eeuwige zaligheid. Maar het verhaal heeft een gemeen staartje. Want wanneer Naäman al op
weg naar huis is, komt een knecht van Elisa, Gehazi geheten, hem achterop om hem op
slinkse wijze geld af te troggelen. Zijn straf blijft niet lang uit. De melaatsheid wordt zijn deel.
De vergelijking met Judas ligt voor de hand en wordt ook direct gemaakt, maar ook alle malos
sacerdotes binnen de kerk die nu al voor hun werk een beloning vragen in plaats van hun
toekomstige beloning af te wachten, krijgen een sneer. Opnieuw zien we dus, dat Claudius
met zijn exegese hier raakt aan wat er zich in zijn eigen tijd afspeelde.290 Dan volgt - het lag
voor de hand gezien veel eerdere interpretaties - dat Gehazi figuurlijk de infideles Iudaei
voorstelt, die tegen de hemelse heelmeester met hun heiligschennende mond riepen ‘Weg met
Hem, kruisig Hem’ (Joh. 19,15), met als gevolg dat de lepra van de zonde in hen is gebleven,
terwijl de genade de gentes ten deel viel.291
Vanaf caput 23 tot het laatste caput 32 (het laatste), waarin commentaar gegeven
wordt bij 2 Kon. 11 tot 25, is het Jodendom geen onderwerp van betekenis. Diverse koningen
en hun (meestal) slechte regeringsdaden worden besproken. De allegorische exegese is daarbij
minder prominent aanwezig. Dat komt naar mijn indruk omdat Claudius hier Beda volgt in
zijn dertig kwesties, die een meer historische inslag hebben - al is de allegorie niet helemaal
verdwenen292 -, en bovendien Hiëronymus in zijn uitleg van Jesaja gebruikt. De Quaestiones
18 tot en met 30 passeren bij Claudius allemaal de revue, verdeeld over de verschillende
capita.293
Het vierde tijdperk: van David tot ballingschap
Bijna aan het slot van zijn commentaar geeft Claudius nog een korte historische terugblik op
wat hij het vierde tijdperk noemt, dat loopt van David tot de wegvoering van het Joodse volk
naar Babel. Hij vergelijkt het met de vierde scheppingsdag, waarop God het hemelgewelf met
lichten versierde. Aanvankelijk zag het er prachtig uit. Het Israëlitische volk was nog vol
geloof, verlicht door de profeten als sterren aan de hemel, vermaard om de regering van David
en Salomo, om de grootsheid van de allerheiligste tempel, kortom beroemd in heel de wereld
(Israeliticus populus coelesti fide inclytus, a Prophetis, quasi a stellis illuminatus, regno
290

Claudius, Super libros regum, 778D-779A: ‘… ac si intelligimus omnes malos sacerdotes intra Ecclesiam
intus in anima peccati lepra fuisse perfusos, qui contra dominica praecepta ministerium, quod gratis acceperunt,
gratis non administrant: et pro omni opere, quod in Ecclesia gerunt, non futuram mercedem, sed praesentem
quaerunt retributionem.’ De passage is een invoeging van Claudius binnen het citaat van Caesarius.

291

De uitleg over Gehazi is van Caesarius.

292

Vgl. Q 30, geciteerd door Claudius, Super libros regum, 807A: ‘Cujus tam deflendae historiae, quae multum
negligentiae nostri temporis congruit, non opinor allegoriam esse reticendam’ = Beda, CCSL, 119, p. 320, r. 1517.
293
Caput 23 (Claudius, Super libros regum, 782D-786B, valt samen met Q 18,19 en 20; Caput 24 (786B-C) met
Q 21; Caput 25 (786C-D) met Q 22; Caput 26 (786D-787B) met Q 23; Caput 27 - over Hizkia - (787C-794B)
kent naast Q 24 ook andere bronnen en vooral gedeelten uit Hiëronymus’ Jesajacommentaar; Caput 28 - ook
over Hizkia - (794B-799A) heeft meer bronnen, maar ook Hiëronymus en Q 25 van Beda; Caput 29 - nog steeds
over Hizkia - (799A-801C) steunt op Hiëronymus; Caput 30 - over Manasse en zijn idolorum cultus - kent
volgens Italiani geen externe bronnen. Claudius zou hier zelf aan het woord zijn. Caput 31 - over Josia - (802B806C) steunt vooral op Beda met Q. 26, 27, 28 en 29; Caput 32 - over Nebukadnezar - bevat Q 30.
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David et Salomonis gloriosus, templi etiam sanctissimi altitudine, toto est nobilitatus in
orbe).294 Maar de lichten gingen uit. Het volk aanvaardde de avond. Zonden
vermenigvuldigden zich, de tempel werd verwoest, het rijk werd door de Chaldeeën
verscheurd en heel het volk werd naar Babel weggevoerd (Sed accepit versperam, quando
crebrescentibus peccatis, regnum illud a Chaldaeis dissipatum, templum dirutum, et tota gens
illa est in Babyloniam translata).295 Waaraan Claudius nog een kort exposé over de
chronologie toevoegt, waarin hij het aantal jaren en generaties dat dit vierde tijdperk bevatte,
behandelt. Voor het eerst, dus helemaal aan het eind van zijn commentaar, valt hier de term
Hebraica veritas tegenover de Septuagint bij de berekeningen van het aantal jaren, waarbij er
verschil is tussen de zonnekalender en de maankalender.296 Aan alles komt een eind, ook aan
de allegorische vergezichten. De geschiedenis herneemt zijn loop. Maar, zo stelt Claudius, dat
kunnen de Joden of heidenen wel zeggen, maar christenen kijken daar toch anders tegenaan:
‘Al deze dingen zijn hun als een voorafbeelding overkomen en ze zijn voorbeelden voor
ons.297 Zijn eigen tijd laat Claudius in zijn exegese nergens los, ook al maakt hij het een lezer
uit de eenentwintigste eeuw niet gemakkelijk om daar de vinger op te leggen.

Samenvatting
Ik ben dit hoofdstuk over Claudius van Turijn begonnen met een korte beschrijving van zijn
leven, dat in de jaren twintig van de negende eeuw een dramatische wending nam toen hij
beschuldigd werd van ketterse denkbeelden en praktijken. Uiteindelijk werd hij nooit uit zijn
bisschopsambt gezet. Zijn omvangrijke exegetische werk is na zijn dood altijd wat in de
schaduw gebleven. De affaire ‘Claudius’ zoog meestal alle aandacht naar zich toe. Mijn
onderzoek richtte zich op een van zijn exegetische commentaren - dat over de Libri Regum met als richtinggevende vraag hoe daarin over het Joodse volk werd geschreven. Als eerste
oriëntatie vermeldde ik aan het begin enkele conclusies van Pascal Boulhol en Johannes Heil
over de opvattingen van Claudius inzake het Jodendom. Mijn hoofdstuk bevatte daarna drie
grote paragrafen. In ‘Rondom het koningencommentaar’ schetste ik op basis van de
briefwisseling tussen Claudius en Theutmirus de omstandigheden rond het verschijnen van dit
commentaar. In ‘Claudius en zijn exegese ad litteram’ verdiepte ik mij in de beantwoording
door Claudius van de vragen die abt Theutmirus hem had voorgelegd. De derde en grootste
paragraaf, ‘Onderricht in de geestelijke uitleg’, bestond uit een tekstlezing van zijn
commentaar met als brandpunt de uitspraken daarin over het prior populus. Deze drie
onderdelen leverden de volgende resultaten op.
De briefwisseling van Claudius met abt Theutmirus, de ontvanger van het
Koningencommentaar van Claudius, situeert dit commentaar met zijn appendix, op een
moment dat de beschuldigingen in de richting van de bisschop van Turijn steeds vastere
vormen aannamen. Deze beschuldigingen hadden te maken met de uiterst kritische
opvattingen van Claudius over de verering van beelden en relieken en aanverwante zaken.
294

Claudius, Super libros regum, 808D.

295

Ibidem.

296

Ibidem, 808C-809B. Vgl. ook Claudius’ opmerking over de Hebraica veritas in zijn De sex aetatibus: ‘Si quis
forte minus Scripturarum divinarum studiis eruditus de hoc opere dubitare temptaverit, redeat ad divinos
secundum Hebraicam veritatem scriptos libros, et quidquid ibidem invenerit, eos teneat et credat, neque damnare
desistat.’ (PL 104, 918D). Vgl. Boulhol, Claude de Turin, pp. 236-237.
297

Claudius, Super libros regum, 810C (slot van het commentaar). Claudius citeert hier 1 Cor. 10, 11 en 6:
‘Omnia haec in figura contingebant illis. Et haec omnia figurae nostrae fuerunt.’ Vgl. Augustinus, Contra
Faustum, PL 42, col. 228 (liber sextus, caput 2).
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Tijdgenoten van Claudius, zoals Jonas en Dungal, gingen ervan uit dat Claudius daarmee de
Joden in de kaart speelde en mogelijk zelf judaïseerde. Maar in de correspondentie met
Theutmirus is daarvan niets te merken. Het ‘Joodse volk’ is als onderwerp daarin niet
aanwezig. Wel lezen we in deze brieven dat Claudius bevreesd was voor het publieke oordeel.
Hij refereerde in dit verband aan een passage uit het evangelie volgens Johannes (7, 10-24),
waarin Joden niet begrijpen hoe Jezus aan zijn kennis van de Schriften komt. De vergelijking
ligt voor de hand: zoals Jezus door Joden werd bekritiseerd, zo had Claudius last van het
onbegrip van zijn tegenstanders. In diezelfde brief trekt Claudius een parallel tussen zichzelf
en de profeet Ezechiël, die de opdracht kreeg aan het weerspannig huis van Israël het woord
van God te verkondigen. Maar dergelijke verwijzingen zeggen volgens mij weinig over de
opvattingen van Claudius over de Joden. Ze horen thuis in de Bijbelse retoriek waarmee
Karolingische geleerden hun debatten en controverses zo graag stoffeerden. Hetzelfde geldt
voor de boze opmerking van Claudius aan het adres van de abt van Psalmody, toen hij
erachter kwam dat deze hem min of meer had zwartgemaakt bij het hof in Aken. Claudius
houdt in zijn opmerking de abt het verhaal over Uzza voor, die omwille van zijn onbezonnen
actie door God met de dood werd bestraft. Dat Claudius in zijn allegorisch commentaar Uzza
ook ziet als een symbolische representant van het Joodse volk dat jaloers is op de gentes, staat
daar mijns inziens los van. Ondanks de vertroebelde verhoudingen tussen Claudius en
Theutmirus ontving de abt van de bisschop toch diens commentaar plus de beantwoording van
veel van zijn vragen. Was het een laatste verzoeningspoging? Dat ligt niet voor de hand. De
gewraakte standpunten die Claudius innam, klinken namelijk ook hier en daar door in zijn
commentaren in de antwoorden op de vragen van de abt. Wat dit aangaat kunnen we dan ook
niet concluderen dat zijn exegese blind is voor de religieuze en sociale vragen die in het begin
van de negende eeuw de gemoederen bezig hielden. De verzending van het commentaar aan
Theutmirus laat zien dat Claudius hem alsnog wilde overtuigen van zijn gelijk. Dat hem dit
niet gelukt is, blijkt uit het vervolg van het conflict. Anders ligt het met de denkbeelden van
Claudius over het Populus prior. Die refereren, tegen mijn aanvankelijke verwachting in, niet
rechtstreeks aan wat zich afspeelde in de Karolingische maatschappij, zoals door mij
beschreven in de twee vorige hoofdstukken. De opvattingen van Claudius over Joden en die
over beeldenverering lijken dan ook los van elkaar te staan. Wel gebruikte Claudius de
geschiedenis van het Joodse volk en zijn letterlijke en allegorische interpretaties daarvan
enkele keren als een spiegel voor wat gaande was onder de sacerdotes van zijn eigen tijd.
Claudius maakte een duidelijk onderscheid tussen een exegese volgens de letter en een
allegorische uitleg. Beide staan bij hem op zichzelf, de letter is geen springplank voor de
geest. De vragen die Theutmirus hem had voorgelegd, behandelde Claudius maar voor een
deel in zijn allegorische exegese. De meeste vragen van de abt bracht hij onder in een aparte
afdeling. Antwoorden op deze kwesties zijn een vorm van letterlijke exegese. De door de abt
voorgelegde kwesties nodigden daartoe ook uit. Ik heb daarbij geconstateerd dat er een aantal
overeenkomsten bestond tussen de vragen van Theutmirus en de quaestiones die door de
Hebraeus quidam van Hrabanus aan de orde werden gesteld. Bij hoge uitzondering is er zelfs
een enkele keer een parallel te vinden tussen de antwoorden van Claudius en de ‘Hebreeuwse’
quaestiones. Hoe Claudius daarvan op de hoogte was, is vooralsnog een raadsel. De uitleg van
de Hebraeus kende Claudius namelijk niet, anders had hij er ongetwijfeld meer gebruik van
gemaakt gezien de overeenkomst in de vragen. In zijn letterlijke, c.q. historische benadering
van de Bijbeltekst wordt een paar keer zichtbaar dat Claudius geïnteresseerd is in de taal, de
gewoontes en de geschiedenis van de Joden, in zoverre die betrekking hadden op het Oude
Testament. Maar we moeten dat niet overdrijven. Josephus, de Joodse historicus, bijvoorbeeld
wordt in deze afdeling nergens genoemd. Wanneer Claudius in deze exegese volgens de letter
al uitspraken doet over het populus vetus, dan is het in beschrijvende zin. Nergens legt hij een
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verband tussen de letterlijke exegese en de Joodse uitleg van de Schriften, zoals we dat wel
tegenkwamen in de voorgaande twee hoofdstukken.
Het allegorische commentaar, waarin Claudius op zoek gaat naar de betekenisvolle
binnenkant van de tekst, bestaat voor een heel groot deel uit citaten van een beperkt aantal
auctoritates. Wanneer ik me bepaal tot zijn uitspraken over het Joodse volk, dan is zijn
belangrijkste leverancier van citaten Augustinus. De bisschop van Hippo is van de maiorum
nostrorum de enige die Claudius met naam en toenaam in zijn commentaar vermeldt.
Daarnaast steunt Claudius veelvuldig op de uiteenzettingen van Isidorus van Sevilla en Beda
Venerabilis. Andere kerkvaders, zoals Gregorius de Grote, Hiëronymus, Origenes of
Chrysostomos, worden minder aangehaald, maar soms weer wel op centrale momenten.
Claudius citeerde graag grotere teksteenheden. Al te kleine stukjes tekst van verschillende
doctores tot een nieuwe eenheid smeden lag hem in dit Koningencommentaar minder goed, al
laat hij dat niet helemaal achterwege. Op tegenstellingen tussen de verschillende interpretaties
uit zijn bronnen legde hij geen enkele nadruk. Hij signaleerde ze niet eens. Bronvermeldingen
liet hij op een enkele uitzondering na achterwege. Toch hadden de aangehaalde auteurs hun
eigen oogmerken en kwamen ze lang niet altijd overeen in hun exegetische uitleg.
Dat laatste geldt zeker voor hun visies op het Joodse volk. Weliswaar keert een aantal
van dezelfde thema’s uit hun exegeses bij Claudius terug: de tegenstelling tussen het Joodse
volk en de gentes; Joden die wel in Christus geloven en Joden die dat niet doen; Joden als
verantwoordelijk voor de kruisdood van Christus; het eschatologische perspectief waarin
Joden alsnog het heil deelachtig worden. Echter, de behandeling van dergelijke thema’s liep
dikwijls behoorlijk uiteen. Dat maakt het lastig om tot een helder oordeel te komen, hoe
Claudius zich deze verschillende visies toe-eigende. Daar komt nog bij, dat de allegorische
uitleg van een en dezelfde kerkvader soms getekend was door een grote mate van
meerzinnigheid. Claudius behandeling van de verhalen waarin koning Saul figureert, laat dat
goed zien. Saul is als gezalfde koning enerzijds een voorafbeelding van Christus, maar
tegelijk symboliseert hij het Joodse volk dat zijn regnum kwijtspeelde ten bate van de kerk.
Aan het begin van dit hoofdstuk liet ik enkele auteurs, zoals Boulhol, Heil, en Albert,
aan het woord. Boulhol onderstreepte dat Claudius de negatieve oordelen over het Jodendom
die hij aantrof in zijn patristische bronnen, allemaal zo overneemt. Heil en Albert betwijfelden
dat en accentueerden een meer gematigde opstelling van Claudius op dit punt. Mij viel op dat
Claudius, wanneer hij Augustinus citeert, diens anti-Joodse uitspraken zonder meer
overneemt. Het beeld dat we via Claudius van Augustinus’ opvattingen over Joden krijgen, is
vooral gebaseerd op boek 17 uit diens De civitate Dei. Daarin stelt de Noord-Afrikaanse
kerkvader zich nogal geharnast op tegenover Joden. Huidige studies over Augustinus, zoals
die van Fredriksen en Cohen, laten op basis van andere werken van deze kerkvader een meer
genuanceerd beeld zien, maar dat komt weer minder overeen met wat we bij Claudius lezen.
In de citaten van de andere patres zoals Isidorus en Beda over het Joodse volk grijpt Claudius
in enkele gevallen wel in en corrigeert hij een al te negatief oordeel. Op dit punt hebben Heil
en Albert het gelijk aan hun kant. De overname van de complete expositio van Beda over de
bouw van de tempel in het derde boek van Claudius’ commentaar, waarin het Joodse volk en
de kerk niet zozeer tegenover elkaar, maar naast elkaar worden gezet, laat zien dat het
commentaar van Claudius niet als een typisch voorbeeld van een Adversus Iudaeos-tekst kan
gelden. Zijn allegorische methode leidde dus niet per se tot een anti-Joodse exegese, zoals
Boulhol veronderstelde. Dat wordt nog eens bevestigd door zijn eschatologische opvattingen
waarin Claudius op basis van Ro. 11, 25-26 er rekening mee houdt dat heel Israël uiteindelijk
het heil deelachtig zal worden. Zelfs gewaagt hij in dat verband van een terugkeer tot het
Populus prior van de kerk (ad priorem populum revertens).
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Claudius van Turijn was de eerste die een volledige exegese van de Libri Regum het
licht deed zien. Niet lang daarna begonnen Hrabanus Maurus en Angelomus eenzelfde
onderneming. Hoe pakten zij het aan en wat was de positie van het Populus prior in hun
exegetische uiteenzettingen? Hoofdstuk 5 en 6 zullen daarover uitsluitsel geven.
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5. Hrabanus Maurus
Inleiding
Op 17 februari 839 verbleef Hrabanus Maurus (ca. 780-856), abt van Fulda, aan het hof van
keizer Lodewijk de Vrome in Frankfurt.1 Een dergelijk bezoek aan het hof was voor hem geen
uitzondering. Zijn vroegste ervaringen met hofkringen dateerden al uit het einde van de
achtste eeuw, toen hij als leerling van Alcuin korte tijd in het paleis van Karel de Grote te
Aken verbleef. Later was hij regelmatig in de keizerlijke ambiance te gast, waar zijn adviezen
over het verstaan van de Heilige Schrift hogelijk gewaardeerd werden.2 Sommige
Bijbelcommentaren werden rechtstreeks besteld door vorstelijke personages, andere
arriveerden als een geschenk van de geleerde abt zelf. Deze commentaren waren aan het hof
onderwerp van gesprek. Voorgelezen met behulp van lectores werden ze door de vorst als een
wijze Salomon beoordeeld.3 Keizer Lotharius maakte ooit (ca. 854/855) de oude Hrabanus het
compliment dat de hemel zijn voorgangers had voorzien van geleerden als Hiëronymus,
Augustinus, Gregorius en Ambrosius. Maar hij, Lotharius, was op gelijke voet gezegend met
Hrabanus.4 Dat waren geen loze woorden. Ze pasten in een maatschappij die doordesemd was
met een Bijbels ferment. Dat kwam tot uiting in het verbeteren van Bijbeledities door
geleerden als Alcuin en Theodulf, het inventariseren van de exegeses van kerkvaders in
dossiers, het kopiëren in scriptoria van oude en nieuwe commentaren en dit alles met het oog
op sociale en culturele hervormingen in het Karolingische rijk.5
Op de 22-ste van diezelfde maand februari in het jaar 839, het was zaterdag na
Aswoensdag, arriveerden bij de keizer in Frankfurt drie Joden: Gaudiocus en zijn zonen
Jacobus en Vivacius. Of Hrabanus hen toen ontmoet heeft, weten we niet. Zij waren
grootgrondbezitters en kwamen bij de keizer met het verzoek garant te staan voor hun
bezittingen, die blijkbaar aan bedreiging onderhevig waren.6 Wat wilde het geval? Gaudiocus
en zijn zonen hadden eerder een keizerlijke beschikking gekregen waarin bevestigd werd dat
zij hun onroerende goederen in alle rust mochten bezitten. Kwaadwillenden hadden echter
kans gezien het aan hen gegeven praeceptum te ontfutselen. De genoemde Hebraei
schakelden daarop Hugo, de halfbroer van keizer Lodewijk en hoogste notarius van het
paleis, in om hen bij de keizer te introduceren. Blijkbaar bestonden er uitstekende connecties
1

Depreux, Prosopographie, p. 352. Een voorstudie van dit hoofdstuk zal verschijnen onder de titel ‘Jewish
Double Portraits. Hrabanus Maurus and his commentary on 1 & 2 Samuel’, in: Yitzhak Hen, Ora limor, Tom
F.X. Noble (eds), Barbarian and Jews. Jews and Judaism in the Early Medieval West bij Brepols in Turnhout.

2

Depreux, Ibidem, pp. 251-252, waar hij de jaren geeft van bezoeken aan Lodewijk de Vrome: 829 (Worms),
831 (Prüm, Ingelheim), 836 (Aken), 838 (Nijmegen) en 839 (Frankfurt). Voor zijn studiejaren aan het hof:
Dieter Schaller, ‘Der junge “Rabe” am Hof Karls des Grossen [Theodulf Carm., 27]’, in: J. Autenrieth & F.
Brunhölzl (eds.), Festschrift Bernard Bischoff zu seinem 65. Geburtstag dargebracht, Stuttgart 1971, pp.123141.
3

De Jong, ‘Old Law’, speciaal pp.164-165.

4

Hrabanus Maurus, Epistola 49, p. 504, r. 3-5.

5

Vgl. De Jong, ‘The empire as ecclesia’. Zie ook het gedeelte over Theodulf in mijn hoofdstuk 2.

6

De Latijnse tekst van de oorkonde met Engelse vertaling in: Linder, Jews, pp. 365-367. De oorkonde werd tot
de achttiende eeuw in het klooster La Grasse (Septimanië) bewaard, maar is nu spoorloos. Informatie daarover
bij Linder, ibidem. De keizerlijke verordening sluit aan bij de in hoofdstuk 2 door mij besproken formulae.
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met het hof. Een duplicaat werd opgemaakt met vermelding van alle opstallen, landerijen,
wijngaarden, molens enzovoort en voorzien van de keizerlijke bulla. Verrassend is daarin het
motief om de genoemde Joden tegemoet te komen. In de tekst wordt namelijk verwezen naar
de apostel Paulus die in zijn Galatenbrief een aansporing geeft om goed te doen aan allen en
niet alleen aan de huisgenoten des geloofs.7 Dat Joden door de keizer tot de Paulinische
omnes gerekend werden, was toen lang niet voor iedereen een uitgemaakte zaak.8 Misschien
had de keizer nog de profetische aansporing in zijn oren die enkele dagen ervoor op
Aswoensdag had geklonken.9
Nog tijdens de vastentijd van datzelfde jaar 839 kwam de keizer ter ore, dat een van
zijn hofdiakens, Bodo, Jood was geworden. Over hem en zijn geloofsovergang hoorden we
uitvoerig in hoofdstuk 3. In een van zijn brieven aan Albarus had hij laten weten dat het
vooral de studie van de Bijbel was, die hem ervan overtuigd had deze ongebruikelijke stap te
moeten zetten. De veritas hebraica, dat wil zeggen het belang van de Hebreeuwse grondtaal
voor de uitleg van het Oude Testament - hiervoor toonden geleerden als Hrabanus en
Theodulf in het spoor van Hiëronymus een groeiende belangstelling - kreeg zo een wel heel
radicale interpretatie: die van de Joodse waarheid boven de christelijke. Een reactie van de
kant van Hrabanus op deze affaire is in de bronnen niet terug te vinden, maar dat hij gezien
zijn status als hofleverancier van Bijbelcommentaren er niet van gehoord zou hebben, lijkt mij
buitengewoon klein.
Deze - enigszins anekdotische - introductie over een toevallige samenloop van gebeurtenissen
in 839 laat zien welke onderwerpen in dit hoofdstuk aan de orde zullen komen. Hoofdpersoon
is Hrabanus Maurus en onderzocht wordt hoe het Jodendom en Joden in zijn exegese
gepresenteerd worden. Na het Koningencommentaar van bisschop Claudius te hebben
geanalyseerd op diens opvattingen over het Joodse volk bekijk ik in dit hoofdstuk het
Koningencommentaar van de abt van Fulda. Welke standpunten hield hij eropna aangaande
het populus prior? Anders dan in het geval van Claudius, maakte Hrabanus in zijn
Koningencommentaar expliciet gebruik van een Joodse bron waarover hij bovendien
verantwoording aflegde in zijn begeleidende brieven. Deze bron, door Hrabanus met
Hebraeus quidam aangeduid, heb ik in mijn hoofdstuk 2 al geïntroduceerd bij mijn
uiteenzetting over Theodulf van Orléans. Hier zullen we zien op welke wijze Hrabanus
daarvan in zijn exegese profiteerde. Ook het werk van de Joodse geschiedschrijver Flavius
Josephus, dat in de exegese van Claudius amper genoemd en aangehaald werd, neemt in de
Bijbeluitleg van Hrabanus een prominente plaats in. De nauwe betrekkingen van de abt van
Fulda met vorstelijke personages zoals keizer Lodewijk en diens zonen plaatsen zijn exegese
7
De Galatenbrief wordt niet expressis verbis vermeld, maar gesproken wordt van de Apostolica lectio: ‘Licet
Apostolica lectio maxime domesticis fidei nos bonum operare commoneat, ceteris quoque omnibus idem facere
benivola devotione non prohibet, sed potius ut respectu divinae misericordiae propensius exequamur hortatur.’
(Linder, Jews, p. 365) De tekst is een vrije weergave van Gal. 6, 10 (‘Ergo dum tempus habemus, operemur
bonum ad omnes, maxime autem ad domesticos fidei’).
8

Heil, Kompilation, p. 104, vermeldt dat Haimo van Auxerre in zijn commentaar op Gal. 6,10 de Joden niet
insloot bij het goed doen aan allen. Claudius van Turijn, met wie we uitvoerig kennismaakten in het vorige
hoofdstuk, telde ze in zijn uitleg van Galaten (uit 815) daarentegen weer wel mee: ‘Nam omnibus hominibus et
Iudaeis, et paganis, atque Christianis, et bonis, et malis, misericordiae opus impendere debemus: ne eis quod
Deus non negat nos negare videamur.’ (PL 104, 907D). Claudius was zijn Galatencommentaar begonnen op
instigatie van Lodewijk de Vrome; zie Claudius, Epistolae, p. 596.
9
Op Aswoensdag werd toen Joël 2,12-13 gelezen, zoals ook nu nog in de rooms-katholieke liturgie. Daarin
wordt alle nadruk gelegd op de goedertierenheid en barmhartigheid van God. Vgl. Heil, Kompilation, p. 406413, voor de epistellezingen van het liturgische jaar voor zover die traceerbaar zijn in de negende eeuw.
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bovendien in een ander licht dan de latere Bijbelcommentaren van de in hofkringen omstreden
geraakte Claudius. Je zou willen weten wat Hrabanus dacht van de wijze waarop het keizerlijk
hof - tot ergernis van iemand als bisschop Agobard - Joden tegemoet trad. Helaas heeft hij
zich daarover niet uitgesproken. Maar zijn eigen exegetisch gebruik van Joodse bronnen kan
wel helpen om de denkbeelden van Hrabanus over het Jodendom voor het voetlicht te brengen
Achtereenvolgens stel ik in dit hoofdstuk de volgende zaken aan de orde. Ik begin met
een schets van Hrabanus als exegeet. Daarna analyseer ik enkele van zijn brieven die licht
werpen op de aanleiding en ontstaansgeschiedenis van zijn Koningencommentaar. Voor ik
nader inga op de visie van Hrabanus ten aanzien van het Joodse volk, bespreek ik de
resultaten van eerder onderzoek dat verwant is aan het mijne. De belangrijkste bijdrage
daaraan leverde in mijn ogen Jean-Louis Verstrepen in een fundamenteel artikel uit 1996.10
Om zelf zicht te krijgen op de opvattingen van Hrabanus analyseer ik eerst de wijze waarop
Hrabanus in zijn commentaar gebruik maakte van de Antiquitates Iudaicae van Josephus.
Daarna sta ik stil bij zijn contemporaine Joodse bron: de Hebraeus quidam en de invloed die
deze bron op het commentaar van Hrabanus had. Vervolgens inventariseer ik de belangrijkste
uitspraken van Hrabanus over Joden in de loop van zijn commentaar, een behandeling die min
of meer parallel loopt met mijn analyse van het commentaar van Claudius. Aan het einde van
dit hoofdstuk geef ik nog speciale aandacht aan de wijze waarop Hrabanus Beda’s De Templo
in zijn commentaar verwerkte. Anders dan Claudius nam hij niet het totale werk op maar een
uitgebreide selectie. De reden voor deze aandacht is gelegen in het feit dat Beda in dat boek
een positievere benadering van het Joodse volk naar voren brengt dan veel andere door
Hrabanus aangehaalde patres. De vraag daarbij is: Hoe gaat Hrabanus om met deze diversiteit
van eerdere opvattingen over het Joodse volk? Met een samenvatting rond ik dit hoofdstuk af.

Hrabanus als exegeet
Wie was Hrabanus? Voor ik in dit hoofdstuk zijn exegetische commentaar op de vier Bijbelse
boeken der Koningen bespreek, is het van belang eerst enig zicht te krijgen op zijn persoon en
werk. Over hem is in de afgelopen jaren regelmatig gepubliceerd, al ontbreekt een recente
omvattende biografie.11 Hrabanus is naar alle waarschijnlijkheid in of rond 780 in Mainz
geboren.12 Als kind werd hij door zijn ouders naar het klooster in Fulda gebracht.13 In 788
10

Jean-Louis Verstrepen, ‘Raban Maur’.

11

Literatuur over Hrabanus is vanaf 1980 in het bijzonder te vinden in enkele bundels met wetenschappelijke
artikelen die teruggaan op congressen en symposia: Raymund Kottje & Harald Zimmerman (eds.), Hrabanus
Maurus. Lehrer, Abt und Bischof, Wiesbaden 1982; Franz J. Felten & Barbara Nichtweiss (eds.), Hrabanus
Maurus. Gelehrter, Abt von Fulda und Erzbischof von Mainz, Mainz 2006; Philippe Depreux e.a. (eds.), Raban
Maur et son temps, Turnhout 2010. De exegese van Hrabanus komt in diverse artikelen van Mayke de Jong aan
de orde, zoals haar ‘Exegesis for an Empress’(2001), ‘The empire as ecclesia’(2000), en ‘Old law’ (1995). Vgl.
verder: Hanns-Christoph Picker, Pastor Doctus. Klerikerbild und karolingische Reformen bei Hrabanus Maurus,
Mainz 2001; Raymund Kottje, ‘Hrabanus Maurus’, in: Die deutsche Literatur des Mittelalters.
Verfasserslexikon, Band 4, Berlijn & New York 1983, pp. 166-196; idem, ‘Hrabanus Maurus – “praeceptor
Germaniae” ?’, in: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters, 31(1975) pp. 534-545 (met verwijzing
naar oudere literatuur); John McCulloh, ‘Introduction’, in: Rabanus Maurus, Martyrologium, CCCM, 44,
Turnhout, 1979, pp. xi-xxiv. Bibliografieën in Helmut Spelsberg, Hrabanus Maurus Bibliographie, Fulda 1984;
M.-A. Aris & S. Bullido del Barrio (eds.), Hrabanus Maurus in Fulda. Mit einer Hrabanus MaurusBibliographie (1979-2009), Freiburg i. Br. 2010. Overzicht van alle nog bestaande handschriften in: Verzeichnis
der Handschriften mit den Werken des Hrabanus Maurus, bearbeitet von Raymund Kottje unter Mitarbeit von
Thomas A. Ziegler, Hannover 2012 (MGH, Hilfsmittel 27).
12

McCulloh, ‘Introduction’, p. xi, n. 2 en 3.

13

Voor Fulda: Janneke Raaijmakers, The Making of the Monastic Community of Fulda, c. 744-c.900, Cambridge
2012 (Cambridge Studies in Medieval Life and Thought, Fourth Series).
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vond deze oblatio plaats. Hij was toen ongeveer acht jaar. In 801 werd hij tot diaken gewijd,
en in 814 volgde zijn wijding tot priester. Met het klooster in Fulda zou hij zijn leven lang
verbonden blijven. Hij kreeg er zijn eerste opleiding, werd Fulda’s bekendste en productiefste
monnik en diende van 822 tot 842 als zijn abt. Al ver in de zestig werd hij vanaf 847 nog
aartsbisschop van Mainz, na een periode waarin hij zijn positie als abt had opgegeven tijdens
de politieke verwikkelingen tussen keizer Lotharius en Lodewijk de Duitser.14 Op 4 februari
856 overleed hij.
Voor zijn ontwikkeling tot geleerde was zijn ontmoeting met Alcuin (ca.740-804), die
we in mijn tweede hoofdstuk tegenkwamen als revisor van de Bijbel, van groot belang. Hij
was diens ‘star-pupil’.15 Zowel in Aken aan het slot van de achtste eeuw als in Tours aan het
begin van de negende eeuw kreeg hij van hem les. Zijn bijnaam Maurus had hij aan deze
leermeester, in 786 vanuit York naar Aken gekomen, te danken. Die naam verwees naar de
geliefde leerling van de heilige Benedictus. Hij zou deze erenaam blijvend gebruiken, ook in
de marges van zijn talloze Bijbelcommentaren waar hij met de letter M placht aan te geven
dat hij hier zelf aan het woord was.16
Bij al zijn verplichtingen als kloosterleraar, abt en bisschop schreef deze vervaarlijke
werker een oeuvre bij elkaar dat qua omvang in de negende eeuw niet meer geëvenaard zou
worden.17 Veruit het grootste deel ervan bestaat uit Bijbelcommentaren. Maar ook van zijn
andere teksten over de cultus divinus, kerkelijke ambten, pedagogische kwesties of zaken van
kerkelijk recht, vormde de uitleg van de Bijbel de onmiskenbare ruggengraat. Michele Ferrari
heeft een lans gebroken om Hrabanus bij uitstek als een dichter te beschouwen, dit vooral op
basis van zijn technisch verbluffende carmina figurata bij het Kruis van de Verlosser, die
Hrabanus al voor zijn priesterwijding in 814 voltooide. Hoewel Ferrari deze minder bekende
kant van Hrabanus terecht belicht, is het toch zijn exegetische werk dat de hoofdmoot en de
kern uitmaakt van zijn monnikenwerk.18 In het door hemzelf opgestelde en overgeleverde
grafschrift lezen we: ‘Voorwaar, mijn naam is Hrabanus en het lezen in de goddelijke wet was
altijd en overal heerlijk.’19

14

Vgl. Goldberg, Struggle for Empire.

15

De typering is van Mayke de Jong, ‘From Scolastici to Scioli’, p. 47.

16

De relatie met Alcuin werd recent behandeld in Sita Steckel, Kulturen des Lehrens, pp. 197-202. Vgl. eerder al
Mechthild Dreyer, ‘Alkuin und Hrabanus Maurus: Wozu Wissen?’, in: Felten & Nichtweiss, Hrabanus Maurus,
pp. 35-49 en Josef Fleckenstein, ‘Hrabanus Maurus. Diener seiner Zeit und Vermittler zwischen den Zeiten’, in:
Kottje & Zimmermann, Hrabanus Maurus, pp. 194-208, voor het contact met Alcuin pp. 197-202. Voor de naam
Maurus zie: Bruno Judic, ‘Grégoire le Grand, Alcuin, Raban et le surnom Maur’, in: Depreux e.a., Raban Maur
et son temps, pp. 31-48.

17

Een overzicht van de werken van Hrabanus, zowel uitgegeven als niet uitgegeven, in: Stephanie Haarländer,
Rabanus Maurus zum Kennenlernen, pp. 160-171.

18

Michele C. Ferrari, ‘Dichtung und Prophetie bei Hrabanus Maurus’, in: Felten & Nichtweiss, Hrabanus
Maurus, pp. 71-91: ‘Hrabanus Maurus ist für das Mittelalter und die Frühe Neuzeit ein Dichter, ja der Dichter
des 9. Jahrhunderts “per definitionem”.’ (p. 76) De teksten van deze visuele poëzie in Hrabanus Maurus, In
honorem sanctae crucis, ed. Michel Perrin, CCCM 100, Turnhout 1997. Vgl. de mooi geïllustreerde
tentoonstellingscatalogus: Hans-Jürgen Kotzur (ed.), Rabanus Maurus. Auf den Spuren eines karolingischen
Gelehrten, Mainz 2006.

19

‘Hraban nempe mihi nomen, et lectio dulcis / Divinae legis semper ubique fuit’, MGH, Poet. Lat., 2, pp. 243244. Op de achtergrond klinkt Ps. 118 (Vulgaat) mee met zijn loftuitingen van de lex dei. Vgl. onder meer vers
97: ‘Quomodo dilexi legem tuam Domine? Tota die meditatio mea est.’
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Het oordeel over zijn exegetische commentaren is in de laatste decennia in positieve
zin bijgesteld. Lange tijd werden ze weggezet als slaafse kopieën van de geschriften van
kerkvaders. We zouden hier te maken hebben met een geestdodende compilator en niet meer
dan dat. Onderzoek naar de eigen merites van zijn werk bleef veelal achterwege. Dat laatste
gebeurt nu wel steeds meer.20 Of de abt van Fulda daarmee voortaan als een bij uitstek
originele denker te boek moet worden gesteld, is echter de vraag. Een dergelijke,
anachronistisch aandoende typering past niet goed bij de eigen positie van Hrabanus als een
van de invloedrijkste exegeten in de negende eeuw en gaat voorbij aan de waarden die in zijn
tijd werden nagestreefd. Originaliteit in de zin van streven naar nieuwigheid (novitas) was in
ieder geval niet iets wat Hrabanus ambieerde. Integendeel, hij verafschuwde novitates.21
Degenen die om zijn Bijbelcommentaren vroegen, vertrouwden hem daarentegen als een
rechtgelovige leermeester (magister orthodoxus) die uit het enorme patristisch erfgoed dat
selecteerde en bij elkaar zette, wat in de negende eeuw van pas kwam bij het bestuderen van
de historia divina zoals die zich in Oude en Nieuwe Testament ontrolde.22 Waren er
Bijbelteksten waarover hij geen eerdere uiteenzetting kon vinden bij deze of gene kerkelijke
autoriteit uit het verleden, dan gaf hij zelf zijn eigen inzichten over de betekenis van deze
teksten weer. Zijn exegese bestond dus niet louter uit het compileren van wat anderen in
voorgaande eeuwen geschreven hadden, nog afgezien van het feit dat hij met het selecteren en
excerperen een eigen kleurrijk mozaïek tot stand bracht. Dat er in zijn eigen tijd meer dan
eens kritische opmerkingen over hem te horen waren, onder meer die waarin hij van plagiaat
beschuldigd werd, laat zien dat exegese in de negende eeuw niet plaatsvond in de stormvrije
zone van een stille kloostercel. ‘The world of learning in the ninth century was rocked by
controversy from one end to the other’, aldus John Contreni.23 We zagen in het vorige
hoofdstuk dat de exegese van Claudius aan het hof onder vuur kwam te liggen, om maar te
zwijgen van de debatten tussen Albarus en Bodo/Eleazar, die ik in hoofdstuk 3 besprak. De
kwestie is natuurlijk: wat beoogden die critici van Hrabanus met dergelijke al dan niet
terechte verwijten? Later in dit hoofdstuk kom ik op deze tegen Hrabanus gerichte kritiek
terug.
Hrabanus heeft bijna het complete corpus van Bijbelse geschriften van commentaar
voorzien. De precieze datering van zijn afzonderlijke exegetische werken valt lang niet altijd
meer te achterhalen, maar gedurende heel zijn werkzame leven heeft hij eraan geschreven.24

20

Marianne Pollheimer, ‘Hrabanus Maurus – the Compiler, the Praecher, and his Audience’, in: Maximilian
Diesenberger e.a. (eds.), Sermo doctorum: Compilers, Preachers and thier Audiences in the Early Middle Ages,
Turnhout 2012, pp. 203-228, beschrijft aan het begin van haar artikel de huidige stand van zaken (pp. 203-206).
Zie verder Marc-Aeilko Aris, ‘Nostrum est citare testes. Anmerkungen zum Wissenschaftsverständnis des
Hrabanus Maurus’, in: G. Schrimpf (ed.), Kloster Fulda in der Welt der Karolinger und Ottonen [Fuldaer Studien
7], Frankfurt a. M. 1996, pp. 437-464.
21

Hrabanus, Epistola 45, p. 499, r. 31: ‘Novitas praesumtio mater est hereticae pravitatis …’ Vgl. Admonitio
generalis Karls des Grossen, ed. Glatthaar, p. 234, waar de rectores van de kerk zo worden aangespoord: ‘Et non
sinatis nova vel non canonica aliquos ex suo sensu et non secundum scripturas sacras fingere et praedicare
populo, sed et vosmetipsi utilia, honesta et recta …’ (r. 394-396).
22

De Jong, ‘Old Law’, p. 170.

23

Contreni, Learning in the Early Middle Ages, p. 18.

24

Haarländer, Rabanus Maurus zum Kennenlernen, geeft op pp. 160-165 een overzicht van de exegetische
werken met vermoedelijke dateringen, meestal met een marge van enkele jaren. Dat zijn meeste
Bijbelcommentaren tussen 818 en 822 zouden zijn geredigeerd, zoals Jean-Louis Verstrepen, ‘L’exégèse de
Raban Maur et sa méthode dans le commentaire des quatre Livres des Rois’, p. 169, veronderstelt, omdat
Hrabanus vanaf 822 abt was geworden, klopt niet met haar overzicht. Diverse commentaren dateren hoe dan ook
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Zijn commentaar op het evangelie volgens Matteüs is het vroegste; het is afgerond voor hij in
822 abt werd. Tussen 822 en 829 werkte hij aan de uitleg van de Pentateuch, Jozua, Ruth en
Samuël/Koningen. Vanaf de jaren dertig verschenen zijn uiteenzettingen over Kronieken,
Judith, Esther, Makkabeeën, Wijsheid en Jezus Sirach. Nog weer later voorzag hij de brieven
van Paulus en de profetische boeken zoals Jeremia en Ezechiël van commentaar. Ook
behandelde hij Rechters, Klaagliederen en Spreuken. Maar dat is nog niet alles. Een deel van
zijn exegetische werk is alleen in handschriften toegankelijk en tot nu toe nooit uitgegeven.
Dat geldt onder meer voor zijn Jesajacommentaar, zijn uitleg van Daniël en van de kleine
profeten, de Handelingen van de apostelen en het evangelie van Johannes. Mogelijk is er nog
meer werk van hem in de manuscripten terug te vinden, maar om daarover duidelijkheid te
krijgen zullen deze handschriften op zijn minst onderzocht moeten worden.25 De uitgegeven
commentaren zijn afgedrukt in Migne, Patrologia Latina, 107-112, op basis van de editio
princeps die Colvener in de zeventiende eeuw het licht deed zien. Slechts één van deze
Bijbelcommentaren is tot nu toe in een kritische uitgave voorhanden: zijn Expositio in
Matthaeum.26 Hrabanus’ exegese van Ruth is door Pierre Monat in 2009 uitgegeven in de
reeks Sources Chrétiennes (nr. 533). Hij heeft de Latijnse tekst van Colvener hier en daar
gecorrigeerd op basis van een handschrift uit Madrid en zijn Franse vertaling er naast gezet.27
Hrabanus was niet de enige die in zijn tijd een dergelijk grootschalig exegetisch
project voor zijn rekening nam. In het vorige hoofdstuk zagen we een vergelijkbare aanpak bij
Claudius van Turijn. Beiden maakten deel uit van een politieke en culturele
hervormingsbeweging die indertijd door Karel de Grote in gang was gezet en door zijn
nazaten werd voortgezet. Daarin was de verbreiding en verbreding van de kennis van de
christelijke Bijbel en zijn uitlegtradities een centraal element. Om die idealen te bereiken
diende zo veel mogelijk bestaand exegetisch materiaal, zoals dat te vinden was bij te goeder
naam en faam bekend staande katholieke auteurs uit eerdere eeuwen - van Augustinus tot
Beda, van Hiëronymus tot Isidorus - verzameld en zo nodig ingekort en pasklaar gemaakt te
worden voor nieuwe generaties.28 Uit oude boeken groeiden zo talloze nieuwe boeken, of om
een wat meer huiselijk beeld te gebruiken: oude gebreide truien werden uit elkaar gehaald en
uit de jaren dertig en veertig. Hoogstens zou je kunnen zeggen dat in die vroege jaren, toen hij als leermeester in
Fulda functioneerde, de basis werd gelegd voor zijn exegetische arbeid.
25

Zie het overzicht in Haarländer, Rabanus Maurus zum Kennenlernen, pp. 160-165, die zich voor de niet
uitgegeven werken baseert op vermeldingen in catalogi uit de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw. Verder:
Raymund Kottje, ‘Die handschriftliche Überlieferung der Bibelkommentare des Hrabanus Maurus’, in: Depreux,
Raban Maur et son temps, pp. 259-274.

26

Bezorgd door B. Löfstedt (Turnhout 2000; CCCM, 174 en 174A).

27

Volgens Monat is het manuscript uit Madrid (BN 102 [254, B5]; veertiende eeuw) het enige nog bestaande
van Ruth (p. 26). Maar vgl. Kottje, ‘Die Handschriftliche Überlieferung’, die er meer kent, ook uit de negende
eeuw (p. 265). In zijn Verzeichnis komt Kottje tot maar liefst zestien handschriften van het commentaar op Ruth,
waarvan twee uit de negende eeuw. Afgezien van zijn Bijbelcommentaren zijn enkele andere werken van
Hrabanus wel in een kritische editie gepubliceerd. Het betreft: Martyrologium (ed. John McCulloh) en De
Computo (ed. Wesley M. Stevens), beide in CCCM 44, Turnhout 1979; De institutione clericorum libri tres (ed.
Detlev Zimpel), Frankfurt a. M. e.a. 1996; In honorem sanctae crucis (ed. Michel Perrin), Turnhout 1997
(CCCM 100). De brieven van Hrabanus zijn bezorgd in de MGH-uitgave van de Epistolae Karolini Aevi, iii, ed.
E. Dümmler, pp. 379-516, met een appendix van fragmenten uit verloren gegane brieven op pp. 517-533.
28

Contreni, ‘Carolingian Biblical Studies’, p. 79-80: ‘Most Carolingian exegesis, in fact, was inspired precisely
by pedagogical concerns, …’ ‘It was the desire to teach, to introduce the Bible to the educated layman or
laywoman, to the busy ecclesiastical administrator, and to the beginning student that mattered most. This is a
truism, but I think it important to stress the influence of the audience in shaping biblical studies.’
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van de wol werden nieuwe kledingstukken vervaardigd. Zomaar een nieuwe lap op een oud
kleed zetten, dat deden deze Karolingische geleerden niet. Ze kenden hun Bijbel.29 Tot de
eerste pioniers in dit streven behoorde iemand als Wigbold, die op verzoek van keizer Karel
de Octateuch (de eerste acht boeken van de Bijbel; de Pentateuch plus Jozua, Rechters en
Ruth) becommentarieerde. Ook Alcuin, de leermeester van Hrabanus, behoorde tot deze
gangmakers. Veelal in de vorm van vragen en antwoorden (Quaestiones et responsiones),
afgeleid uit de orale instructie tussen leermeester en leerling, werd de kennis uit de
patristische bronnen toegepast op een continue lezing van zo veel mogelijk boeken uit het
Oude en Nieuwe Testament en aldus doorgegeven. Het nieuwe van deze aanpak lag enerzijds
in de integratie van disparate kennis in een nieuw en overzichtelijk tekstcorpus, anderzijds in
het streven naar een alomvattend en continu commentaar op heel de Heilige Schrift.
Compendium en commentaar schoven zo naadloos in elkaar tot een handzaam patristisch
dossier. Deze eerste pioniers waren traditores in de goede zin van het woord. Hun eigen
persoonlijke opvattingen deden er minder toe.30
Hrabanus stond met beide voeten in deze traditie, maar werkte deze het meest
synthetisch uit.31 Zijn exegese bestond altijd uit een meervoudige interpretatie. Enerzijds gaf
hij ruimschoots aandacht aan de letter van de tekst en zijn historische achtergronden,
anderzijds had hij een uitgesproken voorkeur voor de allegorische uitleg, of de mystieke
duiding (mystice autem) zoals hij die zelf meestal noemde. Die laatste kon meerdere vormen
aannemen, zoals typologische verklaringen van personen en morele toepassingen, of
uitmonden in christologische, ecclesiologische en eschatologische verwijzingen. Al naar
gelang de betreffende interpretatie koos hij zijn bronnen, want daarin waren de verschillende
vormen van uitleg lang niet altijd zo mooi verdeeld aanwezig. Natuurlijk zal het ook wel
omgekeerd zijn toegegaan en liet hij zich leiden door wat hij al dan niet toevallig aantrof in
deze of gene patristische tekst. In de ene bron vond hij dan alleen etymologische of
historische verklaringen en in een andere kreeg hij uitsluitend met tropologische of
allegorische vergezichten te maken. Maar Hrabanus wilde liefst alles tegelijk. Van de ene
auteur vloog hij als een honing zoekende bij naar de andere. En als die ontbraken? Naarmate
zijn project vorderde werd steeds duidelijker dat zeker niet alle Bijbelse teksten in het
verleden voorzien waren van een exegetische uitleg. Soms betrof die slechts delen van
bepaalde Bijbelboeken en geen complete Bijbelboeken. In die gevallen moest hij min of meer
zelf ab ovo beginnen, wilde zijn encyclopedische benadering van alle Bijbelboeken niet in het
water vallen. Met vrees en beven deed hij dat, zoals bijvoorbeeld in zijn exegese van
Deuteronomium, Makkabeeën, Wijsheid, Daniël en delen van Jeremia.
De tijdgenoten die Hrabanus lazen, hadden een verschillende achtergrond.
Aanvankelijk waren het monniken, zijn medebroeders, en andere lagere en hogere clerici voor
wie hij schreef. Maar al snel kwamen daar vorstelijke personen bij. Aan hen droeg hij in het
bijzonder die delen van de Bijbel op die hij als historia beschouwde. Zo kreeg keizer
Lodewijk zijn commentaar op Samuël/Koningen, Lodewijk de Duitser de verklaring van
Kronieken en Makkabeeën, Keizer Lotharius ontving Jozua en keizerin Judith Esther en
29

Vgl. Lc. 5,36; Mc. 2,21; Mt. 9,16.

30

Vgl. Claudio Leonardi, ‘Aspects of Old Testament Interpretation’; Chazelle & Van Name Edwards, ‘The
Study of the Bible’; Contreni, ‘Carolingian Biblical Studies’.

31

Philippe le Maître, ‘Les méthodes exégétiques de Raban Maur’, in: Pierre Riché (ed.), Haut Moyen-Age:
culture, éducation et société, Parijs 1990, pp. 343-352; Mayke de Jong, ‘Old law’; eadem, ‘The empire as
ecclesia’; eadem, ‘Exegesis for an Empress’; Sumi Shimahara, ‘Le commentaire sur Daniel de Raban Maur’;
Pierre Boucaud, ‘Raban Maur, commentateur de la première Épître aux Corinthiens; Caroline Chevalier-Royet,
‘Le commentaire de Raban Maur sur les Livres des Rois’; Steckel, Kulturen des Lehrens, pp. 429-441
(‘Hrabanus Maurus, der Exeget’).
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Judith. Irmingard, de vrouw van Lotharius, werd eveneens met zijn verhandeling over Esther
bedacht. Daarmee kregen deze commentaren een heel eigen rol in de uitwisseling tussen de
vorst en zijn geleerde fideles. Deze commentaren functioneerden zo mede als tekens van
loyaliteit en vormden een instrument voor vorstelijke legitimiteit.32 In het laatste kwart van de
negende eeuw schreef Notker aan een leerling van hem - de toekomstige bisschop van
Konstanz - in zijn Notatio de illustribus viris dat het werk van Hrabanus volstond als je op
zoek was naar explicaties over het geheel van de heilige Schrift.33 Zijn faam was na zijn dood
niet verdwenen.
Hoewel Hrabanus naar eigen zeggen het liefst de vestigia patrum naliep en novitates
vermeed, kan niet ontkend worden dat hij in meerdere gevallen wel degelijk een eigen weg
insloeg. Zo is hij de eerste die in de negende eeuw gebruikte maakte van een anonieme Joodse
contemporaine bron waarin toelichtingen werden gegeven bij 1 en 2 Samuël en 1 en 2
Kronieken. Kort na hem zal Angelomus, die in een volgend hoofdstuk nog uitgebreid aan de
orde komt, hem hierin op eigen wijze navolgen. Ook zijn veelvuldig citeren uit het werk van
de Joodse historicus Flavius Josephus wijst op zijn belangstelling voor de historische
achtergronden van de Bijbelse teksten. De Hebreeuwse taal en de Joodse narratieve context
konden daarbij blijkbaar in deze zoektocht naar de veritas hebraica niet gemist worden. De
anonieme bron en Josephus leverden hem dergelijke gegevens. Het ruime gebruik dat hij in
deze commentaren ervan maakte, doet de vraag rijzen hoe deze interesse voor de veritas
hebraica zich verhoudt tot de manier waarop Hrabanus in deze commentaren over Joden
schrijft. Werd zijn eigen positie ten opzichte van de Joodse godsdienst er wellicht door
beïnvloed?
Rechtstreekse verwijzingen in de exegeses van Hrabanus naar zijn eigen tijd ontbreken
bijna geheel. Toch staan deze Bijbelcommentaren tegelijk in nauwe relatie met hun politieke
en culturele context.34 De Bijbelse vorsten en andere figuren uit de heilige historia
functioneerden als even zo vele voorbeelden dan wel contrastmodellen. In die zin waren deze
Bijbelcommentaren praktisch. Alleen al de begeleidende brieven aan opdrachtgevers of
ontvangers van deze boekwerken, dikwijls vorstelijke personages of collega-geleerden, tonen
aan dat ze bedoeld waren om gelezen en gehoord te worden in een specifieke, contemporaine
omgeving. Het telkens terugkerende beroep op de prudens lector in de gang van zijn
exegetisch betoog moet niet geabstraheerd worden tot een loze formule. Lectores konden
concrete personen zijn aan het hof die behulpzaam waren bij het gesprek over Bijbelse
geschiedenissen, hun protagonisten, en hun allegorische betekenissen.35 De vorst zelf werd
door Hrabanus als zo’n prudens lector gezien.36 Of we via de commentaren van Hrabanus een
glimp opvangen van het leven van Joden in de Karolingische periode, zoals ik dat in
hoofdstuk 2 en 3 geprobeerd heb aan de hand van diverse andere bronnen te traceren, staat
nog te bezien. In de hierna te geven analyse blijft het verband tussen de exegese van Hrabanus

32

Dit aspect is vooral uitgewerkt door Mayke de Jong in haar ‘The empire as ecclesia’ en eadem, ‘Exegesis for
an Empress’. Steckel, Kulturen des Lehrens, pp. 434-437, beaamt deze interpretatie.

33

Notker, Notatio de illustribus viris, in: Erwin Rauner, ‘Notkers des Stammlers “Notatio de ilustribus viris”,
Teil I: Kritische Edition’, in Mittellateinisches Jahrbuch, 21 (1986), pp. 34-69, citaat op p. 62: ‘Si glossulas
uolueris, in totam diuinam scripturam sufficit tibi Hrabanus Magontiacensis archiepiscopus.’ (r. 101-102).

34

Dat blijkt exemplarisch uit De Jong, ‘Exegesis for an Empress’.

35

De Jong, ‘The empire as ecclesia’, pp. 195-196; eadem, ‘Old Law’, pp. 164-165.

36

Hrabanus, Epistola 18, p. 423 en Epistola 37, p. 473-474.
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en de maatschappelijke context van Joden in het Karolingische imperium hoe dan ook een
punt van aandacht.

Hrabanus’ brieven bij zijn commentaren op Koningen en Kronieken
Het commentaar dat ik in dit hoofdstuk onderzoek, dateert uit de periode dat Hrabanus abt
was in Fulda. Zijn exegese van Koningen is ouder dan zijn exegese van Kronieken, waarin hij
eveneens gebruik maakte van zijn Joodse anonieme bron. Zijn Kroniekencommentaar moet
hier buiten beschouwing blijven, maar in de begeleidende brief daarbij refereert Hrabanus aan
zijn Koningencommentaar. Vandaar dat ik deze brief hier ook bespreek. Beide brieven
bevatten belangrijke gegevens over het ontstaan en de bedoeling van zijn
Koningencommentaar.37 Zijn exegese van de Libri Regum is in 829 opgedragen aan
Hilduinus, op dat moment abt van Saint-Denis en archicapellanus in het paleis te Aken. Het
gaat hier om dezelfde Hilduinus die in 826 - de tijd ongeveer dat Hrabanus aan zijn
commentaar begon - het verzoek van Agobard om de invloed van Joden tegen te gaan
volledig negeerde, zoals we in hoofdstuk 2 hebben gezien. Een minder precieze datum hebben
we voor zijn exegese van Kronieken. Het begeleidende schrijven is gericht aan koning
Lodewijk de Duitser en wordt gedateerd tussen 834 en 838.38
De brief aan Hilduinus levert de volgende informatie.39 Het verzoek om een
commentaar van Hrabanus ging uit van Hilduinus. Hij had via een medebroeder van Hrabanus
die de abt in 828 naar het paleis in Aken had gestuurd, laten weten dat hij graag een werk
(aliquod volumen) van Hrabanus wilde ontvangen. De abt stuurde hem daarop zijn uitleg
(expositio) van Koningen, die hij onlangs (nuper) vervaardigd had op verzoek van zijn
medebroeders die in zijn bijzijn (apud nos) de heilige boeken lezen.40 Hieruit volgt dat het
commentaar niet lang voor 829 tot stand moet zijn gekomen, mogelijk als vrucht van het
samen met zijn medebroeders bestuderen van deze Bijbelteksten. Er blijkt uit dit schrijven
eveneens, dat Hrabanus als exegeet nog een wereld te winnen had. Zijn faam als geleerde was
er al, anders had Hilduinus niet om een volumen van hem gevraagd, maar was nog breekbaar.
Tegenover Hilduinus, toch een collega-abt, cijferde hij zichzelf compleet weg. Hij zocht
duidelijk de goedkeuring van deze paleisautoriteit.41 Aan het eind van zijn brief blijkt
37

In een toekomstig artikel hoop ik dit Kroniekencommentaar van Hrabanus en zijn gebruik daarin van de
Hebraeus te behandelen.

38

Epistola 14 aan Hilduinus op pp. 401-403 en Epistola 18 aan Lodewijk de Duitser op pp. 422-424. Dateringen
volgens Dümmler in de MGH-editie. De tekst in PL 109, cols 9-10, wijkt op een aantal punten af van de MGHeditie.
39

De brief wordt besproken in De Jong, ‘The empire as ecclesia’, pp. 204-206; Chevalier-Royet, ‘Saül et David’,
pp. 66-68; eadem, ‘Le commentaire de Raban Maur sur les Livres des Rois’, pp. 295-297. Eadem, Lectures, pp.
228-232.

40

Epistola 14, p. 402, r. 17-20: ‘Et quia vos aliquem librum, quem vobis mitterem, nominatim non expressistis,
cogitavi mecum vestrae caritati opusculum quoddam, quod nuper confeceram rogatu fratrum nostrorum, qui
apud nos divinos libros legunt, in expositione librorum Regum humiliter dirigere.’ In Epistola 18, p. 423, kwam
Hrabanus erop terug en maakte hij de rol van Hilduinus pregnanter. Daar, r. 20-21, is er sprake van dat hij op
verzoek van Hilduinus (rogatu Hildoini) zijn commentaar heeft vervaardigd (edidi). De tekst in PL 109, col. 9B
wijkt op een beslissend punt af en luidt vanaf ‘cogitavi’: ‘cogitavi mecum in expositionem librorum Regum
quoddam opusculum conficere, et nomini vestro illud consecrare, vestraeque prudentiae approbandum humiliter
hoc dirigere.’ Hier lijkt het of het commentaar speciaal voor Hilduinus is gemaakt. De monniken zijn in lucht
opgegaan. De meeste handschriften steunen de MGH-editie. Zie het notenapparaat aldaar.
41
Epistola 14 staat vol nederigheidsformules. Hilduinus wordt aangesproken met dominus, sancte pater, vestra
sanctitas, Hrabanus zelf noemt zich exiguus servus servorum Dei en nostra parvitas. Naar zijn commentaar
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bovendien dat Hrabanus last had van critici die hun eigen deskundigheid aan de grote klok
hingen door af te geven op zijn onbekwaamheid.42 Of die critici specifiek zijn
Koningencommentaar op het oog hadden, of eerder exegetisch werk van hem, of beide, is niet
duidelijk. Hij verdedigde zich tegen hen met een citaat van Hiëronymus uit diens inleiding op
het boek Ezra, oorspronkelijk een brief aan diens Romeinse vrienden Domnio en Rogatianus.
Ook Hiëronymus probeerde daarin strijdvaardig zijn criticasters die bezwaar hadden tegen
zijn vertaalarbeid uit het Hebreeuws, van het lijf te houden.43 De nederigheid van Hrabanus
moeten we trouwens met een korrel zout nemen. In dezelfde brief waarin hij zijn
onervarenheid tegenover Hilduinus beleed, haalde hij verschillende Bijbelteksten aan waaruit
blijkt dat Gods wijsheid zich juist te kennen geeft aan wie stom is of nog een kind. Zelfs
ezelinnen doet Hij spreken.44
In de brief legde Hrabanus ook uit hoe hij te werk is gegaan. De overal verspreide
woorden van de heilige vaders over Samuël/ Koningen, heeft hij in één boek verzameld of
bijeengelezen (colligerem), dit vooral om de lezer behulpzaam te zijn (ob commoditatem
legentis). Colligere is hier een minder neutrale term, dan het lijkt.45 In zijn exegese van het
boek Ruth, uit dezelfde periode als zijn commentaar op de Libri Regum, behandelde hij de
passage waarin Ruth, de toekomstige grootmoeder van David, op de akker van Boaz aren gaat
lezen achter de maaiers (Ruth 2). In de Vulgaat wordt daarvoor het woord colligere gebruikt
en Hrabanus interpreteert de maaiers als praedicatores mysteria scripturarum colligentes en
Ruth als de ecclesia die met volharding op de akker van de lectio divina opnieuw verzamelt
(recolligere). Boaz instrueert bovendien zijn knechten zo, dat Ruth dit zonder schaamte
(absque rubore) kan doen. Niemand mag haar berispen (corripere) of, zoals Hrabanus zelf

verwijst hij als een klein werkje (opusculum quoddam), dat Hilduinus, die in alles, van wetenschap tot
boekenbezit, rijk voorzien is, niet waardig is. Hij beschouwt zichzelf als imperitus non solum sermone, sed etiam
scientia. Vgl. Steckel, Kulturen des Lehrens, pp. 431-435 over de communicatiestijl in de briefwisseling van
Hrabanus. Aan het slot van de brief (p. 403, r. 22-23) schrijft Hrabanus: ‘Si enim haec parva a vestra grate
suscepta fuerint pietate, Domino opitulante adhuc aliquod utile elaborare et vestrae sanctitati presentare
conabor.’
42

Ibidem, p. 403, r. 18-19: ‘Nec enim diffido aliquos esse, qui suam volentes ostentare peritiam, nostram
reprehensuri sint inertiam.’

43
Voor de achtergrond Kelly, Jerome, p.190. Hiëronymus beschrijft gelijk aan het begin over de ‘invidorum
studia, qui omne quod scribimus reprehendum putant’, wat niet door Hrabanus wordt aangehaald (wel gebruikt
Hrabanus in dit verband hetzelfde woord reprehendere - kritiseren - ). Wat hij letterlijk citeert, luidt (Epistola
14, p. 403, r. 20-22): ‘Legant qui volunt; qui autem nolunt, abiciant et ventilent aspices, litteras calumnientur.
Magis vestra caritate provocabor ad studium, quam illorum detractione et odio deterrebor.’ Weer te geven als:
‘Laten degenen die dat willen, (mijn werk) lezen, wie dat niet wil, laten die het terzijde schuiven en muggen
ziften (lett. puntjes zeven) en letters aanklagen. Door uw genegenheid zal ik nog meer worden aangespoord tot
studie dan dat ik door hun laster en haat ervan zal worden afgehouden.’ ‘Door uw genegenheid etc.’ sloeg dus
oorspronkelijk op Domnio en Rogatianus, maar gaat hier naadloos over op Hilduinus. In de editie van Dümmler
is dit deel van de zin niet meer gemarkeerd als van Hiëronymus. De tekst van Hiëronymus’ Prologus in libro
Ezrae in de Vulgaat-editie van Weber, pp. 638-639.
44

Hrabanus citeert in zijn Epistola 14, p. 403, r. 13-17: Wijsheid 10,21; refereert aan het verhaal van Bileam
(Num. 22, 28) en haalt Ps. 80, 11 en 90, 14 aan (Vulgaat). Ps. 90 is één grote lofzang op de bescherming die God
biedt aan wie Hem vertrouwt.

45

Marc-Aeilko Aris, ‘Nostrum est citare’, p. 450, schrijft: ‘Im sprachlichen Ausdruck für die dokumentarische
Technik der Textherstellung weicht Hraban nicht von den in seiner Zeit üblichen Termini ab, indem er als
neutrale Bezeichnung der Textzusammenstellung das Verb colligere verwendet …’ Daar ook (noot 84) een
overzicht van de brieven waarin hij deze term gebruikt.
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zegt minachten (ut colligentem nemo spernat). Zou hij daarbij even aan zijn eigen critici
gedacht hebben?46
Hrabanus vermeldt, misschien als reactie op kritiek die hem ten deel was gevallen, ook
zijn belangrijkste bronnen: vader Augustinus; Hiëronymus, de buitengewone vertaler (insignis
interpres) van de heilige boeken; paus Gregorius, ook aangeduid als suavissimus doctor; de
Spaanse bisschop Isidorus; de edele leermeester Beda en anderen van wie hij de namen niet
opsomt. Hij voegde eraan toe dat hij ze soms letterlijk citeert, en soms met eigen woorden
heeft samengevat. In het eerste geval heeft hij hun namen in de marge opgetekend, in het
laatste geval heeft hij de letter M van Maurus in de kantlijn geschreven, de naam die zijn
leermeester Alcuin hem gegeven had, zodat de zorgvuldige lezer precies kan achterhalen wie
wat te berde brengt.47
Aansluitend vertelt Hrabanus dat hij ook gebruik heeft gemaakt van een bijzondere
bron. Het betreft het commentaar (opinio) van een zekere Hebreeër, die tegenwoordig in de
kennis van de wet, bedoeld wordt het Oude Testament, de lex vetera, buitengewoon onderlegd
is.48 Diens commentaar bevat naar zijn eigen zeggen de overlevering van de Hebreeërs
betreffende de hoofdstukken van dit boek.49 Ook die Joodse bron heeft Hrabanus op niet
weinig plaatsen samen met de eerste letters van zijn naam - EB van Ebraeus - in zijn
commentaar verwerkt. Tegelijk laat hij weten dat hij aan niemand diens auctoritas wil
opdringen. Hij heeft eenvoudigweg wat hij schriftelijk gevonden had, opgenomen. Het is aan
de lezer om dat te beoordelen.50
De brief die de Kroniekenexegese begeleidt, is gericht aan koning Lodewijk de Duitser
(ca. 806/810-876) en dateert uit 834 of niet zo lang daarna.51 Lodewijk was de zoon van de
keizer en zijn naamgenoot. In 817 (ordinatio imperii) werd zijn koningschap van
Beieren/Alemannië vastgelegd. Hij was getrouwd met Emma, de zus van keizerin Judith, die
uit deze contreien afkomstig was.52 In de crisis die aan het begin van de jaren dertig het
Karolingische vorstenhuis uiteenscheurde, was hij de zoon die zijn vader, na alle rebellie
46

Het commentaar op Ruth in: Raban Maur, Claude de Turin, Deux commentaires sur le livre de Ruth, Sources
Chrétiennes no 533. Daar: pp. 74-75 en 82-83 voor colligere.

47

Over het systeem van sigla in de marge: Contreni, ‘Carolingian Biblical Studies’, pp. 80-82, noot 35. Beda is
de eerste die een dergelijk notenapparaat is gaan gebruiken. Hrabanus neemt het idee van Beda over met dit
belangrijke verschil dat hij ook zijn eigen siglum M in de marge zet. Het systeem van Beda was preciezer dan dat
van Hrabanus, omdat Beda niet alleen het begin, maar ook het einde van het citaat aanduidde. Vgl. Michael
Gorman, ‘Source Marks and Chapter Divisions in Bede’s Commentary on Luke’, in het bijzonder pp. 258-261.

48

Interessant is in dit verband, dat Hiëronymus de Hebreeuwse grondtekst van het Oude Testament fons noemt,
en vertalingen rivuli opinionum. Zie Adam Kamesar, Jerome, Greek Scholarship, and the Hebrew Bible. A Study
of the ‘Quaestiones Hebraicae in Genesim’, Oxford 1991, p. 45.

49

Wanneer met super huius libri capitulis het Bijbelse liber regum is bedoeld, wat mij het meest waarschijnlijk
lijkt, en niet het commentaarboek van Hrabanus, dan betekent dit dat er hier al sprake is van capitula in dit
Bijbelboek. Vgl. Van Liere, The Medieval Bible, pp. 41-45 waarin hij refereert aan vroege vormen van
hoofdstukindelingen, onder meer bij de Bijbeledities van de Masoreten.

50

Hrabanus, Epistola 14, p. 403, r. 6-10: ‘Praeterea Ebrei cuiusdam, modernis temporibus in legis scientia non
ignobiliter eruditi, opinionem, quam ille dixit super huius libri capitulis traditionem Ebrorum habere, non paucis
locis simul cum nota nominis eius inserui, non quasi ingerens alicui auctoritatem ipsius, sed simpliciter ponens
quod scriptum repperi, eius probationem lectoris iudicio derelinquo.’
51

Hrabanus, Epistola 18, p. 422-424.

52

Voor de persoon van Lodewijk de Duitser en diens positie in de Karolingische dynastie: Goldberg, Struggle
for Empire. Voor Emma: pp. 55-56. De leraar van de jonge Lodewijk (Egilolf) kwam ook uit Bavaria (p. 33).
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binnen de familie, het meest behulpzaam was bij zijn weer in bezit nemen van de troon in
834. In deze omstandigheden heeft Hrabanus, een trouwe aanhanger van de keizer, aan de
jongere Lodewijk zijn exegese van 1 en 2 Kronieken aangeboden.53 Het is dan ook niet
zonder reden dat Hrabanus in deze brief expliciet naar zijn Koningencommentaar verwijst en
de zoon van keizer Lodewijk vertelt dat hij die voor enige jaren, midden in de crisis dus, aan
zijn vader, ‘uw allerheiligste verwekker’, heeft overhandigd toen deze het klooster van
Hrabanus bezocht.54
Dat was toen trouwens mede de aanleiding voor Hrabanus om er een gedicht over te
maken beginnend met de woorden ‘Lex preclara Dei’, waarin hij uitlegt dat de hystoria regum
vooruitwijst naar Christus, die op zijn beurt aan de keizer het koninkrijk op aarde (regnum in
terris) en ooit dat in de hemel (in superis) verleent. Ook neemt hij deze poëtische gelegenheid
te baat om aan de keizer uit te leggen dat de auteurs die hij citeert, in de kantlijn zijn
aangeduid. Hij was daar zeer op gebrand, hetgeen eerder al bleek uit zijn brief aan
Hilduinus.55
Anders dan in het aan Hilduinus gerichte epistel staat Hrabanus in deze ‘royale brief’
stil bij de geschiedenis van de goede koningen van Juda als inspiratiebron voor de vorst die
immers de bestuurder is van de lidmaten van Christus, de ware koning. Hij citeert het
befaamde woord uit Spreuken waar de Wijsheid van zichzelf zegt (8,15): ‘Door mij regeren
koningen en verordenen de wetgevers wat recht is.’56 Ook wijst hij op het belang van de
geestelijke betekenis die nodig is om de geschiedenis van de vroegere koningen (regum
priorum) in het juiste licht, dat wil zeggen het licht van Christus, te zien. De wet van God is
immers geestelijk, zo haalt hij Paulus aan. 57
Het boek Kronieken of Paralipomenon neemt volgens Hrabanus een bijzondere plaats
in onder de geschriften van het Oude Testament. Hij citeert Hiëronymus, ‘de meest
53

De Jong, ‘The empire as ecclesia’, pp. 207-211, voor de relatie tussen Hrabanus en Lodewijk de Duitser.
Naast zijn commentaar op Kronieken zal Hrabanus daarna nog diverse andere boeken aan Lodewijk de Duitser
opdragen: dat over de Bijbelse lofzangen uit de Metten, dat over Daniël, dat over Makkabeeën, en zijn De rerum
naturis.

54
Dat bezoek vond plaats in 832, aldus Dümmler (Epistola 18, p. 423, n. 4). Hoe anders ging het er indertijd aan
toe bij Agobard, die de keizer in 822 niet te spreken kreeg over zijn zorgen aangaande Joodse invloed (vgl. mijn
Hoofdstuk 2). Hier, tien jaar later, kreeg keizer Lodewijk persoonlijk het commentaar van Hrabanus op
Samuël/Koningen, inclusief Joodse bronnen, overhandigd. In de brief aan Lodewijk de Duitser wordt zijn vader,
de keizer, in één adem genoemd met de Hebreus quidam: ‘Ante annos enim aliquot rogatu Hildoini abbatis in
Regum libros secundum sensum catholicorum patrum quattuor commentariorum libros edidi, quos et
sacratissimo genitori vestro Hludowico imperatori praesentialiter in nostro monasterio tradidi, in quibus, sicut et
in presenti opere feci, Iosephi Iudaeorum historici narrationem, necnon et Hebrei cuiusdam, modernis
temporibus in legis scientia florentis, opiniones plerisque in locis interposui, sed non ita, ut quasi lectorem
invitum ad ipsorum traditionis adsensum pertraherem, sed magis iudicio ac probationi ipsius illa derelinquens.’
(p. 423, r. 30-37).
55
Het betreft Carmen 3, MGH, Poet. Lat., II, p. 164. Over de verwijzing naar Christus, naar de keizer (en
zichzelf!): ‘Hic quoque venturi signatur functio regis,/ Qui ex patribus natus missus in arva ruit,/ Qui rex per
reges, iudex per sceptra potentum/ Notatur Christus verus ubique Deus./ Huius tu membrum polles, sacer
induperator,/ qui regnum in terris dat tibi, qui in superis;/ cuius amnore tibi monitus donum offero pactum/ in
libros regum: suscipe mente pia.’ Over de ‘dicta patrum’: ‘Quorum verba sonent poteris ex nomine nosse,/ quod
prenotatum pagina scripta tenet.’
56

Vgl. Carmen 3: ‘qui rex per reges etc. Zie voorgaande noot.

57

Dat het om de goede koningen gaat blijkt uit de toevoeging ‘bekennend’ (confitentium) bij regum. Naast
Spreuken citeert hij ook nog Wijsheid 6,21-22, een vers uit het hoofdstuk van Sapientia waarin vorsten
rechtstreeks door de Wijsheid worden toegesproken. Dat de wet geestelijk is, komt van Paulus: zie Ro. 7,14.
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deskundige vertaler (interpres) van de heilige boeken’, die het een samenvatting van het Oude
Testament (instrumenti veteris epitoma) noemde, waar je niet om heen kon. Wie zich zonder
dat boek kennis van de Schriften zou willen aanmatigen, aldus Hiëronymus, zou zichzelf
alleen maar belachelijk maken. De geschiedenissen die in de Boeken der Koningen waren
overgeslagen, worden hier immers aangeroerd en talloze kwesties over het evangelie
verklaard.58 Evenals in zijn eerdere schrijven aan Hilduinus legt Hrabanus aan Lodewijk uit,
dat hij niet zelf als een geleerde leermeester (quasi doctus magister) alle geheimenissen
(mysteria) zou kunnen naspeuren en uitleggen. Nee, hij volgt de voetstappen van de vaderen
(patrum vestigia) en de zaken die door hen zijn uitgelegd, of bootst hen zelf zo veel mogelijk
na bij het zoeken naar de betekenis. Lange en schitterende verhandelingen moet de vorst niet
verwachten. Zijn taak is het om wat duister is te verhelderen. Wat duidelijk is hoeft geen
aandacht.
Het meest opmerkelijke in dit schrijven is echter, dat hier opnieuw en met nadruk de
Joodse bron wordt gepresenteerd die hij eerder in de brief aan Hilduinus naar voren had
gebracht, met dit verschil dat hij nu ook in één adem Josephus, de historicus van de Joden,
noemt. Naast de opiniones van de Hebraeus quidam, heeft hij de narratio van Josephus op
meerdere plaatsen ingevoegd. Voor de tweede keer wijst Hrabanus erop dat hij niet de
bedoeling heeft om de lezer over te halen de traditie van deze twee bij te vallen. De lezer moet
zelf oordelen en al dan niet goedkeuren. Gelijk aan het begin van zijn brief had hij trouwens
al uitgelegd dat de Hebreeërs het boek Paralipomenon Dabreiamin noemen, wat ‘woorden
van dagen’ betekent.59
Vanzelfsprekend was het gebruik van Joodse bronnen door Hrabanus in ieder geval
niet. Amolo, die we hiervoor in hoofdstuk 3 tegenkwamen als degene die zijn afkeer van de
geloofsovergang van Bodo luidkeels orkestreerde, meende in zijn traktaat uit 846 de
bewonderaars van Josephus en Philo op hun nummer te moeten zetten. Het mochten dan
geleerde mensen (homines docti) zijn, het waren tegelijk goddeloze Joden (Iudaei impii) en
het gaf dus volstrekt geen pas om van hun geschriften meer te genieten dan van de Heilige
Schrift. Deze Joden stonden immers veraf van de waarheid en waren niet vrij van dwaling.
Wanneer zij de goddelijke geschiedenissen breeduit herhalen en uitleggen, voegen ze veel toe
wat misleidt of overbodig is. De antiqui doctores wisten beter. Die namen alleen dat van hen
over wat klopte met onze eigen geschriften en dat had niet veel om het lijf. Het betrof in het
bijzonder wat zij als ooggetuigen hadden opgeschreven over de verwoesting van Jeruzalem,
de tempel en het priesterschap van de Joden. Voor de rest waren het bedriegers en
pseudochristenen. Aldus een aangebrande Amulo.60
Hrabanus kreeg om verschillende redenen kritiek van tijdgenoten. Die kon te maken
hebben met zijn werkwijze van colligere, maar zijn gebruik van Joodse bronnen stond daar
zeker niet los van.61 In zijn brief aan Lodewijk de Duitser roert hij de kwestie zelf aan, zoals
58

Hrabanus, Epistola,18, p. 423, r. 18-21 = Hiëronymus, Epistula 53,8 aan Paulinus van Nola.

59

Vermoedelijk heeft hij dat ontleend aan Hiëronymus. Vgl. onder meer diens Prologus Galeatus (zie Vulgata,
ed. Weber, p. 365).

60
Amulo, PL 116, 156D-157D. Vgl. Heinz Schreckenberg, Rezeptionsgeschichtliche und Textkritische
Untersuchungen zu Flavius Josephus, Leiden 1977, pp. 32-34, die het standpunt van Amulo ‘untypisch’ noemt
(p. 34). Amulo lijkt niet op de hoogte van het gebruik door Hrabanus van de Hebraeus quidam.
61

Vgl. Hrabanus’ hiervoor geciteerde exegese van Ruth. Zie verder Albert, ‘Adversus Iudaeos in the Carolingian
Empire’, pp. 129-130 over Amulo en Angelomus als mogelijke critici van Hrabanus. Klaus Zechiel-Eckes, ‘Ein
Dummkopf und Plagiator? Hrabanus Maurus aus der Sicht des Diakons Florus von Lyon’, in: Raban Maur et
son temps, pp. 119-135, noemt Florus als criticus, terwijl Amulo volgens hem Hrabanus ‘bonus et eruditus atque
catholicus episcopus’ noemt (p. 133). Kritiek op de werkwijze van Hrabanus en zijn eigen verweer daartegen,
vinden we afgezien van de brieven aan Hilduinus (Epistola 14) en Lodewijk (Epistola 18), in Epistola, 39, pp.
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hij daarvoor al had gedaan in zijn schrijven aan Hilduinus. Gelijk nadat hij verteld heeft over
zijn gebruik van de twee Joodse auteurs, schrijft hij dat als deze dingen (haec) sommigen
aanstoot geven, dit niet zijn schuld is. Het ligt misschien aan het verdraaide oordeel van hen
die op de persoon spelen en niet ingaan op de zaak. Die zaak heeft te maken met zijn
werkwijze om niet zozeer zijn eigen originaliteit te profileren, maar om vooral getuigen aan
het woord te laten, waaronder hij eveneens zijn Joodse bronnen rekent. Zijn critici, zo schimpt
hij, denken te kunnen oordelen over de betrouwbaarheid van deze getuigen, maar dat past hen
geenszins. Aansluitend volgt een beroep op de vorst (die volgens hem bij uitstek tot oordelen
bevoegd is) om hem te beschermen.62 In deze zinnen zit een letterlijk citaat van Hiëronymus
verscholen, die zich ruim vier eeuwen eerder eveneens moest verdedigen, zowel tegen het
verwijt van plagiaat als tegen het gebruik van Joodse bronnen bij zijn Bijbelvertaling en
commentaren.63 Zoals in zijn brief aan Hilduinus, spiegelt Hrabanus zich hier opnieuw aan
Hiëronymus, een werkwijze die we ook op het spoor kwamen bij Albarus (zie hoofdstuk 3).
Maar anders dan bij Albarus citeert Hrabanus Hiëronymus waar die zich verdedigde tegen de
kritiek op zijn gebruik van Joodse informanten.

Eerder onderzoek over Hrabanus en het Jodendom
De standpunten van Hrabanus over Joden en zijn ontleningen aan de Hebraeus quidam zijn in
eerdere studies niet onopgemerkt gebleven. In het bijzonder zijn gebruik van deze Joodse
bron intrigeerde deze en gene onderzoeker. Graetz in zijn Geschichte der Juden uit 1860
memoreerde al dat de abt van Fulda zich niet belemmerd voelde om van Joden te leren.64
476-478 (begeleidend schrijven bij zijn Ezechiëlcommentaar) uit ca. 842-846 aan keizer Lotharius. Het gaat daar
over zijn bronnengebruik. Hij wijst ter verdediging niet alleen op de nobilissimi doctores Hiëronymus en
Augustinus als zijn voorbeelden, maar beroept zich ook op Christus zelf die in de tempel leerde (Joh. 7,14-18).
Voor het paradoxale karakter van dit beroep op Christus, die zichzelf geenszins spiegelde aan geleerde
voorgangers, zie: Hans Butzmann, ‘Der Ezechiël-Kommentar des Hrabanus Maurus und seine älteste
Handschrift’, Bibliothek und Wissenschaft, 1 (1964), pp. 1-22, m.n. pp. 19-20. Hrabanus typeert zijn
tegenstanders in deze brief uit c. 842-846 als scioli, pedante schijngeleerden. Vgl. Marc-Aeilko Aris, ‘Nostrum
est citare testes’, in het bijzonder p. 461 voor de kritiek op Hrabanus. Verder De Jong, ‘Old Law’ pp. 170-171.
62

Hrabanus, Epistola 18, p. 423-424. De tekst luidt pal na de vermelding van Josephus en de Hebraeus quidam:
‘Ceterum si haec aliquos offenderint, non nostr est culp, sed forsitan ipsorum perversi iudicii, qui magis volunt
aliena opuscula carpere, quam sua condere, qui odio nominis nostri non res, sed personas considerant, magisque
aliorum silentium quam nostrum studium probant. Nos enim simpliciter ea quae invenimus posuimus. Nostrum
est citare testes, ipsorum de fide testium iudicare. Tu autem, rex nobilissime, contra invidorum morsus nos
defende et fidei scuto atque framea divini zeli tuos protege, quia qualescumque sumus, vestri devoti famuli
sumus et adiutores in gratia Dei.’(p. 423 r. 38 – p. 424 r. 4). Aris, ‘Nostrum est citare testes’, pp. 461-462, meent
dat met deze testes de kerkvaders zijn bedoeld en dat de kritiek vooral gericht was tegen de ‘dossier-werkwijze’
van Hrabanus. Dat lijkt me niet correct. Haec slaat volgens mij terug op het gebruik dat Hrabanus maakt van de
vermelde Josephus en de Hebraeus quidam. De zin ‘nos enim simpliciter ea quae invenimus posuimus’ lijkt
sprekend op wat hij in zijn brief aan Hilduinus over de Hebraeus schreef: ‘simpliciter ponens quod scriptum
repperi.’ Voor de vorst als final judge: De Jong, ‘The empire as ecclesia’, pp. 195-197.
63

Hiëronymus verdedigde zich tegen plagiaat onder meer in zijn voorwoord van zijn Quaestiones Hebraicae in
Genesim. Cf. Stefan Rebenich, Jerome, pp. 55-56 en pp. 93-96. Voor het verwijt van ‘iudaizare’ aan het adres
van Hiëronymus, ibidem, pp. 58-59; 101-102. Het citaat in Hiëronymus, Commentarii in Prophetas Minores,
Opera exegetica vi, CCSL 76, ed. M. Adriaen, Turnhout 1969, p. 55: ( = Proloog van het tweede boek van zijn
commentaar op Hosea): Quod mihi in Scripturarum explanatione sudanti accidere video. Alii enim quasi parva
contemnunt, et quidquid dixerimus, contracta nare despiciunt; alii odio nominis nostri, non res, sed personas
considerant;, magisque aliorum silentium, quam nostrum studium probant. (…) Tu autem, Pammachi. De door
mij onderstreepte woorden bij Hrabanus. In de editie van MGH is dit citaat niet aangegeven.
64

Graetz, Geschichte der Juden, p. 234: ‘Hochgestellte Geistliche trugen keine Scheu, von den Juden die
Auslegung der heiligen Schrift zu lernen. Wenigstens gesteht es der Abt Hrabanus Maurus von Fulda ein, dasz er
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Vanaf de jaren twintig van de vorige eeuw verschenen er met enige regelmaat artikelen en
boeken waarin hieraan aandacht werd besteed.65 Maar de eigen opvattingen van Hrabanus
over het Joodse volk werden minder bestudeerd. Langzaamaan veranderde dit na de Tweede
Wereldoorlog. De overzichten van Blumenkranz uit 1963 en Schreckenberg uit 1982 (eerste
editie) gaven daar ongetwijfeld een aanzet toe.66 Het artikel ‘Adversus Iudaeos in the
Carolingian Empire’ van Bat-Sheva Albert uit 1996, dat ik voor het vorige hoofdstuk
eveneens raadpleegde in verband met de opvattingen van Claudius aangaande het Jodendom,
besteedt minder aandacht aan Hrabanus dan aan Claudius. Zij behandelt hem samen met
Angelomus, maar de denkbeelden van de laatste krijgen bij haar de meeste ruimte. Deze zijn
volgens haar veel negatiever gekleurd dan die van de abt van Fulda, hoewel zij over hem
opmerkt: ‘Rabanus’ original anti-Jewish exegeses treat the Jewish people with the traditional
severity of the genre.’67 Diepgravender gaat Johannes Heil in zijn boek uit 1998 over de
Karolingische Paulusexegese te werk. Van Hrabanus (‘Meister der Kompilation’) behandelt
Heil diens exegeses van de brieven van Paulus uit ca. 840, met bijzondere aandacht voor Ro.
11.68 Zijn conclusie is dat Hrabanus enerzijds uiterst negatief oordeelde over de geschiedenis
en het wezen van het Jodendom, maar anderzijds zich verzoenend opstelde ten opzichte van
het heil dat Joden ten deel zou vallen op het einde der tijden. Heil gaat ervan uit dat
persoonlijke ontmoetingen van Hrabanus met Joden niet moeten worden uitgesloten.69
Het dichtst in de buurt van mijn eigen studie komt het artikel uit 1996 van Jean-Louis
Verstrepen.70 Daarin heeft hij het commentaar van Hrabanus op de boeken der Koningen
onderzocht met als hoofdvraag welke houding Hrabanus in deze exegese innam ten opzichte
van het Jodendom. Zijn artikel, dat gebaseerd is op zijn proefschrift uit 1992, toont zonder
meer aan dat de eigen stem van Hrabanus goed hoorbaar te maken is, ondanks het feit dat zijn
werk voor veruit het grootste deel uit citaten bestaat. Door een nauwgezette analyse van een
deel van die citaten en oog te hebben voor de soms subtiele toevoegingen of weglatingen, en
door rekening te houden met de marginalia waarin Hrabanus met de M van Maurus had laten
weten waar hij zelf aan het woord is, was Verstrepen in staat de eigen bijdrage van Hrabanus
helder in kaart te brengen. Voor de marginalia maakte hij gebruik van een microfilm van het
von den Juden manches gelernt und in seine Kommentarien zur heiligen Schrift, die er dem nachmaligen Kaiser
Ludwig dem Deutschen gewidmet, verwebt habe.’
65

Zie bijvoorbeeld Paul Rieger, ‘Wer war der Hebräer, desen Werke Hrabanus Maurus benutzt hat?’,
Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums, 68 (1924), pp. 66-68; Louis Israel Newman,
Jewish Influence on Christian Reform Movements, New York 1925, pp. 40-44 (Hrabanus wordt daar zelfs
gepresenteerd als ‘most noted Hebraist’).

66

Blumenkranz, Les auteurs chrétiens, pp. 174-178; Schreckenberg, Die christlichen Adversus-Judaeos-Texte,
pp. 507-509. Blumenkranz verwijst - een enkele uitzondering daar gelaten - niet naar het Koningencommentaar
van Hrabanus. Hij legt er de nadruk op dat Hrabanus weet had van discussies tussen Joden en christenen.
Schreckenberg, die evenmin veel citeert uit Hrabanus’ Koningencommentaar concludeert: ‘Manche Äusserungen
zum Judenthema bei dem Mainzer Bischof sind wenig reflektierte Traditionselemente, die einfach weitergereicht
werden, und sind nicht ausdruck irgendeines tiefsitzenden Antijudaismus.’(p. 509).

67

Albert, ‘Adversus Iudaeos in the Carolingian Empire’, p. 131.

68

Heil, Kompilation, pp. 251-274.

69

Ibidem, pp. 273-274.

70
Jean-Louis Verstrepen, ‘Raban Maur’. Het artikel is gebaseerd op zijn thèse aan de ‘École pratique des Hautes
Études’ in 1992 onder leiding van Jean-Loup Lemaître, en had als titel: Raban Maur, les juifs et le judaïsme dans
le Commentaire des Livres des Rois. Deze thèse heb ik niet ingezien.
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manuscript dat nu in de Koninklijke Bibliotheek van Stockholm wordt bewaard, maar dat ooit
door Hrabanus in 829 aan Hilduinus werd gestuurd.71 Behalve op de vraag betreffende de
houding en visie van de abt van Fulda ten opzichte van Joden richtte Verstrepen zijn
onderzoek op meer zaken. Zijn er, aldus Verstrepen, op basis van dit werk van Hrabanus
conclusies te trekken over eventuele contacten van Hrabanus met Joodse tijdgenoten? Wordt
erin het een en ander duidelijk over het leven van Joden en de relaties tussen Joden en
christenen in de negende eeuw? Waar komt die belangstelling voor Joden bij Hrabanus
vandaan?
Verstrepen komt tot de volgende resultaten op grond van het bestuderen van circa
honderd passages in dit commentaar waarin over Joden wordt gesproken. Hij constateert aan
de hand van het gebruikte vocabulaire, de aan de orde gestelde typologieën en behandelde
thema’s dat Hrabanus, naast polemische uitvallen, weliswaar soms ook irenische uitspraken
doet of een zeker respect toont voor het populus prior, maar dat de controverse de overhand
houdt. Verstrepen concludeert verder, dat de exegese van de Libri Regum door Hrabanus geen
sporen vertoont van feitelijke ontmoetingen of dialogen van hem met vertegenwoordigers uit
rabbijnse milieus. De aangehaalde Hebraeus is volgens hem een schriftelijke bron. Wel valt
uit zijn exegetisch commentaar op te maken dat Hrabanus op de hoogte moet zijn geweest van
Joodse gemeenschappen, van christenen die zich daartoe aangetrokken voelden en van
contemporaine spanningen, zoals concurrentie en controverses tussen kerk en synagoge, iets
wat ook Blumenkranz al signaleerde.72
Verstrepen geeft grif toe, dat het niet eenvoudig is om uit de weglatingen,
preciseringen en toevoegingen door Hrabanus in teksten van anderen, tot onomstotelijke
gevolgtrekkingen te komen. Hij pleit dan ook voor verder onderzoek met vooral aandacht
voor de werkwijze van Hrabanus en zijn bronnengebruik. In dit hoofdstuk wil ik daaraan een
bijdrage te leveren. Zo zal ik aan het eind van dit hoofdstuk nog nader ingaan op het gebruik
dat Hrabanus van het werk van Beda maakte, in het bijzonder zijn De Templo. Verstrepen
signaleerde al dat Hrabanus allerlei gedeeltes daaruit overslaat en noemde enkele motieven
daarvoor.73
De wijze waarop Hrabanus de teksten van zijn Hebraeus en van Flavius Josephus
verwerkt heeft, vormde een niet te miskennen element in het betoog van Verstrepen.74 Hij
concentreerde zich vooral op wat Hrabanus niet overnam van zijn Hebraeus. Het gebruik van
Josephus’ Antiquitates Iudaicae bij Hrabanus blijft enigszins in de schaduw. Zelf kies ik hier

71

Het gaat om MS Stockholm A.137. Vgl. Kottje, Verzeichnis der Handschriften, nr. 1026. Zelf heb ik bij mijn
onderzoek eveneens van dit handschrift via microfilm gebruik gemaakt. Zie mijn inleidende hoofdstuk voor mijn
verantwoording van de geraadpleegde handschriften.

72

Verstrepen, ‘Raban Maur’, pp. 50 en 53: ‘Certaines thèmes de controverse entre juifs et chrétiens , en effet, ne
semblent pas lui être inconnus. Son insistance à critiquer les chefs religieux juifs et à évoquer, bien que
discrètement, la conversion de certains chrétiens au judaïsme ou le syncrétisme de certains juifs voir leur
prosélytisme à l’égard des chrétiens peut également faire supposer chez l’abbé de Fulda une expérience concrète
du contact avec des milieux juifs ou au moins une certaine connaissance des diverses formes que prennent ces
contacts entre juifs et chrétiens.’ (…) ‘Ainsi donc, les passages concernant les juifs et le judaïsme dans le
Commentaire des Livres des Rois de Raban Maur semblent témoigner assez nettement d’une présence vivante et
active de communautés juives, présence connue de l’abbé de Fulda qui la juge suffisamment importante pour
l’évoquer relativement fréquemment dans le texte étudié ici.’
73

Verstrepen, ‘Raban Maur’, p. 51. Een van de motieven die Verstrepen noemt, is dat Beda zich te positief zou
uitlaten over de grote ‘heiligen’ van het Oude Testament.

74

Verstrepen, ‘Raban Maur’, pp. 44-48. Idem, ‘L’ exégèse de Raban Maur’.
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een iets bredere invalshoek door na te gaan wat Hrabanus van de anonieme Hebraeus wél
citeert en hoe hij dat waardeert.
Omdat Hrabanus zelf, zoals we hiervoor zagen, de Hebraeus en Josephus als twee
Joodse bronnen op één lijn zet, ligt een dubbelportret voor de hand. Ik ben benieuwd hoe
Hrabanus hun onderlinge verhouding ziet en hoe hij de afzonderlijke bijdragen van deze twee
beoordeelt. Eén verschil valt al gelijk te melden. Josephus wordt altijd in de lopende tekst
genoemd wanneer hij wordt geciteerd. Bij de Hebraeus ligt dat anders. Hij wordt enkele keren
in de lopende tekst genoemd, maar in veruit de meeste gevallen door Hrabanus in de marge
aangegeven met EB (Ebraeus). Een ander verschil betreft het feit dat de Hebraeus alleen in
het commentaar bij 1 en 2 Samuël wordt geciteerd en niet in 1 en 2 Koningen. Voor Josephus
geldt dat niet. Hij wordt eveneens aangehaald in dat deel van Hrabanus’ exegese.
De tekst van Hrabanus’ Samuëlcommentaar is, zoals in de Inleiding uiteengezet, te
vinden in Patrologia Latina. Die tekst is afgeleid van de editio princeps die door G. Colvener
in 1627 te Keulen werd gepubliceerd.75 Deze editie beantwoordt niet aan de hedendaagse
kritische eisen. Ik heb daarom naast de editie van Migne gebruik gemaakt van microfilms van
twee handschriften, Stockholm A 137 en Pal. Lat. 293. Het eerste is volgens Verstrepen het
exemplaar dat Hrabanus in 829 aan Hilduinus ter beschikking stelde.76 Het tweede dateert uit
ca. 860, een manuscript uit de abdij van Lorsch, vermoedelijk naar een voorbeeld uit Fulda.77
Ook enkele via internet te raadplegen handschriften heb ik in twijfelgevallen erbij
betrokken.78 Mijn doel daarbij was tweeledig. Met behulp van deze handschriften zijn de
verwijzingen naar de bronnen die Hrabanus in de marge van zijn commentaar opnam, te
lezen. In de uitgave van Migne is maar een deel daarvan terug te vinden. De M van Maurus
wordt in de editie van het Koningencommentaar door Migne nergens vermeld. Die eigen stem
van Hrabanus werd toen blijkbaar minder interessant geacht dan zijn patristische bronnen.
Verder is de eigen indeling van het commentaar van Hrabanus in de editie van Migne niet
overgenomen. Zowel zijn commentaar op 1 en 2 Samuël als dat op 1 en 2 Koningen
beschikken over eigen capita-lijsten. In de editie van Migne vormen de hoofdstukken, zoals
we die nu kennen uit de Bijbel, het uitgangspunt, maar die vallen niet samen met de capita
van Hrabanus. Daarmee worden eigen accenten van Hrabanus verdonkeremaand.79 Om
75

Rabanus Maurus, ‘Commentaria in Libros IV Regum’, J.P. Migne, Patrologia Latina, 109, cols 11-124.
Voortaan: Hrabanus, In libros IV regum.

76

Verstrepen, ‘Raban Maur’, p. 25. Vgl. Kottje, Verzeichnis der Handschriften, nr. 1026.

77

Bernhard Bischoff, Die Abtei Lorsch im Spiegel ihrer Handschriften, pp. 52 en 55. Vgl. Kottje, Verzeichnis
der Handschriften, nr. 1151.

78

Het gaat om: Wolfenbüttel, HAB, 53 Weissenburg (voor 1 en 2 Samuël); Wolfenbüttel, HAB 54 (voor 1 en 2
Koningen); München, RSB, Clm 14384 uit Regensburg, St. Emmeran (voor Samuël en Koningen). Vgl. Kottje,
Verzeichnis der Handschriften, nrs. 1296, 1297 en 617.
79

Een goed voorbeeld is het volgende: De hoofdstukken 15 tot en met 17 uit 2 Samuël hebben in Migne (PL,
109, 105C-109D) de volgende titels: 15: De coniuratione Absalom contra David; 16: Sequitur de conspiratione
Absalom; 17: Sequitur ut supra. Hrabanus heeft over 2 Sam. 15-17 twee capita. In caput XXII (Vgl. Stockholm, f
3r; Pal.Lat., f. 4v) komen deze drie hoofdstukken uit 2 Samuël aan bod met als titel: De coniuratione Absalon
contra David secundum traditionem Hebreorum; In caput XXIII komen diezelfde hoofdstukken opnieuw aan de
orde, nu onder de titel De eadem conspiratione secundum allegoriam. Het meest opvallende is de expliciete
vermelding van de traditio Hebreorum (verder nergens anders in een van de capita-titels). Het complete caput
bestaat dan ook grotendeels uit citaten, ontleend aan de Hebraeus. In de kantlijn ontbreekt zijn siglum EB, maar
het caput wordt afgesloten met: Haec vero, iuxta hebraei sensum, secundum historiam dicta sufficiant (107D).
Dit betekent in ieder geval dat Hrabanus meer manieren kent om zich te verantwoorden over zijn
bronnengebruik.Voor een volledig overzicht van de capita volgens Hrabanus zie Bijlage 1.

203

213

pag 1-364.qxp_Opmaak 1 25-02-16 15:52 Pagina 204

verwarring te voorkomen gebruik ik in het vervolg het woord ‘caput’ of ‘capita’ voor de
hoofdstukken van Hrabanus en ‘hoofdstuk’ voor de huidige Bijbelse indeling.

Josephus en zijn Antiquitates
In zijn commentaar op 1 en 2 Samuël en 1 en 2 Koningen maakt Hrabanus vijfentwintig keer
gebruik van Antiquitates Iudaicae van Josephus. Eén keer verwijst Hrabanus bovendien naar
een passage uit diens Bellum Iudaicum, het boek over de Joodse opstand in 66-73.80 Flavius
Josephus schreef Antiquitates Iudaicae in de jaren 93-94 van de eerste eeuw. Daarin vertelt hij
de geschiedenis vanaf de schepping van de wereld tot en met de periode dat de Romeinen
Judaea bestuurden. Voor een groot deel is Antiquitates een soort ‘Het Oude Testament
Opnieuw’, een vrije parafrase van vooral de verhalende passages uit de Bijbel, aangevuld met
ander materiaal en eigen creativiteit. In de boeken 5 tot 7 vertelt Josephus de gebeurtenissen
uit 1 en 2 Samuël, in de boeken 8 tot 9 komen de verhalen uit 1 en 2 Koningen aan bod, soms
aangevuld met informatie uit 1 en 2 Kronieken. Het zijn deze boeken van Josephus die
Hrabanus in zijn commentaar heeft gebruikt. Josephus schreef in het Aramees en het Grieks,
maar zijn werk werd later in het Latijn vertaald. Met Antiquitates gebeurde dat op instigatie
van Cassiodorus in de zesde eeuw.81
Vroegchristelijke auteurs zoals Origenes en Eusebius hebben de historische informatie
van Josephus, zoals die over de verwoesting van Jeruzalem in 70, gebruikt in hun polemiek
met Joden. Heinz Schreckenberg meent dat dit ook opgaat voor Hrabanus. In hoeverre dat
klopt voor zijn Koningencommentaar, zullen we nog zien.82 Schreckenberg gaat er verder
vanuit dat Hrabanus Josephus bijna nooit rechtstreeks weergeeft, maar via latere auteurs.83 Bij
80

Zie mijn introductie van Josephus als bron in hoofdstuk 1. Voor de tekst van Antiquitates heb ik gebruik
gemaakt van Christopher T. Begg e.a. (eds), Flavius Josephus. Translation and Commentary, Vol. iv [ = Judean
Antiquities 5-7 ], Vol. v [ = Judean antiquities 8-10], Leiden & Boston 2005. Ik verwijs naar de daarin per alinea
gebruikte nummering.
De citaten zijn voor 1 en 2 Samuël te vinden in: Hrabanus, In IV libros regum, 20D-21A ( = Ant. V, 338-339);
27A-C ( = Ant. V, 359-362); 33B ( = Ant. VI, 294 and 378; via Beda); 35B-D ( = Ant. VI, 30-35); 51C ( = Ant.
VI, 170-171); 76A-D ( = Ant. VII, 10-15); 81B-D ( = Ant. VII, 60-65); 102B ( = VII, 159-160); 113D ( = Ant.
VII, 302); 116C-117A( = Ant. VII, 308-310); 117A-B ( = Ant. VII, 311-313); 118D ( = Ant. VII, 316; via Beda);
122A-D ( = Ant. VII, 321-327).
Voor 1 en 2 Koningen in: 140A ( = Ant. VIII, 64; via Beda); 142C ( = Ant. VIII, 64; via Beda); 145D ( = Ant.
VIII, 65; via Beda); 162C ( = Ant. VIII, 95-96; via Beda); 188D-189A ( = Ant. VIII, 122-124); 190B ( = Ant.
VIII, 141-142); 192B ( = Ant. VIII, 163); 194A ( = Ant. VIII, 176-178); 205A-B ( = Ant. VIII, 312); 216B-C ( =
Ant. VIII, 389-391); 247A-B ( = Ant. IX, 205-206); 247C-D ( = Ant. IX, 243).
In het vierde boek van Hrabanus’ exegese komt Josephus het minste voor (twee maal). De verwijzing naar
Bellum Iudaicum VI, 428 in 218D. De geciteerde tekst is gecorrumpeerd met christelijke interpolaties.
Verstrepen, ‘Raban Maur’, noemt deze tekst niet. Voor een overzicht van alle passages uit Josephus in de
werken van Hrabanus: Cantelli, Fontes, III, pp. 1470-1471. De Latijnse tekst van boek 5 van de Antiquitates in
Franz Blatt (ed.), The Latin Josephus. Voor de boeken 6 tot en met 8: Richard Matthew Pollard, ‘The Latin
Josephus Project’ (sites.google.com/site/latinjosephus).
81

Harold W. Attridge, ‘Josephus and His Works’.

82

Heinz Schreckenberg, Die Flavius-Josephus-Tradition in Antike und Mittelalter, Leiden 1972. Over Hrabanus:
pp. 115-117. Schreckenberg geeft een erg onvolledige opsomming van Josephus-citaten bij Hrabanus. De citaten
in Hrabanus’ commentaar op 1 en 2 Samuël en de andere uit 1 en 2 Koningen worden door hem helemaal niet
genoemd.

83
Ibidem, p. 116, waar hij als argument geeft dat Hrabanus zelf zegt dat hij uit de traditio van Josephus heeft
geput (cf. Hrabanus, Epistola 19, p. 424, r. 31 = zijn brief bij zijn Makkabeeëncommentaar). Dit lijkt me niet
steekhoudend: traditio hoeft niet per definitie tegenover scriptum of opus te staan.
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zijn commentaar op Samuël/Koningen ligt dat anders. Slechts zesmaal citeert hij Josephus via
Beda. De meeste andere aanhalingen lijken rechtstreeks te zijn, soms met vermelding erbij om
welk boek uit Antiquitates het gaat.84 Het staat intussen vast dat de bibliotheek van het
klooster Fulda in de tijd Hrabanus een kopie van Antiquitates op de plank had liggen.85

Josephus in de handen van Hrabanus
Hrabanus citeert Antiquitates van Josephus niet lukraak, maar met een weloverwogen
bedoeling, die samenhangt met zijn lezers c.q. hoorders.86 Dat blijkt bijvoorbeeld uit enkele
thema’s die in dit commentaar op de voorgrond treden in de door Hrabanus aangehaalde
passages. Zo betreft één onderwerp de relatie tussen vaders en zonen, in het bijzonder de
verhouding tussen de priester Eli en zijn beide zonen en die tussen Samuël en zijn beide
zonen.87 Een verband met de conflicten tussen Keizer Lodewijk de Vrome, aan wie dit
commentaar in 832 door Hrabanus werd geschonken, en zijn zonen, lijkt niet helemaal uit de
lucht gegrepen, al hoeft dat nog niet te betekenen dat Hrabanus bij het schrijven van zijn
commentaar specifiek daaraan gedacht heeft.88 De aanbieding in 832 lijkt me voor een
dergelijk verband meer beslissend. Bijbelcommentaar en actuele gebeurtenissen sloten elkaar
toen niet uit. Aanbevelingen en vermaningen vonden hun weg, gekleed in de mantel van de
verhalen van Israël. Die Bijbelse code was voor kenners toen niet moeilijk te kraken.89
Uit de verschillende passages die Hrabanus citeert, wordt al snel duidelijk dat
Josephus enerzijds de Bijbeltekst vereenvoudigt en terugbrengt tot in zijn ogen de
belangrijkste boodschap ervan en anderzijds creatieve aanvullingen geeft, vooral van
psychologische aard om handelingsmotieven, die in het Oude Testament meestal in het duister

84
Hrabanus, In libros IV regum, 113D: ‘Notandum autem quod Josephus historiographus Iudaeorum, ubi istius
loci in libro Antiquitatum septimo meminit’. Zie Cantelli, Fontes, I, p. 140, voor vergelijkbare uitspraken. De
passage van Josephus, Ant. VIII, 163 over Esjon-Geber (Asiongaber, vgl. 1 Kon. 9, 26-28), in Hrabanus, In
libros IV regum, 192B, is volgens Cantelli, Fontes, II, p. 623, aan Hiëronymus’ Liber de situ et nominibus
locorum hebraicorum ontleend.
85

Thomas Martin & Gangolf Schrimpf, ‘Aus Fuldischen Handschriften. Fragmente aus einer Handschrift der
lateinischen Antiquitates Judaicae des Flavius Josephus’, Archiv für mittelrheinische Kirchengeschichte, 53
(2001) 447-522, daar pp. 448-449.

86

Zie Rosamond McKitterick, ‘The audience for Latin historiography in the early middle ages: text transmission
and manuscript dissemination’, in: Anton Scharer & Georg Scheibelreiter (eds.), Historiographie im frühen
Mittelalter [Veröffentlichungen des Instituts für Österreichischen Geschichtsforschung, 32], Wenen & München
1994, pp. 96-114: daar p. 111. Vgl. Contreni, ‘Carolingian Biblical Studies’, pp. 79-80.
87

Hrabanus heeft in het eerste boek van zijn commentaar vier hoofdstukken over Eli en zijn zonen: Caput III tot
en met VI ( = In libros IV regum, 20C-27C). Daarbinnen wordt Josephus tweemaal geciteerd (20D-21A en 35BD). Caput X (35B-38B) gaat over Samuël en zijn zonen. Daarbinnen wordt Josephus eenmaal geciteerd (35B-D).

88

Verstrepen, ‘L’exégèse de Raban Maur’, p. 176, vraagt zich naar aanleiding van Hrabanus’ exegese van Eli en
zijn zonen af, of Hrabanus zijn commentaar in 829 - volgens hem de tijd waarin de zonen tegen vader Lodewijk
in opstand kwamen - heeft geactualiseerd. Maar brak de feitelijke rebellie niet pas uit in 830? Vgl. De Jong,
Penitential State, p. 42. Later, in 834, schreef Hrabanus een afzonderlijk traktaat over de eerbied die zonen voor
hun vaders dienen te hebben en positioneerde zich daarmee openlijk aan de kant van Lodewijk de Vrome. Vgl.
De Jong, ibidem, pp. 242-243. Het traktaat, dat uit twaalf capita bestaat, is Hrabanus’ Epistola 15. Daarin wordt
wel enkele keren verwezen naar 1 en 2 Samuël, maar niet naar de teksten over Eli.
89

Paul Edward Dutton, Charlemagne’s Mustache and Other Cultural Clusters of a Dark Age, New York 2004.
Zie hierin hoofdstuk 5: ‘Whispering Secrets to a Dark Age’, pp. 129-150, vooral p. 148.
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blijven, meer voor het voetlicht te krijgen. Bovendien heeft hij de neiging het dramatisch
effect van een gebeurtenis sterk uit te vergroten.90
Daarnaast bevat de tekst van Josephus veel details die in de Bijbeltekst zelf niet
voorkomen, maar die blijkbaar door Hrabanus en zijn lezers werden geapprecieerd.91 Zo weet
Josephus te vertellen, dat de stenen van de tempel wit waren, wat niet te vinden is in 1 Kon.
5,17 (Hrabanus, In IV libros regum, 140A, citaat via Beda’s De Templo). Als aan de dagen
durende feestelijkheden na de inwijding van de tempel een einde komt en de mensen
huiswaarts keren, schrijft Josephus dat de zij de koning (Salomo) dank brachten voor zijn
voorzienigheid (providentia). De terugtocht verliep verder zonder moeite, want zij waren
alsmaar aan het zingen (Hrabanus, In IV libros regum, 188D-189A, vgl. 1 Kon. 8, 65-66 waar
deze gegevens ontbreken; rechtstreeks citaat). Naamloze profeten krijgen bij Josephus een
naam (vgl. 1 Kon 20,35: Michaeas; Hrabanus, In IV libros regum, 216B-C), geografische
gegevens worden menig keer aangevuld en zo nodig toegelicht, regeringsjaren van koningen
worden nageteld en eventueel bijgesteld, en de etymologie van namen uit de doeken gedaan.
De honger naar dergelijke informatie lijkt soms onverzadigbaar. In 1 Kon. 9, 10-14
wordt verhaald dat Salomo als dank voor de bijdrage die Chiram (Hiram), de koning van
Tyrus, aan de bouw van de tempel had geleverd, twintig steden in Galilea cadeau deed. Maar
Chiram was daar niet tevreden over en gaf er de naam ‘Eres-Kabul’ (terra Chabul) aan.
Hrabanus haalt daarop Josephus aan die opmerkelijk meer details levert over deze
compensatieregeling. Josephus weet niet alleen dat die steden in de buurt van Tyrus liggen,
maar bovendien dat Chiram ze aan Salomo teruggaf. Volgens Josephus betekent Chabalon in
het Fenicisch dan ook ‘niet tevreden zijn’ (displicere). Hierop kijkt Hrabanus toch ook even in
het boek van Hiëronymus over de Hebreeuwse namen en ziet dat daar Chabul met quasi
germen (als een twijgje) wordt vertaald, waarop hij de conclusie trekt dat dit misschien
ironisch is bedoeld: veel vruchten zitten er immers niet aan een twijgje.92
Verschillende keren geeft Hrabanus na een aangehaalde tekst van Josephus een
allegorische uitleg van de beschreven gebeurtenis, meestal ingeleid met mystice autem of een
morele verklaring.93 Soms lijkt Hrabanus zelfs een voorkeur te hebben voor de versie van
Josephus boven die van de Bijbel, omdat hij daarin een beter aanknopingspunt vindt voor zijn
allegorische uitleg. Dat had Beda voor hem ook al gedaan. De eerdergenoemde witte stenen
vormden een passend bruggetje naar de zuivere handelwijze van de uitverkorenen als levende
stenen.94 Josephus beschrijft de verovering van Jeruzalem door David (2 Sam. 5, 6-10) niet
90

Een treffend voorbeeld hiervan is de beschrijving die Josephus geeft van de pest die God naar de Hebreeërs
zond, omdat David gezondigd had. In 2 Samuël 24, 15 wordt in één vers beschreven hoe zeventigduizend
mensen omkwamen. Josephus maakt er een compleet slagveld van met details om van te rillen (Hrabanus, In
libros IV regum, 122A-D = Ant. VII, 321-327). Voor het ontbreken van handelingsmotieven e.d. in veel
oudtestamentische verhalen, zie het eerste hoofdstuk uit de befaamde studie van Erich Auerbach, Mimesis. De
weergave van de werkelijkheid in de westerse literatuur, Amsterdam 1991 (de oorspronkelijke Duitse uitgave
verscheen in 1946).
91

Onderzoek naar de bronnen van Josephus valt buiten het bestek van mijn studie.

92

Hrabanus, In libros IV regum, 190A-C; vgl. Ant. VIII, 141-142. Verstrepen, ‘Raban Maur’, p. 46, wijst op een
rabbijnse traditie waarin Chabul met ‘vastgekluisterd’ wordt weergegeven.
93

Voorbeeld van dit laatste: Hrabanus, In libros IV regum, 76A-77B ( = caput V in het tweede boek van
Hrabanus) over de strijd tussen de aanhangers van David en die van Isboset, de zoon van Saul (2 Sam. 2, 12-32),
waarbij de razendsnelle Asaël door Abner wordt gedood. Na een levendige beschrijving door Josephus ( = Ant.
VII, 10-15), volgt bij Hrabanus een morele uitleg van Asaël (vechtlust leidt tot je eigen ondergang) via
Gregorius.

94

Hrabanus, In libros IV regum, 140A-B (citaat uit Beda’s De Templo).
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alleen in twee fasen (eerst de benedenstad, dan de citadel), maar vermeldt ook, wat in de
Bijbeltekst ontbreekt, namelijk dat David de Jebusieten uit de citadel verjaagt. Het is precies
deze laatste opmerking die voor Hrabanus de verbindende schakel vormt met zijn spirituele
uitleg: de Verlosser die de boze geesten uit de harten van de gelovigen verdrijft.95
Hrabanus citeert Josephus dus niet alleen ter bevestiging van bepaalde historische
feiten uit de Bijbelse verhalen, hij gebruikt hem ook als leverancier van gegevens die in de
Bijbeltekst ontbreken. En wanneer de Heilige Schrift zichzelf tegenspreekt, wordt opnieuw bij
de historicus van de Joden aangeklopt om te horen wat hij ervan vindt. Ook waar de
tekstoverlevering te wensen overlaat of de Latijnse vertaling van Hiëronymus onduidelijk is,
weet Hrabanus Josephus te vinden.96 Hoe Hrabanus in dit soort gevallen te werk gaat, blijkt
uit het volgende voorbeeld. In 2 Sam. 21, 15-22 wordt in een terugblik verteld over vier
veldslagen die plaats hadden gevonden tussen de Filistijnen en de Israëlieten. Bij de derde
wordt in de Latijnse vertaling die Hrabanus voor zich had, de herinnering opgeroepen aan
Adeodatus die Goliat had verslagen. Maar was dat niet David zelf, zoals toch wordt verteld in
1 Sam. 17, 48-51? Hrabanus kijkt vervolgens in de Antiquitates. Daar blijkt geen Adeodatus
te bekennen. Josephus vertelt wel over een zekere Ephan, een verwant van David die in de
strijd wordt gestuurd tegen meerdere Filistijnse krachtpatsers.97 Zo lijkt het probleem mooi
opgelost. Maar Hrabanus is nog niet helemaal overtuigd, omdat zijn tweede Joodse bron, zijn
Hebraeus - waarover straks meer - nog een andere uitweg vermeldt die erop neerkomt dat
Adeodatus een alias van David is. Beide benaderingen laat Hrabanus naast elkaar staan.
Meerdere keren vergelijkt Hrabanus zo zijn beide Joodse bronnen wanneer zich in de Bijbelse
historia complicaties voordoen.98 Het doet sterk denken aan de rabbijnse omgang met Tenach,
die gekenmerkt wordt door het samenbrengen van uiteenlopende en tegengestelde
gezichtspunten.99

Josephus: historicus et Iudaeus
Tot nu toe ben ik er stilzwijgend vanuit gegaan dat Hrabanus Josephus als een typisch Joodse
bron beschouwde. Maar wanneer we zijn gebruik van Josephus overzien, dan lijkt toch de
meeste nadruk op diens historische inbreng te vallen, meer dan op zijn Joodse. Hij is voor
Hrabanus allereerst historicus die - dat natuurlijk ook - als Jood kennis heeft van de
geschiedenis van zijn volk en bovendien er meer van weet dan in de Bijbel is terug te vinden.
In die zin is hij voor hem een Joodse bron. Zo noemt hij hem ook historicus of
95

Hrabanus, In libros IV regum, 81C-D ( = Ant. VII, 60-65), wat in 82A gevolgd wordt met Mystice autem. In
de marge van de handschriften hierbij het siglum M. Vergelijkbaar voorbeeld: Ibidem, 102A-103B (hierin een
citaat uit Ant. VII, 159-160) over 2 Sam. 12, 26-31). Josephus benadrukt het verschil tussen Joab en David bij
het behalen van de overwinning, wat voor Hrabanus de aanzet geeft tot zijn mystieke uitleg over het verschil
tussen de ordo praedicatorum (Joab) en Christus zelf (David) aan wie de uiteindelijke overwinning toekomt. In
de marge opnieuw M.
96

Cantelli, Fontes, I, pp. 140-142 noemt de volgende vormen: Josephus bevestigt de Bijbel; hij geeft een andere
versie; hij verheldert de Bijbeltekst; hij is van nut bij tegenspraken in de Bijbel.
97

Hrabanus, In libros IV regum, 113D ( = Ant. VII, 302). Josephus zelf heeft hier overigens enkelvoud en niet
singulos fortissimos Palaestinorum, wat Hrabanus heeft.

98

Dat is vooral het geval bij 2 Sam. 23, 8-39, onderdeel van de coda die het slot uitmaakt van 2 Samuël en
waarin teruggekeken wordt op het leven van David, zijn medehelden en hun grote daden, iets wat zeker tot de
verbeelding van de Karolingische elite zal hebben gesproken (Hrabanus, In libros IV regum, 116A-120A =
Caput 30 in tweede boek van Hrabanus).

99

Zie Catherine Hezser, ‘Classical Rabbinic Literature’, in: Martin Goodman (ed.), The Oxford Handbook of
Jewish Studies, Oxford 2002, pp. 115-140.
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historiographus Iudaeorum, maar nergens in dit commentaar historicus iudaicus, al liggen
beide uitdrukkingen dicht bij elkaar. Elders plaatste hij het werk van Josephus naast de
historische werken over andere volkeren.100
Wat valt er nu te zeggen over de relatie tussen het gebruik dat Hrabanus van Josephus
maakt, en een mogelijke anti-Joodse polemiek, zoals Schreckenberg aannam? Er zijn slechts
twee passages waarin een rechtstreeks verband wordt gelegd tussen Josephus en een negatief
oordeel over de Joodse godsdienst. De ene betreft zijn bespreking van de handelwijze van de
zonen van priester Eli, zoals beschreven in 1 Samuël 2 en 4. Nadat Hrabanus eerst twee
verzen van de Bijbelpassage over de wandaden van de zonen van Eli heeft aangehaald (1
Sam. 2, 12 en 17), geeft hij de versie van Josephus van dit gedeelte in zijn geheel weer.101
Deze geeft het volle pond aan de misdadigheid van de beide zonen. De heiligschennende
diefstal van het offervlees wordt volgens hem niet door een knecht namens hen uitgevoerd (v.
13), maar door hen zelf. Ook het verhaal dat Eli hoort, dat zijn zonen met vrouwen sliepen die
dienst in de tempel hadden (1 Sam. 2,22), wordt drastisch aangedikt. Er is bij Josephus sprake
van verkrachten (violentias facientes). Bovendien voegt hij eraan toe, dat ze ook vrouwen met
cadeaus hadden versierd. Volgens Josephus zijn zij niet beter dan de slechtste tyrannen.
Hierna gaat Hrabanus rechtstreeks over op de verantwoordelijkheid van Eli met een citaat van
Isidorus. Eli’s priesterlijke severitas (gestrengheid) en auctoritas (gezag) hebben het afgelegd
tegen zijn vaderlijke lenitas (mildheid) en mansuetudo (zachtmoedigheid). Eli heeft de tucht
uit het oog verloren en zijn zonen niet terecht gewezen (corripuit).102
Een verband met Joden of Jodendom is tot nu toe niet aan de orde. Maar tegen het
einde van het zesde caput, dat handelt over het vierde hoofdstuk van 1 Samuël waarin de
beide zonen van Eli inclusief hun vader sterven, is dat wel het geval. Wanneer nu Josephus
wordt geciteerd, staan zijn woorden binnen een allegorische uitleg van Hrabanus over de ark
van het verbond die door de Filistijnen is buit gemaakt. Het verbond van God (testamentum
Dei), zo legt Hrabanus uit, is overgegaan naar de volkeren (gentes). Dat betekent het einde
van het priesterschap bij de Joden. Dan volgt het verslag van Josephus over de dood van Eli
en van de vrouw van Pinechas (Phinees), een van de zonen van Eli. Stervende baart zij nog
een kind, waarop Hrabanus afsluitend concludeert dat met dit verhaal wordt aangekondigd dat
ook de synagoge ten onder zal gaan. Er bestaat volgens hem immers een onlosmakelijke
relatie tussen de synagoge en het priesterschap bij de Joden.103 In een genealogische appendix
laat Josephus Eli van Aäron afstammen via diens zoon Ithamar (wat in de Bijbel zo niet te
vinden is). Daarmee gebruikt Hrabanus een opmerking van Josephus die op zichzelf niets met
een anti-Joodse polemiek te maken heeft, om nog eens te bevestigen wat hij zelf eerder had

100

Hrabanus, In libros IV regum, 20D en 113D. Vgl. Hrabanus, Epistola 19, p. 424, r. 30-32, waar Hrabanus de
traditio van Josephus samen met de geschiedenissen van de andere volkeren noemt: ‘De cetero quoque volo
sanctitatem tuam (aartsdiaken Gerolt) scire, quod ipsum opus ideo partim de divina historia, partim de Iosephi
Iudeorum historici traditione, partim vero de aliarum gentium historiis contexui, …’

101

Hrabanus, In libros IV regum, 20C-21D ( = caput 3 in boek 1 van Hrabanus; Citaat uit Ant. V, 338-340) en
26D-27C ( = caput 6 in boek 1 bij Hrabanus; citaat uit Ant. V, 359-362).

102

Hrabanus legt de naam Eli uit als ‘goddeloos’ (extraneus a Deo). In de editie van Migne (PL 109, 21B) is
Heli interpretatur extraneus weggevallen. Zie de vier door mij geraadpleegde handschriften op deze plaats.
Corripuit ook in de titel van het vierde caput van boek 1: Quod increpatur Heli per uirum Dei pro scelere
filiorum suorum, quos non rite pater corripuit & de mutatione sacerdotii legis ueteris. Zie voor correptio als
christelijke plicht: Mt. 18, 15 en 2 Tes.3, 15.
103

Hrabanus, In libros IV regum, 27B-C: ‘Unde evidenti signo praefiguratum est, post exstinctum sacerdotium
Iudaeorum carnalem interiisse Synagogam, illi carnaliter adhaerentem.’
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geschreven over de vervanging van het priesterschap van de oude wet (de mutatione
secerdotii legis veteris), dat wil zeggen dat van Aäron.104
De tweede tekst waarin Hrabanus Josephus citeert om een uitgesproken negatief
oordeel te vellen over het Joodse volk, treffen we aan in het een na laatste caput van zijn
derde boek (caput LIII), dat een uitleg biedt van 1 Kon. 21. Daarin wordt het bekende verhaal
over de wijngaard van Nabot verteld waarop koning Achab zijn zinnen had gezet. Toen
Achab het niet lukte die wijngaard aan zijn bezit toe te voegen, liet zijn vrouw Izebel met
gebruikmaking van valse getuigen Nabot doden. Achab wordt door Hrabanus als het Joodse
volk voorgesteld ‘waaruit Christus zich verwaardigde het vlees aan te nemen’. Zijn goddeloze
vrouw Izebel vergelijkt hij met de synagoge der Joden, die met priesters, schriftgeleereen en
farizeeën uit was op de dood van Christus. Aan de hand van verschillende ingrediënten (valse
getuigen; vermoord buiten de stad) en naam-etymologieën laat hij het ene verhaal in het
andere weerspiegelen. Aan het eind beschrijft Hrabanus hoe ‘dat goddeloze volk’ (impia gens
illa; hier gebruikt hij gens, de aanduiding die hij bijna altijd voor een heidens volk reserveerde
en niet populus), uitriep: ‘Zijn bloed kome over ons en onze kinderen’ (Mt. 27,25) en vervolgt
dan met de snerende opmerking dat op dezelfde plek waar het volk eiste dat zijn Verlosser
gedood zou worden, zijn meest stinkende bloed het verdiende vergoten te worden. Daarop
aansluitend citeert hij een paar zinnen van Josephus (Refert quidem Josephus) waarin
Josephus vertelt over de slachtoffers die bij de verwoesting van Jeruzalem zijn gevallen als
straf voor de kruisiging van Christus. Achteraf weten we dat Josephus iets dergelijks zelf niet
geschreven heeft, maar Hrabanus ging daar in zijn tijd wel vanuit.105 Een vergelijkbare
gedachtegang, maar zonder verwijzing naar Josephus, vinden we nog op twee andere plekken
in het commentaar van Hrabanus.106
104

Ibidem. In het tiende caput van Hrabanus’ eerste boek over de twee slechte zonen van Samuël (exegese van 1
Sam. 8,1-10,27; Hrabanus, In libros IV regum, 35B-38C), waarin Josephus aan het begin geciteerd wordt,
worden de zonen via Josephus weliswaar stevig gekapitteld, maar anders dan in het geval van Eli, houdt
Hrabanus via de woorden van Josephus Samuël uit de wind onder het motto: ‘goede vaders kunnen nu eenmaal
slechte kinderen hebben en vice versa’.
105

Hrabanus, In libros IV regum, 217A-219A. De tekst bij Hrabanus luidt: ‘Et ita impia gens illa, quae in
passione Domini profana voce clamabat: “Sanguis eius sit super nos et super filios nostros”, ibidem sanguinem
suum fetidissimum meruit fundi, ubi Salvatorem suum expetebat occidi. Refert quidem Josephus quod ex omni
Iudaea populi in die solemni paschae Ierosolymam, velut exitiali quadam manu cogente, convenerint, quos
tricies centena millia hominum dicit fuisse, iusto scilicet Dei iudicio, tempore hoc ultionis electo, ut qui in diebus
paschae Salvatorem suum et Salutare Christum Domini cruentis manibus et sacrilegis vocibus violaverant, in
ipsis diebus velut in unum carcerem omnis multitudo conclusa feralis poenae exitium quod merebatur exciperet.’
(218D-219A). In Josephus’ Bellum Iudaicum vinden we deze passage letterlijk nergens terug, alleen flarden eruit
zijn traceerbaar, gemengd met christelijke interpolaties. Vgl. bijvoorbeeld Bellum Iudaicum VI, 428. Hrabanus
ontleende deze tekst dus niet rechtstreeks aan Josephus, maar aan een latere bron. Vgl. de kerkgeschiedenis van
Eusebius in de vertaling van Rufinus. Boek 3, hfst. 5,2- 6,20, maar ook daar is de tekst niet exact hetzelfde.
Dezelfde tekst haalt Hrabanus ook aan in zijn exegese van Judith (PL 109, 569C-D), uit ca. 830/834, maar vult
deze aan met een citaat uit Bellum Iudaicum V, 512-516, ingeleid met ‘Narrat quidem propter haec historicus in
quinto Historiarum suarum libro…’ Ook Freculf, een goede vriend van Hrabanus, citeert in zijn Historiae uit
829, hetzelfde jaar dus als waarin het Koningencommentaar van Hrabanus uitkwam, deze tekst: Historiae II, 1,
22 ( = CCCM, 169A, ed. Michael I. Allen, pp. 481-482). Voor de relatie van Hrabanus met Freculf: Idem,
CCCM 169, pp. 11*- 21* en 24*.
106

Hrabanus, In libros IV regum, 225C-D, waar Vespasianus en Titus worden genoemd, die in opdracht van
Christus Joden in een wreed bloedbad neersloegen, via een citaat van Isidorus dat ook door Claudius werd
gebruikt. Claudius haalde echter de scherpste kanten ervan af; Hrabanus citeert zonder aanpassingen. De andere
tekst van Hrabanus is In libros IV regum, 238C-D, waar koning Jehu, die Izebel, Achab en andere slechte
koningen ten val bracht, vergeleken wordt met het ‘principatum gentium, quem Dominus ac Redemptor noster
destinavit, ut in sacrilega civitate, quae prophetas et ipsum Dominum prophetarum occidit, et apostolos ejus
persecuta est, judicia exerceret, et aemulatione [moet volgens de handschriften eam ultione zijn] justa perimeret,
atque sacerdotium vanum, quod post Christi adventum inaniter habuerat, destrueret templumque subverteret,
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Josephus wordt door Hrabanus niet met een eigen siglum in de marge vermeld, wanneer hij
hem citeert. Wel noemt hij hem zo nu en dan in zijn lopende commentaartekst. Dat de
Hebraeus daarentegen wel in de kantlijn met EB wordt vermeld en daarmee op gelijke voet
met Augustinus en andere kerkvaders wordt behandeld, als ‘een Joods lammetje te midden
van patristische leeuwen’, vraagt om een verklaring.107 Daarover meer in het volgende deel
van dit hoofdstuk waarin ik het portret schets van de andere Joodse bron bij Hrabanus.

Hebraeus en zijn novitates
Het heeft iets paradoxaals dat Hrabanus, die in zijn tijd te boek stond als magister
orthodoxus en wars was van novitates, zo veelvuldig gebruik heeft gemaakt van een Joodse
bron die allerlei nieuwigheden bevatte.108 In hoofdstuk 2 heb ik al uiteengezet wat er over
deze bron bekend is en welke samenhang er bestaat tussen de Hebraeus die Hrabanus citeert,
en de hebraïsten die Theodulf van Orléans bij zijn revisie van de Bijbel assisteerden. Ik vat
hier de voornaamste resultaten samen en geef nog wat extra aandacht aan de inbreng van
Joodse zijde bij het onderzoek naar deze anonieme tekst. We hebben hier te maken met een
schriftelijke en niet met een orale bron.109 Van rechtstreekse contacten van de abt van Fulda
met rabbijnen of Joodse geleerden uit zijn tijd zijn tot nu toe geen sporen gevonden. Vanaf de
elfde eeuw wordt deze bron toegeschreven aan Hiëronymus wat zeker bijdroeg aan zijn
verspreiding in handschriften. Aan het einde van de zeventiende eeuw kwam de geleerde
Maurist J. Martianay tot de conclusie dat de teksten van deze auteur ten onrechte op naam van
de Bijbelvertaler uit Betlehem stonden. Sindsdien staat deze auteur als Pseudo-Hiëronymus te
boek.110
Belangstelling voor deze mysterieuze figuur kwam in de moderne tijd voor het eerst
van Joodse zijde. In de negentiende eeuw hebben vertegenwoordigers van de toen opkomende
Wissenschaft des Judentums deze tekst nader onderzocht, in het bijzonder om nog onbekende
informatie over Joodse opvattingen en gewoontes in de Vroege Middeleeuwen aan het licht te
necnon et impiam synagogam quae sanquinem sanctorum semper sitiebat, de regni culmine praecipitaret ac
rectores illius interficeret.’ Vermoedelijk is hier Hrabanus zelf aan het woord; Cantelli, Fontes, geeft geen
bronnen.
107

De vergelijking is van Avrom Saltman, ‘Rabanus Maurus and the Pseudo-Hieronymian Quaestiones
Hebraicae in Libros Regum et Paralipomenon’, Harvard Theological Review, 66 (1973), pp. 43-75, daar p. 45.
De gangbare beelden zijn hier wel omgedraaid; de leeuw staat immers traditioneel voor de ‘leeuw van Juda’,
terwijl het lam een christelijk symbool is: Christus als lam Gods.
108

Cf., De Jong, ‘Old Law’, p. 170. Albert, ‘Adversus Iudaeos in the Carolingian Empire’, p. 129: ‘For, although
he [Hrabanus, PH] followed in Jerome’s footsteps, his selection of Jewish exegetical traditions, and “of modern
times” to boot, was quite an innovation.’

109

Vgl. de opmerking quod scriptum repperi in Hrabanus’ brief aan Hilduinus. Zie verder Verstrepen, ‘Raban
Maur’, pp. 45 en 48. Johannes Heil, Kompilation, pp. 7, 78 en 274 is ambivalent over rechtstreekse contacten.

110

De conclusies van Martianay zijn opgenomen in Prolegomenon III (‘De Canone Hebraicae veritatis et
Scholiis eiusdem marginalibus’), afgedrukt in de Bijbeleditie van Hiëronymus in Migne, PL 28 (Parijs 1889),
cols 81-122, in het bijzonder 111A-122D. In het vervolg gebruik ik zelf niet meer de naam Pseudo-Hiëronymus,
maar Hebraeus ter aanduiding van deze persoon en zijn notities. De tekst van deze Hebraeus is in Migne
afgedrukt in PL 23 (editie 1883) van 1391-1428 voor 1 en 2 Samuël; 1427-1432 voor 1 Koningen; 1432-1470
voor 1 en 2 Kronieken. De eerdere editie van PL 23 uit 1845 verschilt op enkele punten, ook wat de telling van
de kolommen aangaat. Daar begint de tekst van de Hebraeus op col. 1329. Ik verwijs waar nodig naar de tweede
editie van 1883.Voor zijn notities bij 1 en 2 Samuël verwijs ik naar de editie van Saltman, Quaestiones on the
Book of Samuel.
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brengen en de invloed aan te wijzen van Joodse midraschim op christelijke auteurs.111 In 1866
verscheen een kleine studie van Abraham Rahmer over de notities van de Hebraeus bij 1 en 2
Kronieken. Hij noemde later Heinrich Graetz als zijn grote inspirator:
Graetz war es, der vor mehr als drei Decennien in einer längeren, höchst anregenden
Abhandlung (…) darauf hingewiesen hat, dass eine vergleichende Zusammenstellung
der haggadischen Elemente bei den Kirchenvätern mit midraschischen Quellen für die
Fixierung des Alters der verschiedenen Haggadatheile sowie für die Beleuchtung
mancher geschichtlichen Vorgänge von grosser Wichtigkeit sei.112
In 1896 publiceerde Benzion Kellerman, als dissertatie, Der Midrasch zum 1. Buche Samuelis
und seine Spuren bei Kirchenvätern und in der orientalische Sage.113 En in 1899 volgde een
studie van Louis Ginzberg over Die Hagada in den pseudo-hieronymianischen
‘Quaestiones’.114 Vooral deze laatste studie stelde voor het eerst uitdrukkelijk de vraag aan de
orde of we met de Hebraeus quidam van Hrabanus eigenlijk met een Jood van doen hebben.
Zijn antwoord luidt ontkennend, omdat volgens hem uit diens commentaar zou blijken dat hij
niet goed op de hoogste was van Joodse gebruiken en andere voor Joden wezenlijke zaken.
Ginzberg gaat ervan uit dat we hier met een christen te maken hebben die een of meer Joden
als informant heeft gehad, en lang niet altijd goed begrepen heeft wat ze precies bedoelden.115
In 1975 verscheen de studie van Avrom Saltman die een keerpunt in het onderzoek
inluidde. Met zijn publicatie beschikken we voor het eerst over een kritische bronnenuitgave
van het commentaar van de Hebraeus bij 1 en 2 Samuël.116 De overige teksten van hem zijn
helaas nog niet in een kritische editie gepubliceerd.117 Saltman kwam tot de volgende
conclusies ten aanzien van de identiteit van de Hebraeus en zijn werk.118

111

Een bibliografisch overzicht biedt Émilien Lamirande, O.M.I., ‘Étude bibliographique sur les pères de l’église
et l’aggadah’, Vigiliae Christianae 21 (1967), pp. 1-11.

112

Abraham Rahmer, Ein lateinischer Commentar aus dem IX. Jahrhundert zu den Büchern der Chronik kritisch
verglichen met den jüdischen Quellen. Eerster Theil, Thorn, 1866. Vijf jaar eerder verscheen van zijn hand al:
‘Die hebräischen Traditionen in den Werken des Hieronymus’, Breslau 1861 (hier onder de naam Moritz
Rahmer). In het Jubelschrift zum siebzigsten Geburtstage des Prof. Dr. H. Graetz, Breslau 1887, publiceerde hij
‘Haggadische Analekten aus den pseudo-hieronymianischen ‘Quaestiones’, pp. 314-324, oorspr. uit 1864. Daar
het citaat over Graetz (p. 314). Graetz’ ‘Hagadische Elemente bei den Kirchenväter’ was van 1854-1855 en
verscheen in afleveringen in Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums, 3 (1854), pp. 311319; 352-355; 381-387; 428-431 en 4 (1855), pp.186-192.
113

Frankfurt a. M, 1896. Onder de ‘Kirchenväter’ rekende hij ook de Hebraeus van Hrabanus.

114

Het was zijn Inaugural-Dissertation en verscheen als eerste deel van Die Hagada bei den Kirchenvätern,
Amsterdam 1899. In zijn bekende The Legends of the Jews (7 vols. Philadelphia 1967-1969; oorspr. 1909-1938)
zal hij later een deel van de verhalen die afkomstig zijn van de Hebraeus, opnemen. Zie het overzicht in Vol.
VII, pp. 593-594.

115

Ginzberg, Die Hagada bei den Kirchenväter, p. V-VI.

116
Saltman, Quaestiones. Zie ook Cantelli, Fontes, I, pp. 237-239 over de Anonymus iudaeus [sic, P.H.]
modernis temporibus, waar de bevindingen van Saltman fundamenteel worden genoemd.
117

Aanzetten tot een reconstructie van de ‘Quaestiones on Chronicles’ in: Saltman, ‘Rabanus Maurus’, pp. 6475.

118

Saltman, ‘Introduction’, in: idem, Quaestiones, pp. 3-62.
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Bij zijn revisie van de Vulgaat heeft Theodulf van Orléans (ca. 760-ca. 820) hulp
gekregen van iemand die hem over de Hebreeuwse grondtekst van de Bijbel adviseerde. Zijn
opmerkingen zijn terug te vinden in de marge en in tekstverbeteringen van deze gereviseerde
Bijbel. Deze adviseur en de Hebraeus die Hrabanus aanhaalde, blijken, aldus Saltman, op
basis van vergelijking tussen de marginalia in de Theodulf-Bijbel en de Quaestiones bij 1 en 2
Samuël één en dezelfde persoon te zijn. Deze Quaestiones kunnen gedateerd worden in het
tweede decennium van de negende eeuw. Deze persoon had volgens Saltmann een gebrekkige
kennis van Joodse Targumim en Halachoth. Over schriftelijke bronnen daarvan heeft hij niet
kunnen beschikken. Hij was aangewezen op orale overlevering.119 Het gaat volgens Saltman
over een Jood die christen is geworden en die mogelijk samen met andere christenen deze
Quaestiones heeft opgesteld naar het voorbeeld van de Quaestiones Hebraicae in Genesim
van Hiëronymus.
Zoals we in hoofdstuk 2 hebben gezien, is de hypothese van Saltman niet
onweersproken gebleven. Een volledige identificatie tussen de Hebraeus quidam van
Hrabanus en degene die de notities in de Bijbel van Theodulf verzorgde, ligt minder voor de
hand, omdat - zo blijkt uit onderzoek van Chevalier-Royet - het kennisniveau van beiden
inzake het Hebreeuws en Joodse interpretaties te veel uiteenloopt. De Hebraeus quidam is
minder goed op de hoogte. Anderzijds zijn er te veel overeenkomsten tussen de notities van
deze Hebraeus en de aantekeningen in de Theodulf-Bijbel om geen verband aan te nemen.
Dat kan volgens mij alleen betekenen dat de Hebraeus quidam de beschikking moet hebben
gehad over de aantekeningen in de Theodulf-Bijbel of in nauwe betrekking moet hebben
gestaan tot de opstellers ervan.120
Het commentaar van de Hebraeus omvat aantekeningen bij 1 en 2 Samuël en het begin
van 1 Koningen en vervolgens bij 1 en 2 Kronieken. Het gedeelte bij 1 Koningen loopt maar
tot 1 Kon. 7, 13-14, ongeveer het slot van de cyclus over Salomo, maar daaruit wordt door
Hrabanus niet geciteerd. Vermoedelijk ontbrak dit gedeelte in het handschrift dat Hrabanus tot
zijn beschikking had. Voor het overige gedeelte van 1 Koningen en voor het geheel van 2
Koningen zijn geen aantekeningen overgeleverd.121
De door Saltman gemaakte editie van de Quaestiones bij 1 en 2 Samuël telt 184
nummers.122 Ieder nummer begint met een Bijbelvers en daarna volgt een toelichting en
uitleg, soms van slechts enkele regels, dan weer van een halve of hele pagina. Hrabanus
maakte gebruik (in een aantal gevallen gedeeltelijk) van 111 nummers. Daarmee is de
Hebraeus in dit commentaar van Hrabanus de meest geciteerde auteur, weliswaar niet naar
tekstomvang, maar wel naar citaatfrequentie.

119

Zie Stefan C. Reif, ‘Aspects of mediaeval Jewish literacy’, over orale tradities en de verspreiding van de
eerste Hebreeuwse codices in het Westen vanaf de negende eeuw: pp. 145-147.

120

Zie mijn hoofdstuk 2. Chevalier-Royet, Lectures, p. 270, onthoudt zich van een definitief standpunt: ‘en l’état
actuel de la recherche, il semble impossible d’apporter une réponse tranchée à cette question.’ In een later artikel
neigt zij tot de stelling dat de Hebraeus quidam Jood was en geen christen en dat hij toch geïdentificeerd kan
worden met degene die de aantekeningen in de Theodulf-Bijbel heeft gemaakt. Anders dan Saltman en Ginzberg
gaat zij ervan uit dat zijn kennis van het Hebreeuws uitstekend was. Zie Chevalier-Royet & Candiard, ‘Critique
textuelle et recours à l’hébreu’.
121
Het gaat om 17 passages in 1 Koningen: 1,6b; 1,8; 1,17; 1,21; 1,33; 2,5; 2,8; 2,22; 2,24; 2,28; 2,34; 3,3; 4,19;
4,31; 4,32-33; 6, 37; 7, 13-14. Vgl. PL 23, 1427B-1432A. In col. 1427 noot 1 wordt door Martianay aangegeven
dat deze aantekeningen in veel handschriften ontbreken.
122

Saltman, Quaestiones, pp. 65-150. Saltman geeft in een appendix (pp. 157-161) de vindplaatsen bij Hrabanus.
In het vervolg verwijs ik naar de nummers, zoals Saltman die heeft gebruikt in zijn editie.
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Het literaire genre van Quaestiones kent een lange geschiedenis en heeft een
voorchristelijke oorsprong.123 Kritische vragen over het werk van Homerus en de antwoorden
daarop zouden er de eerste verschijnselen van zijn geweest. De kwesties gaan over de
vreemdheid van de gebruikte taal, controversiële gebeurtenissen of over tegenstrijdigheden in
de tekst. Het Oude Testament leverde vergelijkbare vragen op met als gevolg dat het genre
van de Quaestiones ook in christelijke en Joodse kring aanhangers vond, waarbij de
conventionele vraagvorm of het feitelijk gebruik van het woord quaestio wat op de
achtergrond raakte en er mengvormen ontstonden met excerpta of scholia. Hiëronymus is
zeker niet de enige die in dit genre naam heeft gemaakt, in het bijzonder met zijn Quaestiones
Hebraicae in Genesim, maar hij is wel het belangrijkste voorbeeld voor onze Hebraeus. De
oplossingen die Hiëronymus zocht, probeerde hij te vinden door enerzijds terug te gaan naar
de Hebreeuwse tekst van het Oude Testament en anderzijds op zoek te gaan naar
contemporaine Joodse tradities zoals Targumim en Midrashim. Dit gebruik van Joodse
tradities maakte dat Hiëronymus zelf zijn eigen werk als een opus novum beschouwde. 124
Hebraeus heeft een vergelijkbare aanpak. Ook bij hem worden quaestiones met traditiones
afgewisseld.125
Lang niet altijd vinden we EB in de marge van het commentaar van Hrabanus, terwijl
toch geciteerd werd uit de Hebraeus.126 In een aantal gevallen lijkt het erop, dat Hrabanus het
siglum EB één keer in de marge schrijft voor meerdere geciteerde quaestiones in de directe
omgeving. In caput 22 van zijn commentaar bij 2 Samuël heeft Hrabanus voor één keer een
andere werkwijze gekozen. Zijn verantwoording staat daar in de titel: De coniuratione
Absalom contra David secundum traditionem ebraeorum. In dat caput gebruikt hij maar liefst
acht Quaestiones.127

Hebraeus in meervoud
Het woord Hebraeus heeft in het commentaar van Hrabanus een meervoudige betekenis en
wordt nooit in pejoratieve zin gebruikt.128 Het duidt op drie verschillende zaken. Allereerst
123

Zie ook mijn hoofdstuk 4 over Claudius van Turijn, waar ik de Quaestiones van Theutmirus behandelde en
Claudius’ antwoorden daarop. Ik constateerde daar bovendien een zekere parallellie tussen de Bijbelse passages
waarover Theutmirus vragen had, en die welke aan de orde komen bij de Hebraeus.

124

Adam Kamesar, Jerome, hoofdstuk 4: ‘The Literary Genre of the Quaestiones Hebraicae in Genesim’, pp.
82-96. Over de betekenis van opus novum: C.T.R. Hayward, Saint Jerome’s Hebrew Questions on Genesis.
Translated with Introduction and Commentary, Oxford 1995, pp. 4-7. Hiëronymus karakteriseerde zijn boek zelf
als quaestionum hebraicarum vel traditionum congregatio (ibidem, pp. 4-5 and 47).

125

Hier en daar klinkt het genre van de quaestiones nog letterlijk door in zinnen als ‘Quam quaestionem Hebraei
solventes’ (Quaestio 10; voortaan Q.), ‘Quaestio magna hic oritur’ (Q. 68) en het regelmatig gebruik van het
werkwoord quaerere.
126

Van de 90 Quaestiones met betrekking tot 1 Samuël citeert Hrabanus er 45. Daarvan zijn er 19 met EB in de
handschriften MS Stockholm, Kungliga Bibl., Cod. A 137 en MS Vaticaan, BAV, Pal lat. 293 gemarkeerd. Voor
2 Samuël gaat het in totaal om 66 citaten (van de 94), waarvan er 29 gemarkeerd zijn. De gegevens zijn onder
een zeker voorbehoud, omdat de geraadpleegde microfilms niet altijd de marge van het handschrift voldoende
laten zien. Onderzoek in deze handschriften zelf blijft daarvoor nodig, maar is binnen het bestek van deze studie
niet uitgevoerd.
127

Het gaat om Q.153 tot en met Q. 161 in de telling van Saltman. Q 160 heeft Hrabanus niet overgenomen.

128

Er is één uitzondering: Hrabanus, In libros IV regum, 48C, waar hij Augustinus citeert over gens Hebraea.
Over al dan niet pejoratief gebruikte woorden met betrekking tot Joden bij Hrabanus zie Verstrepen, ‘Raban
Maur’, pp. 28-31. Volgens Verstrepen balanceert Hrabanus tussen respect en polemiek (p. 29). Ik acht de
polemiek sterker, vooral als de woorden in hun context worden bekeken. Verstrepen verwijst bijvoorbeeld (p.
30) voor de irenische houding van Hrabanus naar naar een passage (37B) waaruit hij afleidt dat Hrabanus de
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slaat het op de auteur van zijn bron. Dan is Hrabanus zelf aan het woord. Zoals hij in de
genoemde brieven (Epistolae 14 en 18) zijn Joodse bron introduceert, zo doet hij dat soms
ook in zijn commentaar. ‘Hebraeus legt dit zo uit’, schrijft hij bijvoorbeeld en dan volgt een
citaat (Q. 177). Eén keer doet hij dat met een uitermate positieve beoordeling van zijn Joodse
auteur, waar hij schrijft dat deze de Heilige Schrift duidelijk aan zijn kant heeft.129
Vervolgens wordt in de tweede plaats met het woord Hebraeus de Hebreeuwse Bijbeltekst
aangeduid, zoals in: ‘Dit ontbreekt in het Hebreeuws’ (in hebraeo non habetur; Q. 97B) of ‘in
het Hebreeuws lezen we’ (in Hebraeo legitur; Q. 71).130 In die context, hoewel slechts één
keer, klinkt de bekende Hiëronymiaanse uitdrukking hebraica veritas. Zou de Hebraeus op de
hoogte zijn van het werk van Hiëronymus? Het is niet denkbeeldig, zeker als we ervan
uitgaan dat we hier te maken hebben met een Jood die christen is geworden of die heeft
samengewerkt met christenen.131 Het gaat in dergelijke gevallen meestal om tekstcorrecties op
basis van de eigenheid van de Hebreeuwse taal die in de Latijnse vertaling onvoldoende tot
haar recht is gekomen. Een mooi voorbeeld van een dergelijke tekstcorrectie is Q. 140, waar
de Hebraeus attendeert op de status constructus die in de Vulgaat niet is herkend.132 Ook het
fenomeen van non-verbale zinnen in het Hebreeuws is niet aan zijn aandacht ontsnapt (Q.
97B). Hebraeus vertaalt bovendien graag letterlijk en concordant.133 Ten slotte is er een derde
betekenis: die van Joodse interpretaties van en verhalen over Bijbelteksten, door Hrabanus
aangeduid als traditiones ebraeorum. Die tradities wordt binnen de citaten van de Hebraeus
ingeleid met zinnen als: ‘Hebraei tradunt, vocant, dicunt, intelligunt, volunt, autumnant’. Dus
Hebraeus vertelt daar wat de Hebraei aan overleveringen hebben. Hier wordt Hebraei een
enkele keer afgewisseld met Iudaei.134 De auteur van de Quaestiones blijkt zo zelf enige
overtuiging heeft dat ‘les juifs se sont élevés vers les sommets spirituels’. Maar vlak ervoor lezen we dat
Hrabanus de dwaasheid van de vleselijke Bijbeluitleg door de Joden volstrekt afwijst.
129

Voor Hrabanus’ introducties van Hebraeus als auteur: Hebraeus habet (met verwijzing naar Q. 86 =
Hrabanus, In libros IV regum, 66D) en Hebraeus ergo ita exponit (met daarop citaat uit Q. 177 = Ibidem, 113C).
Het meest duidelijk is dit bij het citaat uit Q. 180, het langste van allemaal - ook in de weergave door Hrabanus over de helden van David. Hrabanus schrijft: Hebraeus ipsum suspicatur (116B en legt dan nog eens uit wat er
precies bedoeld wordt: Dixit (Migne heeft Dixi, maar de handschriften Dixit) enim in his verbis. Over zijn
positieve beoordeling: zie 117C: ‘Sed Hebraeus ille, cujus in plurimis locis istius libri sensum exposui (…) cuius
sensui favere mihi videtur Scriptura (…).’ Saltman, in de ‘Introduction’ van zijn editie: ‘In the body of the
commentaries, however, Rabanus treats Pseudo-Jerome with unwonted sympathy and respect, possibly more
than the latter deserved.’ (p. 27).
130

Deze betekenis komt veelvuldig voor in vergelijkbare bewoordingen, ook als Hebraeus habet, maar dan
wordt met Hebraeus de tekst bedoelt en niet de auteur. Soms wordt in de citaten uit de Hebraeus een
vergelijking gemaakt met de Septuaginta (Q.10) of tussen mendosos codices en meer betrouwbare (Q.153).
Hrabanus spreekt zelf ook een keer, in een vergelijking met de Septuaginta, over een liber Hebraeorum.
(Hrabanus, In libros IV regum, 12D). Niet helemaal duidelijk is wat hij daarmee op het oog had. De Hebreeuwse
Bijbel?
131
Q. 153 = Hrabanus, In libros IV regum, 105CD. De hebraica veritas wordt ook vermeld in Q.88, maar die
citeert Hrabanus niet.
132

Hrabanus, In libros IV regum, 102A (over 2 Sam. 12,27). Naar aanleiding van de naam Rabba (status
absolutus) of Rabbath (status constructus): De status constructus duidt in het Hebreeuws op een
genitiefverbinding: ‘Rabbath’ wil dus zeggen ‘Rabba van’: ‘Notandum quod in Hebraeo quando cum adjectione
nominum ponitur Rabbath, sicut est “Rabbath filiorum Ammon”; tunc Rabbath scribitur; quando vero sine
adjectione nominum non Rabbath, sed Rabba scribitur.’

133
Hier ligt een grote overeenkomst met de marginalia in de Theodulf-Bijbel. Zie Chevalier-Royet & Candiard,
‘Critique textuelle et recours à l’hébreu’, pp. 26-27.
134

Q. 10 en 36.
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afstand te bewaren tot de Joden en hun overleveringen. Dat zou er inderdaad op kunnen
wijzen, zoals Saltman al concludeerde, dat de Hebraeus wel een Joods verleden heeft, maar
later christen is geworden.135
Hrabanus zelf is overwegend neutraal of welwillend wanneer hij Hebraeus citeert
vanwege tekstcorrecties of informatie over de Hebreeuwse tekst. Maar bij sommige
interpretaties, de traditiones dus, geeft hij zo nu en dan een eigen commentaar of hij neemt de
quaestio niet over. Dit laatste heeft Verstrepen vooral naar voren gehaald.136 In 1 Sam. 2, 25
zegt de priester Eli naar aanleiding van de slechte daden van zijn zonen dat er verschil is
tussen de zonde van de ene mens tegen de ander en de zonde tegenover God. Voor de laatste
is veel moeilijker vergeving te krijgen. Daarop wordt Q. 14 geciteerd, waarin volgens goed
Joods recept wordt gesteld dat wil je vergeving van God krijgen voor een zonde tegen je
naaste, dan moet je het eerst met die naaste in orde maken. Maar bij een zonde tegen God: wie
zal dan voor je bidden? Waarop Hrabanus als commentaar geeft dat dit niet zo begrepen moet
worden, dat (Tamen non ita intelligendum est, quod …) er geen enkele hoop op genade is
voor wie een misdaad begaat bij het goddelijke dienstwerk, maar lastiger is het zeker.137
In caput 10 van zijn commentaar op 1 Samuël 8-10 citeert hij achtereenvolgens Q. 33,
34, 35, 36, 37, en 39. In Q. 36 wordt naar aanleiding van 1 Sam. 10,6 over het profeteren van
Saul gezegd dat de Joden dat laten slaan op de Gog en Magog en op de uiteindelijke beloning
van de rechtvaardigen en de straf voor de goddelozen. Maar daar is Hrabanus het niet mee
eens, want volgens hem verwijst dat profeteren naar de futura mysteria de Christo et
Ecclesia.138
Deze tekstinterpretaties van Hebraeus zijn deels ontleend aan Joodse schriftelijke dan
wel mondelinge overleveringen en corresponderen in een deel van de gevallen met wat we
kunnen terugvinden in Targumin en Midrashim, maar anderzijds heeft Hebraeus ook zelf een
creatieve inbreng.139 Tegelijk echter zijn er in zijn teksten christelijke sporen te vinden. Bij de
onvruchtbaarheid van Hanna verwijst Q. 2 niet alleen naar Sara en Rebecca maar ook naar de
nieuwtestamentische Elisabeth. Hrabanus laat Elisabeth achterwege en vervangt Rebecca door
Rachel.140 In Q. 71 laat Hrabanus een verwijzing naar het evangelie weg.141 Ook andere
135

Zo schrijft de Hebraeus: ‘Iudaei hunc locum ita intelligunt’ (Q. 10) ‘sicut hebraei tradunt’ (Q. 33) ‘Iudaei
dicunt’ (Q. 36). Zie ook Q. 38, 50, 68, 85. Chevalier-Royet & Candiard , ‘Critique textuelle et recours á
l’hébreu’, p. 33, ontkennen dat we hier te maken hebben met een christen geworden Jood: ‘Faut-il soit devenu
chrétien? Rien ne l’indique, ni dans ses notes, ni dans les Quaestiones …’ Dit laatste (‘dans les Quaestiones’) is
volgens mij niet houdbaar.
136

Verstrepen, ‘Raban Maur’, p. 39 noemt het weglaten van Q 9, 12, 44 en 11 en geeft als reden de daarin
uitgesproken kenmerken van Joden zoals moed of nederigheid. Op p. 41 noemt hij het weglaten van Q. 18 en 76
vanwege een te positief beeld van het Joodse priesterschap. Het niet overnemen van Q. 61, 118, 119, 136, 137,
138 door Hrabanus verklaart Verstrepen op basis van de kritiek op David die daarin te horen zou zijn.
137

Hrabanus, In libros IV regum, 21CD. Geen EB in de marge. Iets eerder wel de M van Maurus.

138

Ibidem, 37C-38A. Geen EB in de marge. Laatste siglum is M (vanaf 36A). Over Gog en Magog: Ezechiel 38
en 39 en Apocalyps 20,8. In de correspondentie tussen Albarus en Bodo wordt eveneens over de betekenis van
Gog en Magog gedebatteerd. Ander voorbeeld bij Hrabanus waaruit blijkt dat hij het niet met zijn Hebraeus eens
is: Ibidem, 59C-D: Q 72 met een positieve beschrijving van Doeg, de dienaar van Saul (met EB), waarna M (ook
in de marge) een uiterst negatieve beschrijving geeft.

139

Saltman, Quaestiones, geeft in zijn commentaar op de Hebraeus zowel verwijzingen naar mogelijke Joodse
bronnen (dikwijls in aansluiting op de eerdere toelichtingen van Louis Ginzberg en Moritz Rahmer), als diverse
voorbeelden van de eigen vondsten van Hebraeus.

140
Hrabanus, In libros IV regum, 11C . In de marge niet EB, maar M, vermoedelijk omdat hij de tekst meer naar
zijn eigen hand heeft gezet.
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gedeelten uit de commentaren van de Hebraeus waarin christelijke elementen zijn te vinden,
laat Hrabanus buiten beschouwing. 142 Zou hij het Joodse karakter van zijn bron willen
benadrukken? Zo lijkt het. In ieder geval wilde hij geen vermenging. Zo zegt hij via een citaat
van Beda dat wet en evangelie niet vermengd moeten worden, anders ontneem je aan beide de
genade.143
Het gebruikelijke antwoord op de vraag waarom Hrabanus zo intensief zijn Hebraeus
in zijn commentaar geraadpleegd heeft, is dat hij een toenemende behoefte had aan een
letterlijke c.q. historische uitleg van Bijbelteksten als basis voor zijn allegorische exegese.144
Hrabanus zelf lijkt deze opvatting inderdaad te ondersteunen. In het al eerdergenoemde caput
22 van zijn commentaar op 2 Samuël, waarin liefst negen citaten uit zijn Joodse bron
voorkomen, wordt in de titel secundum traditionem Hebreorum vermeld. Daarop volgt caput
23 met een uitleg secundum allegoriam. Gelijk aan het begin van zijn eerste boek schrijft hij
al dat hij eerst secundum historiam over de afkomst van Samuël zal schrijven en daarna over
de allegorische betekenis ervan. Onmiddellijk erna komen onder meer twee teksten van zijn
Hebraeus aan de orde.145 Toch wil ik hier enige nuances aanbrengen.
Wanneer we de teksten van de Hebraeus preciezer bekijken, moeten we constateren
dat hij meer biedt dan aanwijzingen voor de letter van de Hebreeuwse tekst of de historische
gegevens over jaartallen en namen. Dat blijkt vooral uit de Joodse verhalende overleveringen
die in zijn werk te vinden zijn. Zo vinden we in Q. 93 (EB in de marge) een duidelijke morele
uitleg. ‘Koningen leren de boog’ betekent: ‘leren sterk te zijn in de voorschriften van God’.146
In Q. 95 (EB in de marge) idem dito: De Hebraeus verbindt het woord ‘uw hoogten’ (excelsa
tua) met plaatsen van idolen en zondige ongehoorzaamheid. Zo ook in Q. 97B (EB in de
marge): Dat sterke mannen in de strijd zijn omgekomen, moet begrepen worden als: in hun
zonde. De Hebraeus is bovendien op de hoogte van het onderscheid tussen quere en ketib, iets
wat we ook al tegenkwamen in de Theodulfbijbel en in de uiteenzetting van Amolo contra
Iudaeos.147
De Joodse Bijbeluitleg kent vanaf de Vroege Middeleeuwen net als de christelijke
exegese een viervoudige schriftzin: letterlijk (peshat), allegorisch (remez), homiletisch
(derash), en mystiek (sod), waarbij deze viervoudigheid teruggaat op een duaal onderscheid
tussen peshat en derash, tussen een uitleg die bepaald is door de letterlijke context en een

141

Ibidem, 59AB: n.a.v. 1 Samuël 21 over de toonbroden. Cf. Matteüs 12, 3-4.

142
Zie: Q. 11 (armen van geest), Q. 162 (erfzonde) en Q. 179 (ladder van bekering). Vgl. Verstrepen, ‘Raban
Maur’, pp. 44-45.
143

Hrabanus, In libros IV regum, 85A: ‘dum legem vult Evangelio miscere, utriusque sibi gratiam tollit.’ Vgl.
Beda, Quaestio 8 uit De octo quaestionibus.

144

Saltman, ‘Introduction’, in: idem, Quaestiones, p. 25.

145
Hrabanus, In libros IV regum, 11A: ‘Dicamus primum de generatione prophetae secundum historiam, ut
postea continuatim allegoriam eius inseramus’, gevolgd door Q. 1 en 2 van zijn Joodse bron, afgewisseld met
Hiëronymus.
146

Saltman, Quaestiones, p.108, vermoedt bij een dergelijke religieus-morele uitleg christelijke invloed. Maar
dat is natuurlijk de vraag.

147

Hrabanus, In libros IV regum, 83A: Q. 112 n.a.v. 2 Sam. 5,23: ‘In Hebraeo non pirorum sed flentium legitur’.
Vgl. het commentaar van Saltman bij deze Quaestio op p. 116.
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acontextuele uitleg.148 Daarmee verschuift de tegenstelling tussen historia (Joods) en
allegoria (christelijk) naar die tussen een Joodse uitleg met zowel aandacht voor de letterlijke
als de geestelijke betekenis én een christelijke uitleg met eveneens zowel letterlijke als
allegorische aspecten. Zo kan een allegorische uitleg van Hrabanus aansluiten op een
allegorische interpretatie van zijn Hebraeus.149 Hoewel Hrabanus zelf vermenging van
christelijke en Joodse tradities afwijst en littera als Joods tegenover spiritus als christelijk
plaatst, blijkt in de praktijk van zijn exegese dat deze grenzen minder scherp worden
getrokken en receptie over en weer niet altijd wordt vermeden. Nergens in dit commentaar
wijst Hrabanus de informatie van Hebraeus over hoe Joden een bepaalde Bijbeltekst
begrijpen als belachelijk van de hand. Hoogstens zet hij er zijn eigen uitleg naast. De reserve
die Hrabanus in zijn brieven aan Hilduinus en Lodewijk de Duitser tegenover zijn Joodse
bron in acht neemt, moet niet overdreven worden. Tot instemming wil hij zijn lezer zeker niet
tegen zijn wil verlokken, maar ondertussen gebruikt hij wel het woord auctoritas voor zijn
Joodse bron.150
Dat Hebraeus in de marge met een eigen siglum is opgenomen naast een kerkvader als
Hiëronymus vindt hier een mogelijke verklaring. Hebraeus is voor Hrabanus niet zonder meer
een historische bron zoals Josephus, maar heeft ook allegorische zaken in voorraad, zoals
omgekeerd Hiëronymus niet alleen allegorische inbreng heeft, maar ook historische
informatie levert.

Hrabanus’ exegese van 1 en 2 Samuël
Heeft de open houding waarmee Hrabanus zijn Hebraeus tegemoet treedt, gevolgen voor de
positie die hij inneemt ten opzichte van de Joodse godsdienst en het Joodse volk? Om daar
achter te komen bekijk ik een aantal uitspraken van Hrabanus in zijn eerste twee boeken, die
over 1 en 2 Samuël, waarin de hiervoor besproken Quaestiones met grote regelmaat worden
geciteerd.
Hrabanus heeft een eigen indeling in capita. Voor 1 Samuël zijn dat er 30. In 22
daarvan doet hij uitspraken over Joden, het Joodse volk, synagoge en vergelijkbare
onderwerpen. Voor 2 Samuël stelde hij 32 capita samen. In slechts 10 ervan komt het
onderwerp ‘Jodendom’ aan de orde. Bij elkaar gaat het dus ongeveer om de helft van zijn
capita, maar wel zo dat de meerderheid zich in het eerste boek van zijn commentaar bevindt.
In de titels zelf van zijn capita is maar tweemaal een verwijzing te vinden naar dit onderwerp.
Het betreft zijn vierde caput van zijn eerste boek met als opschrift: Quod increpatur Heli per
virum Dei pro scelere filiorum suorum, quos non rite pater corripuit. De mutatione sacerdotii
legis veteris.151 Daarnaast wordt in caput 22 van zijn tweede boek de traditie van de Hebreeërs
vermeld, een positieve verwijzing naar zijn gebruik van de Quaestiones in dit hoofdstuk.152
148

Zie Frederick E. Greenspahn, ‘The Significance of Hebrew Philology for the Development of a Literal and
Historical Jewish Bible Interpretation’, in: Hebrew Bible/Old Testament. The History of Its Interpretation. Vol. i,
From the beginnings to the Middle Ages (until 1300), Göttingen 2000, pp. 56-63. Stephen Garfinkel, ‘Clearing
Peshat and Derash’, in: ibidem, pp. 129-134 met oog voor de vermenging van beide.

149

Hrabanus, In libros IV regum, 73B-D na Q. 96, 97A en 97B geciteerd te hebben.

150

Hrabanus, Epistola 14, p. 403, r. 8-9: ‘non quasi ingerens alicui auctoritatem ipsius’. In Epistola 18, p. 423, r.
35-37, schrijft hij ‘non ita, ut quasi lectorem invitum ad ipsorum traditionis adsensum pertraherem’ en dat slaat
zowel op Josephus als de Hebraeus.

151

De tekst volgens de handschriften. In Hrabanus, In libros IV regum, 25A en 26C, is de titel uiteengehaald. Het
eerste deel vinden we in de titel bij 1 Sam. 3 en het tweede deel (vanaf De mutatione) in de titel bij 1 Sam. 4.

152

Ibidem, 105C. Bij Migne ontbreekt secundum traditionem Hebreorum. Wel in de handschriften aanwezig.
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De uitspraken van Hrabanus over het Joodse volk zijn deels afkomstig van zijn patres,
vooral Augustinus en Isidorus en soms Gregorius en Beda - al dan niet door hem bewerkt - en
deels van hemzelf. Ze concentreren zich in zijn exegese van 1 Samuël in het bijzonder rond de
verhalen over Saul en David. Maar ook het relaas over Eli en zijn zonen biedt de nodige
aanknopingspunten. In zijn uitleg van 2 Samuël zijn het meestal degenen met wie David op
gespannen voet staat, die de aanleiding daartoe vormen zoals Joab, Uria, Absalom of Siba.
Verschillende thema’s worden in verband met het Joodse volk aangesneden. In zijn
exegese van het canticum van Hanna, bijna helemaal aan het begin van zijn commentaar (1
Sam. 2, 1-36 = Liber 1, Caput II) volgt hij grotendeels Augustinus die veel werk maakt van de
tegenstelling tussen de carnales Israelitae aan wie de woorden Gods ooit waren toevertrouwd
en de gentes aan wie de wet niet was gegeven (vgl. Ro. 3), een tegenstelling die met de komst
van Christus volledig op zijn kop is gezet. De Joden zijn sindsdien uit de gratie want zij
hebben de woorden Gods aards en letterlijk verstaan en, met een invoeging van Hrabanus
zelf, niet in de Verlosser en zijn woorden geloofd.153 Een vergelijkbaar onderwerp is aan de
orde in caput IV van boek 1, zoals het opschrift gelijk al duidelijk maakt: ‘Over de vervanging
(de mutatione) van het priesterschap van de oude wet’. Deze mutatie is volgens Hrabanus, die
hier Isidorus en Augustinus citeert, niet vervuld in de persoon van Samuël maar pas in Jezus
Christus. Tegelijk klinkt een ander geluid: de mogelijkheid dat Joden geloven in Christus,
zoals ook gebeurd is in de tijd van de apostelen, en wat, zo voegt hij eraan toe, ook nu nog
voorkomt, hoewel zeer zelden.154
Meerdere keren ziet Hrabanus kans om naar aanleiding van de verhalencyclus rond
Eli, diens blindheid en de kaping van de ark van het verbond door de Filistijnen, ook in eigen
woorden uiteen te zetten hoe er een einde is gekomen aan het sacerdotium Iudaeorum. Dat de
ark in handen van de Filistijnen is gevallen, betekent dat het verbond van God nu naar de
volkeren is overgeheveld. Het is een gevolg van het feit dat de Joden met hun vleselijk
onderhouden van de wet en farizese bijgelovigheden deze verduisterd hebben en de woorden
van de Verlosser afgewezen hebben. De blindheid van Eli verklaart op mystieke wijze de
blindheid van het hart van de Joden die niet in staat waren de Verlosser te herkennen, noch
diens onderricht en schitterende wonderen.155
Hiermee is de toon gezet voor veel andere uitspraken. Ze zijn grotendeels afkomstig
uit Hrabanus’ exegese van alles wat er over koning Saul verteld wordt. Voor de eerste keer
gebeurt dat in caput X van zijn eerste boek naar aanleiding van 1 Sam. 8,1-10,27. De vox
populi vraagt om een koning tot ergernis van Samuël, de leider van het volk. Maar dan
antwoordt God dat deze vraag niet tegen Samuël is gericht, maar tegen God zelf. ‘Ze

153

Ibidem, 16A-20C ( = caput 2 van boek 1). De teksten van Augustinus zijn afkomstig uit zijn De Civitate Dei,
boek XVII, iv (CCSL, 48, pp. 556-562). Voor de invoegingen van Hrabanus: Verstrepen, ‘Raban Maur’, pp. 3637. Claudius, Super libros regum, 638D-645B, gebruikte in zijn bespreking van het lied van Hanna eveneens
deze teksten van Augustinus uit diens De civitate Dei, maar voegt geen andere bronnen in zoals Hrabanus wel
doet. De Augustinusselectie van Hrabanus loopt evenmin precies parallel met die van Claudius. Vgl. mijn
hoofdstuk 4. Een grondige vergelijking tussen de Augustinusreceptie van Claudius en Hrabanus in hun
Koningencommentaren viel buiten het bestek van mijn studie, maar zou zeker nog meer licht werpen op hun
exegetische aanpak.
154

Hrabanus, In libros IV regum, 24B-C. Hrabanus citeert hier Isidorus, die op zijn beurt Augustinus aanhaalt:
PL 83, 394C. Vlak ervoor had Isidorus Beda aangehaald (Q 1 van de XXX Quaestiones), die het plebs israelitica
in een positief licht plaatst (maar dat citeert Hrabanus hier niet) en eveneens spreekt over de komst van Joden
naar de kerk. Vgl. verder Augustinus, De civitate Dei, XVII, 5 (‘Neque nunc desunt, qui, licet rarissime, tamen
credant …’, CCSL 48, p. 565, r. 121-122.). Het laatste citaat ook bij Claudius. Zie mijn hoofdstuk 4.
155

Hrabanus, In libros IV regum, 31D-32A (M in de marge), 25C (M in de marge).
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verwerpen niet jou, maar Mij, zodat ik geen koning over hen zou zijn, overeenkomstig al hun
activiteiten vanaf de dag waarop ik hen uit Egypte heb geleid, tot op deze dag.’(1 Sam. 8, 7-8,
Vulgaat) Toch komt God de roep van het volk om een koning tegemoet, al moet Samuël het
volk gelijk onder de neus wrijven dat het dan te maken zal krijgen met het ius regis, dat in de
uitleg van Samuël als twee druppels water op het recht van een dictator lijkt.
Tegen deze onheilspellende achtergrond schrijft Hrabanus dat Saul, de eerste koning,
het symbool (typus) vormt van het volk van de Joden: hardvochtig (durus), onbuigzaam
(rigidus) en hoogmoedig (superbus). Bovendien voegt hij eraan toe dat het Joodse volk
(populus Iudaicus) weliswaar gezalfd mag zijn in zijn priesters en koningen (unctus in
sacerdotibus et regibus), maar toch nooit de volmaakte vrijheid door deze zalving kon
verwerven, in de eerste plaats omdat zij niet Hem wilden accepteren die de ware koning was
en zachtmoedig (mansuetus, vgl. het durus en rigidus van Saul) tot hen kwam.156 Tegelijk
moet hij echter ook vaststellen dat wie eenmaal tot koning gezalfd is, het beeld van Christus
(imaginem Christi) heeft gedragen. Hij verwijst dan naar 2 Sam. 1,14 waar de dood van Saul
wordt beschreven en waar David tegen degene die voorgaf hem gedood te hebben, uitroept:
‘Waarom vreesde je niet om je hand naar hem uit te steken en de gezalfde des Heren
(Christum Domini) te doden?’157 Als van Saul wordt gezegd, dat hij vanaf zijn schouders
boven al het volk uitstak (1 Sam. 9, 2) is dat voor Hrabanus een verwijzing naar ‘ons hoofd
Christus die in de hoogte boven ons is’. Maar tegelijk relativeert hij die uitspraak weer, want
als in dezelfde zin staat dat Saul uitverkoren en goed (electus et bonus) was en niemand van
de kinderen van Israël beter dan hij, dan schrijft Hrabanus dat dit meer bij Christus hoort dan
bij Saul, wat hij nog extra toelicht met christologisch geïnterpreteerde citaten uit Jesaja,
Jeremia en de Psalmen. Vooral Jesaja 42,1, het begin van het eerste lied over de Knecht des
Heren met zijn Ecce puer meus electus, quem elegi, contrasteert hij met de uitverkoren status
van Saul. 158
Een van de terugkerende verwijten die Hrabanus de Joden maakt, is dat zij hun eigen
heilige boeken niet begrijpen. Hiervoor zagen we dat al even aan het licht komen via zijn
aanhaling van Augustinus over het aards en letterlijk verstaan van de woorden Gods. In het
verhaal over de uitverkiezing van Saul tot koning vindt hij daarvoor opnieuw brandstof. Om
het eerste contact tussen Samuël en Saul tot stand te brengen wordt in 1 Samuël verteld dat
Saul op verzoek van zijn vader verdwaalde ezelinnen gaat zoeken. Dat lukt niet erg en na
allerlei omzwervingen komen Saul en zijn knecht uiteindelijk zonder de dieren gevonden te
hebben bij Samuël aan (1 Sam. 9, 3-14). Van die vergeefse zoektocht van Saul geeft Hrabanus
de volgende uitleg. Joden, de dwaasheid van de vleselijke zin volgend, zoeken via allerlei
dwaalwegen de pracht en praal (luxus) van deze wereld.159 De ezel is immers een dom en
156

Dat motief klinkt op diverse plaatsen in zijn commentaar: vgl. bijvoorbeeld 47B: ‘ut demonstretur stabilitatem
regni ac sacerdotii in populo Iudaeorum fieri non posse, qui verum regem et sacerdotem ad se venientem,
Dominum videlicet Christum, recipere nolunt.’

157
Ook de dood van de gezalfde Saul wordt met behulp van Gregorius vergeleken met de dood van ‘onze
Middelaar’ (Ibidem, 75C). Het motief van de onschendbaarheid van de gezalfde Saul is eveneens een belangrijk
element in Hrabanus’ traktaat over de eerbied van zonen voor hun vaders (zie Hrabanus, Epistola 15, in het
bijzonder p. 407, r. 41- 408, r. 7). Het speelt eveneens een rol in de spanningen tussen Lodewijk de Duitser en
Karel de Kale in 858. Hicmar van Reims adviseerde Lodewijk om nog maar eens goed het verhaal na te lezen
waarin David weigerde zich aan Saul als gezalfde te vergrijpen. Vgl. Goldberg, Struggle for Empire, p. 257.
158

Hrabanus, In libros IV regum, 36A-37A. Na Jes. 42,1, citeert Hrabanus ook nog Jer. 10, 7 en Ps. 88,8. Vgl.
Miller, ‘The Political Significance of Christ’s Kingship’, pp. 197-200.

159

Een vergelijkbare uitspraak in Hrabanus, In libros IV regum, 64B , n.a.v. de geschiedenis van Nabal, een ‘vir
durus et pessimus et malitiosus’ (1 Sam. 25), symbool van het volk der Joden die ‘carnalem sensum in lege
sequentes stulti facti sunt’; met verwijzing naar Joh. 9, 28-29 (‘Wij zijn leerlingen van Mozes. Van Jezus weten
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genotzuchtig beest, voegt hij er voor de zekerheid aan toe. Maar wanneer Samuël Saul
vervolgens op een hoogte een maaltijd voorschotelt, vergelijkt Hrabanus die gebeurtenis met
Mozes en alle profeten die met hun onderricht het volk van de Hebreeërs steeds tot het hogere
stimuleerden, zodat, verkwikt met geestelijke wetenschap, het de deugdzaamheid zou
bewaren.160
Wanneer verderop in de verhalen over Saul de spanning tussen Saul en David alsmaar
toeneemt en Saul pogingen onderneemt om David uit de weg te ruimen, en daartoe agenten op
hem afstuurt om hem op te halen (1 Sam. 19, 15. 20-24), laat Hrabanus via een citaat van
Isidorus weten dat een vergelijking met de Joden hier op zijn plaats is. David houdt zich
schuil bij een groep profeten rond Samuël en telkens als de boden van Saul arriveren om
David te pakken, slaan die ook aan het profeteren en komt er niets terecht van hun opdracht.
Wat betekent dat? Terwijl de Joden Christus willen bestrijden, hebben zij de mond vol van de
geheimenissen van wet en profeten die van Christus getuigen. Met de kerk disputeren zij over
de Schriften, zoals die boden van Saul indertijd met de profeten aan het profeteren sloegen.161
Volgens Hrabanus heeft God de Vader zijn eniggeboren zoon in de letter van de wet
verstopt zonder dat de Joden het wisten. Na het getuigenis van de wet over Christus zond Hij
profeten die van zijn komst getuigden. Het Joodse volk, drager van de boeken der wet en
profeten, verheerlijkte als het ware wat van godswege geschreven staat, maar Hem die Mozes
en de profeten kenbaar maakten, herkende het niet, terwijl Hij persoonlijk onder het Joodse
volk verbleef.162
Bijzonder scherp is de uitleg van de vervloeking van Joab, een van Davids generaals,
die Abner had vermoord (2 Sam. 3,17-39). Misschien is Hrabanus hier zelf aan het woord.163
Abner die zich bij David had aangesloten, symboliseerde volgens Hrabanus de sancti doctores
die met het licht zowel van het geloof als van de volmaaktste kennis onder alle volkeren de
naam van God verkondigen. Joab stak hem, onder het voorwendsel hem te willen spreken, in
zijn onderbuik waarop Abner stierf. Daarin ziet Hrabanus aanleiding om Joab te vergelijken
met de duivel, ‘de oude vijand’. Hij citeert daarop Joh. 8, 44 waarin Jezus tegen de Joden zegt
dat zij de duivel tot vader hebben. Maar zijn uitleg gaat verder. Voor Hrabanus is de persoon
van Joab zelf tot het Joodse volk geworden dat de vijand is van de verkondigers van het
evangelie. Hij haalt Paulus aan (1 Thes. 2, 14-16), die schrijft over de Joden die de Heer Jezus
hebben gedood alsook de profeten, en die ons hebben vervolgd, Joden die God niet behagen
en alle mensen vijandig zijn. Ze beletten ons tot de volkeren te spreken opdat deze gered
we niet van waar Hij is’); Ibidem, 110A-B, n.a.v. de dood van Absalom (2 Sam. 18, 9-10) over de lex: ‘Iudaei
stultiae carnalis sensus incumbentes, propter superstitiositatem Pharisaicam legem corrumpentes, per ipsam,
quam ad correctionem vitae acceperant, mortis occasionem habuerunt.’
160

Verstrepen, ‘Raban Maur’, p. 30, ziet hierin een groot compliment van Hrabanus voor het Joodse volk als
bewaarder van het woord van God. Maar in samenhang met de eerdere opmerking over de dwaasheid van de
vleselijke zin, komt dit compliment toch in een ander daglicht te staan. Vgl. Heil, Kompilation, p. 272: ‘Um
Hrabans Eigenanteil an der verbalen Judenfeindschaft seines Textes bemessen zu können, reicht es daher nicht
aus, einzelne Aussagen zu addieren. Wichtig ist ihre Stellung innerhalb des Kommentares.’

161

Hrabanus, In libros IV regum, 57A-B. Naast de vergelijking met Joden wordt ook een parallel getrokken met
nonnullos haereticos. Verstrepen, ‘Raban Maur’, pp. 48-48, noemt deze tekst in het kader van zijn vraag in
hoeverre Hrabanus op de hoogte was van contemporaine debatten tussen Joden en christenen.

162

Hrabanus, In libros IV regum, 58B en D.

163

Cantelli geeft geen bronnen en heeft Hrabanus met een vraagteken. Bij het begin van zijn Caput 7 van het
tweede boek staat een M in de marge (vgl. 78B). Daarna volgt nog een H (Hiëronymus) bij de alinea waarin Joab
met het Joodse volk wordt vergeleken (vgl. 78D). Maar bij de scherpe verwijten na het citeren van 2 Sam. 3, 2829 staat geen siglum in de marge.
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worden. Daarmee vervullen zij hun zonden te allen tijde. Want de toorn van God is over hen
gekomen tot het einde. En alsof met deze Paulustekst nog niet genoeg gezegd is, citeert
Hrabanus daarop de vervloeking van David over het hoofd van Joab en over heel het huis van
zijn vader, die toegepast wordt op de perfidia en miseria der Joden. Geen detail wordt
overgeslagen. Het ‘hoofd van Joab’ wil zeggen: de leiders en priesters van dat volk en ‘heel
het huis van zijn vader’ is de synagoge van de Satan en de vergadering der boosaardigen.
Over hen zal de ongerechtigheid der goddelozen komen en van hen zal worden terugeëist al
het rechtvaardige bloed dat uitgegoten is op aarde, van het bloed van de rechtvaardige Abel
tot het bloed van Zacharias (vgl. Math. 23, 35). Zelfs van elk der verwensingen die in de
vloek over Joab worden uitgesproken (geen gebrek aan lijders van zaadvloeiing, aan
melaatsen met de spinklos, aan mensen die omkomen door het zwaard of hongeren naar
brood), wordt de precieze betekenis blootgelegd en toegepast op het Joodse volk.164 Het lijkt
erop dat de tegenstelling tussen Abner en Joab, sancti doctores versus populus Iudaicus, door
Hrabanus het felst wordt uitgewerkt. Of hier associaties meeklinken betreffende
contemporaine controverses tussen Joden en christenen, valt alleen moeilijk te bewijzen.165
Tegelijk weet Hrabanus ook dat er Joden zijn die wel geloven in Christus.
Verschillende keren komt hij er in zijn exegese over te spreken. Al in zijn caput IV van zijn
eerste boek waar het gaat over de vervanging van het priesterschap van de oude wet, meldt hij
dat er velen uit het geslacht van Aäron zich hebben bekeerd. Hij citeert Ro. 11, 5 waar staat
dat in de huidige tijd een overblijfsel volgens de uitverkiezing van de genade is behouden, en
vervolgt met erop te wijzen dat in de tijd van de apostelen ex ipsa gente zeer velen in Christus
hebben geloofd.166 Er is, zo weet hij met Augustinus, een Israël dat vijandig is aan Christus,
maar ook een Israël dat Hem aanhangt.167 In caput XVII dat handelt over het verbond van
Jonathan met David (1 Sam. 18, 1-4), wordt Jonathan als de typus beschouwd van hen die uit
de Joden in Christus hebben geloofd en verderop in dat caput wordt, via Isidorus, verwezen
naar de befaamde passage in Ro. 11, 25-26, waar te lezen valt dat, nadat de volheid der
volkeren is toegetreden, heel Israël gered zal worden.168 Wanneer David zich op de vlucht
voor Saul verschanst heeft in de spelonk Adullam (Odollam) komen zijn broers en heel het
huis van zijn vader op bezoek (1 Sam. 22, 1-2). Volgens Hrabanus vertegenwoordigen zij de
vroegste kerk, die de Verlosser samenstelde uit het Israëlitische volk in Iudaea, het gens
waarin Hij zich verwaardigde het vlees aan te nemen, en bovendien al degenen die uit de
Synagoge in Christus hebben geloofd.169 Andere personages uit 1 en 2 Samuël vervullen
164

Hrabanus, In libros IV regum, 78B-79B.

165

Verstrepen, ‘Raban Maur’, pp. 48-51, veronderstelt bij Hrabanus een ‘expérience concrète du contact avec
des milieux juifs ou au moins une certaine connaissance des diverses formes que prennent ces contacts entre juifs
et chrétiens’. (p. 50).

166

Hrabanus, In libros IV regum, 24B-C, op basis van Isidorus. Een vergelijkbare uiteenzetting in Ibidem, 83C84B, met verwijzing naar Ro. 11,25-26, hier op basis van Beda.

167
Ibidem, 48B-D. Vgl. Augustinus, De civitate Dei, XVII, 7 (CCSL, 48, p. 568, r. 43-45). Hrabanus citeert
vanaf 47C bijna het complete hoofdstuk 7 van Augustinus: ibidem, p. 567 r. 6- p. 569, r. 77.
168

Caput 17 (54A-55B). Op 55A het citaat uit Ro. 11, 25-26. Vgl. Heil, Kompilation, p. 271 over de houding van
Hrabanus ten opzichte van Joden en hun toekomstige rol in de geschiedenis.

169

Hrabanus, In libros IV regum, 60D. De tekst is daar onvolledig. Volgens de geraadpleegde handschriften is na
de vraag ‘Quid est quod David manente in spelunca, venerunt ad eum fratres eius, et omnis domus patris eius?’
weggevallen: ‘Nisi quod Redemptor noster per acta passione sua ac redemptione humani generis de plebe
israelitica in Iudaea primum ecclesiam conlocavit de gente in qua carnem adsumere dignitatus est ubi fratres eius
et apostoli et domus patris eius.’ Daarna vervolgt de tekst (wel in Migne) met: ‘Hoc est, illi qui ex Synagoga in
eum crediderunt, venerunt ad illum.’ Vgl. Verstrepen, ‘Raban Maur’, p. 29, n. 23.
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vergelijkbare rollen, zoals Abigaïl, de vrouw van Nabal, en daarna een van de vrouwen van
David (1 Sam. 25).170 Zelfs de mogelijkheid dat heel het eerdere volk (prioris populi)
terugkeert naar Christus, lijkt Hrabanus niet uit te sluiten.171
Eerder - bij de bespreking van zijn aanhalingen uit Josephus - zagen we dat Hrabanus op basis
van een gecorrumpeerde Josephus-tekst de verwoesting van Jeruzalem en de duizenden Joden
die daarbij omkwamen, als een terechte vergelding beschouwde voor het aandeel van de
Joden in de kruisdood van Christus. In hoeverre wordt dat oordeel bevestigd of verder
uitgewerkt in zijn exegese van 1 en 2 Samuël? Over de dood van Christus en de rol van de
Joden daarbij schrijft Hrabanus diverse keren. Zinnen als ‘Terwijl Christus het evangelie
verkondigt, zijn de Joden erop bedacht hem ter dood te brengen’ zijn geen uitzondering.172
Het Joodse verraad (iudaica perfidia) wordt gepersonifieerd opgevoerd: Het beraamde de
moord op Christus, terwijl het paasmaal werd gevierd. 173 De feitelijke uitvoering, conform de
berichten in de evangeliën, wordt echter volgens Hrabanus aan de stadhouder overgelaten.174
Over Joden als moordenaars van Christus heeft hij het althans hier niet. Andersom vertelt
Hrabanus, met een citaat van Isidorus, dat Christus de Joden niet heeft gedood, maar wel aan
hen de glorie van het rijk (regni gloriam) heeft ontnomen.175 Dezelfde gedachte treffen we
aan in zijn uitleg van de nachtelijke scène waarin David en zijn begeleider Abisai het kamp
besluipen waar Saul en zijn soldaten te slapen liggen. Abisai wil Saul vermoorden, maar
David weigert zijn hand tegen de gezalfde des Heren te richten. Alleen een waterbeker en de
lans van Saul nemen ze mee (1 Sam. 26, 3-12). Hrabanus legt uit: Christus doodt de Joden die
Hem vervolgen niet, maar neemt wel hun waterbeker mee, dat betekent de genade van de wet,
en hij ontneemt hun de koninklijke scepter, dat wil zeggen de rijksmacht.176 Het ‘dood hen
niet’ (ne occidas eos) uit Ps. 58,12 (Vulgaat), dat Augustinus ooit van toepassing verklaarde
op de Joden, is bij Hrabanus dus zeker niet verdwenen.177
Maar wellicht is zijn argument daarvoor wel een ander dan bij Augustinus. Dat het
volk van de Joden zelf is gezalfd in zijn priesters en koningen (unctus in sacerdotibus et
regibus), zoals we hiervoor zagen, telt voor Hrabanus vermoedelijk zwaarder dan de
getuigenisrol die Augustinus aan de Joden toekende om het gelijk van de christenen aan de
170
Hrabanus, In libros IV regum, 64B-C. In die passage schrijft Hrabanus bovendien (M in de marge) dat in de
geschriften van profeten en de apostelen dikwijls gebeden wordt voor het heil van het Joodse volk (‘Haec
saepius in prophetis et in apostolis pro salute populi Iudaici deprecans …’).
171

Ibidem, 111D (M in de marge): ‘Reditus itaque Israelitici populi ad David post interfectionem Absalom, non
nisi reditum prioris populi ad Christum post interitum pravorum magistrorum significat.’ (Vgl. 2 Sam. 19, 1011).

172

Ibidem, 55B n.a.v. Saul die met zijn lans de harp spelende David probeerde te doorboren (M in de marge)

173

Ibidem, 58C: ‘Et Iudaica perfidia, in paschae epulis convivans, de nece Christi tractabat’ (M in de marge).

174

Ibidem, 62A: ‘Iudaei…tractabant de nece Salvatoris (…) et praesidi ad interficiendum traderent’ (M in de
marge).

175

Ibidem, 63A-B. N.a.v. 1 Sam. 24, waarin verteld wordt dat David Sauls leven spaart. Vgl. Isidorus, PL 83,
404C-406A.

176

Hrabanus, In libros IV regum, 66B: ‘Venit Christus: non eos occidit, sed tulit ab eis scyphum aquae, id est
gratiam legis; tulit et sceptrum regale, regni scilicet potestatem….’.

177

Voor Augustinus’visie op dit punt: Fredriksen, Augustine and the Jews, pp. 290-352 (‘Slay them not’). Vgl.
Cohen. Living Letters, pp.32-35 en pp. 67-71 over de veranderingen die zich in de Middeleeuwen voltrokken ten
aanzien van de visie van Augustinus over de onmisbare rol die Joden in de geschiedenis te vervullen hadden.
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dag te brengen.178 Vervolgens mogen we niet uit het oog verliezen, dat de verwijzing naar de
verwoesting van Jeruzalem als straf voor de kruisiging van Christus, die in het commentaar op
1 en 2 Samuël niet voorkomt (wel dus in zijn commentaar op 1 en 2 Kon.), geen pleidooi
inhoudt om Joden te doden. Ook Augustinus was ervan overtuigd dat die verwoesting een
goddelijke vergelding was voor de medewerking van Joden aan de dood van Christus, maar
dat betekende niet dat Joden gedood moesten worden. Integendeel, de verspreiding van de
Joden over heel de aarde, die volgens hem met de verwoesting van Jeruzalem definitief in
gang werd gezet, maakte hun rol als getuigen pas mogelijk.179
Het doden van Joden mag dan volgens Hrabanus buiten de orde zijn, zijn invectieven
liegen er niet om. Verstrepen geeft er in zijn artikel een ruime staalkaart van.180 Voor het
merendeel wortelen deze beschimpingen in de patristische traditie. Blindheid, blasfemie,
ontrouw, wankelmoedigheid, arrogantie en meer van dergelijke verwijten komen we met de
regelmaat van de klok tegen. Maar Hrabanus zelf volstaat lang niet altijd met louter citeren op
dit punt. De dramatische scènes waarin Absalom, de opstandige zoon van David, figureert (2
Sam. 13-18), laten dit goed uitkomen.181 Hrabanus haalt in deze vijf capita van zijn
commentaar op 2 Samuël doorlopend zijn Hebraeus aan, bij elkaar wel negentien keer.
Nadat Absalom zijn broer Amnon heeft gedood omdat die zijn zuster Tamar had
verkracht, vluchtte Absalom weg naar Gesur, het gebied waar de familie van Tamar de baas
was. Daar verbleef hij drie jaar tot hij van zijn vader David mocht terugkeren naar Jeruzalem.
Dan blijkt echter dat Absalom zijn vader van de troon wil stoten. De verhalen daarover zijn
voor Hrabanus de aanleiding om in Absalom, de goddeloze zoon, overdrachtelijk (tropice) het
Joodse volk te zien. Hij steunt hier op Isidorus die ook nog de vergelijking met Judas
maakt.182 Maar wanneer Absalom ten slotte in de strijd met de dienaren van David op wel
heel tragische en bizarre wijze aan zijn einde komt, geeft Hrabanus zelf een eigen uitleg (M in
de marge). Absalom, vluchtend op een muilezel, reed onder een grote eik met dichte takken
en raakte met zijn hoofd vast in die eik, en terwijl de muilezel doorliep, bleef hij tussen hemel
en aarde hangen (2 Sam. 18, 9). Hrabanus legt uit dat dit door zijn weelderige haardos (per
caesariem) kwam, daarmee terugverwijzend naar 2 Sam. 14, 26 waar de schoonheid van
Absalom van top tot teen werd beschreven en zelfs het exacte gewicht van zijn haren werd
vermeld.
Daarna legt Hrabanus een verband met de wet, die de Joden, vertrouwend op de
dwaasheid van de vleselijke betekenis en vanwege de farizese bijgelovigheid, te gronde richt.
Door de wet, die zij ter correctie van het leven hadden ontvangen, hebben zij de oorzaak van
hun dood gekregen. Hrabanus vergelijkt dus de weelderige haardos van Absalom - ooit diens
glorie, nu zijn fatale ongeluk - met de wet van Mozes. Hij citeert daarop Joh. 5, 45: ‘Mozes op
wie jullie je verlaten, klaagt jullie aan.’183 Intussen gaat het verhaal in 2 Samuël verder (2
178

Hrabanus, In libros IV regum, 36B (M in de marge). Voor die getuigenisrol: Cohen, Living letters, pp. 23-65
(‘The Doctrine of JewishWitness’).

179

Fredriksen, Augustine and the Jews, pp. 282, 290 en 306.

180

Verstrepen, ‘Raban Maur’, pp. 30-38. Vgl. Heil, Kompilation, pp. 271-272: ‘an Grobheit häufig nicht zu
überbieten’.
181
De capita 20 tot en met 24 van het tweede boek van zijn commentaar (Hrabanus, In libros IV regum, 103C110C) behandelen deze gebeurtenissen.
182

Ibidem, 107A-C. Vgl. Isidorus, PL 83, 412B-413A.

183

Hrbanus, In libros IV regum, 110A-B: ‘Quid significat, quod Absalom, mulo fugiens, in quercu per caesariem
capitis suspensus est, nisi quod Iudaei stultiae carnalis sensus incumbentes, propter superstitiositatem
Pharisaicam legem corrumpentes, per ipsam, quam ad correctionem vitae acceperant, mortis occasionem
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Sam. 18, 10-13). Iemand zag Absalom aan die eik bungelen en vertelde dat aan Joab, de
militaire bevelhebber van David. Deze vroeg hem: Waarom heb je Absalom niet ter aarde
neergestoken? Maar de man wilde dat voor geen goud doen, omdat David iedereen bevolen
had Absalom te bewaken (custodite mihi puerum Absalom, v.12). Daarop pakte Joab zelf drie
spietsen en stak ze in het hart van Absalom. Daarvan zegt Hrabanus: dat gebeurde, omdat ‘de
oude vijand’ (de duivel) in het hart van het Joodse volk ook drie dingen heeft gezonden,
namelijk hoogmoed (superbiam), hebzucht (avaritiam) en afgunst dan wel trouweloosheid
(invidiam seu perfidiam), die het meest de oorzaak waren van hun ondergang. Hun hoogmoed
verbindt Hrabanus vervolgens met het fabriceren van afgodsbeelden, hun hebzucht met het
voorrang geven aan dingen die voorbijgaan, boven de geneugten van deugdzaamheid.
Trouweloos en afgunstig waren de Joden, omdat zij zich verzetten tegen de woorden van wet
en profeten, maar minstens zozeer omdat zij de aanwezigheid van de Verlosser zelf geminacht
hebben en ondankbaar waren jegens zijn weldaden. Wat zeiden ze niet tijdens zijn lijden met
godslasterlijke stem tegen Pilatus? ‘Wij hebben geen koning, dan de keizer’ en ook ‘Als gij
hem laat gaan, zijt gij geen vriend van de keizer’ (vgl. Joh. 19, 15 en 12).184
Nadat Joab zijn spietsen in het hart van de zoon van David had gestoken, trilde deze
(palpitaret) nog steeds, hangende in de eik. Toen kwamen tien jonge wapendragers van Joab
en maakten hem af. Opvallend detail: daaraan besteedde Hrabanus in zijn uitleg geen
aandacht (ne occidas eos?). Wel vermeldde hij dat Absalom na zijn heengaan in een grote kuil
werd gegooid, omdat iedere onrechtvaardige na zijn dood in de helletrog wordt gestort. De
grote steenhoop die boven op hem werd gestapeld, getuigde voor Hrabanus van de hardheid
van zijn hart (duritia mentis). Maar dan leest Hrabanus dat David in geweeklaag uitbarstte
over het ombrengen van Absalom, en trekt de parallel met Christus, die weende over de
ondergang van het Joodse volk (vgl. Luc. 19, 41, waar Jezus huilt over Jeruzalem).
Vervolgens schrijft hij dat de Heer zozeer begaan is met de ellende van het volk dat Hij tot
aan zijn kruisdood het volk zou blijven onderrichten en zorgen voor zijn heil.185

Hrabanus’exegese van 1 en 2 Koningen
Tot hiertoe heb ik mij grotendeels beperkt tot Hrabanus’ commentaar op 1 en 2 Samuël.
Alleen voor zijn Josephus-citaten heb ik zijn commentaar op 1 en 2 Koningen erbij betrokken.
Een belangrijk verschil tussen zijn eerste twee boeken over 1 en 2 Samuël en de laatste twee
over 1 en 2 Koningen is, dat de Hebraeus niet meer wordt geciteerd. Dat kan diverse redenen
hebben gehad. Misschien was de Hebraeus er zelf niet aan toegekomen of had Hrabanus niet
de beschikking over deze tekst. Het laatste ligt het meest voor de hand omdat er een klein
aantal aantekeningen bij 1 Koningen 1-7 wel is overgeleverd, waarvan Hrabanus geen gebruik
heeft gemaakt.186
Een ander kenmerkend onderscheid is het volgende. Beda Venerabilis is een van de
auctoritates die Hrabanus regelmatig aanhaalt, en dit met een B in de marge voor de lezer
noteert. Hij staat van al zijn bronnen - even afgezien van zijn Hebraeus - het dichtst bij
Hrabanus’ eigen tijd. Tussen de dood van Beda (735) en de geboorte van Hrabanus (ca. 780)
habuterunt? Unde et Salvator in Evangelio dixit ad eos: “Nolite arbitrari quod ego accusaturus sim vos apud
Patrem meum. Moyses enim, in quem confiditis, ille vos accusat”.’
184

Hrabanus, In libros IV regum, 110A-C. De verwijzing naar de keizer (Caesar) werd mogelijk ingegeven door
het per caesariem (door zijn haardos) in het verhaal over Absalom.

185

‘… cum interitum populi Iudaici Dominus flevit (…), cuius miseriae in tantum compassus est, ut etiam usque
ad mortem crucis in eruditione eius et cura salutis suae permenserit.’(ibidem, 110C).

186

Deze aantekingen in Migne, PL 23, editie 1883, cols 1427-1432.

224

234

pag 1-364.qxp_Opmaak 1 25-02-16 15:53 Pagina 225

ligt amper een halve eeuw. Ook via zijn leermeester Alcuin, zelf afkomstig uit het land van
Beda, heeft hij deze doctor modernus ongetwijfeld leren appreciëren. ‘Magister nobilis’
noemt hij hem in zijn brief aan Hilduinus.187 Michel Perrin denkt zelfs dat heel het exegetisch
werk van Hrabanus in het teken stond van het voltooien van het werk van Beda en Alcuin.188
Een typerend gegeven is nu dat in de twee boeken met de exegese van 1 en 2
Koningen Beda’s positie als bron, in vergelijking met zijn rol in de twee eerdere boeken, veel
meer naar voren komt. Dat is voor een niet onaanzienlijk deel het gevolg van het feit dat
Hrabanus Beda’s De Templo voor meer dan tweederde letterlijk overneemt in zijn uitleg van 1
Kon. 5-7, waarin tijdens het koningschap van Salomo de bouw van de tempel staat
beschreven. Maar ook andere teksten van Beda worden door Hrabanus ruim geciteerd, zoals
uit zijn In Regum Librum XXX Quaestiones of Beda’s exegese van het Hooglied. Zoals we in
het vorige hoofdstuk hebben gezien, koos Claudius van Turijn een vergelijkbare aanpak. Hij
gaf zelfs Beda’s complete boek over de Tempel, uitgezonderd één paragraaf, in zijn
commentaar een plaats. Hrabanus, en in zijn spoor Angelomus (zie hoofdstuk 6), deden dat
niet. De abt van Fulda maakte een eigen selectie. De volgende vraag ligt daarmee voor de
hand: wat koos hij wel, wat niet en wat valt daaruit af te leiden over de opvattingen van
Hrabanus ten aanzien van het Joodse volk in vergelijking met Beda, zijn bron? Voor ik deze
vraag ter afsluiting van dit hoofdstuk over Hrabanus beantwoord, bekijk ik eerst enkele
andere passages in deze exegese van 1 en 2 Koningen waarin Hrabanus zich opnieuw
uitspreekt over Joden, hun godsdienst en geschiedenis.

Koning Salomo
In vergelijking met zijn eerste twee boeken zijn dat er aanmerkelijk minder. Zijn uitleg van 1
Koningen bevat 52 capita (het bijbelboek zelf heeft 22 hoofdstukken). Van deze 52 zijn er 27
die los staan van Beda’s De Templo. Slechts in enkele van die 27 komen Joden ter sprake.
Gelijk aan het begin, in Caput II, naar aanleiding van 1 Kon 1, 5, horen we over Adonia. Deze
oudste zoon van David stelde alles in het werk om de troon van zijn vader te bemachtigen.
Maar David die zijn einde voelde naderen, besliste anders en benoemde Salomo tot zijn
opvolger. Adonia werd volgens Hrabanus (in de marge een M) geleid door trotse hoogmoed
en niet door de deugd van gehoorzaamheid (per virtutem disciplinae) en symboliseert het
Joodse volk dat als het ware (quasi) de oudste zoon scheen te zijn toen het als eerste (prior)
de wet aanvaardde, maar het heidense volk (gentilem populum) dat door Gods genade daarna
(posterior) werd geroepen, minachtte. Daarop trekt Hrabanus de volgende conclusie: Bij
goddelijke ordening is het volk van de kerk (ecclesiae populus) dat het lichaam van de ware
Salomo vormt, naar het koninkrijk verplaatst (in regnum substituitur), maar de oudste zoon,
dat is het eerste volk (maior filius, id est prior populus), vanwege zijn perfidia te gronde
gegaan.189
In het daaropvolgende hoofdstuk behandelt Hrabanus het beroemde verhaal van het
‘Salomonsoordeel’ (1 Kon. 3, 16-28). Hier zijn Gregorius en Hiëronymus zijn bronnen.
Hiëronymus gaat er in een gedetailleerd betoog vanuit dat de twee hoeren die bij Salomo
aankloppen kerk en synagoge voorstellen en dat Salomo de Verlosser is. Eerst legt
Hiëronymus uit waarom ook de kerk met een hoer vergeleken kan worden. Daarna komt de
187

Hrabanus, Epistola, 14, p. 402, r. 30.
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Michel Perrin, ‘Bède Vénérable, une source invisible de l’ in honorem sanctae crucis de Raban Maur (810)’,
in: Stéphane Lebecq e.a. (eds), Bède le Vénérable entre traduction et postérité, pp. 231-245. Vgl. verder Steckel,
Kulturen des Lehrens, pp. 207-208.
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Hrabanus, In libros IV regum, 125D-128B. Aansluitend wordt nog de spirituele betekenis van de wet gesteld
tegenover de observantie van de rituele wetsvoorschriften.
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vrouw met het dode kind aan de orde. Zij is de synagoge; het kind is dood vanwege de riten
der wet. Zij pakte daarop het levende kind van de andere vrouw (de kerk) die lag te slapen en
legde haar dode kind daarvoor in de plaats, hetgeen volgens Hiëronymus duidelijk maakt
hoezeer de synagoge zich beijvert de kinderen van de kerk tot de hare te maken en hen
vervolgens liever wil laten doden, dan dat ze worden teruggegeven aan de andere vrouw om
door de doop te worden vrijgemaakt. Hrabanus volgt Hiëronymus op de voet, maar zet er wel
een andere uitleg, die van Gregorius, naast, ingeleid met een simpel item alio modo. In die
uitleg speelt de ruzie tussen synagoge en kerk geen rol, maar verbeelden de beide vrouwen en
hun kinderen de doctores en hun leerlingen, waarbij de tegenstelling tussen arrogante en
liefdevolle magistri levendig wordt uitgewerkt.190
Verderop in zijn derde boek, nadat de bouw van de tempel aan de hand van Beda
uitvoerig is besproken, staat hij stil bij de inwijding van de tempel met alle bijbehorende
feestelijkheden (1 Kon. 8). In zijn commentaar behandelt Hrabanus maar een klein deel van
deze verzen. Het grote smeekgebed van Salomo (8, 22-53) bijvoorbeeld, eigenlijk een gebed
over bidden, heeft hij zelfs geheel buiten beschouwing gelaten.
Wat hem fascineert in dat hoofdstuk is de nebula die het huis van God vervulde. In 1
Kon. 8, 10-12 (Vulgaat) lezen we: ‘En het geschiedde, toen de priesters uit het heiligdom
waren gegaan, dat een wolk het huis van de Heer vervulde. En de priesters konden vanwege
de wolk niet staan noch dienst doen, want de heerlijkheid van de Heer had het huis van de
Heer vervuld. Toen zei Salomo: De Heer heeft gezegd, dat hij in een wolk zal wonen.’
Hrabanus ziet in deze passage een verwijzing naar de hoogmoedige hogepriesters (pontifices)
en geleerden (doctores) van de Joden die het verachten om onderzoek te doen naar de
mysteries van de geboorte van Christus en zo het verschuldigde dienstwerk van hun geloof
door een wolk van misvatting (per erroris nebulam) te gronde richten. De duisternis van het
ongeloof (infidelitatis caligo) heeft hun geesten zo vervuld, dat zij de de eredienst van het
christelijk geloof (cultum credulitatis) niet erkennen. Al in het Oude Testament versmaadden
zij het om de mystieke zin van de letter te zoeken die verborgen is tussen duistere allegorieën
(inter obscuras allegoriarum caligines). In die tijd openbaarde de Heer de stem van zijn
onderricht nog in een wolk. Maar zelfs toen de Heer in alle openheid over zichzelf sprak: ‘Ik
en de Vader zijn één’, en ‘Voor Abraham ben ik’, drong dat niet als een zonnestraal door de
duisternis van hun ongeloof heen.191
Een opvallend detail is de verschuiving van tempel naar synagoge in de uitleg van
Hrabanus: Nebula ergo Synagogam, id est, domum Domini implevit. Volgens Verstrepen is dit
een eigen invoeging van Hrabanus in een citaat van Gregorius, die daaruit de conclusie trekt
dat Hrabanus hier mogelijk verwijst naar contemporaine spanningen tussen kerk en
synagoge.192 Bij nader toezien blijkt dit helaas niet te kloppen. Hrabanus citeert hier inderdaad
Gregorius (via Paterius) en bovendien Isidorus. Al bij Gregorius is echter sprake van
190

Hrabanus, In libros IV regum, 127C-130C. De uitleg van Hiëronymus is ontleend aan diens brief aan de
priester Rufinus (Epistula 74). Vlak na zijn allegorische verklaring excuseert Hiëronymus zich nog dat het
allemaal wellicht een oppervlakkige indruk maakt, maar, zo schrijft hij, dat komt omdat hij liggend in bed en
verzwakt door ziekte alles gedicteerd heeft. Of Hrabanus dat ook gelezen heeft, weten we helaas niet. Hij
verwijst er in ieder geval niet naar. Claudius, Super libros regum, 723B-725B, becommentarieerde dit
Bijbelverhaal eveneens. Hij maakte ook gebruik van dezelfde tekst van Gregorius/Paterius, maar in plaats van
het lange citaat van Hiëronymus bij Hrabanus citeerde hij een korte uitleg van Isidorus die de schaamteloze
vrouw laat slaan op zowel de synagoge als de ketters. Claudius had niet zoveel op met Hiëronymus. Zie mijn
hoofdstuk 4.
191

Hrabanus, In libros IV regum, 185C-D. De tekst in Migne is vergeleken met enkele handschriften hier en daar
gecorrumpeerd: Instigare moet investigare zijn; het Ante Abraham ego sum is weggevallen.
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Verstrepen, ‘Raban Maur’, p. 49.
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synagoge.193 Zo blijkt eens te meer, hoe gecompliceerd het is, om in het commentaar van
Hrabanus naar directe sporen uit zijn tijd zoeken. Wel bewerkte Hrabanus de tekst van
Gregorius hier en daar en gebruikte daarbij de hulp van Isidorus. Waar Gregorius het alleen
over Joodse pontifices heeft, voegt Hrabanus doctores toe, iets wat Isidorus ook al had
gedaan. Het meer algemene horen van de divina mysteria per parabolas bij Gregorius is bij
Hrabanus veranderd in het onderzoeken van de navitatis Christi sacramenta, opnieuw op
basis van Isidorus. Daarmee krijgt de tekst meer de kleur van een theologisch debat. Het Quid
per nebulam, nisi caligo intelligentiae designatur? van Gregorius is bij Hrabanus verdwenen,
die een duidelijke voorkeur heeft voor infidelitatis caligo en erroris nebula, waarmee het
debat nog verder wordt aangescherpt.194

Elia en Elisa
In het verdere verloop van zijn derde commentaarboek komt het onderwerp ‘Joden’ niet zo
veel meer voor. Negatieve uitspraken naar aanleiding van de vele verhalen over slechte
vorsten in 1 Koningen richten zich nu bij voorkeur op de mali rectores in de kerk die de zorg
voor wie hen is toevertrouwd uit wereldse begeerten verwaarlozen en de raadgevingen van de
heilige vaders in de wind slaan. Ook ketters en scheurmakers vormen in dit deel van het
commentaar een aantrekkelijke schietschijf voor Hrabanus. Het valt geenszins uit te sluiten
dat hier echo’s klinken van onderlinge twisten tussen Karolingische Bijbelgeleerden. Alleen
in zijn exegese van de verhalen over de profeet Elia, keert de thematiek van het Joodse volk
een enkele keer terug. Hiervoor, in de paragraaf over Josephus, bekeek ik al
Hrabanus’exegese van 1 Kon. 21 over Achab en Izebel die Nabot vermoordden. Daarin
maakte hij toen de vergelijking met de rol van het Joodse volk bij de kruisdood van Christus
met als goddelijke vergelding de verwoesting van Jeruzalem in het jaar zeventig.195 Een
tegengestelde toon klinkt in zijn uitleg van 1 Kon. 17, het hoofdstuk waarin Elia zijn intrek
neemt bij de weduwe van Sarefat, beeld van de synagoge die bezoek krijgt van de
Verlosser.196 Wanneer haar zoon (het Joodse volk) sterft (1 Kon. 17, 17-24), krijgt Elia van de
weduwe het verwijt dat hij haar zoon zou hebben omgebracht (ut interficeres filium meum).
Maar zoals de profeet niet verbitterd is over de woorden van de weduwe, zo is de Verlosser
dat evenmin over de slechtheid van het Joodse volk. Begaan met het volk dat geloofde, nam
193

Vgl. Paterius, PL 79, 809B-C: ‘Et quia apparente in carne Domino, sacerdotum sensus de ejus intellectu
caliginem pertulit, nebula Synagogam, id est, domum Domini implevit.’ Gregorius doelt hier op de synagoge van
Jezus’ tijd.
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Voor het gebruik van Isidorus (niet gedetecteerd in Cantelli, Fontes, p. 622): zie diens Quaestiones in vetus
testamentum: PL 83, 415D. Hrabanus begint met een citaat van Isidorus dat al een bewerking is van Gregorius:
‘Quod autem nebula implevit domum Dei [Hrabanus Domini], et non poterant sacerdotes ministrare [Hrabanus:
stare et ministrare] propter nebulam, haec sententia superbos Judaeorum pontifices ac doctores insinuat, qui dum
nativitatis Christi sacramenta investigare despiciunt, debitum fidei suae ministerium per erroris nebulam
perdiderunt. Ita enim [enim weggelaten bij Hrabanus] eorum mentes infidelitatis caligo replevit, ut exigentibus
propriis meritis non agnoscant cultum credulitatis.’ Daarna haalt Hrabanus Gregorius (via Paterius) zelf aan,
beginnend met ‘Nebula ergo Synagogam, id est, domum Domini implevit’, maar verandert de volgorde en laat
sommige zaken weg. Claudius, Super libros regum, 735C-D, die deze Bijbelpassage ook bespreekt, volstaat met
het citaat van Isidorus en laat de uitleg van Gregorius die begint met ‘Nebula ergo Synagogam, id est domum
Domini …’, achterwege. Het commentaar van Claudius is hier minder theologisch toegespitst dan dat van
Hrabanus.
195

Hrabanus, In libros IV regum, 217A-219A.

196
Eerder (206D) had Hrabanus op basis van Beda de weduwe vergeleken met de ‘gentium ecclesiam’, zoals ook
Claudius (Super libros regum, 751C-D), had gedaan. Maar nu schrijft Hrabanus (207D): ‘Quae enim haec vidua
melius intelligi potest, quam Synagoga Iudaeorum, quae, Moysi morte viduata, filium nutriebat parvulum, hoc
est, populum carnalem Iudaeorum?’ Bij Claudius ontbreekt deze interpretatie.
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hij het kind uit haar schoot (dat wil zeggen uit de vleselijke onderhouding van de wet) en
toonde aan dat er leven was in zijn dood. Zijn exegese is duidelijk: wanneer het Joodse volk
door de waarheid wordt overwonnen en gelooft in de naam van Christus, dan zal het leven.197
Ook nu blijkt weer, dat Hrabanus er niet slechts één opvatting over het Joodse volk op na
houdt.
In het laatste boek van zijn commentaar, dat 2 Kon. behandelt, herhaalt zich het
patroon van zijn derde boek. Ook nu is de thematiek van het Joodse volk niet afwezig, maar
ze staat niet op de voorgrond. Slechts in enkele capita horen we daarover. Koning Achazja
(Ochozias) die in 2 Kon. 1 door het hekwerk (cancelli) van zijn kamer naar beneden valt en
ziek wordt, staat voor het volk van de Joden dat de bescherming van de wet verlaat, tot zonde
vervalt en de voorspraak van valse goden inroept.198 In 2 Kon. 2, 23-24 wordt de profeet Elisa
(Eliseus) op de weg omhoog naar Bethel door kinderen voor kaalkop uitgescholden (ascende
calve, ascende calve). De profeet vervloekte hen in de naam van de Heer. Gelijk daarop
kwamen er twee beren uit het woud die tweeënveertig van die kleine jongens
verscheurden.Voor Hrabanus, die hier letterlijk Isidorus volgt, zijn die spottende jongens te
vergelijken met de Joden die bij het kruis de Verlosser beledigden. Het verband wordt gelegd
via het woord ascendere (in Calvariae loco Christus ascensurus erat in crucem). Het slot van
zijn exegese liegt er niet om. De twee beren staan voor Vespasianus en Titus die in opdracht
van Christus de Joden in een wreed bloedbad ombrachten. Het getal tweeënveertig wordt
verbonden met de jaren die er liggen tussen de hemelvaart van Christus en het optreden van
de Romeinen.199
Wanneer na de genezing van Naäman de knecht van Elisa, Gechazi (Giëzi) geheten, in
tegenstelling tot zijn meester en onder valse voorwendsels geschenken van de genezen Syriër
weet te verkrijgen, worden hij en zijn nageslacht door Elisa gestraft met melaatsheid, de
ziekte waarvan Naäman juist genezen was. Deze Gechazi wordt door Hrabanus gelijk gesteld
aan het Joodse volk, dat ooit kind Gods was (puer Dei, vgl. Hos. 11,1). Maar toen het het
evangelie had geminacht en de zoon Gods gekruisigd, viel het in de kuil van de hebzucht en
heeft het zichzelf de lepra van de dwaling (lepram erroris) aangedaan. 200
De laatste keer dat Hrabanus het onderwerp van Joods ongeloof in de spirituele, in
feite christelijke, betekenis van het Oude Testament in zijn vierde boek van zijn commentaar
aansnijdt, gebeurt in hoofdstuk 18 van 2 Koningen. Daar wordt verteld dat Hizkia (Ezechias),
koning van Juda, de bezem haalde door diverse cultusplekken en cultusvoorwerpen rond
vreemde goden. Zelfs de koperen slang die Mozes had gemaakt, ging er aan, omdat er
197

Hrabanus, In libros IV regum, 207C-208C. Cantelli, Fontes, kent geen bronnen voor dit gedeelte. Mogelijk is
Hrabanus hier zelf aan het woord.

198
Hrabanus, In libros IV regum, 221A-222B. Het huis van Ochozias is de synagoge, die aan alle kanten door de
geboden der wet omgeven is, ‘quasi cancellis coenaculi’. Hier wordt de wet als bescherming (custodia) positief
naar voren gehaald. Vgl. het aansluitende citaat uit Jes. 8, 19-23. In de Joodse traditie wordt de mondelinge
overlevering als een hekwerk om de Thora beschouwd (vgl. Pirke Avot, 1,1). Maar verderop in het commentaar
wordt de moeder van koning Ochozias met het Joodse volk vergeleken. Zij moordde heel de koninklijke familie
uit (Ibidem, 238D-239B).
199

Ibidem, 225B-D. Vgl. Isidorus, PL 83, 419C-420A: ‘Ita et Christus post passionem et resurrectionem ex
mortuis, postquam ascendit in coelos, sicut Eliseus ascendit in Bethel, id est, in domum Dei, conversus maledixit
Iudaeis, et quadragesimo secundo anno ascensionis suae, immisit duos ursos de silvis gentium, Vespasianum
scilicet et Titum, qui eos crudeli strage deiecerunt.’ Claudius, Super libros regum, 773B-C, corrigeert Isidorus
hier en zwakt de tekst af. Zie mijn hoofdstuk 4.

200

Hrabanus, In libros IV regum, 233B-C. Cantelli, Fontes, geeft geen bronnen. Mogelijk is deze uitleg van
Hrabanus zelf afkomstig.Vgl. Claudius, Super libros regum, 775A-779B, die voor zijn interpretatie van dit
Bijbelgedeelte van Pseudo-Augustinus en Augustinus gebruik maakt.
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wierook voor werd gebrand en zo tot een afgodsbeeld was verworden, die ze Nohestan
noemden, wat volgens Hrabanus aes eorum, ‘hun koper’, betekende. Hizkia is de ‘typus’ van
Christus de Verlosser. Deze onderrichtte de mensen zodat ze de geestelijke zin in de letter van
de mozaïsche wet zouden verstaan. Deze letter, die dat wettische volk (ille populus legalis) in
ononderbroken lezing deed weerklinken en groot achtte, verpulverde hij net zoals Hizkia de
koperen slang.201
In zijn exegese van de laatste hoofdstukken van de Libri Regum waarin onder meer de
regering van Hizkia wordt beschreven en de groeiende dreiging van de Assyriërs, al wordt die
tenslotte afgewenteld, keert Hrabanus min of meer terug tot de historische uitleg en verdwijnt
de allegorische interpretatie langzamerhand uit het zicht. Joodse traditiones, dit keer niet
ontleend aan de Hebraeus, maar aan Hiëronymus, worden door hem daar ook weer uit de kast
gehaald.202 Alleen wanneer hij stilstaat bij de reformatie van koning Josia, rex justissimus, en
typus van de Verlosser is de mystieke interpretatie weer even terug.203 Het slot van 2
Koningen eindigt in mineur met Nebukadnessar, de koning van Babylon, die het volk van
Juda wegvoert in de ‘Babylonische ballingschap’. Maar over het Joodse volk valt nu niet meer
het licht van de allegorie. De historische realiteit had de mystieke interpretatie blijkbaar niet
meer nodig.

Beda’s De Templo in de exegese van Hrabanus
Aan het slot van dit hoofdstuk over Hrabanus kom ik terug op mijn eerdere vraag hoe de
opvattingen van Beda, in het bijzonder die over het Joodse volk, zich verhouden tot die van
Hrabanus. De laatste geeft aan Beda in zijn exegese van 1 Koningen bijzonder veel ruimte. In
1 Koningen 5-7 wordt beschreven hoe Salomo in zeven jaar tijd de tempel in Jeruzalem laat
bouwen. Eerst komen de voorbereiding, de materialen en de organisatie aan de orde. Daarna
de constructie en versiering van de diverse onderdelen om te eindigen met de inrichting en het
binnenbrengen van de kostbare benodigdheden.204
Ongeveer tweederde van Beda’s uiteenzetting over de bouw van de tempel heeft
Hrabanus een plaats gegeven in zijn eigen exegese. Angelomus zal Hrabanus hierin
201

Hrabanus, In libros IV regum, 252A-C. Cantelli, Fontes, noemt opnieuw geen bronnen. Voor de oprichting
van de koperen slang door Mozes: zie Num. 21,9. Claudius gaf zijn uitleg van het vernietigen van de koperen
slang in antwoord 36 aan Theutmirus (Super libros regum, 829D-830A). Terwijl Hrabanus dat allegorisch laat
slaan op de Joodse letterlijke Bijbeluitleg, verbindt Claudius het met de bijgelovige interpretaties van christelijke
auteurs.
202

Hrabanus maakt in het gedeelte 252C-265C bijna uitsluitend gebruik van het Jesajacommentaar van
Hiëronymus. De tekst van Jesaja correspondeert deels met 2 Koningen. Vgl. Hiëronymus, Commentariorum in
Esaiam (CCSL,73), pp. 429-453 over Jesaja 36,1-39,8; vgl. 2 Kon. 18,13-19,37.

203

Over Josia: Hrabanus, In libros IV regum, 266D-271C. Vanaf 269D secundum allegoriam, maar zonder de
thematiek van het Joodse volk. Een expliciete toespeling op Josia als voorbeeld voor de hervorming van Karel de
Grote ontbreekt. Vgl. Admonitio generalis Karls des Grossen, ed. Glatthaar, p.182-184: ‘Nam legimus in
regnorum libris, quomodo sanctus Iosias regnum sibi a deo datum circumeundo, corrigendo, ammonendo ad
cultum veri dei studuit revocare, non ut me eius sanctitate aequiperabilem faciam, sed quod nobis sunt ubique
sanctorum semper exempla sequenda, et quoscumque poterimus, ad studium bonae vitae in laudem et in gloriam
domini nostri Iesu Christi congregare necesse est.’
204

De Vulgaat in navolging van de Septuagint laat het verhaal in 5,1 beginnen. De Hebreeuwse tekst heeft een
iets andere indeling. Daar vangt de beschrijving pas aan in 5,15 (met als gevolg dat hoofdstuk 4 daar maar 20
verzen telt in plaats van de 34 verzen van de Vulgaat). De Hebreeuwse indeling wordt door de meeste moderne
vertalingen gevolgd. Vanaf hoofdstuk 6 loopt de versindeling weer gelijk. Het verhaal over de tempelbouw
eindigt in 7,51.
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nauwgezet volgen, kleine veranderingen daargelaten (zie hoofdstuk 6). Hier beperk ik me tot
Hrabanus en zijn receptie van Beda’s De Templo. De wijze waarop Claudius deze complete
tekst van Beda in zijn commentaar heeft opgenomen, heb ik al besproken in mijn hoofdstuk 4.
Om zicht te krijgen op Beda’s visie ten aanzien van het Joodse volk geef ik hier eerst
een korte beschouwing over het boek van Beda. Met terugwerkende kracht kan die ook de
keuze van Claudius om de gehele uiteenzetting van Beda op te nemen, nog verder
verhelderen. De Templo uit ca. 729-731 is niet het eerste boek van Beda waarin hij zich
verdiepte in de bouw van de Joodse tempel en alles wat daarmee samenhangt.205 Al eerder
had hij geschreven over de voorganger van deze tempel: de Tabernakel in de woestijn, waarin
de Ark van het Verbond door Mozes werd geplaatst (De Tabernaculo uit ca. 721-725). Ook
de herbouw van de tempel na de Babylonische ballingschap voorzag hij van zijn commentaar
in zijn uitleg van Ezra en Nehemia (In Esram et Neemiam uit ca. 725-731). Verschillende van
zijn homilieën bij de evangeliën getuigen van dezelfde diepgaande belangstelling.206
De materiële tempel in Jeruzalem (templum illud materiale) beschouwde Beda als een
voorafbeelding (in figuram facta) van de heilige universele kerk.207 En zoals de tempel in
zeven jaren werd gebouwd, zo wordt ook de kerk dagelijks gebouwd door de genade van de
Verlosser. Deels verkeert zij als pelgrim op aarde, deels regeert zij al met Hem in de hemel.
Tot dit huis van God behoren de uitverkoren engelen Gods op wie wij volgens de belofte van
de Heer zullen lijken in het hiernamaals. Tot dit huis behoort ook Jezus Christus zelf die
tempel van God werd bij zijn menswording. Ook wij zelf vormen de tempel omdat de Geest
in ons woont en wij ledematen zijn van het lichaam van Christus. En zoals Christus de
kostbare hoeksteen is, zo zijn wij levende stenen gefundeerd op apostelen en profeten.
Verwijzend naar verschillende Bijbelse teksten maakt Beda gelijk duidelijk hoe zeer dit beeld
van de tempel uit verschillende symbolische lagen bestaat.208 In vergelijking met de
Tabernakel die met behulp van levieten door de woestijn werd gedragen, staat de Tempel in
Jeruzalem op vaste bodem, in het Land van belofte. Ook dat heeft volgens Beda meerdere
betekenissen. Enerzijds verbeeldt de Tabernakel de moeizame ballingschap van de huidige
kerk en de Tempel de zalige rust in de hemelse toekomst, maar anderzijds ziet Beda in de
Tabernakel ook een zinnebeeld van de patres van het Oude Testament c.q. het oude
Godsvolk, en in de Tempel de ecclesia uit de volkeren, want de tempel werd niet alleen
gebouwd door de kinderen Israëls, maar ook met behulp van proselieten en volkeren buiten
Israël.209 Hiermee stoten we direct op een wezenlijk kenmerk van dit commentaar: de
aandacht die Beda geeft aan de verhouding tussen synagoga en ecclesia, het aloude Godsvolk
205

Beda, De Templo, CCSL 119A, ed. D. Hurst, pp. 143-234. Ik verwijs naar de bladzijden, omdat in de editie
van Hurst de indeling in capita niet in de tekst is opgenomen.

206
Vgl. Jennifer O’Reilly, ‘Introduction’, in: Bede, On the Temple, Translated with notes by Seán Connolly, with
an introduction by Jennifer O’Reilly, Liverpool 1995, pp. xvii-lv. Beda verwijst zelf in zijn De Templo naar zijn
eerdere boek De Tabernaculo (vgl. De Templo, p. 232, r. 1575-1577. De Engelse vertaling ìn On the Temple
bevat enkele fouten: p. 12 (operarii zijn geen ‘overseers’ maar ‘workmen’); p. 36 (occidentalem
is ‘west side’, niet ‘east side’). Op p. 76 is een zin niet vertaald: ‘Unde Dominus Iudaeis ueteris testamenti
litterae frustra adhaerentibus et gratiam noui testamenti spernentibus, ait …’ Vgl. De Templo, p. 200, r. 53-54.
207

Aan het begin van het eerste caput. De Templo, p. 147, r. 1-2.

208

Hij verwijst in het eerste caput onder meer naar: Lk. 20, 35-36; 1 Tim. 2,5; Joh. 2,19 en 21, 1 Cor. 3,16; Ro.
8,11; Jes. 28,16; Eph. 2,20-21; 1 Petrus 2, 4-6. Vgl. ook zijn opmerking: ‘Multifarie et multis modis una et
eademque nostrae salutis sacramenta praefigurantur’, De Templo, pp. 213- 214, r. 869-870.

209

Vgl. Beda, De Templo, p. 148. Beda refereert hier aan de medewerking van Hiram (Chiram), de koning van
Tyrus, en zijn volk aan de bouw van de tempel. Vgl. 1 Kon 5,1-12 (Vulgaat). Daarover ging ook een vraag van
Theutmirus, vgl. PL 104, 631D (vraag 51).
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en het nieuwe. Voor ik daarop verder inga, eerst nog enkele kenmerken van Beda’s
commentaar.

Realist en visionair
Vanaf het begin is duidelijk dat Beda een allegorische uitleg presenteert die geen finesse van
de tekst aan haar lot overlaat .210 Tegelijk is Beda geïnteresseerd in de historische gang van
zaken en heeft hij oog voor de letter van de tekst. Volgens Paul Meyvaert heeft Beda anders
dan iemand als Gregorius de Grote een scherp oog voor de letterlijke betekenis. Hij heeft
plezier in chronologie, evenals in maten en getallen. Hij kent het belang van een goede
teksteditie en weet waardoor er fouten in boeken ontstaan. Hij weet, dat de Latijnse tekst van
de Bijbel een vertaling is uit het Grieks en Hebreeuws en dat met het vertalen de
oorspronkelijke bedoeling van de tekst in de schaduw kan raken. Bovendien is Beda degene
die als eerste in enkele van zijn commentaren aan bronvermeldingen in de marge doet, later
door anderen zoals Hrabanus nagevolgd. Kritiek op andere en eerdere auteurs, zoals Isidorus
van Sevilla, gaat Beda zo nodig niet uit de weg. ‘In his scriptural commentaries’ aldus nog
steeds Meyvaert, ‘he is clearly most at ease when dealing with the littera of Scripture, with
the actual straightforward historical meaning of the text, and the problems that derive there
from. (…); his feet were always on the ground.’ 211 Het is duidelijk, dat zijn allegorische
benadering niet op gespannen voet staat met zijn belangstelling voor de historische
achtergronden van een Bijbeltekst en de precieze, letterlijke betekenis van bepaalde woorden
of zinnen, al was het maar om een goed fundament te hebben voor zijn allegorische
verklaring. De realist en de visionair gaan hand in hand.212
Zo ontleent hij verschillende keren technische informatie over de tempel aan de Joodse
geschiedschrijver Josephus. 213 Bijzonder is zijn verwijzing naar een tekening (pictura) van de
tempel die Cassiodorus (ca. 490-580) in zijn bijbeleditie (in pandecte; de beroemde Codex
Grandior) had opgenomen. Beda heeft die tekening bekeken om zo een beter beeld te krijgen
van de diverse onderafdelingen van de colonnade rond de tempel en hun afzonderlijke
functies. Cassiodorus zou, aldus Beda, zijn kennis daarover hebben opgestoken bij ‘oude
Joden’(ab antiquis Iudaeis). Mogelijk ligt hierin een verwijzing naar Josephus en zijn
Antiquitates Iudaicae.214
Omdat het Bijbelse boek Kronieken min of meer parallelle gegevens bevat over de
bouw van de tempel, worden die door Beda wanneer het hem uitkomt ter vergelijking of ter
210

Ook in zijn proloog van De Templo onderstreept Beda de allegorische methode. De Templo, p. 144, r. 56-58.
‘… opusculum quod de factura templi Dei (…) nuper allegorice condideram …’ Vgl. Ook p. 148, r. 55: ‘... in
structura materiali spiritalem Dei mansionem quaesituri ...’ en vele andere plaatsen.

211

Paul Meyvaert, ‘Bede the Scholar’, zie in het bijzonder pp. 47-51. Citaat op p. 61.

212

Vgl. Georges Tugène, ‘Le thème des deux peuples dans le de Tabernaculo de Bède’, p. 75 : ‘… Bède, tour à
tour historien “réaliste”, attentif aux détails et scrupuleux dans leur relation, et historien “visionnaire”, survolant
de haut les événements, stylisant et embellissant leur enchaînement, pour mieux faire apparaître le progrès de
l’économie du salut dans l’histoire manifeste.’
213

Zie De Templo, p. 156, 161, 166, 192, 193. Allemaal overgenomen door Hrabanus.

214

De Templo, p. 192, r. 28- 193, r.52. Ook dit gedeelte bij Hrabanus. De Codex Grandior was uit Rome door
Ceolfrith naar Wearmouth/Jarrow overgebracht (nu verloren). Zie Bede: On the Temple, p. 66, noot 6.
De informatie van Beda over Cassiodorus en de Joden is interessant, omdat Cassiodorus zelf in zijn Variae
meerdere keren ingaat op de houding van Theodorik ten opzichte van de Joden. (Zie mijn werkstuk ‘Theodorik
en de Joden in Italië volgens Cassiodorus’, Universiteit Utrecht 1997.) Cassiodorus liet naar eigen zeggen de
Antiquitates van Josephus in het Latijn vertalen.
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precisering aan de orde gesteld.215 Wanneer de Heilige Schrift over bepaalde zaken zwijgt,
trekt Beda op basis van zijn gezonde verstand een eigen conclusie.216 Verschillende keren
gaat hij in op bepaalde taalkwesties. Hij is op de hoogte van Griekse leenwoorden in het
Latijn, legt Griekse en Hebreeuwse woorden uit en weet dat het Hebreeuwse cherubim een
meervoudsvorm is.217
Hebreeuwse namen voor bepaalde maanden en inhoudsmaten laat hij niet zonder
toelichting passeren.218 Hij geeft blijk van culturele belangstelling. Bij het platte dak van de
tempel tekent hij aan dat zoiets gebruikelijk was bij de bouw van huizen in Palestina en
Egypte.219 Hij verplaatst zich in gewone mensen (vulgus), die van verre met hun ogen de
priesterlijke rituelen volgen. Schaubedürfnis is blijkbaar van alle tijden.220 Granaatappels,
zijdeproductie of het marmer uit Paros: hij vertelt erover.221 Nuchtere constateringen zijn hem
toevertrouwd: bij slecht weer wordt er niet in de open lucht gebeden, maar onder de
colonnade.222 Zo kan hij zelfs opmerken dat de Heilige Schrift in zijn historische zin voor ons
de deur opent naar het rechtschapen leven en naar de hoop op de eeuwige beloning door de
Heer. Maar dat heeft Hrabanus niet overgenomen. Vond hij dat te veel eer voor de exegese
iuxta litteram? 223 Hoe dat zij: Beda staat met beide benen op de grond.
Deze exegese iuxta litteram en deze interesse voor de cognitio historiae 224 wordt door
Hrabanus op een enkele uitzondering na letterlijk overgenomen. Als hij zaken overslaat, dan
snijdt hij eerder in de meer allegorische passages, zoals die over getallensymboliek waarvoor
Beda een ongebreidelde belangstelling had. Maar er zijn een paar gevallen waarbij ook in de
uitleg ‘volgens de letter’ zaken worden weggelaten door Hrabanus. Het gedeelte waarin
gememoreerd wordt hoe in de tijd van paus Gregorius het evangelie naar de Britse eilanden
kwam, is er een voorbeeld van.225 Mogelijk achtte Hrabanus dergelijke informatie voor zijn
lezers minder relevant. Een intrigerende weglating is het tekstfragment waar Beda naar
aanleiding van het vele gebruik van beelden en voorstellingen in de tempel het zogenoemde

215

Het gaat om 2 Kron 2-4.

216

De Templo, p. 166, r. 756-757; 204, r. 509-515, 226, r. 1335-1340. Overgenomen door Hrabanus.

217

De Templo, p. 152, r. 213 (Latomi = ‘lapidum caesores’); p. 153, r. 246-248 en r. 268-271 (sabbatum =
‘requiem consecratus’; proselyti = ‘vocebantur Graece qui ex aliis nationibus progeniti in fidem et consortium
populi Dei accepta circumcisione, transierunt’); 178, r.1271 (‘cherub dicitur plurali cherubim’); 186, r. 15821583 (Anaglyfa = ‘celaturae’); 213, r. 833 (zoografia, id est, uiua scriptura vocatur).

218

De Templo, p. 157 en 196 (over de maanden Zio en Bul); p. 212 (over epha en batus). Ook diverse namen van
personen legt hij met behulp van Hiëronymus uit, meestal als uitgangspunt voor een allegorische duiding.

219

De Templo, p. 169.

220

De Templo, p. 195.

221

De Templo, p. 188 (zijdeproductie); p. 203 (granaatappels); p. 156 (Parosmarmer).

222

De Templo, p.193.

223

De Templo, p. 229, r. 1469-1471: ‘… diuinae litterae iuxta historicum sensum ianuam nobis et recte uiuendi
et aeterna praemia a domino speranda aperiunt.’

224

De Templo, p. 204; 231; 193-4; 229.

225

De Templo, p. 218.
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‘beeldverbod’ bespreekt 226 en waar hij als zijn standpunt naar voren brengt dat Ex. 20,4 niets
van doen heeft met het verbod op het maken van afbeeldingen van objecten, of van
voorstellingen van mens of dier. Wat verboden is, is idolatrie. Beelden zijn volgens hem juist
van groot belang. Ze wekken gevoelens van berouw en maken verhalen voor de ongeletterde
toegankelijk, mits verstandig en vroom bekeken.227 In zijn uitleg van de ‘bronzen zee’ (een
groot waterreservoir op het tempelterrein) vertelt Beda dat aan de buitenkant onder de rand
van dat bekken allerlei historische gebeurtenissen (historiae rerum) ter lering (exempla
priorum temporum) stonden afgebeeld.228 Volgens Beda betroffen die niet alleen zaken uit het
Oude Testament maar ook uit het Nieuwe Testament. Hij noemt daarbij expliciet de afwijzing
van het ongelovige Judaea na de komst van Christus op aarde. Hoe dat er precies moet hebben
uitgezien vertelt Beda helaas niet.229
De reden voor Hrabanus - met in zijn spoor Angelomus - om deze apologie van het
gebruik van beelden over te slaan heeft ongetwijfeld te maken met het debat dat in de negende
eeuw daarover, mede naar aanleiding van Nicea II en de stellingname van Claudius van
Turijn, werd gevoerd. (Zie ook hoofdstuk 4 over Claudius.) Hrabanus stond zeker niet
volledig afwijzend tegenover beelden, al prefereerde hij het geschreven woord boven het
beeld. Beelden bieden alleen troost voor de ogen, aldus de abt van Fulda, wat geschreven is
raakt daarentegen oren, lippen en ogen. Beelden als louter decoratie zijn voor Hrabanus niet
van belang. Beelden als basis voor educatie, akkoord, maar alleen als zij gepaard gaan met
woorden. De beste beelden zijn tekens die verwijzen naar een werkelijkheid die het beeld
overstijgt.230

De utroque populo
Naast de behandeling van historische en taalkundige gegevens bevat Beda’s boek voor het
grootste deel een allegorische uitleg, waarin de tempel als voorafbeelding wordt beschouwd
van de kerk van Christus: de levende gemeenschap, zowel hier op aarde als in de hemel. Ook
deze allegorische duiding wordt door Hrabanus grotendeels overgenomen.
Beda heeft in zijn allegorische exegese een bijzondere aandacht voor de twee
‘bloedgroepen’ van de universele kerk: (christenen uit de) Joden en (christenen uit de) andere
226

Wel kun je de vraag stellen of dit exact onder de exegese iuxta litteram valt. In ieder geval hoort het niet bij
de allegorische uitleg. Er is blijkbaar meer in deze exegese dan alleen ‘letter’ en ‘geest’.

227

De Templo, pp 212-213. Naar aanleiding van 1 Kon. 7, 25-26. Wat betreft de voorwaarden: p. 209, r. 683:
‘sollerter intueri’, r. 697: ‘sollerter ac pie considerata’.

228

De Templo, pp. 208-209, op basis van 1 Kon. 7,24. Moderne vertalingen wijken hier af van de Vulgaat en
vertalen de zin bijvoorbeeld met: ‘Onder de rand liep een festoen van tien el lang, dat bestond uit twee rijen
kolokwinten die met het bekken waren meegegoten.’ (NBV). De Vulgaat heeft hier: ‘Et sculptura subter labium
circuibat illud decem cubitis ambiens mare: duo ordines sculpturarum striatarum erant fusiles.’ Beda heeft
scalptura (snijwerk in plaats van sculptura = beeldhouwwerk). Hrabanus volgt de Vulgaat met sculptura
(Hrabanus, In libros IV regum, 171D-172A), maar laat weg wat Beda over de voorstellingen vertelt. Tegenover
de bad guys Kaïn, Lamech en Cham, stonden daar volgens Beda de good guys Abel, Henoch, Sem, Japhet en
Abraham afgebeeld. Beda vergelijkt de bronzen zee met de doopvont en deze taferelen met het onderricht aan de
gedoopten die zorgvuldig naar deze historiae dienen te luisteren. Het doopmotief keert overigens ook elders in
De Templo regelmatig terug.
229

De Templo, p. 209, r. 694-696: ‘… qualiter adueniente in carne domino Iudaea ob perfidiae noxam repulsa et
gentilitas sit per gratiam fidei ad salutem reducta …’

230
Zie voor Hrabanus op dit punt: Thomas Noble, Images, Iconoclasm, and the Carolingians, pp. 347-351
(‘Word and Image in Hrabanus Maurus’). Vgl. Hrabanus, Carmen no. 38, MGH, Poet. lat. 2, ed. Dümmler, p.
196.
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naties.231 Waar bij de beschrijving van de tempel in 1 Koningen sprake is van een tweevoud,
laat Beda zich deze figuurlijke duiding niet ontglippen: tabernakel en tempel (naar aanleiding
van 1 Kon. 6,1); porticus (voorhal) en tempel (1 Kon. 6,3); de twee cherubs (1 Kon. 6,23); de
twee deuren die toegang verlenen tot het oraculum - heilige der heilige - (1 Kon. 6,31-32); de
twee deuren van de tempel zelf (1 Kon. 6,33-34); de twee zuilen van brons (1 Kon. 7,15); de
tweemaal vijf onderstellen van de tien wasbekkens (1 Kon. 7,39); de tweemaal vijf tafels
(ontleend aan 2 Kron. 4,8); de tweemaal vijf lampenstandaards (1 Kon. 7,49). Soms geeft hij
meerdere toepassingen en kan het tweevoud bijvoorbeeld ook slaan op het dubbelgebod van
liefde tot God en liefde tot de naaste.232 Maar in de overgrote meerderheid van de gevallen
gaat het over het oude en nieuwe Godsvolk en alles wat daarmee verband houdt.
De terminologie die Beda gebruikt, is niet willekeurig en heeft tegelijk iets
paradoxaals. Voor de christenen (fideles; credentes) die afkomstig zijn uit het Joodse volk en
die afkomstig zijn uit de andere volkeren, gebruikt Beda meestal het woord populus. De
utroque populo is bij Beda een gevleugeld begrip.233 Daarnaast spreekt hij een enkele keer
van Israël, van synagoga en ecclesia. In veel meer gevallen van Iudaei of Iudaea en van
gentes of gentilitas en een paar keer van besnedenen en onbesnedenen.234 Onder de gentes
rekent hij zichzelf en spreekt hier en daar dan ook van ‘wij’.235 Het verschil tussen populus en
gens lijkt hierin te bestaan, dat wanneer Beda populus gebruikt, hij vooral de gemeente van
God wil aanduiden waartoe de gentes nu zijn gaan behoren. Net als de Joden zijn ze voortaan
populus Dei. Het woord gens benadrukt dan meer de situatie voorafgaand aan de opname in
de kerk.
Afgezien van Joden die christen zijn geworden - hij denkt daarbij aan de tijd van het Nieuwe
Testament en de primitiva ecclesia -, staat het Joodse volk zoals dat bestond voorafgaand aan
de komst van Christus bij Beda evenzeer in de belangstelling.236 De symmetrie van de twee
volkeren slaat dan op Joden en christenen.237 Hij spreekt dan van antiquus populus Dei, ook
wel van de vaders (patres) van het Oude Testament, en soms van de antiqui justi.238 Een
opvallend aspect in Beda’s betoog is de nadruk die hij legt op de eigen positie van het Joodse
volk in vergelijking met de gentes. Het Joodse volk is de eersteling. De andere volken komen
op de tweede plaats (secundo loco post Israel). In de tijd van de Wet en ook voorafgaand aan
de Wet, de tijd dus voor de incarnatie, werd de evangelische volmaaktheid al onderhouden,

231

Beda spreekt van ‘gentes’ en ‘gentilitas’ niet van ‘pagani’. Deze laatsten stelt hij op één lijn met haeretici en
schismatici. Vgl. De Templo, p. 149.

232

Zo onder meer in De Templo, p. 186 en 189, naar aanleiding van de twee deuren van resp. het oraculum en de
tempel. Ander voorbeeld: de kerk hier op aarde en de kerk in de hemelse toekomst (De Templo, p. 148; 222).

233

De Templo, p. 149; 155; 181; 186; 198; 206; 215.

234

Synagoga/ecclesia: De Templo, p. 157; Circumcisio: De Templo, p. 155, 174; 198; 211. Gentes /Iudaei:
passim.
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De Templo, p. 158, 178, 183, 221.

236

O’Reilly, ‘Introduction’, p. xxv, spreekt van een ‘favourite theme (…) fully integrated into the architectural
metaphor of Solomon’s Temple’ bij Beda.

237

Tugène, ‘Le thème des deux peuples’ heeft juist dit aspect van continuïteit uitgewerkt in een analyse van
Beda’s De Tabernaculo.

238

‘Antiquus populus Dei’ (De Templo, p. 148; 175); ‘Patres Veteri Testamenti’(p. 148; 178; 202); ‘Antiqui
justi’ (p. 162; 174).
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aldus Beda.239 Toen waren er al velen die legaliter de Heer dienden door niet te doden, geen
overspel te plegen, niet te stelen, geen vals getuigenis af te leggen tegen de naaste, door vader
en moeder te eren en de naasten lief te hebben als zichzelf.240 De gentes verkeerden in die tijd
in een totaal andere positie. Zij waren onrein (immundus) vanwege de dood van hun ziel.241
Ze kenden de goddelijke eredienst niet. Ja, ze minachtten en bespotten die door onreine
geesten. Aanhangers van stomme afgodsbeelden, dat waren ze.242 Hun koppigheid (rigor)
stond volgens Beda tegenover het licht van de kennis aangaande de Wet bij de Joden.243
Met de komst van Christus op aarde was aan deze stand van zaken een einde gekomen.
De heidense volkeren bekeerden zich sindsdien tot de waarheid van het evangelie en vormden
samen met Joodse proselieten de ene kerk van Christus.244 Er is nu sprake van een maior
perfectio. 245 Aan de voorafschaduwingen in wet (figurae legales) en profeten was een einde
gekomen.246 Het merendeel van de gelovigen was afkomstig uit de volkeren, maar voor Beda
stond vast dat de bloei van de kerk van het allereerste begin het meest te danken was aan de
Joden. 247
Uit beiden koos Christus zijn dienaren van het woord.248 Wel dienden de leraren
(doctores) uit de volkeren eerst school te gaan bij de apostelen, want die hadden immers van
de Heer zelf onderricht gehad. Maar als bekeerde heidenen waren zij van de andere kant weer
beter in staat de dwalingen van hun voormalige medeheidenen, die ze immers van kinds af
aan kenden, aan te pakken en te bestrijden.249
Ook vanuit eschatologisch perspectief valt er licht op beide populi. In De Templo is
dat perspectief een belangrijk thema omdat Beda de ruimte in de tempel waar de ark van het
verbond stond (het oraculum; sancta sanctorum), als een zinnebeeld van het hiernamaals
beschouwt. Voor de fideles uit beide volkeren is er plaats aan het hemelse hof. In dat
239

De Templo, p. 158 en p. 175.

240

De Templo, p. 175. Beda refereert hier aan de Decaloog (Ex. 20; Deut. 5) en het gebod uit Leviticus 19,18. De
Engelse vertaling (p. 42) geeft legaliter met zealously weer. ‘Volgens de wet’ lijkt me juister. Elders (De
Templo, p. 157) gebruikt Beda de uitdrukking ‘qui lege legitime utuntur’. Dan bedoelt hij degenen die in de wet
de genade van Christus hebben erkend.
241

De Templo, p. 158.

242

De Templo, p. 160.

243

De Templo, p. 199. Vgl. ook p. 221 waar Beda schrijft over de Zon der gerechtigheid die de Joden van
oudsher door de leer van de Wet gewoon waren te benutten, terwijl de volkeren afkerig waren van het licht van
de waarheid.
244

De Templo, p. 154.

245

De Templo, p. 175.

246

De Tempo, p. 187.

247

De Templo, p. 183, r. 1434-1437: ‘Nam etsi primitiua ecclesia maxime de Iudaeis effloruit (…) plurimi tamen
fidelium huius temporis de gentibus congregantur …’ Beda verbindt daaraan ook de verwachting in navolging
van Paulus (Ro. 11, 26) dat heel Israël op het einde der tijden gered zal worden: ‘et omnis Israhel circa finem
saeculi saluandus esse credatur’ (in de Hurst-editie ontbreekt de verwijzing naar Ro. 11, 26).

248

De Templo, p. 149. zie ook p. 206.

249

De Templo, pp.149-150. Dionysius was daarom beter in staat de valse opvattingen van de Atheners te
bestrijden dan Paulus, aldus Beda.

235

245

pag 1-364.qxp_Opmaak 1 25-02-16 15:53 Pagina 236

vaderland is er geen plaatselijk onderscheid, maar broederlijke vereniging in God.250 Het
beeld uit het evangelie van Johannes (14,2) over de vele woningen in het huis van de Vader is
Beda dan ook uit het hart gegrepen.251
Het harmoniemodel van verzoende verscheidenheid, van eenheid bij alle verschil, dat
Beda hier propageert, keert ook terug in zijn opvatting over de verhouding tussen Oude en
Nieuwe Testament. Volgens hem bevat het Oude Testament, mits goed begrepen, alle
mysteries van het Nieuwe Testament.252 Zoals de porticus aan de oostzijde voor de tempel als
eerste het licht ontvangt, zo hebben patriarchen en profeten de zon die Christus is al
verwelkomd.253 Het gaat om een opus unum, waarbij het Oude Testament in het bijzonder
voor het Oude Volk van God geschreven is, en het Nieuwe Testament voor ‘ons die na de
incarnatie van de Heer tot geloof gekomen zijn’. 254 Maar dat betekent niet dat het Oude
Testament voor christenen minder belangrijk is. De heilige leraren zijn verplicht om met heel
hun lichaam en ziel de beide testamenten te onderhouden en te overwegen.255 Wel is het zo,
dat na de komst van Christus aan beide volken van God de Schrift is toevertrouwd, maar dat
wat het Oude Godsvolk letterlijk meende te moeten opvatten, wordt nu vol evangelische
figuren gepresenteerd.256 Maar zelfs in zijn historische betekenis biedt de Heilige Schrift
talloze voorbeelden van deugdzaam leven.257
Het tot hiertoe geschetste beeld van de beide volken van God, die aan de oorsprong
staan van de kerk, doet vermoeden dat bij Beda in zijn De Templo weinig sporen te vinden
zijn van het kerkelijke anti-judaïsme zoals dat sinds de tijd van de kerkvaders gebruikelijk is.
Dat klopt inderdaad. Slechts bij hoge uitzondering geeft hij een meer negatief oordeel.258 Ze
zijn op één hand te tellen. Zo noemt hij in zijn weergave van een aantal nieuwtestamentische
feiten niet alleen de roeping van de heidense volkeren, maar ook de verdrijving van de Joden
(gentium uocatione Iudaeorum expulsione). Onder de historische gebeurtenissen die op de
bronzen zee zouden staan afgebeeld, rekent hij de verwerping van Judaea vanwege schuldig
ongeloof (ob perfidiae noxam repulsa).259 Eén keer schrijft hij dat de Joden tevergeefs zich
250

De Templo, p. 181. De Engelse vertaling laat ‘in Deo’ weg (p. 49). Zie verder De Templo, p. 185 met een
verwijzing naar Col. 3,11, maar met een subtiel verschil: de Vulgaat heeft: ‘ubi non est gentilis et Iudaeus …’ , .
Beda (realistischer?): ‘ubi cum sint Iudaei et gentes barbari (…) cuncti se in Christo esse fratres …’ (r. 1520).
Vgl. ook p. 206.
251

Zie De Templo, p. 144 (proloog); p. 175: degenen die voor de tijd van het evangelie toch evangelisch leefden,
krijgen hun eigen plaats in de hemel: ‘in mansionibus discretis’ (r. 1144). Vgl. pp. 187, 205, 233.
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De Templo, p. 157; vgl. p. 200 :’Nouum uero testamentum non alia nobis aliqua praedicat quam quae Moyses
praedicanda per hoc praedixerat et prophetae.’ Ook pp. 219, 227.
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De Templo, p. 161.
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De Templo, pp. 182-183. Vgl. ook 228 over de eendrachtige harmonie van heel de Schrift.
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De Templo, p. 200. Vgl. de mooie parallellie tussen Oude Testament/ lichaam/onderhouden en Nieuwe
Testament/ ziel/overwegen.
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De Templo, p. 229.

257

De Templo, p. 229.
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Tugène, ‘Le thème des deux peuples’, komt tot een vergelijkbare conclusie.

259

De Templo, pp. 182 en 209. Beide gevallen niet overgenomen door Hrabanus en Angelomus! Vgl.
Schreckenberg, Die christlichen Adversus-Judaeos-Texte, die spreekt van Beda’s ‘unpolemische Sicht des
Judentums’ (p. 470).
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vastklampen aan de letter van het Oude Testament en de genade van het Nieuwe Testament
verachten.260 Maar dat is het dan ook. Polemische uitvallen, bijvoorbeeld naar aanleiding van
de verwoesting van de tempel in het jaar 70, ontbreken geheel en al. Hij vermeldt haar niet
eens. Rituele handelingen zoals die gebruikelijk waren in de tempel, worden niet afgedaan als
achterhaald, laat staan belachelijk gemaakt. Wel laat hij weten dat er verschil bestaat tussen
de vroegere Joodse priesters uit het geslacht van Aäron en hun christelijke pendanten, maar
een negatief oordeel over de eerst genoemden geeft hij niet.261 Het Joodse Pasen en het
christelijke Pasen zet hij objectief naast elkaar, zoals ook besnijdenis en het met een kruis
getekend worden op het voorhoofd.262 Dat de kerk door de apostel Petrus een koninklijk
priesterschap en een heilige natie wordt genoemd, geldt in gelijke mate voor het Oude
Godsvolk.263 Dit alles neemt overigens niet weg, dat Beda in andere geschriften, zoals in zijn
commentaar op 1 Samuël, over Joden minder positieve opvattingen tentoonspreidt. Maar dat
commentaar was Hrabanus toen hij werkte aan zijn Koningenexegese onbekend.264
De aanleiding van deze verkenning van Beda’s De Templo was het feit dat Hrabanus
zeer grote delen daaruit letterlijk kopieerde en invoegde in zijn eigen commentaar op 1 Kon.
5-7. Weliswaar laat hij gedeelten weg, maar hij volgt het betoog van Beda op de voet, ook wat
betreft de volgorde die Beda had aangebracht in zijn boek. Hrabanus heeft alle hoofdstuktitels
die Beda aan het begin van zijn boek in een aparte lijst had opgesomd, eveneens
overgenomen, maar met dien verstande dat hij ze heeft ingevoegd in zijn eigen telling, zoals
die aan het begin van zijn commentaar in de handschriften te vinden is. Dat wil zeggen:
hoofdstuk VI van Hrabanus is gelijk aan hoofdstuk I van Beda en hoofdstuk XXX is gelijk
aan hoofdstuk XXV van Beda. Hrabanus noemt evenals Beda alle hoofdstuktitels vooraf. In
de lopende tekst van de handschriften wordt wel het nummer van het betreffende hoofdstuk
aangegeven, maar niet de titel.265.

De Beda-receptie van Hrabanus
De vraag dringt zich op hoe de overname van deze onpolemische houding van Beda te rijmen
valt met de minder irenische wijze waarop Hrabanus zich elders in zijn exegese van
Samuël/Koningen opstelt ten opzichte van het Jodendom.266
260

De Templo, p. 200, r. 353-354. In de Engelse vertaling (On the Temple, p. 76) is deze zin niet vertaald. De
passage is niet overgenomen door Hrabanus.

261

De Templo, p. 151.

262

De Templo, p. 158 en p. 174.

263

De Templo, p. 194. Met verwijzing naar 1 Petr. 2,9 en Ex. 19,3-6. Beda benadrukt expliciet dat dit niet alleen
slaat op bisschoppen en priesters, maar op heel het volk.

264

Vgl. Thacker, ‘Bede, the Britons and the Book of Samuel’. Op p. 142 concludeert hij: ‘… the commentary on
Samuel abounds in references to Bede’s own day. The heretics, the unfaithful Jews and the false brethren are all
seen as threatening and contemporary evil. Clearly this is not because early eighth-century England was filled
with practising Jews, Arians and Pelagians. Rather it was because the attitudes of mind which they represented
and the nature of the threat which they posed were in Bede’s view present in his own world.’ Uit het
Kroniekencommentaar van Hrabanus blijkt, dat hij dan inmiddels van deze exegese van Beda wel op de hoogte
is.
265

De Migne-editie van Hrabanus heeft diens hoofdstukindeling weggelaten en het commentaar verdeeld over de
huidige Bijbelhoofdstukken, i.c. 5, 6 en 7. Een klein deel van de titels is samengevoegd en boven deze
hoofdstukken 5, 6 en 7 geplaatst.
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Voor de verschillen tussen Hrabanus en Angelomus op dit punt: zie mijn hoofdstuk 6.
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Op het eerste gezicht krijg je de indruk dat Hrabanus blijkbaar weinig waarde hechtte
aan de innerlijke samenhang van zijn commentaar. Was het gemakzucht om hele lappen tekst
over te schrijven? Tijdgebrek? Gemis aan kennis om zelf een gedegen uitleg te presenteren?
Gezien zijn gangbare werkwijze lijkt dit alles niet aan de orde. Was Beda zo’n autoriteit dat
hij niet om hem heen wilde? Dat laatste was zeker een motief dat voor hem telde. Eerder
signaleerde ik al de bewondering die Hrabanus voor Beda koesterde. Maar er speelde ook iets
anders mee. Het lijkt een bewuste keuze van Hrabanus om stem en tegenstem te laten klinken
en te kiezen voor exegetisch patchwork. De welwillende manier waarop hij zijn Hebraeus
gebruikte, verraadt dezelfde houding.
Tegelijk kan worden vastgesteld dat hij niet in het wilde weg teksten overnam, maar
bewust selecteerde en bepaalde zaken achterwege liet. De haast lyrische beschrijvingen die
Beda van het Oude Testament in harmonie met het Nieuwe Testament ten beste geeft, laat
Hrabanus lang niet altijd passeren. Dat de perfectio van de oudtestamentische Schrift zo
overvloedig is, dat zij alle mysteries van het Nieuwe Testament bevat, en dat zeer veel patres
van het Oude Testament in hun leven zo’n hoge mate van volmaaktheid wisten te bereiken dat
zij niet de minderen van de apostelen zijn, is voor hem duidelijk een brug te ver.267 Ook de
verwijzing naar de protomartyr Abel (meestal speciaal gereserveerd voor
nieuwtestamentische Stephanus) 268, naar Henoch, Noach, Lot, Abraham en Jozef als
deugdzame exempels 269 laat Hrabanus ongekopieerd.
Het onderhouden van de geboden van de decaloog - met volmaakte liefde en een hart
dat wijd is in de Heer - door velen die leefden voor de geboorte van Christus, slaat Hrabanus
eveneens over.270 Hetzelfde geldt voor de opvatting van Beda, dat wie in dit leven de geboden
van de decaloog vervult door zowel God lief te hebben die je in dit leven niet ziet (de eerste
drie geboden), als de naaste die je wél ziet (de overige zeven geboden), in het hiernamaals
zowel God als de naaste, verheerlijkt in God, zal zien.271
Beda was ervan overtuigd dat de Heilige Schrift voor beide volkeren, voor Jood en
christen, geschreven was ter verlichting (illustratio) en verkwikking (refectio). Maar of
Hrabanus dat ook vond, is de vraag. Hij citeert de betreffende passage in ieder geval niet.272
Evenmin neemt hij van Beda over dat de primitiva ecclesia haar eerste bloei aan Joden te
danken had en dat op het einde der tijden heel Israël gered zal worden, hoewel deze gedachte
van Paulus hem niet vreemd was.273 Joden en heidenen als broeders in Christus274, de
uitverkorenen van beide volkeren in één stad van vrede 275, besnedenen en onbesnedenen door
267

De Templo, p. 157-158. Vgl. Hrabanus, In libros IV regum, 141A. Zelfde geval in De Templo, pp. 200-201.
Vgl. Hrabanus, In libros IV regum, 168A. De Templo, p. 217 . Vgl. Hrabanus, ibidem, 174D.

268

De Templo, p. 162, vgl. Hrabanus, ibidem, 143A.

269

De Templo, p, 229, vgl. Hrabanus, ibidem, 181C.

270

De Templo, p. 162. Vgl. Hrabanus, ibidem, 143A. Het ‘wijde hart’ leidt Beda af uit de breedte van de porticus
(1 Kon. 6,3).

271

De Templo, p. 227; Vgl. Hrabanus, ibidem, 186B.

272

De Templo, pp. 230-231.vgl. Hrabanus, ibidem, 182A.

273

De Templo, p. 183.Vgl. Hrabanus, ibidem, 157A. Vgl. Heil, Kompilation, p. 271.

274

De Templo, p. 185. Vgl. Hrabanus, ibidem, 158A-B.

275

De Templo, p. 206. Vgl. Hrabanus, ibidem, 170C.
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geloof, hoop en liefde verenigd in Christus 276, Hrabanus zwijgt erover. Dat alles neemt niet
weg, dat Hrabanus in zijn citaten uit De Templo de algemene irenische tendens van Beda niet
loslaat. Wel haalt hij er hier en daar wat al te verzoenende kantjes af, zodat het onderscheid
tussen Oude en Nieuwe Testament, tussen Joden en christenen, niet al teveel verdoezeld
wordt. De theologische heilshistorische visie van Beda waarin Joden en christenen niet zozeer
tegenover elkaar worden gesteld, maar eerder in het verlengde van elkaar worden gezien, was
voor Hrabanus in zijn tijd blijkbaar minder gemakkelijk over te nemen.

Samenvatting
De bestudering van het Koningencommentaar van Hrabanus Maurus vormde het tweede
paneel van het exegetische drieluik dat in dit boek centraal staat. Wat was erop te zien? In de
eerste plaats een portret van de abt van Fulda als exegeet, en wel ‘a portrait in a landscape’.
Hrabanus was geen geval apart maar representeert de intellectuele stroming in de
Karolingische wereld waarin Bijbelonderzoek de kern van de zaak was. Het leek me juist om
dat op het middenpaneel naar voren te halen. Tot die stroming behoorde ook Claudius van
Turijn en, zoals we in het volgende hoofdstuk zullen zien, de monnik Angelomus. Met
Claudius deelde Hrabanus de bijna encyclopedische benadering om elk Bijbelboek van een
commentaar te voorzien. Met Angelomus, die zelf van de Koningenexegese van Hrabanus
profiteerde, verbond hem de interesse voor de Hebraeus.
Hrabanus was leerling van Alcuin en via deze leermeester werd hij opgenomen in een
grote exegetische traditie. Via Alcuin was hij verbonden met Beda Venerabilis die op zijn
beurt een brug vormde naar Gregorius de Grote. Dat is ook het beeld dat Notker in zijn
biografie van Karel de Grote zo graag naar voren haalde. Hij noemt Alcuin daar een
discipulus van Beda, die zelf de geleerdste exegeet na de heilige Gregorius was.277 De glans
van orthodoxie straalde zo ook af op Hrabanus. Hij hechtte er veel waarde aan om de
letterlijke of historische exegese te verbinden met de mystieke of allegorische verklaring.
Letter en geest konden volgens hem niet zonder elkaar. Daarmee ging hij verder in het spoor
van Beda en Alcuin. Tegelijk ging Hrabanus een eigen weg in zijn Bijbeluitleg door een
Joodse exegetische bron een centrale plaats te geven met als gevolg dat er niet alleen lof, maar
ook kritiek kwam op deze magister orthodoxus. Aan de hand van Hiëronymus verdedigde hij
zich daartegen.
Na dit portret analyseerde ik twee brieven van Hrabanus die in betrekking stonden met
zijn Koningenexegese. Dat leverde belangrijke informatie op over de aanleiding en datering,
zijn beoogde lezers en werkwijze. Het gaan in de patrum vestigia betekende voor hem ook:
verantwoording afleggen van zijn bronnen door de namen van de geciteerde patres te
vermelden in de marge van zijn commentaar. Ook hier volgde hij Beda op de voet. Verder
bleek uit deze brieven dat de geschiedenissen van de Bijbelse koningen voor Hrabanus niet
los stonden van zijn eigen tijd. Zij waren immers in zijn ogen bedoeld als exempla voor de
geestelijke en wereldlijke rectores en hadden in die zin een praktisch oogmerk.
Daarna besteedde ik aandacht aan eerder onderzoek dat gericht was op de opvattingen
van Hrabanus betreffende het populus prior. Inmiddels bekende geschiedkundigen zoals
Johannes Heil en Bath-Sheva Albert kwamen daarbij opnieuw in beeld. Het meest in de buurt
van mijn eigen onderzoek kwam de studie van Jean-Louis Verstrepen. Evenals ik richtte hij
zich met vergelijkbare vragen op het Koningencommentaar van Hrabanus. Ik maakte
duidelijk waar mijn benadering met die van hem overeenkwam en waar de verschillen lagen.
276

De Templo, p. 211. Vgl. Hrabanus, ibidem, 172D.
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Notker, Gesta Karoli Magni, p. 3, r, 8-9.
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Anders dan Verstrepen ging ik vooral na wat Hrabanus uit zijn Joodse bron overnam en niet
zozeer wat hij wegliet. Uitvoeriger dan hij analyseerde ik bovendien het gebruik dat Hrabanus
van de Joodse historicus Josephus maakte en vergeleek dat met zijn verwerking van de
exgetische aantekeningen van de Hebraeus.
In tegenstelling tot wat Heinz Schreckenberg stelde, constateerde ik dat in dit
commentaar van Hrabanus Josephus niet doorlopend noch bij uitstek werd ingezet om een
anti-Joodse polemiek van munitie te voorzien. Van de 25 citaten uit de Antiquitates Iudaicae
is er slechts één die in die zin beschouwd zou kunnen worden. Daarnaast citeert Hrabanus één
keer de uitspraak uit Josephus’ Bellum Iudaicum waarin de verwoesting van Jeruzalem wordt
beschouwd als een straf voor het aandeel van de Joden bij de kruisiging van Christus. Dat
deze uitspraak een latere christelijke interpolatie was, wist Hrabanus niet. Aan de hand van
een bespreking van de 25 citaten kon ik vervolgens vaststellen dat Hrabanus Josephus vooral
aan het woord laat als een historicus met een levendige pen, waarvoor hij bij zijn lezers aan
het hof ongetwijfeld belangstelling mocht verwachten. Vermoedelijk ligt hier het antwoord op
de vraag waarom Josephus alleen in de lopende tekst wordt genoemd en niet zoals Augustinus
of Gregorius met een eigen siglum in de marge wordt vermeld. Hij behoorde tot een andere
categorie, niet die van de godgeleerde patres met hun mystieke interpretaties, maar die van de
historische narratio.278 Hrabanus achtte beide categorieën, significatio rerum mysticarum én
de pura veritas historiarum, noodzakelijk voor een doeltreffend bijbelcommentaar.279 Dit
stemt overeen met zijn meer algemene pleidooi voor wetenschappelijke kennis waarbij de
artes liberales nadrukkelijk zijn ingesloten.280
Na de receptie van Josephus in kaart te hebben gebracht richtte ik mij enerzijds op het
gebruik dat Hrabanus maakte van zijn Hebraeus, en anderzijds op zijn opvattingen over het
Joodse volk. Ik constateerde dat Hrabanus’ verwijzingen naar de term Hebraeus drie
betekenissen kon hebben: de auteur van zijn Joodse bron, de Hebreeuwse Bijbeltekst en
Joodse interpretaties van een Bijbelpassage. Alleen bij de laatste betekenis laat Hrabanus een
enkele keer enige reserve horen. Grosso modo staat hij uiterst welwillend tegenover zijn
Hebraeus.
Heeft de positieve houding waarmee Hrabanus in zijn exegese van 1 en 2 Samuël zijn
Hebraeus tegemoet trad, zo vroeg ik mij af, gevolgen voor de standpunten die hij innam ten
opzichte van de Joodse godsdienst en het Joodse volk? Het antwoord is: nee. Die twee zaken
stonden voor hem blijkbaar los van elkaar. Zijn polemische uitvallen tegen de Joodse religie
hebben veel scherpere contouren dan de uitspraken waaruit respect spreekt, zeker als we
rekening houden met die passages waarin hij zelf - gezien de M in de marge - en niet een van
de patres aan het woord is. In die zin acht ik Hrabanus niet zo irenisch als Jean-Louis
Verstrepen in zijn artikel signaleerde. Als er sprake is van een zekere waardering dan betreft
het in de meeste gevallen Joden die zich tot Christus hebben bekeerd. Het perspectief van
Paulus (Ro. 11, 26) dat op het einde der tijden Joden het heil deelachtig worden, laat hij niet
los. Maar verder sluit hij zich aan bij het anti-Joodse repertoire van autoriteiten als Augustinus
278

Op vergelijkbare wijze had Hiëronymus in zijn De viris illustribus Josephus een plaats gegeven. Het is
opvallend dat Hiëronymus daar opmerkt dat volgens Josephus de verwoesting van Jeruzalem te maken had met
de moord op Jacobus: ‘Hic in decimo octavo Antiquitatum libro, manifestissime confitetur, propter
magnitudinem signorum, Christum a Pharisaeis interfectum, et Joannem Baptistam vere prophetam fuisse, et
propter interfectionem Jacobi apostoli, dirutam Hierosolymam.’ (caput 13).
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Hanns-Christoph Picker, Pastor Doctus. Klerikerbild und karolingische Reformen bei Hrabanus Maurus, p.
209.
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Ibidem, p. 220 met een verwijzing naar het Koningencommentaar van Hrabanus, die daar opkomt voor de
studii liberales en het verhinderen daarvan een duivelse streek vindt (Hrabanus, In libros IV regum, 42B-C).
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en Isidorus van Sevilla met thema’s als de weigering van de Joden om in Christus te geloven,
hun perfidia, hun blindheid, hun rol bij de kruisiging van Christus, de translatio van het heil
naar de volkeren, het einde van het Joodse priesterschap en koningschap, de onwil van de
synagoge om haar ‘carnale’ leeswijze van Wet en Profeten op te geven. Wel is het zo, dat hij
soms citaten van kerkvaders op subtiele wijze verandert en hun oordelen over Joden hier en
daar verzacht.281 Ook heeft hij aandacht voor de heilzame rol van Mozes en de profeten voor
het Joodse volk en weet hij dat christenen wet en profeten te danken hebben aan het populus
prior. De wijze waarop Hrabanus Beda’s De Templo in zijn commentaar verwerkte, versterkt
deze kant.
Maar dat neemt niet weg dat er een opvallende tegenstelling bestaat tussen enerzijds
zijn negatieve oordelen over het Joodse volk en anderzijds zijn benadering van zijn
Hebreeuwse bron. Hij weigert in ieder geval te spuwen in de Joodse bron waaruit hij heeft
gedronken. De traditio ebraeorum waarvan hij rijkelijk gebruik maakte, zoals hij zelf in zijn
brieven en commentaar laat weten, en de carnalis sensus Iudaeorum die hij doorlopend
bestrijdt, zijn daarmee twee gescheiden werelden. Hrabanus lijkt zo de maker van een Joods
dubbelportret, waarmee hij tegelijk iets over zijn eigen ambivalentie onthult, koorddansend
tussen aantrekking en afwijzing, met de ene hand nemend wat hij met de andere geeft.
Dezelfde ambivalentie zien we in zekere zin terug in zijn typologische exegese. Koning Saul
is de typus van het hoogmoedige Joodse volk, maar als gezalfde is zijn dood een
vooruitwijzing naar de dood van Christus. Ik denk niet dat Hrabanus een gespleten
persoonlijkheid was. Zijn ambivalentie is die van zijn tijd waarin enerzijds bedreigde Joden
zoals Gaudiocus en zijn zonen beschermd werden door het hof, maar anderzijds Bodo,
eenmaal Jood geworden, verketterd werd. De anti-Joodse oordelen van Hrabanus, zeker als hij
zelf aan het woord is, zouden kunnen duiden op actuele spanningen tussen christenen en
Joden zoals die in hoofdstuk 2 en 3 naar voren kwamen. Tegelijk weerspiegelt zijn gebruik
van Hebraeus een dimensie die eveneens in die hoofdstukken zichtbaar werd: de gewone
sociale omgang tussen Joden en christenen, ‘living together’ met ‘rapports de bon voisinage’.
De Bijbelse exegese was niet de aangewezen plaats voor polemiek betreffende het gebruik
van zijn Joodse bronnen. Dat werd anders zodra die exegese aan het hof en in abdijen werd
gelezen en gerecipieerd. Dan begonnen de discussies en lieten critici zich horen, zoals blijkt
uit de ergernis van Hrabanus over de betweters die hem op hoog niveau de mantel uitveegden
vanwege zijn gebruik van citaten uit suspecte bronnen.
Ik ben dit hoofdstuk begonnen met het bezoek van Hrabanus aan het hof in Frankfurt
in 839. Omtrent die tijd - het precieze jaar staat niet vast - werkte Angelomus in zijn klooster
in Luxeuil aan zijn uitleg van de Bijbelse boeken der Koningen. Het commentaar van
Hrabanus had hij bij de hand. Het wordt tijd het laatste paneel van het drieluik te bekijken.
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Verstrepen, ‘Raban Maur’, pp. 36-38. Idem, ‘L’exégèse de Raban Maur’, pp.173-174.
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6. Angelomus van Luxeuil
Inleiding
In vergelijking met Claudius en Hrabanus heeft Angelomus een klein oeuvre op zijn naam
staan. Deze monnik uit het klooster van Luxeuil, aan het eind van de zesde eeuw gesticht door
de beroemde Ierse peregrinus Columbanus, is minder bekend geworden dan zijn beide
tijdgenoten. In een recente bundel met artikelen over ‘Hrabanus en zijn tijd’ uit 2010 wordt
Angelomus niet eenmaal genoemd.1 De meest uitvoerige studie over Angelomus is van de
hand van Silvia Cantelli uit 1990.2
Over Angelomus zelf weten we bijzonder weinig. Afgezien van het feit dat de naam
van deze monnik genoemd wordt onder de nomina fratrum de coenobio Luxouium in het
Liber Confraternitatum van de abdij Reichenau3, komt alle verdere contemporaine informatie
over het leven van Angelomus van Luxeuil uit zijn eigen werk. In geen enkele andere bron uit
de negende eeuw zijn tot nu toe gegevens over hem aangetroffen. Zijn precieze geboortejaar
en sterfjaar kennen we niet. In ieder geval is hij na 851 gestorven, want in dat jaar schreef hij
een brief aan keizer Lotharius.4 Van Angelomus zijn drie Bijbelcommentaren bekend: één
over Genesis, één over de Bijbelse Koningenboeken en één over het Hooglied.5 Of hij nog
meer exegetische werken heeft geproduceerd, is onbekend.6
Aan het eind van mijn eerste hoofdstuk heb ik al stilgestaan bij de Migne-editie van
Angelomus’ werk in PL 115, de overgeleverde handschriften van zijn Koningencommentaar
en het tot nu toe beperkte onderzoek naar de bronteksten die Angelomus heeft gebruikt. Het
oudste handschrift (Leiden, BPL 16, Xe s.) geeft als titel: Liber stromata in volumine regum.
De editie van Migne heeft daarentegen als titel Enarrationes in libros regum. Als het oudste

1

Philippe Depreux e.a. (eds), Raban Maur et son temps. In Depreux, Prosopographie, komt Angelomus
evenmin voor.
2

Silvia Cantelli, Angelomo e la scuola esegetica di Luxeuil, Vol. 1 & 2, Spoleto 1990. Verder: Chevalier-Royet,
Lectures, pp. 116-120; 233-242; 248-251; 254-257; Michael Gorman, ‘The Commentary on Genesis of
Angelomus’; M.L.W. Laistner, ‘Some Early Medieval Commentaries on the Old Testament’, in: idem, The
Intellectual Heritage of the Early Middle Ages, New York 1957, pp. 181-201 (oorspr. in Harvard Theological
Review 46 (1953), pp. 27-46); Max Manitius, Geschichte der lateinischen Literatur, Erster Teil: Von Justinian
bis zur Mitte des Zehnten Jahrhunderts, München 1911, pp. 418-421.
3

Zie Laura Williams, ‘Continuities at the Luxeuil Scriptorium: Merovingian to Carolingian’, Manuscripta. A
Journal for Manuscript Research, 53 (2009) 1, pp. 87-130, daar pp. 97-8.

4

De brief is afgedrukt in MGH, Epistolae Karolini Aevi, III, ed. Dümmler, Berlijn 1899, pp. 625-629. Voortaan:
Angelomus, Epistolae.
5

De teksten van deze commentaren in PL, 115, cols 107-244 (Genesis), 243-552 (Samuël/Koningen), 551-628
(Hooglied).

6

Zie Gorman, ‘The Commentary on Genesis of Angelomus’, p. 560, n. 6 over twee niet bestaande commentaren
betreffende de profeten en de evangeliën.
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handschrift gelijk heeft, waar veel voor te zeggen is, dan ligt in de daar gebruikte titel
stromata meer nadruk op het collageachtige karakter van zijn commentaar.7
Zijn commentaar op Genesis wordt als zijn vroegste werk beschouwd, daarna volgen
respectievelijk de commentaren op Samuël/Koningen en het Hooglied. Over de dateringen
van deze drie commentaren lopen de meningen uiteen. Manitius geeft als terminus ad quem
van de werken van Angelomus de dood van aartsbisschop Drogo (855).8 Deze bastaardzoon
van Karel de Grote en halfbroer van Lodewijk de Vrome wordt zowel in de het voorwoord bij
het Koningencommentaar als in de begeleidende brief bij het Hoogliedcommentaar door
Angelomus genoemd. Drogo was niet alleen aartsbisschop van Metz, maar ook vanaf 833 abt
van Luxeuil. Niet ver van dit klooster kwam hij aan zijn einde door een ongeluk bij het vissen
in de rivier de Ognon.9 Beide commentaren, aldus Manitius, moeten derhalve tussen 833 en
855 worden gedateerd. Maar hoe zit het met zijn Genesisexegese? Zowel Manitius als
Cantelli beschouwen dit als zijn eerste commentaar. Cantelli gaat er, evenals Gorman, vanuit
dat het niet lang voor 833 tot stand moet zijn gekomen, onder abt Ansegigus, de voorganger
van Drogo.10 Max Laistner dateert de drie commentaren allemaal in de decade 845-855, maar
geeft geen argumenten voor de terminus a quo 845.11 Michael Gorman komt tot een ander
oordeel. Hij dateert het commentaar op Samuël/Koningen tussen 833 en 840, omdat keizer
Lodewijk de Vrome die in 840 sterft, in de praefatio als broer van Drogo wordt vermeld.
Maar waarom zou Angelomus dat nalaten na het overlijden van de keizer? Het commentaar
op het Hooglied is volgens hem kort na 851 tot stand gekomen. Dat valt af te leiden uit de
brief van Angelomus aan Lotharius waarin hij de dood van Irmingarde, de vrouw van
Lotharius, in dat jaar betreurt.12
Zover ik kan zien, heeft in deze argumentaties één belangwekkende opmerking van
Angelomus in zijn Koningencommentaar tot nu toe geen rol gespeeld. Daar beschrijft hij de
verschillende opvattingen die er bestaan over de naam ‘Jeruzalem’ en merkt dan op:
‘Daarover heb ik uitvoeriger gehandeld in het boek dat ik kortelings over Genesis het licht
heb doen zien’(De cuius nomine, plenius in libello quem nuper in Genesim edidimus,
7

Zie mijn eerste hoofdstuk. De editio princeps uit 1530 (ed. Cervicornus) gebruikt zowel stromata als
enarrationes.

8

Max Manitius, Geschichte der lateinischen Literatur, p. 419.

9
Voor Drogo zie Depreux, Prosopographie, pp. 163-167. Depreux vermeldt niet dat Drogo abt van Luxeuil was.
Vgl. echter Christian Pfister, ‘L’Archevêque de Metz. Drogon (823-856)’, in: Mélanges Paul Fabre. Études
d’histoire du Moyen Age, Parijs 1902, pp. 101-145. Voor Luxeuil: p. 123 en 136.
10

Cantelli, Angelomo, p. 84: ‘Nella prefazione al Genesi Angelomo si presenta come l’alunno alla sua prima
esperienza di commentatore …’ en p. 88 met als argument dat Angelomus Drogo zeker zou hebben vermeld als
Drogo toen abt van Luxeuil zou zijn geweest. Vgl. Gorman, ‘The Commentary on Genesis of Angelomus’, pp.
562-563.

11

Laistner, ‘Some Early medieval Commentaries on the Old Testament’, p. 183: ‘Angelomus seems to have
composed his three commentaries approximately during the decade 845-855.’ F. Rädle in Lexikon des
Mittelalters, vol. 1, col. 619, sluit zich hierbij aan. Evenals Steckel, Kulturen des Lehrens, p. 557.

12

Michael Gorman, ‘The Commentary on Genesis of Angelomus’, pp. 562-563. Miller, ‘The Political
Significance of Christ’s Kingship’, volgt de datering van Gorman (p. 195, n. 11).
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disputavimus).13 Hieruit kunnen we in ieder geval definitief concluderen dat zijn uitleg van
Genesis aan die van Samuël/Koningen vooraf is gegaan. Maar, en dat is minstens zo
belangrijk, er blijkt ook uit dat beide commentaren niet al te lang na elkaar zijn geconcipieerd,
gezien het woord nuper (kortgeleden). Wanneer Gorman en Cantelli gelijk hebben wat betreft
de datering van het Genesiscommentaar, dan moet Angelomus’ Koningencommentaar niet
lang na 833 zijn geschreven. Maar dan ontstaat er wel een grote interval tussen de eerste twee
commentaren en dat over het Hooglied, waarvan de datering rond 851 zeker is. Maar staat de
datering die Cantelli en Gorman voor het Genesiscommentaar aannemen, als een paal boven
water? Inderdaad wordt Drogo in de brief bij dit commentaar niet met name genoemd, maar
wel is er sprake van een uitnemende abt die zijn toestemming geeft.14 Zou het hier toch niet
om Drogo kunnen gaan? Dan zou ook het Genesiscommentaar pas na 833 geschreven kunnen
zijn en komen de drie commentaren in de tijd dichter bij elkaar te liggen.15 Een bijkomend
argument om de drie werken van Angelomus niet al te ver uit elkaar te dateren, is het feit dat
zowel in het Koningencommentaar als in zijn exegese van het Hooglied Angelomus’ oude
leermeester Mellinus, zijn belangrijkste leidsman bij zijn Genesiscommentaar over wie we
hierna nog zullen horen, niet wordt vergeten. Zo roemt hij zijn leermeester met dankbaarheid
bij zijn uitleg van 2 Samuël 23: ‘een man in de Schriften geschoold, met liefde voor de
wijsheid, die mij in de heilige teksten placht te onderwijzen’(vir quidam doctus in Scripturis,
et solers in amore sapientiae, qui me in sacris litteris erudire consuevit).16 Bovendien is
Angelomus in de tijd dat hij bezig was met zijn exegese van Samuël/Koningen, al
gefascineerd door het Hooglied.17 Alles bijeengenomen zouden, naar het mij voorkomt, de
drie commentaren van Angelomus in de al eerder genoemde volgorde binnen ruim tien,
vijftien jaar geschreven kunnen zijn, van halverwege de jaren dertig tot begin jaren vijftig van
de negende eeuw.18
13

Angelomus, In libros regum, 345C.

14

Angelomus, Epistolae, p. 620, r 7-8: ‘egregio domino permittente ac imperante abbate’. In de brief bij het
Hoogliedcommentaar noemt Angelomus Drogo ‘abbas meus egregius’ (ibidem, p. 623, r. 22). Als het om
Ansegisus, de voorganger van Drogo, zou gaan, dan wordt deze abt dus evenmin bij name genoemd.

15

Gorman, ‘The Commentary on Genesis of Angelomus’, p. 562, n. 15, merkt overigens zelf op dat dit niet
geheel valt uit te sluiten. Wel wordt Drogo bij de twee andere vermeldingen (Angelomus, Epistolae, p. 623 en p.
626) niet alleen abt maar ook pontifex genoemd. Volgens Chevalier-Royet, Lectures, p. 117, zou deze laatste titel
voor Drogo uit 844 dateren, toen hij door de paus tot ‘vicarius Galliarum Germaniarumque partibus’ werd
benoemd. Dat zou impliceren dat het commentaar op Samuël/Koningen ná 844 moet zijn geschreven. Maar
pontifex kan mijns inziens ook gewoon op het bisschopsambt slaan en dan vervalt dit argument.

16

Angelomus, In libros regum, 385C; Vgl. 348A (‘didascolo consentiente’) en 272D-273A (‘mihi tradita
fuerant’). In zijn voorwoord bij het Koningencommentaar noemt hij de ‘traditionem magistri viri disertissimi’
(Angelomus, Epistolae, p. 622, r. 34-35) en verwijst hij naar Mellinus: ‘secundum quod a didascalo inculcata …’
(ibidem, p. 623, r.9), ‘sicut a magistro aure accommodante didici’ (ibidem, r. 29). Hetzelfde bij zijn werk over
het Hooglied: p. 626, r. 37: ‘ex traditione magistri ingeniive mei’.
17

In zijn Genesiscommentaar citeert Angelomus slechts enkele keren het Hooglied (Angelomus, In genesin,
128D [Hoogl. 4, 12-13]; 172B [Hoogl. 2,6 plus uitleg]; 223B [Hoogl. 5,2 plus uitleg]). Maar in zijn commentaar
op het eerste hoofdstuk van 1 Samuël tel ik alleen al 10 citaten met toelichting: Angelomus, In libros regum,
252C-D (Hoogl. 1,2); 253B-C (Hoogl. 8,8 en 8,9); 253C (Hoogl. 1,8); 255C-D (Hoogl. 1,5); 256A (Hoogl. 3,6);
256B (Hoogl. 6,11); 257B (Hoogl. 2,16 en 8,6); 257D (Hoogl. 1,1).

18
Gorman, ‘The Commentary on Genesis of Angelomus’, p. 566, dateert het Koningencommentaar rond 840 en
legt een verband met de twisten die in het Karolingische Rijk ontstonden na de dood van Lodewijk de Vrome.
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Anders dan in de twee voorgaande hoofdstukken, behandel ik in dit hoofdstuk over
Angelomus niet alleen zijn commentaar op de Boeken der Koningen. Voordat ik daaraan
begin, bekijk ik in de vorm van een eerste kennismaking zijn twee Bijbelcommentaren over
Genesis en het Hooglied. Het geeft me de gelegenheid om zijn Koningencommentaar te
situeren in de wat bredere biografische context van Angelomus, over wie we weinig weten.
Een andere reden daarvoor is dat tot nu toe nauwelijks of geen studie is verricht naar
Angelomus’ interesse voor Joodse expertise bij de uitleg van het Oude Testament. Gelukkig
zijn er twee brieven van hem en enkele andere teksten die zijn Bijbelcommentaren op meer
persoonlijk wijze begeleiden. Daarmee open ik dit hoofdstuk. Daarna bespreek ik zijn
commentaar op het boek Genesis en dat over het Hooglied. Tegen die achtergrond volgt dan
een grondige analyse van zijn Koningencommentaar. Mijn speciale aandacht gaat daarbij uit
naar zijn gebruik van de Hebraeus, die ook Hrabanus in zijn commentaar met zoveel vrucht
raadpleegde. De verschillen die mogelijk tussen Hrabanus en Angelomus op dit punt te
achterhalen zijn, kunnen helpen om deze commentaren een duidelijker plaats te geven in de
exegetische ontwikkelingen van de negende eeuw. De visies op het Joodse volk die daarin
naar voren komen, kunnen zo nog scherper in kaart worden gebracht. Een samenvatting aan
het slot van dit hoofdstuk laat de resultaten daarvan zien.

Angelomus stelt zich voor
Twee van de drie commentaren zijn door Angelomus van een begeleidende brief voorzien. Bij
zijn Genesiscommentaar hoort een brief aan de priester Leotricus, een medebroeder van
Angelomus in zijn klooster te Luxeuil, die om dit commentaar gevraagd had. De brief
functioneert tegelijk als een Voorwoord of Praefatio van dit commentaar. Zijn exegetische
uitleg van het Hooglied is voorzien van een brief aan keizer Lotharius, die in het jaar waarin
zijn vrouw overleed (851), een verzoek daartoe had gedaan.19 Het commentaar op
Samuël/Koningen kent eveneens een Praefatio, maar dit keer niet in de vorm van een aan al
dan niet bekende persoon gerichte brief.20 Verder zijn twee van de drie commentaren nog
voorzien van een gedicht. Zo heeft het Genesiscommentaar een Proemium in versvorm en het
commentaar op Samuël/Koningen een gedicht als Prologus, waarin Angelomus zichzelf
noemt en de lezer vraagt hem te gedenken.21 Daarnaast bevat het Hoogliedcommentaar een

De late datering (c. 855) die Bat-Sheva Albert geeft voor het Koningencommentaar lijkt me onjuist. Dan zou het
Koningencommentaar ná het Hoogliedcommentaar zijn geschreven. Zie Bat-Sheva Albert, ‘Adversus Iudaeos in
the Carolingian Empire’, p. 134. Ze geeft geen argumenten voor deze datering, maar verbindt haar late datering
met een toegenomen anti-judaïsme in dit commentaar van Angelomus.
19

Angelomus, Epistolae, pp. 619-622 (brief aan Leotricus), pp. 625-630 (brief aan Lotharius). Vgl. Migne, PL
115, 108A-110D en 551A-556A.

20

Angelomus, Epistolae, pp. 622-625. Vgl. Migne, PL 115, 243B-246D.

21

MGH, Poet. lat., II (ed. E. Dümmler), pp. 675-676 en pp. 676-677. Vgl. Migne, PL 115, 107A-108A en 245D248B. De beide gedichten zijn grotendeels samengesteld uit citaten ontleend aan Smaragdus, Sedulius en Alcuin.
Zie Manitius, Geschichte der Lateinische Literatur, p. 418 en Francesco Stella, La poesia Carolingia latina a
tema biblico, Spoleto 1993, pp.132-139. Stella geeft ook aandacht aan de eigen werkwijze van Angelomus in
deze gedichten. Aan het slot van zijn poëtische Prologus schrijft Angelomus: ‘Sis memor auctoris, versus cum
legeris istos/ ‘Ange - deus - lomi’, dic, ‘miserere tui’ (p. 677, r. 35-36). God zal hem niet ontbreken!
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uitvoerige inleiding, Incipit, voorafgaand aan het feitelijke commentaar.22 Ook zijn
Genesiscommentaar heeft een kort Incipit na de Praefatio.23 Angelomus voorzag zijn
commentaren bovendien van korte nawoorden en wat betreft zijn Koningencommentaar van
afzonderlijke Praefationes voor ieder van de vier boeken waaruit het commentaar bestaat.24
Uit dit alles blijkt, hoeveel belang Angelomus hechtte aan een goede verantwoording van zijn
werk. Zijn nawoorden en praefationes overstijgen de gebruikelijke demonstratie van deemoed
of oboedientia.25 De lezer wordt niet het bos ingestuurd, maar, voorzien van instructies, als
het ware met kaart en kompas voorbereid op het avontuur dat de lectio divina was.
In deze introducerende brieven en begeleidende teksten schrijft Angelomus onder
meer over zijn bedoelingen met het betreffende commentaar en zijn manier van werken. Zijn
nederigheidstopoi en autorisatiestrategie, die ik niet wil ontkennen, kunnen echter de gang
van zaken tijdens het monastieke leerproces hoe de Heilige Boeken uit te leggen, niet
helemaal verhullen. De werkelijkheid schijnt er gewoon doorheen. Zo geeft Angelomus, zij
het summier, ook enkele autobiografische achtergronden prijs.

De brief aan Leotricus
Uit zijn brief aan Leotricus bij het Genesiscommentaar kan het volgende worden afgeleid.
Angelomus was in het klooster van Luxeuil samen met Leotricus leerling van magister
Mellinus.26 Hij noemt zich zelf levita (iemand met een lagere wijding, vermoedelijk diaken)
en Leotricus priester.27

22

Angelomus, In cantica canticorum, 555A-562B.

23

Angelomus, In genesin, 111A-112B.

24

De nawoorden zijn niet als zodanig in de tekst van Migne gemarkeerd, maar vormen telkens de laatste
passages van het betreffende boek van het commentaar. Angelomus, In genesin, 244A, ook opgenomen in
Angelomus, Epistolae, p. 622. Voor het commentaar op Samuël/Koningen: Angelomus, In libros regum, 550C552A (niet in de Epistolae opgenomen). Voor het Hoogliedcommentaar: Angelomus, In cantica canticorum,
627D-628D, eveneens afgedrukt in Angelomus, Epistolae, pp. 629-630. De wijze van afdrukken in de MGHeditie van de Epistolae suggereert dat de nawoorden bij de brieven horen, wat niet het geval is. De afzonderlijke
praefationes voor 1 en 2 Samuël en 1 en 2 Koningen staan alleen in Migne: Angelomus, In libros regum, 247B248C (voor 1 Samuël); 331B-C (voor 2 Samuël); 391B-D (voor 1 Koningen); 493A-C (voor 2 Koningen).
25

Pace: Steckel, Kulturen des Lehrens, pp. 557-669, die in de begeleidende teksten van Angelomus alleen
‘Autorisierungserzählungen’ ziet.

26

Leotricus wordt ook vermeld in Liber Confraternitatum. Mellinus niet. Zie Williams, ‘Continuities at the
Luxeuil Scriptorium’, p. 98.

27

Michael Gorman heeft in ‘The Commentary on Genesis of Angelomus’ als Appendix I (pp. 603-607) een
vertaling gegeven van de brief aan Leotricus. Vreemd is daarin de aanhef: ‘To distinguished father Fulcitus the
priest, arrayed with the splendour of wisdom and the flowers of the virtues, Angelomus humble priest’. Niet
alleen was Angelomus levita, maar nu lijkt Fulcitus de naam van de medemonnik, waar bedoeld is dat Leotricus
geschraagd werd (fulcitus) door zijn deugden. De Franse vertaling van Pierre Monat, die het complete
Genesiscommentaar inclusief de brief aan Leotricus in het Frans overzette, is preciezer. Zie: Angelome de
Luxeuil, Commentaire sur la Genèse. Traduction, introduction et notes de Pierre Monat. De vertaalde brief op
pp. 15-19. Het gedicht bij zijn Genesiscommentaar heeft in het opschrift: ‘Angelomi diaconi’ (MGH, Poet. lat.
II, p. 675).
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Aanvankelijk verkenden ze de schatkamer van de vier evangeliën en daarna
onderzochten ze het afgronddiepe Oude Testament (abyssos veteri testamenti). 28 Mellinus
heet in deze brief bij het Genesiscommentaar eveneens priester, net als Leotricus. De woorden
van deze erudiete katholieke magister, zijn, aldus Angelomus, ronduit schitterend. Deze
didascalus hielp hem om de bedekking waaronder de mystieke betekenis verborgen zat, weg
te nemen (vastissimos ac mysticos quoque sensus tegmine sublato didascali promulgatione).29
Gemakkelijk was het allemaal niet. Het kostte de nodige zweetdruppels, maar nuttig was het
wel, wanneer zij discussieerden over wat Mellinus te berde bracht (potissimo labore
desudantes proficuaque collatione meditantes 30) en hoe ze dat vervolgens memoriseerden.
Tijdens deze gesprekken over de hemelse woorden (inter colloquia caelestis oraculi )31, zo
schrijft Angelomus, begon Leotricus erop aan te dringen dat hij, Angelomus, wat zij geleerd
hadden van Mellinus aan het perkament zou toevertrouwen, zodat het voor de toekomst
bewaard zou blijven. Het is een vroeg voorbeeld van reportatio die vanaf de twaalfde eeuw
staande praktijk werd bij het onderricht.32 De vraag van Leotricus werd des te dringender,
toen Leotricus eenmaal geroepen was om de taak van pastorale zorg uit te oefenen. Zijn
verzoek was nu, verstoken als hij was van de heilzame kost van Mellinus, ook concreter
geworden en kreeg het karakter van een bevel.33 Het ging hem om het eerste Bijbelboek
Genesis. Leotricus beschikte al wel over de nodige allegorische uitleg betreffende het
goddelijke zesdagenwerk (Hexaemeron), zoals die van Isidorus van Sevilla, maar wat hem
ontbrak was een commentaar dat vooral de letterlijke betekenis (iuxta litteram)34 het volle
pond gaf, hetgeen Angelomus niet gemakkelijk voorkwam. Bovendien vroeg Leotricus aan
Angelomus om ook uitleg te geven van álle mysteries van het gehele boek Genesis en zich
niet te beperken tot de eerste hoofdstukken. Dat commentaar zou dus zowel de letterlijke als
de allegorische betekenis dienen te bevatten. Het probleem wat zich nu echter voordeed, was

28

Angelomus, Epistolae, p. 620, r. 11. Voor de handschriften waarover het klooster in de eerste helft van de
negende eeuw de beschikking had en waarvan Angelomus mogelijk gebruik heeft gemaakt, zie Williams,
‘Continuities at the Luxeuil Scriptorium’, pp. 94-102. Babcock, ‘Angelomus and Manuscripts’, p.435-436 wijst
op de aanwezigheid van een Marcuscommentaar van Beda (= MS Beinecke Library 389), dat sporen van
intensieve bestudering laat zien uit de tijd van Angelomus. Deze citeert dit Marcuscommentaar in zijn exegese
van het Hooglied, zie zijn In cantica canticorum, 579D-580A (‘Nardus est frutex … obsequiis’).

29

Angelomus, Epistolae, p. 620, r.15-16.

30

Ibidem, r. 17.

31

Ibidem, r. 18-19.

32

Vgl. Smalley, The Study of Bible in the Middle Ages, p. 200-208. Zij omschrijft reportatio als volgt: ‘It is a
product of the classroom, arising directly from the needs of the student, and is a cross between two earlier
methods, dictation and writing up notes. The ‘reporter’ is not a professional stenographer but a pupil, who
instead of merely taking notes, tries to get down a full, consecutive account of the lecture.’ (p. 201). Zie verder:
Contreni, ‘The Carolingian School’ (waarin Angelomus overigens niet wordt vermeld).

33

Angelomus, Epistolae, p. 620, r. 28-29: er is sprake van ‘auctoritate prelationis’ en ‘imperare’.

34

Ibidem, r. 30. Uit de nadrukkelijke vraag naar een commentaar iuxta litteram blijkt opnieuw de Karolingische
belangstelling voor deze vorm van exegese, zoals ook al naar voren kwam bij Claudius en Hrabanus.
Hiëronymus werd ooit al met een vergelijkbare vraag geconfronteerd. Zie Dennis Brown, Vir Trilinguis, p. 130
(de vraag betrof een Matteüscommentaar en kwam van Eusebius van Cremona).
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dat Isidorus hier niet meer als gids kon worden gebruikt.35 Angelomus moest meer dan
voorheen zelf aan de slag met Hiëronymus en Alcuin als vraagbaken.
In het vervolg van deze brief, die ons tegelijk een blik gunt in het kloosterlijke
onderricht en de omgang tussen meester en leerling, onderstreept Angelomus dat hij zich
eigenlijk niet opgewassen voelde tegen deze taak. Naar eigen zeggen bezat hij slechts, een
rudimentaire kennis van de Artes Liberales met zijn retorische kunstgrepen van syllogismen
en tropen. Eloquentie was bovendien niet zijn sterkste kant, zo laat hij weten. In dat verband
zegt hij ook dat hij zich niet gesterkt weet door de ‘bloem van de oude wetenschap’ (non
etiam flore veteris scientiae fultus ).36 Hier lijkt de nederigheidstopos inderdaad de boventoon
te voeren.37 Het andere probleem waarmee hij zich geconfronteerd zag, was de tekst zelf van
Genesis, die hij zo duister vond dat hij nauwelijks kans zag hier verheldering te brengen.
Maar ondanks dat, en na lang aarzelen begon hij eraan als een bootsman die schipbreuk heeft
geleden en zich probeert te redden te midden van stormachtige golven.38 Hoe dat afloopt
beschrijft Angelomus als volgt.
Toen hij het gedeelte over Gods zesdagenwerk iuxta hystoriam klaar had, wilde hij er
een punt achter zetten. Daarop kwam Mellinus plotseling opdagen en vroeg hem - hij noemt
Angelomus hier zijn geliefde zoon - vol nieuwsgierigheid wat hij met zoveel ijver aan het
schrijven was. Angelomus durfde het niet verborgen te houden en Mellinus nodigde hem
vervolgens uit alles voor te lezen. Complimenten volgden, maar tegelijk - Mellinus blijft
leermeester - kreeg Angelomus de raad om het geschrevene nog eens te vergelijken met wat
Augustinus over hetzelfde onderwerp had geschreven. De brief vermeldt ook om welk boek
van Augustinus het precies gaat: De Genesi adversus Manichaeos.39 Dat is een interessante
verwijzing, omdat Augustinus in dit vroege werk uit 388/389 zelf nog tot klaarheid probeerde
te komen met de verschillende betekenissen van een exegese secundum litteram.40 De
gemaakte vergelijking met de tekst van de bisschop van Hippo, zo schrijft Angelomus
vervolgens, viel goed uit. Overeenkomsten waren er niet alleen qua strekking (in sensu), maar
hier en daar zelfs in letterlijke passages (in quibusdam locis syllabisque). Dat kon
vanzelfsprekend maar een ding betekenen: Mellinus spoort op honingzoete wijze (nomen est
omen) Angelomus aan nu ook de rest van Genesis van commentaar te voorzien. Zo gezegd, zo
gedaan.
35

Gorman, ‘The Commentary on Genesis of Angelomus’, p. 604, denkt hier aan Mellinus (‘our learned
teacher’), Maar Isidorus ligt meer voor de hand, gezien de context en het gebruik van ‘a tanto doctore’. Pierre
Monat in zijn vertaling van Angelomus’ Genesiscommentaar gaat uit van Isidorus (p. 17).

36

Angelomus, Epistolae, p. 621, r. 7-8.

37

Uit zijn brief aan Lotharius blijkt dat Angelomus les heeft gegeven aan het hof in de Artes liberales. Maar dat
is wel later (ca. 851). Vgl. Angelomus, Epistolae, p. 625, r. 27.

38

Laistner, ‘Some Early Medieval Commentaries on the Old Testament’, p. 185, n. 5, wijst erop dat Angelomus
veel nautische terminologie gebruikt en oppert dat Angelomus voor zijn kloosterleven begon ergens aan zee is
opgegroeid.
39

Angelomus, Epistolae, p. 621, r. 28.

40

Vgl. Fredriksen, Augustine and the Jews, pp. 134-137. Daar ook de correctie die Augustinus aanbracht in zijn
Retractationes betreffende zijn uitleg van Genesis ad litteram. Hij beoogde daarmee een exegese secundum
historicam proprietatem, daarmee het accent leggend op het historisch karakter van de tekst.
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Angelomus besluit zijn brief nog met een korte uiteenzetting over zijn gebruik van de
woorden van de heilige vaders. Hij hanteerde ze, zo laat hij weten, als bevestiging van zijn
eigen teksten.41 Voor zijn eigen onooglijke beekje (rivulum exiguum) tapte hij uit grote
rivieren en diepe watermassa’s. Zaken die hij opgestoken had uit de mondelinge overlevering
door Mellinus (ex traditione), maar die hij niet in boeken van het klooster kon vinden, had hij
toch opgenomen samen met wat hij had afgeschreven.42 Tot slot onderstreepte hij dat het hem
niet alleen om de historische waarheid (veritatem hystoriae) ging, waar Leotricus in het
bijzonder naar had gevraagd, maar minstens zozeer om de spirituele en morele zin. De
hystoria moge ons de waarheid van de gebeurtenissen en de betrouwbaarheid van het verhaal
inprenten, het geestelijke begrip leidt ons naar de geheimen van de hemelse typologieën en de
morele verklaring nodigt ons uit beter te gaan leven.43

De praefatio van het Koningencommentaar
Het inleidende schrijven bij het Koningencommentaar levert, afgezien van verwijzingen naar
zijn abt Drogo en zijn leermeester Mellinus - hoewel zonder zijn naam expliciet te noemen - ,
minder biografische informatie op. Mogelijk zou je er uit kunnen afleiden, dat Mellinus
intussen gestorven was en Angelomus nu rechtstreeks door zijn abt werd aangesproken.44
Wel zijn enkele andere zaken in deze praefatio van belang. Zo blijkt daaruit dat niet
alleen de medebroeders om dit commentaar op Samuël/Koningen hebben gevraagd, maar ook
‘vele voorname en wijze personen’. Gorman denkt hierbij aan lekenstudenten van buiten het
klooster.45 Zelf ga ik uit van mensen die floreerden in hofkringen. Zij hadden al eerder blijk
gegeven van hun belangstelling voor de Bijbelse Boeken der Koningen en de uitleg daarvan
door iemand als Hrabanus Maurus, zoals we in het vorige hoofdstuk hebben gezien. Zou
Angelomus met het hof intussen ook contacten hebben opgebouwd? In zijn
Genesiscommentaar had Angelomus de lezer al toevertrouwd dat hij aan het hof met eigen
ogen inzage had gehad in de bibliotheca (Bijbel) die Alcuinus had gereviseerd.46 Uit de brief
aan Lotharius kunnen we afleiden dat hij ook les heeft gegeven aan het hof, hoewel dat in een
latere tijd speelt.47 Dat zijn abt Drogo, zelf uit de hoogste kringen afkomstig, Angelomus

41

Angelomus, Epistolae, p. 621, r. 38: ‘ut ex eorum dictis corroborarem ea quae describerem.’ Zo deemoedig
klinkt dat dus ook weer niet.

42

Ibidem, p. 621, r. 37-622, r. 4. Dezelfde gedachte in zijn praefatio van zijn Koningencommentaar: Ibidem, p.
623, r. 28: ‘quod in libris tractatorum non repperi, sicut a magistro aure accommodante didici, propriis intuli
verbis.’

43

Ibidem, p. 622, r. 7-11. In het dichterlijke proemium krijgt die mystieke en typologische zin ver uit het grootste
gewicht. Zie MGH, Poet. lat., II, pp. 675-676.

44

Zo Cantelli, Angelomo, p. 294. Cf. Gorman, Commentary on Genesis of Angelomus, p. 566.

45

Angelomus, Epistolae, p. 622, r. 33-34: ‘a nonnullis prudentibus et nobilibus viris’. Volgens Gorman, ‘The
Commentary on Genesis of Angelomus’, p. 565, ‘an interesting reference to lay readers and students’(p. 565).

46

Angelomus, In genesin, 160CD. In het vervolg kom ik hierop terug.

47

Angelomus, Epistolae p. 625, r. 26: ‘in vestro sacro palatio’.
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persoonlijk aanspoorde dit commentaar te schrijven, past uitstekend bij zijn mogelijke
contacten met het hof.48
Daarnaast wordt uit het voorwoord bij het Koningencommentaar duidelijk dat in het
klooster van Luxeuil - apud nos, schrijft Angelomus - geen doorlopend commentaar op de
Libri regum van de hand van (een van de) de grote geleerden uit het verleden (doctores
antiqui) aanwezig was.49 Reden te meer voor Angelomus om zelf aan de slag te gaan. Hoe hij
dat dacht te gaan doen, beschrijft hij vervolgens eveneens. Hij zal daarbij gebruik maken van
de inzichten van zowel oude als moderne deskundigen, waarbij hij uit het vele dat bij hen te
vinden is, een nieuwe eenheid zal scheppen (ex multis ad unum). Wanneer hij iets niet in de
voorhanden boeken kan vinden, zal hij zijn eigen woorden gebruiken, zoals Mellinus hem dat
geleerd heeft.50 Er zijn lieden, zo voegt Angelomus eraan toe, die denken dat het in de
Bijbelse boeken van de Koningen alleen maar gaat om koningen die met elkaar strijd leveren,
en om het doen en laten van velerlei lieden, maar die hebben het goed mis.51 Zou hij hier de
Joodse exegese op de korrel nemen? Het verwijt van christenen aan Joden dat zij slechts een
vleselijke uitleg toepasten bij het interpreteren van de Heilige Schrift, was immers wijd en
zijd verbreid. Menige kerkvader had daarover de trom geroerd en Angelomus zelf liet zich in
zijn exegese daarover evenmin onbetuigd.52 Of dacht hij aan zijn aristocratische lezers die de
mystieke binnenkant van dergelijke geschiedenissen misschien te weinig in de gaten hadden?
Als monnik wist hij natuurlijk wat Benedictus in zijn regel had neergeschreven over de
boeken der Koningen als minder stichtende lectuur voor het slapen gaan.53 Ik vermoed dat hij
met deze opmerking toch vooral de Joodse exegese op het oog had . Hoe dan ook, de
meervoudigheid van betekenissen vormde voor Angelomus het uitgangspunt van zijn
commentaar. Om dat nog eens extra te onderstrepen, beschrijft hij hoe je zelfs op zeven
manieren de uit te leggen tekst kunt benaderen, al geeft hij aan dat hij zelf vooral de
drievoudige uitleg zal toepassen: naast de historische betekenis betreft die de allegorische en
48

Ibidem, p. 623, r. 14-23. Cf. Cantelli, Angelomo, p. 376. Anders Gorman, ‘The Commentary on Genesis of
Angelomus’, p. 564, die Angelomus typeert als ‘an outsider at the court’.

49
Ernst Dümmler concludeert dat dit betekent dat de Expositio librorum regum van Hrabanus Maurus niet in
Luxeuil voor handen was (Angelomus, Epistolae, p. 622, n. 1). Gorman ‘The Commentary on Genesis of
Angelomus’ lijkt het daarmee eens te zijn (p. 565). Maar Hrabanus valt niet onder de doctores antiqui. Hij
behoort tot de doctores moderni. Cf. Laistner, ‘Some Early Medieval Commentaries on the Old Testament’, p.
184.
50

Angelomus, Epistolae, p. 623, r. 26-39.

51

Ibidem, 622, r. 37-623, r. 1: ‘non alia contineri nisi prelia regum actusque multorum.’ Hij verwijst daarbij ook
naar zijn exordium (dat dus eerder is geschreven dan de praefatio, zoals het gehele commentaar) bij zijn
commentaar op 1 Samuël. Daar schrijft hij: ‘In quo quidem volumine (quanquam nonnulli, scientiae spiritalis
intelligentiae ignari, aut humanae solummodo sapientiae dediti, aiunt nihil aliud posse intelligi nisi superficies
historiae, et praelia Regum, ac casus multorum), multa tamen sacramenta Christi et Ecclesiae variis scilicet
modis continere videntur.’(Angelomus, In libros regum, 247BC). Blijkbaar signaleerde hij tendensen waarin
alleen de letterlijk of historische verklaring voor zinnig werd gehouden en de spirituele of mystieke uitleg werd
afgewezen. Bat-Sheva Albert, ‘Adversus Iudaeos in the Carolingian Empire,’ p. 129, n. 55, denkt hierbij aan
kritiek van Angelomus op Hrabanus. Maar dat strookt niet met de talloze allegorische passages in de exegese
van Hrabanus.
52

Zie bijvoorbeeld zijn commentaar op 1 Sam. 2, 3-4: In libros regum, 263A-266D. Zie mijn analyse hierna.

53

Regula Benedicti, c. 42.4.
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morele zin. Toch geeft hij in zijn praefatio nog wel een toelichting op deze zevenvoudige
exegese. Hij verwijst naar het verzegelde boek (liber signatus) uit de Apocalyps waar sprake
is van zeven zegels. Alleen de leeuw uit de stam van Juda die de sleutel van David heeft, is in
staat deze zegels te openen.54 Vervolgens verduidelijkt Angelomus een voor een deze
hermeneutische regels met eigen voorbeelden uit de boeken Samuël/Koningen.55 De eerste is
de historische verklaring. De zevende is de morele uitleg. De vijf daartussen staan alle in
betrekking tot de allegorische uitleg. Zo is de tweede de allegorische uitleg zonder dat een
letterlijke interpretatie mogelijk is. De derde is juist weer een mix van historische en
allegorische exegese. De vierde betreft het onderscheid tussen de eigenlijke (proprie) en de
metaforische (tropice) betekenis. De vijfde noemt Angelomus de parabolis. Daarin gaat het
om het verschil tussen wat gezegd wordt en wat geschreven staat (quando aliud dicitur et
aliud invenitur scriptum). Dat lijkt als twee druppels water op het onderscheid tussen Qere
(wat wordt gelezen) en Ketiv (wat is geschreven) uit de Joodse masoretische hermeneutiek,
dat we in de vorige hoofdstuk onder meer tegenkwamen bij de Hebraeus. De zesde betreft
prefiguraties van de eerste en de tweede komst van Christus. 56

De brief aan Lotharius
Het epistel uit 851 dat het Hoogliedcommentaar van Angelomus begeleidt, is gericht aan
Lotharius (795-855), die in dat jaar zijn vrouw Ermengarde na dertig jaar huwelijk had
verloren.57 Vanaf 817 droeg hij als oudste zoon van Lodewijk de Vrome de titel van
imperator, samen met zijn vader Lodewijk. In 840, toen zijn vader stierf, volgde hij hem als
keizer op. In 843 (verdrag van Verdun) kreeg hij het middengedeelte van het Frankische Rijk
onder zijn gezag, een gebied dat zich uitstrekte van Frisia tot Benevento. Uit deze brief valt
op te maken, dat Angelomus enige tijd aan het hof heeft verkeerd om onderricht te geven in
de vrije kunsten en de exegese van de Heilige Schrift. Wanneer en waar precies en onder
welke omstandigheden blijft onduidelijk. Het gebruikte woord ‘nuper’58 suggereert, dat het
54

Zie Apoc. 3,7; 5,1-9. Vgl. Jes. 22, 22.

55

Regel 1 wordt toegelicht met 1 Sam. 15, 22; regel 2 met 1 Kon. 1,4; regel 3 met 2 Sam. 11,3; regel 4 met 2
Kon. 3,14; regel 5 met 1 Sam. 21,13 en 2 Kon. 14,9; regel 6 heeft geen verwijzing; regel 7 met 2 Sam. 1,17.

56

Angelomus, Epistolae, pp. 624-625. Voor de achtergrond van deze zeven benaderingen, zie Henri de Lubac,
Medieval Exegesis, Vol. 1: The Four Senses of Scripture, Edinburgh 1998 - Engelse vertaling van de Franse
editie uit 1959 - in het bijzonder het hoofdstuk ‘Multiple Meanings’ (pp. 82-89). Smalley, The Study of the Bible,
p. 41-42 geeft een korte beschrijving (‘This is not, as it is sometimes supposed, a comic piece of overelaboration, it is a real attempt to face the difficulties’). Angelomus heeft deze zeven interpretatieregels mogelijk
ontleend aan Primasius (6e eeuw), maar ze werden oorspronkelijk ontwikkeld door de dissidente Donatist
Tyconius, tijdgenoot van Augustinus. Over Tyconius en zijn invloed op Augustinus: Fredriksen, Augustine and
the Jews, pp. 158-163. Zij stelt: ‘… Tyconius used typology to argue for the two testaments’ theological
concinnity, and even their identity’ (p. 160). Vgl. verder E. Ann Matter, The Voice of My Beloved. The Song of
Songs in Western Medieval Christianity, Philadelphia 1990, p. 53. Haar opmerking over Angelomus en zijn
‘cumbersome seven-fold exegesis … on the book of Kings’ is niet juist. Angelomus hanteert uiteindelijk een
drievoudige uitleg. De Joodse traditie kent de zeven interpretatieregels (middoth) van Hillel. Onderzoek naar
mogelijke raakvlakken met de regels van Tyconius/Angelomus zou voor mijn onderzoek te ver voeren.
57

De brief in Angelomus, Epistolae, pp. 625-629. Vgl. Cantelli, Angelomo, pp. 93-98.

58

Angelomus, Epistolae, p. 625, r. 26-29: ‘Nuper etenim excubante me in vestro sacro palatio sub optenu,
inquam traditionum liberalium artium enucleationumque divinarum scilicet scripturaraum dignata est vestra
sagax prudentia, sicuti non est immemor, accersire vestrae sollerti presentiae mecumque habere oraculum.’
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niet al te lang geleden was. Aan het hof had hij ook gesprekken over godsdienstige
onderwerpen met Lotharius. Deze spiritalia colloquia doen - gezien hetzelfde woordgebruik denken aan de lessen die Angelomus samen met Leotricus ooit kreeg van Mellinus. Lotharius
gaf hem de opdracht om een commentaar op het Hooglied te schrijven. Dat deed Angelomus,
niet na nog eens opnieuw zijn onervarenheid (frugalitatem ingenioli mei 59) voor het voetlicht
te hebben gebracht. Ook vertelt hij dat hij dit als monnik nooit zou hebben aangedurfd zonder
de toestemming van zijn abt, de eerder genoemde Drogo (de oom van Lotharius: patrui
vestri). In zijn brief vertelt hij verder het een en ander over zijn bedoeling met dit
commentaar.
In onderscheid met zijn twee eerdere werken is hierin van letterlijke of historische
uitleg geen sprake meer. Hij herhaalt het wel een paar keer.60 Het Hooglied, zo beaamt
Angelomus paus Gregorius, kan alleen allegorisch en moreel worden verklaard (vergelijk
regel 2 en 7 uit zijn praefatio bij het Koningencommentaar). Het gaat over de liefde tussen
Christus en de kerk of tussen Christus en de ziel. Woorden als kussen (oscula), borsten
(ubera), wang (genae), of lendenen (femora) maken duidelijk dat God neerdaalt tot onze
woorden om ons tot zijn liefde uit te nodigen. Een schilderstuk bestaat wel uit kleuren, maar
het gaat om de pictura. Zo is het ook met scriptura. Wie zich blind staart op de woorden is
een dwaas.61
In zijn brief noemt Angelomus gelijk aan het begin al het onderwerp van het Hooglied:
het huwelijk van Christus en de kerk (Christi et Ecclesiae coniunctio).62 Dat enkele regels
verder twee keer sprake is van de overleden vorstin als ‘coniunx’ 63 zal geen toeval zijn. Zo
afstandelijk-theologisch waren die geleerde monniken uit de negende eeuw nu ook weer niet.
Het commentaar is dan ook bedoeld als een handboekje - encheridion of manuaal - voor de
weduwnaar geworden keizer om zich na zijn ijverig zorgen voor Rijk en Kerk ter vertroosting
te kunnen vermeien in goddelijke zaken.64 Maar dat niet alleen: het behoort immers tot de
59

Ibidem, 625, r. 31. Ook verder in de brief vergelijkbare deemoedstopoi: ‘mihi indocto omnesque liberalium
artium disciplinas non nacto atque oraculis elogiisque divinarum scripturarum inbecilli.’ (p. 626, r. 11-12).

60

Ibidem, p. 627, r. 34-36: ‘… notandum est, quod in hoc libro nil carnale nilque hystoriale requirere debeat, sed
allegoriarum misteria contineri non dubitet.’ Cf. Een vergelijkbare opmerking op p. 628, r. 18-19 en p. 629, r. 13. Ook in de tekst zelf van het commentaar: Angelomus, In cantica canticorum, 577A: ‘Ecce tandem advertis
magnifice Caesar, quam in isagoge praefati sumus quod nil historialiter in hoc volumine reperitur, sed omnia
allegoriam allusionibus redolent, et dramatum decursionibus, moraliumque suavitatibus flagrant.’ Hier in
verband gebracht met de rol van de keizer als beschermer van de kerk tegen kwaadwillenden.
61

Angelomus, Epistolae, p. 627, r.36-628, 1. Voor de vindplaats bij Gregorius: zie Cantelli, Angelomo, p. 387 en
Ann Matter, The Voice of My Beloved, p. 115, n. 32.

62

Angelomus, Epistolae, 625, r. 32.

63
Vgl. Paulus, Ef. 5, 31-32; ‘Propter hoc relinquet homo patrem et matrem suam, et adhaerebit uxori suae: et
erunt duo in carne una. Sacramentum hoc magnum est, ego autem dico in Christo, et in Ecclesia.’
64

Angelomus, Epistolae, p. 626, r. 39-627, r. 2: ‘ut habeat vestra celsitudo velut encheridion, hoc est manualem
quodammodo libellum excerptum, quem congruis horis lectitare Deo favente post studia imperii, post
sollicitudines Ecclesiae ad consolationem divina rimando complaceat.’ Ruminare (letterlijk herkauwen) is een
monastieke term voor het mediteren over de Heilige Schrift. Zie de klassieke studie van Jean Leclercq, L’Amour
des lettres et le désir de Dieu, Initiation aux auteurs monastiques du Moyen Age, Parijs 1957, p. 72. Vgl. hoe in
het lopende commentaar de magnifice Caesar opnieuw rechtstreeks wordt aangesproken: ‘Et ut hostis insidias
antiqui cavere, et aliis praedicare vestra nobilitas docte valeat, hujus voluminis, aliorumque librorum
expositionibus studere congruis post dispositionem imperii horis satagas, ut merito dicere gratulabunda quaeat,
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glorie der koningen om Gods verborgen woord te onderzoeken en de onderdanen daarover te
onderrichten (subiectos docere).65 Het past daarbij goed dat Angelomus in zijn Nawoord van
dit commentaar een vergelijking maakt met Theodosius, keizer van 379-395.66 Deze, zo
vermeldt hij, had met behulp van de grammatica van Priscianus de Romeinse wet gedicteerd
ter correctie van de verkeerde zeden van de Romeinen. Welk een verantwoordelijkheid rustte
er dan wel niet op Lotharius bij het onderzoeken van de goddelijke wet en de Heilige
Geschriften!67 Ook in de loop van het commentaar worden er voor de goede verstaander soms
onverwacht verbanden zichtbaar met de keizerlijk ambiance. Zo duikt in zijn uitleg van
hoofdstuk 2 vers 4 van het Hooglied (introduxit me in cellam vinariam; hij bracht mij in de
wijnkelder) enkele keren het woord palatium op. Angelomus associeerde wijnkelder met
‘paleis’ en gebruikte het woord ‘paleis’ vervolgens als een metafoor. De ‘geliefde’ wordt
binnengeleid in de geheime betekenis van de goddelijke wet (vinum staat hier voor scientia
legis, scientia prophetarum68) om al de dingen die in het Oude Testament zijn gebeurd, te
herkennen. Zo is de wet van het Oude Testament volgens Angelomus een uitgestrekt paleis,
waarin Christus woont.69 Het beeld van het paleis gebruikt Angelomus daarna nog een keer,
ditmaal voor de kerk zelf waarin niet alleen een menigte heiligen verblijf plegen te houden,
maar ook uiteenlopende zielen van allerlei slag. Hij voegt eraan toe: het is zoals in een groot
huis. Daarin zijn niet alleen gouden en zilveren vaten te vinden, maar ook die van hout en
leem. Dit laatste is een citaat uit 2 Tim. 2, 20, dat er nog aan toevoegt: ‘sommige met eervolle,
andere met smadelijke bestemming’. De context in deze brief uit het Nieuwe Testament, die
Angelomus verder niet weergeeft, gaat over het vermijden van profane beuzelpraat en dwaze
twistvragen.70 Wat zou Lotharius, toen hij dat las of hoorde voorlezen in zijn keizerlijke
residentie daarvan wel gedacht hebben? We zullen het vermoedelijk nooit te weten komen.
Maar de paleismetafoor zal hem vast hebben aangesproken.
Opmerkelijk is dat Angelomus in dit epistel aan Lotharius aangeeft dat hij niet, zoals
de gewoonte is van sommige auteurs - te denken valt hier in het bijzonder aan Hrabanus
Maurus -, met letters in de marge zal verwijzen naar geciteerde patres en doctores.
Angelomus gaat het om de eenheid van het eindproduct. Bronnensplitsing is niet aan hem
quod istic legitur: “Introduxit me rex in cellam vinariam, ordinavit in me charitatem”.’ (Angelomus. In cantica
canticorum, 577C)
65

Angelomus, Epistolae, p. 628, r. 21-33, citeert hierbij het boek Spreuken (25,2): ‘Gloria Dei celare verbum et
gloria regum investigare sermonem.’ De passage doet denken aan de Admonitio generalis (Ed. Glatthaar, p. 182)
waar de vorst in navolging van de Bijbelse Josia het volk moet terugroepen tot de cultus van de ware God.

66

Het nawoord wordt in de MGH-editie aansluitend bij de brief afgedrukt (p. 629-630), zonder dat gelijk
duidelijk wordt dat het hier niet gaat om een vervolg van de brief, maar om een aparte tekst aan het slot van het
commentaar. Vgl. Angelomus, In cantica canticorum, 627D-628D.

67
Angelomus, Epistolae, p. 629, r. 19-34. Mogelijk ontleende Angelomus dit verhaal over Theodosius aan ‘De
metris’ van Aldhelm. Zie: Laistner, ‘Some Commentaries on the Old Testament’, p. 194, n. 30. Keizer
Theodosius werd in de negende eeuw vooral gezien en bewonderd als de vorst die onder aansporing van
bisschop Ambrosius boetedoening niet uit de weg ging. Hier komt een andere kant van hem naar voren.
68

Angelomus, In cantica canticorum, 563B, ook 571A.

69

Ibidem, 589A; 590A en 591D-592A.

70

Ibidem, 592D-593A. Vgl. ook: 569D: ‘Ecclesia Dei quasi quaedam domus regis est …’
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besteed, wel ‘bronnenverbinding’. Hij beschouwt zich als een organist: hij bespeelt van
allemaal verschillende pijpen, lange en korte, maar uiteindelijk weet hij met behulp van zijn
handen en vingers te bereiken, dat een harmonieus geluid de oren van de luisteraar bereikt.71
Het laat zien dat Angelomus zich hier, in 851, alsnog mengde in een al langer lopend debat
tussen Karolingische exegeten over de verantwoording van hun bronnen. Hrabanus uitte zich
er in de dertiger jaren over toen hij op dat punt bekritiseerd werd en als door een wesp
gestoken reageerde. Claudius maakte aanvankelijk wel gebruik van dit systeem, dat Beda
indertijd als eerste had ontwikkeld, maar zag er later weer vanaf, omdat hij vond, dat je toch
nooit zeker kon zijn of de verwijzing wel klopte. Angelomus lijkt zich hier dus aan te sluiten
bij het latere standpunt van de bisschop van Turijn, al gebruikte hij een andere argumentatie
waarin de nieuwe eenheid van zijn commentaar voorop stond.

Het commentaar op Genesis
Mijn onderzoek richt zich in het bijzonder op het commentaar dat Angelomus heeft
geschreven bij 1 en 2 Samuël en 1 en 2 Koningen. Eerst zal ik echter stilstaan bij Angelomus’
twee andere oudtestamentische commentaren en nagaan hoe daarin de thematiek van het
Jodendom aan de orde komt. Dat is zinvol, omdat er tot nu toe nauwelijks studies zijn
verschenen die dit onderwerp bij Angelomus behandelen, en die zouden kunnen helpen zijn
exegese op dit punt in de bredere context van zijn werk te plaatsen.72
Volgens Michael Gorman zou Angelomus nog een tweede, langere versie van zijn
Genesiscommentaar hebben samengesteld, waarbij Angelomus door meer gebruik te maken
van citaten uit het werk van Isidorus een sterkere allegorische teneur wist te bereiken.73 Deze
tweede versie, waarin eveneens kleinere gedeelten uit de eerdere versie zouden zijn
weggelaten, is niet uitgegeven. Wel publiceerde Gorman een aantal passages daaruit die hij
vergeleek met de eerdere, bekende versie. Pierre Monat in de inleiding bij zijn Franse
vertaling van Angelomus’ Genesiscommentaar is er niet van overtuigd dat deze tweede versie
door Angelomus zelf is samengesteld.74 In het volgende ben ik uitgegaan van de Migne-editie
die de eerdere versie bevat.75

71

Angelomus, Epistolae, p. 627. Vergelijk ook: ‘ex multis ad unum perduxi’ in zijn praefatio bij zijn
commentaar op Samuël/Koningen (p. 623, r. 28). Dit neemt overigens niet weg dat Angelomus in de lopende
tekst van zijn commentaar regelmatig zijn bronnen noemt of literatuurtips geeft. Voorbeelden bij Gorman,
‘Commentary on Genesis of Angelomus’, pp. 590 - 592.

72

Blumenkranz, Auteurs chrétiens, pp. 178-179, noemt slechts enkele passages uit Angelomus’
Koningencommentaar aangaande Joden. De beide andere commentaren laat hij buiten beschouwing. Hij
constateert ‘une nette aggravation du vocabulaire employé à l’égard des Juifs’ (p. 179). Schreckenberg, Die
christlichen Adversus-Judaeos-Texte, p. 509 volstaat met één alinea over een passage uit Angelomus’
Koningencommentaar. Albert, ‘Adversus Iudaeos in the Carolingian Empire’, pp. 131-135, is tot nu toe de enige
die wel aandacht schonk aan Angelomus’ visie op het Jodendom. Maar in: eadem, ‘Christians and Jews’, noemt
ze Angelomus amper. In Cantelli, Angelomo, komt dit onderwerp evenmin duidelijk aan de orde.
73

Gorman, ‘Commentary on Genesis of Angelomus’, pp. 565, 576-581 en pp. 608-617 (Appendix II).

74

Pierre Monat, ‘Introduction’, in: Angelome de Luxeuil, Commentaire sur la Genèse, p. 10.

75

Angelomus, In genesin, PL 115, cols 243-552.
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Hoewel Angelomus zijn teksten heeft samengesteld uit een grote hoeveelheid langere
en kortere citaten van anderen, richt ik me bij deze bespreking van zijn Gensisexegese in de
eerste plaats op het teksttapijt zoals Angelomus dat zelf heeft gecreëerd en niet op de losse
draden waaruit het geweven is. Ik ga ervan uit, dat het eigen geluid van Angelomus niet alleen
valt af te leiden uit die gedeelten waar hij onafhankelijk van anderen spreekt, maar evenzeer
uit zijn compositorische werkwijze.76 Ik benader Angelomus dus vooral zoals hij zich zelf
graag gelezen zag. Hij maakte zijn opmerking over het weglaten van bronverwijzingen in de
marge niet voor niets.

Uitleg volgens de letter
Angelomus was vanaf het begin geboeid door zaken van filologische en grammaticale aard.
Mogelijk is hier de invloed van zijn leermeester Mellinus zichtbaar. Angelomus vertelt
immers zelf in zijn brief aan Leotricus, dat deze magister belangrijk is geweest voor zijn
aanpak. Letterlijke of historische uitleg enerzijds en allegorische of mystieke uitleg anderzijds
horen volgens Angelomus in veel gevallen bij elkaar. De ene kan dan niet zonder de andere.77
Daarbij geeft hij er de voorkeur aan, dat de historische of letterlijke uitleg voorafgaat aan de
spirituele.78 Zelfs merkt hij op dat indien het allemaal te uitgebreid dreigt te worden, je de
allegorische uitleg nog beter kunt overslaan, dan de letterlijke exegese.79 Mooi is in dit
verband de vergelijking die hij maakt met een muziekinstrument: zonder hout en snaren (de
letterlijke uitleg) kan er geen sprake zijn van zoetklinkende klanken (de spirituele uitleg).80
Deze interesse van Angelomus voor een uitleg iuxta litteram blijkt uit zijn bespreking
van allerlei taalkwesties in zijn Genesiscommentaar. Zo is hij gespitst op verschillen in de
vertalingen van het Oude Testament en vraagt hij zich af welke de beste keuze is. Hij wijst in
dat kader regelmatig op oude Griekse Bijbelvertalingen, zoals die van de Septuagint (oudste
gedeelten uit de derde eeuw voor Chr.), Theodotion (een Griekse vertaling die letterlijker is
dan de LXX en stamt uit het begin van de jaartelling), Aquila, en Symmachus (beide uit de
76

Gorman, ‘Commentary on Genesis of Angelomus’, p. 568, legt volgens mij te veel nadruk op die passages
waar Angelomus onafhankelijk is van zijn bronnen als sleutel tot het verstaan van zijn werk. Bronnenonderzoek
voor zijn Genesiscommentaar werd gedaan door J.B. Hablitzel, ‘Angelomus von Luxeuil und Hrabanus Maurus’,
Biblische Zeitschrift 19 (1931), pp. 215-227; Laistner, ‘Some Early Medieval Commentaries on the Old
Testament’, pp. 186-188; Cantelli, Angelomo, p. 99 en v., ; Gorman, ibidem, pp. 585-587. Pierre Monat,
Angelome de Luxeuil. Commentaire sur la Genèse, noemt nergens Hrabanus als een van zijn bronnen.

77

Angelomus, In genesin, 123B (n.a.v. Gen. 1,28): ‘Hanc sententiam nonnulli historialiter sentiunt, quidam vero
spiritaliter, sed melius, qui utroque modo.’ Zie ook: ibidem, 130C; 206C (‘Secundum utrumque modum’); 214C;
232B-C (‘Utrumque et historiam et allegoriam’). In feite past hij hier dus de derde van zijn zeven
hermeneutische regels toe.
78

Ibidem, 232C: ‘Sed prius historiae fundamenta ponenda sunt, ut aptius allegoriae culmen priori structurae
superponatur.’

79

Ibidem, 126B: ‘hactenus historiam succinta tetigimus … sed spiritalem intelligentiam praetermittimus causa
brevitatis.’ Dezelfde opmerking in 229A: ‘ne modum libelli excedamus’. Dit komt dus neer op de eerste van zijn
hermeneutische regels.
80

Ibidem, 126C-D. Zie bovendien 114B waar de verhouding tussen klank (sonus) en gezang (cantus) dient ter
verheldering van zijn uiteenzetting over de schepping. Alle gezang is klank, maar niet alle klank is gezang,
schrijft Angelomus daar. De eerder geciteerde vergelijking met orgelpijpen past hier ook bij. Angelomus was als
monnik vast een toegewijde zanger.
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tweede eeuw, waarbij Aquila weer dichter bij het Hebreeuwse origineel blijft). Zonder enige
twijfel is Angelomus hier afhankelijk van Hiëronymus.81 Hij is zich ervan bewust, dat de
Latijnse vertaling waarvan hij zelf gebruik maakte, niet altijd overeenstemde met andere
vertalingen of het Hebreeuwse origineel. Een paar keer vermeldt hij codices waarin hij het een
en ander aangetroffen heeft.82 Dergelijke opmerkingen roepen de herinnering op aan de
activiteiten van Theodulf van Orléans, zoals ik die beschreven heb in mijn tweede hoofdstuk.
Welke Latijnse vertaling of vertalingen Angelomus voor zich had liggen, is niet helemaal
duidelijk. Volgens Chevalier-Royet was het de door Alcuin gereviseerde Bijbel die
Angelomus voor zijn Koningencommentaar bij de hand had.83
Angelomus heeft een scherp oog voor de eigen manier waarop de Bijbel zaken en
personen aan de orde stelt. Je zou dat zijn meer literaire benadering kunnen noemen. Hij wijst
de lezer erop wat in de sacra scriptura gebruikelijk is. Direct aan het begin legt hij uit
waarom er in Gen. 1,1 staat dat God hemel en aarde gemaakt heeft (in principio fecit Deus
caelum et terram) en dat daar niet fiat coelum et terra wordt gezegd wordt, zoals bij de
schepping van het licht: fiat lux.84 Hij onderkent dat bij een vergelijking niet alle onderdelen
kunnen worden toegepast. Wanneer Abraham op symbolische wijze God de Vader aanduidt,
dan wil dat nog niet zeggen dat God bejaard wordt.85 Hij weet heel goed dat de Heilige Schrift
op menselijke wijze spreekt (more nostro) en zich aanpast aan wat ons bekend is, zodat we uit
het bekende het onbekende leren kennen.86 Hij constateert ook, dat de Heilige Schrift het niet
altijd precies weet (incertum).87 Soms verbeeld ik me even een stem te horen die je eerder in
de achttiende eeuw zou verwachten bij iemand als Johann Gottfried Herder en zijn advies:
‘Das beste Lesen dieses göttliches Buchs ist menschlich.’88
81

Het betreft vooral de Quaestiones Hebraicae in genesim van Hiëronymus. Soms is er alleen sprake van ‘alia
translatio’ (vgl. 115A; 116A; 138A; 143C; 156D; 207B), maar dikwijls worden de Septuagint en de andere
vertalers met name genoemd. Vgl. 113C (Symmachus), 135D (Aquila, Theodotion), 141B (Septuagint versus
Hebreeuws), 147A-B (Theodotion), 147C-D (Septuagint versus Hebreeuws), 149B (Aquila, Theodotion,
Symmachus), 152D (Aquila), 154B (Septuagint), 173A (Septuagint), 176D (Aquila, Theodotion), 205D
(Septuagint versus Hebreeuws) 223C (Aquila), 227B (Aquila). Vgl. Brown, Vir trilinguis, pp. 55-62 over deze
vertalingen bij Hiëronymus.
82

Ibidem, 135B, 147B, 165A, 180A. Ook hier is hij in de meeste gevallen afhankelijk van auteurs als Augustinus
en Hiëronymus.

83

Chevalier-Royet, ‘Les révisions bibliques’, pp. 251-252. Maar zij sluit niet helemaal uit dat Angelomus ook
een van de versies van Theodulf raadpleegde.

84

Angelomus, In genesin, 114D. Zijn antwoord: ‘Nisi quia prius universaliter nomine coeli et terrae
comprehendum erat, et commendandum quod fecit, et deinde per partes exsequendum …’

85

Ibidem, 199C: ‘non ut Deus senescat’.

86

Ibidem, 118C: ‘Loquitur enim more nostro Scriptura’; 156A: ‘Sed utitur Scriptura usitatis nobis verbis
intelligentibus, ut coaptet se nostrae parvitati, quatenus ex cognitis incognita cognoscamus’ ; 178B : ‘Scriptura,
quae solet’ ; 183C : ‘humano more loquens’ ; 194C-D : ‘Nisi quia locutione Scripturarum solet dici’ ; 196B :
‘more humano loquitur’ ; 227B : ‘more Scripturarum’ ; 228B : ‘solet enim Scriptura sancta’.

87

Ibidem, 170A.

88

J.G. Herder, ‘Erster Brief, das Studium der Theologie betreffend’, in: C. Bultmann & T. Zippert (eds),
Theologische Schriften, Werke 9/1, 1994, p. 145.
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Veritas hebraica
In het verlengde hiervan ligt dat Angelomus geïntrigeerd was door de Veritas Hebraica, het
watermerk van de Hebreeuwse taal en de wijze waarop Joden met Bijbelteksten omgaan.89
Het Hebreeuws beschouwde hij, evenals het Grieks, als een heilige taal. Het woord van God,
de hemelse bibliotheca,90 was erin opgetekend: het Oude Testament in het Hebreeuws, het
Nieuwe Testament in het Grieks. Samen met het Latijn vormden ze bovendien de drie talen
van de titulus op het kruis, die op instigatie van Pilatus was aangebracht met de tekst: ‘Jezus,
de Nazoreeër, de koning der Joden.’ (Joh. 19, 19-20; vgl. Luc. 23, 38). 91 Typerend in dit
verband is dat Angelomus aangeeft dat de evangelist Lucas, die hij een proseliet noemt, de
Hebreeuwse taal niet machtig was. Had hij die kennis immers wel gehad, dan zou hij in zijn
Handelingen van de apostelen niet gesproken hebben van 75, maar van 70 personen waaruit
de familie van Jakob bestond.92 Deze laatste informatie ontleende hij opnieuw aan
Hiëronymus, al of niet via Alcuin.
Omdat hem de kennis van het Hebreeuws ontbrak, ging hij, net als Hrabanus en andere
Karolingische exegeten, daarvoor dus te rade bij de auctoritates antiqui. Hiëronymus was op
dit punt de belangrijkste. Zijn schatplichtigheid aan hem verhult hij nergens.93 Hiëronymus
had niet alleen het Oude Testament uit het Hebreeuws in het Latijn vertaald, maar in vele
andere werken en ook in zijn brieven allerlei kwesties besproken die te maken hadden met de
Hebreeuwse taal en de eigenaardigheden ervan. Voor het Bijbelboek Genesis functioneerde
Hiëronymus’ boek Hebraicae Quaestiones in libro Geneseos als een overvolle schatkamer.
Soms werd Hiëronymus overigens niet rechtstreeks geraadpleegd, maar via anderen, zoals
Beda of Alcuin, die toen beschouwd werden als moderni doctores.94 Daarnaast deed zich nog
een andere mogelijkheid voor: het raadplegen van Joodse tijdgenoten of hun geschriften. Net
als Hrabanus ging Angelomus dat niet uit de weg.
Op basis van deze auctoritates vertelt hij dat de Hebreeën de gewoonte hebben om de
titels van Bijbelboeken af te leiden uit de eerste woorden van de tekst.95 Genesis heet daarom
89

De term zelf, afkomstig van Hiëronymus, komt verschillende malen voor: ibidem, 150C; 153A-B (Hebraeae
linguae veritatem), 171C.
90

Angelomus noemt Hiëronymus ‘coelestis bibliothecae interpres’, ibidem, 162D.

91

Ibidem, 168A.

92

Ibidem, 230B-C. Het gaat om Gen. 46, 27 en Hand. 7,14. Angelomus zegt er nog bij dat het getal 75 uit de
Septuagint komt. En deze vertaling, aldus Angelomus, had toen in de ogen van bijna iedereen een zo grote
autoriteit, dat Lucas er niet tegenin had kunnen gaan. Angelomus citeert hier Hiëronymus’ Quaestiones
Hebraicae bij de betreffende Genesistekst.

93

Ibidem, 164D; 180C (‘beato Hieronymo propalante’); 197A (‘lege interpretationes Hebraicorum nominum
beati Hieronymi’); vgl. ook 150C: ‘quod noster interpres secundum Hebraicam veritatem posuit’ (Pierre Monat
legt dit in zijn vertaling uit als ‘la version de la Vulgate dont dispose Angelome’ p. 99, n. 1, maar dat lijkt me een
te smalle interpretatie, want de veritas hebraica is en breder begrip) en 162D: ‘ut beatus Hieronymus, coelestis
Biblotheca interpres, dicit.’

94

Voor Alcuin gaat het om diens Interrogationes et responsiones in genesin, PL 100, cols 515-566.Voor Beda
om Libri quatuor in principium genesis usque ad natiuitatem Isaac et eiectionem Ismahelis adnotationum, CCSL
118A, ed. C.W. Jones, 1967. Angelomus noemt Beda ‘moderno doctore’ (Angelomus, In genesin, 197B).

95

Angelomus, In genesin, 111A.
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bij hen Breshit (in het begin).96 Woordspelingen in het Hebreeuws, zo constateert hij, zijn
soms moeilijk in vertaling weer te geven. In de Hebreeuwse tekst van Gen. 2,23 staat dat de
vrouw (Issa) uit de man (Is) genomen is. Maar wanneer het Hebreeuwse Issa met het Latijnse
mulier wordt vertaald is het effect weg. Bij vir en virago is dat niet het geval.97
Hij vergelijkt het Hebreeuws met andere talen en stelt het op de eerste plaats.98 Hij is
ervan op de hoogte dat de Hebreeuwse tekst geen klinkers kent, wat gevolgen heeft voor de
uitspraak99. Hij wijst ook op specifieke kenmerken die inherent zijn aan het Bijbelse
idioom.100 Op een bepaald moment in zijn commentaar vraagt hij zich af welke taal God
eigenlijk spreekt: Hebreeuws, Grieks, Latijn? We lezen immers veelvuldig in de Bijbel: ‘En
God sprak.’ Zijn antwoord: Gods spreken is doen en is niet te vangen in de klank van
woorden.101 Zelfs al gaan deze inzichten terug op de patres, dan nog is het veelvuldig citeren
ervan een opvallend gegeven en duidt op een specifieke interesse. Angelomus had ook andere
keuzes kunnen maken.
Sommige min of meer taalkundige kwesties worden door Angelomus verbonden met
Joodse uitlegtradities en eigen onderzoek. Het ‘de Hebreeën delen mee’ (tradunt Hebraei), of
zijn verwijzing naar de ‘de overlevering van de Hebreeën’ (traditio Hebraeorum) zijn niet van
de lucht.102 In een intrigerende, maar wel wat ingewikkelde passage103, die veel duidelijk
maakt over de interesses en aanpak van Angelomus, vertelt hij over de naamsveranderingen
die Abram en Sarai van Godswege te beurt vallen (Gen. 17, 5 en 15). Angelomus, zoals hij
zelf zegt, steunt hier op wat Hiëronymus daarover geschreven had.104 Angelomus doet dan uit

96

Ibidem, 112C-D. Hij geeft daar ook de vertaling van Aquila: ‘in capitolo’ die dichter bij het Hebreeuwse rosj
(hoofd) blijft.

97

Ibidem, 135B.

98

Ibidem, 168A: ‘Sed notandum est quia illa lingua in sola familia Heber remansit, ex quo Hebraei dicti sunt, in
ea parte hominum quae Dei portio permansit, in qua et Christus nasciturus erat. Oportebat enim ut in ea linqua
salus mundo primo praediceretur, per quam primum mors intravit in mundum. Ostendit quoque titulus in cruce
Salvatoris scriptus, hanc esse omnium linquarum primam.’ Ook Hiëronymus achtte het Hebreeuws de eerste taal:
die van voor de Babelse taalvermeerdering. Angelomus geeft hier echter een meer theologische verklaring in het
spoor van Beda. Opvallend is de aanduiding voor de familia Heber als Dei portio (‘Gods deel’, vgl. Ps. 118, 57;
141, 6).

99

Ibidem, 176B.

100

Ibidem, 164D-165A: over het verschil tussen de Hebreeuwse letters sin en samech. 197A: over de letter chet
en de uitspraak van Hebron/Chevron.

101

Ibidem, 116C-D: ‘Dicere itaque Dei facere est.’

102

Dergelijke uitdrukkingen komen ruim 25 keer voor in zijn Genesiscommentaar. Bijvoorbeeld: 152 A; 152C;
153B; 158A (over Mozes die in de leer is geweest bij de Egyptenaren betreffende de ars geometrica); 169D;
174A; 175C en D; 176B; 180A; 180C; 192B; 194D; 198D; 205C; 207C (over de eerstgeborenen als priesters),
224B; 228D; 231A; 234B (‘Aiunt Hebraei per metaphoram significari, quod …’); 235C.
103

Ibidem, 180B-181A.

104

Ibidem, 180C: ‘beato Hieronymo propalante’. Vgl. Hieronymus, Hebraicae Quaestiones, ed. P. de Lagarde,
p. 21 en Jerome’s Hebrew Questions on Genesis. Translated with an Introduction and Commentary by C.T.R.
Hayward, Oxford 1995, vertaalde tekst op pp. 49-50; commentaar op pp. 163-165.
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de doeken dat de Hebreeën het volgende vertellen: God heeft de letter hee105, die in zijn eigen
naam tweemaal voorkomt, toegevoegd aan die van Abram en Sarai. Maar hoe maak je dat
zichtbaar in een Griekse en Latijnse vertaling? In de Septuagint wordt een extra alfa
toegevoegd, Abram wordt daar Abraam. Dat komt, zo legt Angelomus uit, omdat in het
Hebreeuws weliswaar een e (de letter hee) wordt geschreven, maar als een a wordt
uitgesproken (vgl. Abraham, alleen het Grieks kent geen letter h, vandaar alleen een extra
letter alfa).106 Bij de naamsverandering van Sarai (Hebr. sin, reesj, jod) verloopt het anders.
Bij haar naam wordt de laatste letter (de jod) eraf gehaald en de hee toegevoegd: Sarai wordt
Sarah. Hier functioneert de hee als ‘leesmoeder’, een hulpletter om een klinker uit te spreken.
De Griekse vertalers hebben dat - bij gebrek aan een letter h - opgelost door een extra ro toe te
voegen (Sarra). Het motief daarvoor, aldus Angelomus, is dat de Griekse letter ro voor het
getal honderd staat, waarmee de waardigheid van Sara onderstreept kon worden, hetgeen
inhoudelijk aansluit bij de intentie van de Bijbeltekst. Zijn toelichting bevestigt dat.107 Tot
zover Hiëronymus in de weergave van Angelomus.108
Onmiddellijk erna concludeert Angelomus terecht dat er onduidelijkheid bestaat over
de spelling van de naam van de vrouw van Abraham. De oude, maar verkeerde kerkelijke
gewoonte om conform de Septuagint Sarra te schrijven wijten de Hiëronymusadepten aan
onoplettende kopiisten, aldus Angelomus. Maar je vindt deze schrijfwijze nog veelvuldig, ook
in geautoriseerde boeken (in authenticis libris).109 Sedulius in zijn paashymne doet het ook.110
Er bestaat nog een andere oplossing, vervolgt Angelomus. Daarin wordt een a toegevoegd aan
de naam Sara ter vervanging van de Hebreeuwse letter hee: dus Saraa met een dubbele a.
Deze laatste variant heeft Alcuinus gebruikt in de Bijbel die hij voor keizer Karel had
verbeterd. Zoals al vermeld heeft Angelomus deze Bijbel (bibliotheca) met eigen ogen daar
(inibi) grondig bekeken. In enkele edities van zijn eigen klooster (in nostris quibusdam
voluminibus), zo voegt hij er nog aan toe, staat het ook zo en dat is de manier waarop
105

De letter hee wordt tot op vandaag door Joden beschouwd als een afkorting van de Godsnaam.

106

Angelomus, In genesin, 180B: ‘Idioma enim linguae est per e quidem scribere, sed per a legere; sicut e contra
per a scribere et per e legere.’ Hiëronymus zelf schrijft: ‘idioma enim linguae illius est, per E quidem scribere,
sed per A legere: sicut e contrario A literam saepe per E pronuntiant.’ (Hebraicae Quaestiones, p. 21, r.4-6).

107

Angelomus, In genesin, 180B: ‘Causa autem nominis mutati haec est, quod antea dicebatur, princeps mea,
unius tantummodo domus mater familiae; postea vero dicitur absolute princeps.’ Sarah (met leesmoeder hee) is
inderdaad de vrouwelijke vorm van sar (vorst). Hayward, Jerome’s Hebrew Questions on Genesis, p. 165,
veronderstelt, dat de keuze voor de dubbele ro te maken heeft met het feit dat de ro in het Grieks veelal
geaspireerd is en dus dicht bij de hee komt.
108

Angelomus laat het filologische argument waarom Hiëronymus het niet eens is met die dubbele ro
achterwege. Vgl. Hiëronymus, Hebraicae quaestiones, p. 21, r. 11-16: ‘cum utique utcumque volunt ei
vocabulum commutatum, non Graecam, sed Hebraeam debeat habere rationem, cum ipsum nomen Hebraicum
sit. Nemo autem in altera lingua quempiam vocans, etymologiam vocabuli sumit ex altera.’
109

De huidige Weber-editie van de Vulgaat geeft nog steeds Sarra en is dus hier trouw aan de LXX. Ook
Josephus heeft Sarra net als Philo (vgl. de noot in de Migne-editie van Hiëronymus, PL 23, 965D).

110

Angelomus, In genesin, 180C. Angelomus citeert het vers van Sedulius (vijfde eeuw) ‘Saucia iam vetulae
marcebant viscera Sarrae.’ (Carmen Paschale I, 107) Sedulius’ paashymne was aanwezig in Luxeuil. Vgl.
Williams, ‘Continuities at the Luxeuil Scriptorium’, p. 100-101. Laistner, ‘Some Early Medieval Commentaries
on the Old Testament’, p.189, geeft in dit citaat Sarae met één r, wat precies de bedoeling verduistert.
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Angelomus meent dat het gelezen zou moeten worden (et nos similiter legendum putamus).
Maar een polemiek daarover (vgl. contentionibus) wil hij niet voeren, opnieuw een
aanwijzing dat het niet allemaal pais en vree was tussen de exegeten onderling en hun lezers.
Angelomus was niet zomaar een slaafse navolger van Hiëronymus, maar maakte soms zijn
eigen afweging, in dit geval na eigen inspectie van de Bijbeleditie van Alcuin in Aken. Hieruit
kan ook worden afgeleid, dat Angelomus in ieder geval deze versie van de Bijbel in zijn
klooster had.111

Joodse bronnen
Naast de midrasch over Abraham en Sara kent Angelomus in zijn Genesiscommentaar nog
meer verhalen die in betrekking staan tot Joodse tradities. In Gen. 24, 2 en 9 is sprake van de
heup van Abraham.112 Abraham is oud en vraagt zijn knecht een eed af te leggen, zodat deze
de juiste vrouw voor zijn zoon Isaak zal zoeken. Hij moet daartoe zijn hand onder diens heup
leggen. De heup, zo verklaart Angelomus, is het geslachtsorgaan (Per femur enim genus
intelligitur). Dat wil volgens hem zeggen dat de knecht gevraagd wordt de eed af te leggen op
Christus, die naar het vlees uit het geslacht van Abraham is. Het gaat bij femur om een
sacramentum, om de mystieke zin. Maar, voegt hij er nog aan toe: de Hebreeën leggen dat
anders uit. De heup is voor hen de sanctificatio van Abraham en daarmee is de besnijdenis als
verbondsteken bedoeld. Maar Angelomus vindt de christelijke uitleg beter (sed melius
intelligendum est …), al maakt hij de Joodse interpretatie niet belachelijk. Angelomus is hier
opnieuw afhankelijk van Hiëronymus wat betreft de informatie over de opvatting van de
Hebreeën, maar de gelijkstelling van femur en genus is niet met zo veel woorden bij
Hiëronymus te vinden. Mogelijk heeft Angelomus dit uit een andere bron.113
Er zijn bij Angelomus meer Joodse tradities te vinden die niet of maar ten dele
teruggaan op Hiëronymus. Gen. 4,23-24 bevat de volgende raadselachtige tekst, een oeroude
zwerfkei in het landschap van Genesis:
En Lamech zei tot zijn vrouwen:
Ada en Silla, hoort mijn stem,
vrouwen van Lamech, luistert naar mijn woord.
Want ik heb een man gedood tot mijn wond,
111

Angelomus, In genesin, 180D-181A: ‘Unde siquidem ferunt quod Pater Albinus in Bibliotheca quam Carolo
principi correxit, quod nos etiam oculis diligenter inibi inspeximus, emendare curavit, videlicet sine uno r
Saraam, et duo a; et in nostris quibusdam voluminibus ita legitur, quod et nos similiter legendum putamus.
Verumtamen prudentis lectoris arbitrio derelinquimus quid horum magis placuerit, quoniam potius alieno sensui
cedere quam contentionibus volumus derservire.’

112

Ibidem, 198D.

113

Het Hebreeuwse woord voor heup, ook schacht, (jarech) is een eufemisme voor het mannelijk geslachtsdeel.
Zo ook bij de eedaflegging van Jozef (Gen. 47, 29). Zie verder het verhaal over het gevecht van Jakob met de
engel (Gen. 32,26). Ook hier verbindt Angelomus femur met genus (In genesin, 222B). Een ander voorbeeld van
een Joodse opvatting die via Hiëronymus bij Angelomus (ibidem, 205C-D) te vinden is, betreft Ketoera, de
nieuwe vrouw die Abraham na de dood van Sara zou hebben getrouwd (Gen. 25,1). Een Joodse uitleg
veronderstelt dat zij dezelfde is als zijn vroegere concubine Hagar, die nu alsnog tot echtgenote wordt
gepromoveerd, zodat Abraham gezuiverd wordt van de blaam als zou hij op zijn oude dag zijn lusten niet de
baas hebben gekund. Vgl. Jerome’s Hebrew Questions, p. 59 en pp. 188-189.
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een jongeling tot mijn striem.
Zevenmaal zal Kaïn worden gewroken,
maar Lamech zeventig maal zeven maal.114
Naar aanleiding van dit ‘lied’ of ‘gedicht’ met zijn ritme van driemaal twee regels schrijft
Angelomus dat de Hebreeën de overlevering kennen dat Lamech Kaïn zou hebben gedood.115
De vertelde episode klinkt als een Grieks drama in het klein met een uiterst levendige dialoog.
Aanleiding is de raadselachtige zin die Lamech daar in Genesis tegen zijn twee vrouwen zegt:
‘Ik heb een man gedood tot mijn wond, een jongeling tot mijn striem.’ En dan volgt in de
weergave van Angelomus de overlevering van de Hebreeën: Lamech ging graag met zijn
boog op jacht. Maar zijn ogen waren verduisterd door zijn hoge ouderdom, zodat hij niet meer
helder kon zien. Hij had evenwel een jonge begeleider die hem tot gids diende. Zo gingen zij
op een zekere dag een bos door om al jagend wild te vangen. De jongen ging voorop om een
weg te banen. Terwijl zij het woud afstroopten, kreeg de jongeman van verre iemand in de
gaten zonder hem overigens goed te kunnen onderscheiden. Hij zag hem voor een beest aan.
Hij zei tegen Lamech: ‘Ik zie een wild dier’, waarop Lamech zei: ‘Geef mij mijn boog, leid
mijn hand en de pijl in de goede richting zodat ik kan schieten’. Zo gebeurde. Toen hij merkte
dat het raak was, begon hij het lichaam dat hij met zijn wapen had gedood af te tasten. Nadat
hij gevoeld had, kwam hij er achter dat hij Kaïn had gedood. Toen ontstak hij in woede,
keerde de boog om en doorboorde de jongen ermee.116
De hier vertelde gebeurtenissen hebben tot veler verbeelding gesproken, want in
diverse middeleeuwse kerken treffen we deze voorstelling van de dood van Kaïn aan, zowel
in glas in lood (Tours), op een kapiteel (Vézelay; Autun) of in het portaal (Auxerre; Lyon).
De bekende kunsthistoricus Émile Mâle zei er ooit over: ‘De toutes les légendes rabbiniques,
c’est la seule à qui l’art ait donné une vie durable.’117
114

Mijn vertaling is op basis van de Vulgaat. Het ‘tot mijn wond (in vulnus meum) en ‘tot mijn striem’ (in
livorem meum) wordt - uitgaande van het Hebreeuws - meestal vertaald als ‘om mijn wond’, ‘om mijn striem’.

115
Angelomus, In genesin, 152A-B. Zie Ch. Merchavia, The Church versus Talmudic and Midrashic Literature
[500-1248], Jerusalem 1970 (Hebr.) Over Angelomus: pp. 58-64. Merchavia veronderstelt naar aanleiding van
dit verhaal dat Angelomus direct contact heeft gehad met een Jood of een afvallige Jood (p. 61). Merchavia geeft
ook een Joodse hagada die verschilt van de versie die Angelomus vertelt. Ik dank dr. H. van der Sandt dat hij
deze bladzijden over Angelomus uit het Hebreeuws voor mij heeft willen vertalen.
116

Angelomus, In genesin, 152A-B: ‘Fuit, inquiunt, Lamech vir sagittarius et gnarus venandi, sed longo senio
laesus caligabant oculi eius, et clare videre non poterat. Habebat quidem praeductorem adolescentulum, qui ei
ducatum praebebat. Quadam namque die pergens in silvam, ut feras venatu caperet, praeibat puer, viam
praebens. Cumque saltum peragerant, aspexit adolescens Cain a longe, et discernere non valens, putavit bestiam,
et ait ad Lamech: Video, inquit, bestiam. Dixitque Lamech: Da mihi arcum, et dirige manus illuc, et sagittam, ut
iaciam. Quibus directis iecit et percussit iaculo Cain. Et sentiens quod percussisset corpus, coepit palpare quid
esset quod telo peremerat. Quo palpato intellexit quod Cain occidisset. Tunc furore permotus vertit arcum, et eo
percussit puerum.’ Het verhaal wordt in andere bewoordingen ook door Remigius van Auxerre (tweede helft
negende eeuw) opgetekend in zijn Expositio super Genesim: CCCM, 136, ed. Burton Van Name Edwards, 1999,
r. 1681-1700. Remigius is meer beschrijvend. De levendige directe rede ontbreekt bij hem, evenals het betasten
(palpare). Een toelichting van Van Name Edwards op pp. LIII-LV, die Angelomus noemt als de enige andere
exegeet die dit Joodse verhaal in de vroege Middeleeuwen heeft.
117

Émile Mâle, L’art religieux du XIIIe siècle en France. Étude sur l’Iconographie du Moyen Age et sur ses
Sources d’Inspiration, Parijs 1925, pp. 205-207. Citaat op p. 207. Mâle noemt als bron niet Angelomus, maar de
Glossa Ordinaria die hij abusievelijk nog toeschrijft aan Walafried Strabo. Deze laatste, aldus Mâle, zou het
verhaal van zijn leermeester Hrabanus hebben gehoord die het op zijn beurt weer van een rabbijn zou hebben
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Dat Lamech Kaïn zou hebben gedood, vinden we al bij Hiëronymus, niet in zijn
Quaestiones Hebraicae, maar in Epistula 36 aan paus Damasus. Hiëronymus legt daar uit dat
het doodschieten van Kaïn per ongeluk (non sponte) gebeurde en hij schrijft ook dat hij deze
kennis ontleend had aan een Hebreeuws boek(rol?) (in quodam Hebraeo volumine).118 Het is
niet ondenkbaar dat daarin ook de door Angelomus beschreven omstandigheden te vinden
zijn, waarover Hiëronymus helaas zijn mond houdt. Dat de ‘Joodse Oudheden’ van Josephus
hier de bron zou zijn, zoals Cantelli denkt, klopt in ieder geval niet.119 De Joodse versie
verschilt op een aantal punten van het relaas dat Angelomus geeft. In de Joodse overlevering
is de jonge gids een van de zonen van Lamech: Tubal-Kaïn (vgl. Gen. 4, 22). Lamech zou dus
niet alleen zijn voorvader Kaïn hebben omgebracht, maar ook zijn eigen zoon. Verder ging
het wat minder per ongeluk: Lamech doodde Kaïn, aldus deze Joodse overlevering, omdat
Kaïn in zijn ogen een beest was. Tegelijk was hij er treurig over. Hij sloeg zijn handen tegen
elkaar en trof daarmee zijn zoon die daardoor omkwam.120
Interessant is nu wat Angelomus daarna schrijft. Hij bestrijdt deze Joodse hagada niet
met zoveel woorden 121, maar gaat er evenmin geheel en al met mee. Dat er sprake zou zijn
van twee personen (Lamech en zijn knecht) wijst hij af. Hij meent dat het hier om één en
dezelfde persoon gaat, namelijk: Kaïn. Die wordt enerzijds een man genoemd vanwege zijn
‘leeftijd en krachtige natuur’ (propter aetatem et fortitudinem naturae) en anderzijds een
jongeling vanwege zijn ‘dwaasheid en onstandvastige en losbandige levenswijze’ (propter
stultitiam et lasciviam instabilitatis).122 In feite onderkent Angelomus hiermee de stijlfiguur
van het parallellisme, een veel voorkomend Bijbels procedé, waarbij tweemaal hetzelfde
wordt gezegd met een toegevoegde, dikwijls intensiverende nuance. Hiermee wil ik
Angelomus niet tot een middeleeuwse voorloper uitroepen van Robert Lowth die dit
fenomeen van het Bijbelse parallellisme als eerste in de achttiende eeuw op de kaart zette,
maar het maakt wel duidelijk hoezeer Angelomus het onderzoek naar ‘de letter’ van de tekst,

vernomen. Het Genesiscommentaar van Hrabanus vermeldt deze Joodse interpretatie echter niet. Vgl. Van Name
Edwards, ‘Introduction’, pp. LIV-LV, in zijn editie van Remigius.
118

Hieronymus, Epistula 36 in CSEL, ed. I. Hilberg, vol. 54, pp. 271-272.

119

Over Josephus als bron: Cantelli, Angelomo, tome II, tabel 51. Haar verwijzing naar de Joodse Oudheden van
Josephus leidt dood. Het verhaal komt bij Josephus niet voor. Pierre Monat heeft in zijn vertaling (p.101, n. 2)
dezelfde verwijzing naar Josephus, vermoedelijk overgenomen van Cantelli. Vgl. verder Gorman, ‘The
Commentary on Genesis of Angelomus’, p. 600, n. 189.
120

Vgl. Moritz Rahmer, Die Hebräischen Traditionen in den Werken des Hieronymus, pp.18-19 met verwijzing
naar meerdere Joodse bronnen. Ook Ephraim de Syriër uit de vierde eeuw schijnt het verhaal gekend te hebben,
aldus Benno Jacob, Das Erste Buch der Tora. Genesis, Berlin 1934, p. 150.

121
Merchavia, The Church versus Talmudic, p. 61 spreekt van ‘een toon van beschuldiging’, maar die lees ik er
niet.
122
Remigius, Expositio super genesim, p. 74, r. 1687-1690, schrijft: ‘Putant quidam et adolescentulum et uirum
Cain debere intelligi, ut idem dicatur uir propter aetatis integritatem, et adolescens propter morum insipientiam.
Sed Hebraeorum traditio aliter sentit.’ Hieruit kun je bijna zeker concluderen, dat Remigius het commentaar van
Angelomus heeft geraadpleegd en in dit geval niet meegaat met diens uitleg en kiest voor de Joodse interpretatie.
Van Name Edwards noemt deze ontlening niet expliciet. Vgl. idem, ‘Introduction’ van zijn Remigius-editie, p.
XLVI.
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inclusief stijlkenmerken, van belang achtte, juist met het oog op zijn spirituele verklaring.123
In zijn daaropvolgende allegorische uitleg staat Lamech ‘in geestelijke zin’ (spiritaliter) voor
Christus, de beide vrouwen Ada en Silla voor de kerk uit het Jodendom en de kerk uit het
heidendom, en Kaïn voor de duivel die door Christus werd gedood door zijn eigen dood
(vulnus/wond) en smart (livor/striem).124 In ieder geval gaat de bekende tegenstelling als zou
de letterlijke uitleg typisch Joods zijn en de spirituele typisch christelijk, voor Angelomus
noch voor de Joodse hagada die hij citeert, op. Ik stel ook vast dat Angelomus Kaïn hier niet
als representant van het Joodse volk neerzet, hetgeen in veel andere middeleeuwse christelijke
exegeses wel het geval is.125
Ik geef nog een laatste voorbeeld van de wijze waarop Angelomus in zijn
Genesiscommentaar omgaat met Joodse bronnen.126 Het betreft de figuur van Melchisedech
(Gen. 14, 18-20). Deze priesterkoning van Salem heeft, met zijn gave van brood en wijn,
christenen vanouds geboeid als typus van Christus.127 Hiëronymus schreef er een complete
brief over (Epistula 73). Voor een deel is de gegeven informatie bij Angelomus daaraan
ontleend.128 Maar wat bij Hiëronymus niet te vinden is, is het volgende. Angelomus citeert
hoofdstuk 7 van de nieuwtestamentische Brief aan de Hebreeën, die over Melchisedech
handelt en, waarin gezegd wordt dat Melchisedech vader noch moeder had (7,3). Vervolgens
vertelt Angelomus dat hij in een oud boek van een zeker iemand (in cuiusdam vetusto
123
Roberth Lowth, Lectures on the Sacred Poetry of the Hebrews, London 1847 (oorspr. De sacra poesi
Hebraeorum, 1753). Lowth bespreekt de passage over Lamech op p. 54: ‘…if we consider the apt construction
of the words, the exact distribution of the period into three distichs, and the two parallel, and as it were
corresponding sentiments in each distich, I apprehend it will easily be acknowledged an indubitable specimen of
the poetry of the first ages.’ Voor een diepgravende moderne literaire analyse van deze tekst met specifieke
aandacht voor de dynamiek van het parallellisme: Robert Alter, The Art of Biblical Poetry, Edinburgh 1985, pp.
5-18.
124

Angelomus, In genesin, 152B-C: ‘Verumtamen Lamech spiritaliter Christum interpretatur, qui occidit Cain,
id est diabolum. Quo occiso suis uxoribus, hoc est duabus Ecclesiis, annuntiat, quibus imperat, ut suum
sermonem auscultent. Unde quodam modo dicit occidisse se virum, quem propter fortitudinem diabolum
nuncupat. In vulnus suum, scilicet morte sua; (...) In livore suo, hoc est non sine dolore’.

125

Vgl. bijvoorbeeld Chazan, Reassessing Jewish Life, pp. 87-88.

126

Er zijn meer passages te noemen zoals die waarin gesproken wordt over het aanroepen van de naam van de
Heer (Gen. 4,26). Angelomus vermeldt hierbij twee verschillende Joodse exegeses (In genesin, 153A-B); over
het eerstgeboorterecht (Gen. 25, 31-33) haalt hij opnieuw een Joodse toelichting aan. Het zou hier gaan om het
recht om priester te zijn. Het kleed van Esau dat Jakob aantrekt om de zegen van Jakob te krijgen (Gen. 27,15) is
het priestertenue (ibidem, 207C; vgl. 175D).
127

Angelomus, In genesin, 175C-176B. Melchisedech wordt genoemd in de canon van de oude Romeinse mis
(gebed Supra quae, waarin gesproken wordt over het ‘sanctum sacrificium, immaculatam hostiam’ van de
‘sumus sacerdos tuus Melchisedech’). Ook in de polemiek tussen Joden en christenen speelde hij een rol, maar
daarover horen we bij Angelomus hier niets Vgl. Laistner, ‘Some Early medieval Commentaries on the Old
Testament’, p. 190, n. 19.

128

Angelomus, In genesin, 176B: ‘Quod si quis plenius nosse desiderat, beati Hieronymi et Isidori dicta
perlustret.’ Hiëronymus vertelt in zijn epistula 73, CSEL, vol. 55, ed. Hilberg, p. 22, dat de Hebreeën van
oordeel zijn dat Melchisedech geïdentificeerd moet worden met Sem, de oudste zoon van Noach (en dus priester,
want eerstgeborene) die geleefd zou hebben tot de tijd van Isaak. Voor de Joodse bronnen: Merchavia, The
Church versus Talmudic, p. 63.
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volumine) iets anders heeft gevonden. De Hebreeën vertellen daarin dat Melchisedech wel
degelijk een vader en moeder had. Zijn vader heette Melchi en zijn moeder Sedech. Beiden
waren echter al gestorven toen hun zoon werd geboren, de vader al voor zijn geboorte en zijn
moeder bij de bevalling. Naar zijn beide ouders is hij dus genoemd.129 Angelomus voegt er
afsluitend nog aan toe, dat hij deze door hem beschreven opiniones graag aan het oordeel van
de prudente lezer laat. Die moet zelf maar uitmaken wat daarvan waar is.130 Maar voor de
monnik uit Luxeuil staat buiten kijf dat Melchisedech Christus aanduidt (significat), die
immers zonder moeder in de hemel en zonder vader op aarde was, en die voor ons op aarde
aan God het brood van zijn lichaam en de wijn van zijn bloed offerde. Maar over dat oude
boek vertelt Angelomus helaas niets meer.131

Het Joodse volk in het Genesiscommentaar
Hoe behandelt Angelomus in dit eerste werk van hem het Joodse volk? Eén conclusie kunnen
we alvast trekken: wanneer Angelomus in zijn Genesisexegese Joodse bronnen aan de orde
stelt, dan doet hij dat niet op polemische wijze.132 Wel steekt hij zijn christologische visie niet
onder stoelen of banken, maar van bestrijding of beschuldiging is geen sprake. De verhouding
tussen Jodendom en christendom, Synagoge en Kerk, is een van de terugkerende thema’s in
het Genesiscommentaar van Angelomus, in het bijzonder vanaf Gen. 4 waarin het offer van
Kaïn en Abel wordt beschreven. Gebruikte Angelomus het woord Hebraeus bij voorkeur als
aanduiding voor de Hebreeuwse tekst en de daarop gestoelde Hebreeuwse tradities, nu komen
er andere termen bij zoals Iudaeus, ook Iudaea, soms Israël en vooral Synagoga.133
Angelomus geeft ruim aandacht aan bepaalde kenmerken die volgens hem bij de Joden
horen. Omdat veelal wordt verondersteld dat Angelomus - en met hem vele andere
vroegchristelijke en middeleeuwse exegeten - alleen een uiterst negatief beeld heeft van het
Joodse volk 134, geef ik eerst enkele positieve beschrijvingen die er bij hem te vinden zijn. Zo
geldt de familia Heber als het erfdeel Gods.135 Het Joodse volk is verbonden met God.136 Het
is vervuld van de geest der profetie.137 Eerder dan alle andere volken beschikte het over de
129

Angelomus, In genesin, 175C-D. Merchavia, die de passage behandelt, kent geen Joodse bron hiervoor (p.
64).

130

Angelomus, In genesin, 176B: ‘Nos enim opiniones diversorum ponimus; sed prudenti lectori, quid horum
verius elegerit, derelinquimus.’

131

Voor mogelijke bronnen: Laistner, ‘Some Early Medieval Commentaries on the Old Testament’, pp. 190-191,
en Gorman, ‘Commentary on Genesis of Angelomus’, p. 600. Erg veel zekerheid bieden zij niet.

132

Wat dat aangaat handelt hij hier op gelijke wijze als Hrabanus. Zie het voorgaande hoofdstuk.

133

Slechts tweemaal schrijft hij ‘Iudaei tradunt’ (152C), resp. ‘Iudaei autumant’ (231A).

134

Zie bijvoorbeeld Albert, ‘Adversus Iudaeos in the Carolingian Empire, pp. 128-135 over Angelomus en
Hrabanus Maurus. Eadem, ‘Christians and Jews’, pp. 159-177.

135

Angelomus, In genesin, 168A: ‘portio Dei’.

136

Ibidem, 177B: ‘coniunctus Deo’; 216A: ‘Synagogam Deo coniunctam’, zelfs ‘in de duisternis van de letter’
(tenebris litterae).

137

Ibidem, 208D.
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kennis van God en zijn Wet. Deze wet valt in twee delen uiteen: de lex librorum (Pentateuch;
vijf boeken van Mozes) en de lex prophetarum.138 De sacra Scriptura werd door dit volk
ontvangen. 139 Israël is ‘de eerstgeborene’. Priesterschap en Koningschap heeft hij daarom
gekregen. De woorden Gods, de wetgeving, het verbond of de belofte zijn hem
toevertrouwd.140 Uit het Joodse volk, ja uit de Synagoge, is de Heer geboren. Joden zijn
broeders van de Heer.141 Ook de apostelen zijn uit de Joden.142 De kerk is de dochter van de
Synagoge.143 Zelfs stelt hij, dat het heidenvolk (populus gentium) in geloof is geboren uit
Christus en de synagoge.144
Maar ik wil de opvattingen van Angelomus over het Jodendom niet mooier maken dan
ze zijn. Zijn opmerkingen lijken eerder voort te komen uit een zekere jaloersheid op dit
‘eerdere volk’. De cantus firmus van zijn betoog is dan ook een andere. Die is weer te geven
als: ondanks al deze voorrechten heeft de Synagoge Christus niet erkend en is blind gebleven
voor zijn Verlosser. Joden geloven wel in God de Vader, maar ze ontkennen de Zoon.145 Zij
herkennen in hun ongeloof Christus niet, noch verstaan ze de diepzinnigheid van de
Schriften.146 En natuurlijk is er de kruisdood van Christus, die zij teweeg hebben gebracht en
die door het late berouw van Judas niet meer ongedaan te maken viel.147 Daarnaast zijn er de
bekende beschuldigingen en negatieve beelden: het kwaadaardige hart (non recto corde, sed
perverso viventes)148, de geloofsafval149, de gelijkstelling met ketters150, de verstrooiing over
heel de wereld151, het vanwege zijn ongeloof abjecte Jeruzalem.152 De minachting van
138

Ibidem, 227D.

139

Ibidem, 212B. Ook 212C: ‘notitia legis et Dei’; 212C: ‘profunditatem ( … ) Scripturarum in populo Iudaico’;
212B: ‘sacra Scriptura, quam Iudaea plebs percepit’.

140

Ibidem, 235D Vgl. Ro. 9, 4.

141
Ibidem, 172 B. Voor synagoge: 204D ; 213C en 213D ‘ex stirpe patriarcharum et ex Synagoga Iudaeorum’ ;
236C: ‘Christus, qui ex eius tribu (sc. Juda) secundum carnem est genitus’.
142

Ibidem, 233D; 237B.

143

Ibidem, 213C.

144

Ibidem, 153A: Zoals Adam en Eva hun zoon Seth voortbrachten, zo Christus en de synagoge het gelovige
heidenvolk. Vgl. ook zijn opmerking over de wet ‘per quam sponsa Christi Ecclesia despondebatur’ (199D).

145

Ibidem, 147D.

146

Ibidem, 212D.

147

Ibidem, 222B; 236A; 236B; 240D; 227D (over de ‘poenitentia Judae’).

148

Ibidem, 148A.

149

Ibidem, 174D.

150

Ibidem, 179D; 238B.

151

Ibidem, 236A.

152

Ibidem, 241D.
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Angelomus over het vleselijk (carnaliter) begrijpen van sabbat, besnijdenis en spijswetten
kent nauwelijks grenzen153. En toch: soms is er de nuance. Dan weet hij dat niet heel het
Joodse volk beschuldigd kan worden, maar slechts een deel ervan.154 Ook heeft Angelomus in
zijn Genesiscommentaar aandacht voor de bekende tekst van Paulus dat ‘heel Israël gered zal
worden’ (Ro. 11,25).155 Hij meent bovendien dat het wel eens zo zou kunnen zijn, dat op de
dag des oordeels velen uit de Joden in God zullen geloven, maar velen uit de gelovigen
verloren zullen gaan.156 Erfgenamen van het toekomende Rijk komen uit Joden en de
volkeren.157
Een punt dat hierbij aansluit, is de uiteenzetting van Angelomus over het ontstaan van
de kerken158 uit de volkeren, en de rol van de Joden daarbij die in Christus hebben geloofd.
Onder hen zijn leraren (doctores) en helpers van de apostelen.159 Naar aanleiding van de naam
Ruben, Jakobs oudste, die hij uitlegt als videns filium (‘de zoon ziende’), maakt hij duidelijk,
dat deze naam verwijst naar de volmaakte wetgeleerde uit de synagoge van de Joden die tot
geloof komt.160 Angelomus heeft daarmee oog voor de historische gang van zaken met als
keerpunt de komst van Christus.161 Al voor de komst van Christus vindt er historisch
gesproken vervulling plaats van Bijbelse beloften. Aartsvader Jakob vertegenwoordigt niet
alleen het beeld van Christus, maar ook dat van het volk Israël, dat aanvankelijk de Idumeeën
weet te verslaan.162 De voorchristelijke periode verdeelt hij in drieën: van Abraham tot
Mozes, van Mozes tot David en van David tot Christus.163 In die drie tijdperken bereikte het
Joodse volk zijn hoogste eer.164 In diezelfde tijd verkeerden de volkeren nog in een chaos van

153

Ibidem, 188C.

154

Ibidem, 153A: ‘qui occisi sunt a mala parte populi Judaeorum’.

155

Ibidem, 171D. Ook: 212A en 242A.

156

Ibidem, 172C: ‘in die judicii multi ex Judaeis credituri erunt in Deum, et multi ex credentibus recessuri.’

157

Ibidem, 117C-D: ‘haeredes ex utroque populo’. Omgekeerd zijn er ‘in utroque populo docentes carnales,
atque in vita veteris hominis permanentes’ (216B). Vgl. verder zijn citaat van Col. 3,11: ‘Non est enim discretio:
Iudaeus an Graecus.’ (ibidem, 242B).

158

Angelomus schrijft over de ‘gentes vel ecclesiae, quae crediderunt in Christum’ (ibidem, 240C).

159

Ibidem, 199C; 222B (met een verwijzing naar Paulus; vgl. Ro. 11,1); 236B (‘nonnulli ex ipsis crediderunt’);
236D (‘multi ex filiis Jacob adorent eum’).

160

Ibidem, 216C.

161

Ibidem, 170BC.

162

Ibidem, 206D.

163

Ibidem, 177A-B. N.a.v. Gen. 15, 9 waar sprake is van drie dieren, elk drie jaar oud. De indeling van
Angelomus verloopt niet precies gelijk aan de bekende indeling van Augustinus n.a.v. de zeven
scheppingsdagen. De derde periode, van David tot Christus, verdeelde Augustinus nog in tweeën: voor en na de
Babylonische ballingschap.

164

Ibidem, 177B: ‘tres temporum articulos …, quibus populus ad summum honoris culmen adolevit.’ Zie ook
235D.
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zonde en dwaling, terwijl de Joden toen al de kennis van God en zijn wet bezaten.165 Zelfs
lijkt hij daarbij te suggereren dat zij al beschikten over een drievoudige exegese, namelijk de
historische, allegorische en morele uitleg!166 Maar alles is volledig veranderd met de
verschijning van Christus op aarde, toen de volheid der tijden aanbrak.167 Tot dan ontbraken
de vorsten uit de stam van Juda niet, maar met de geboorte van Christus is dat definitief
voorbij.168 Vanaf Christus worden alle volkeren bereikt. De antiqui praedicatores zijn er
immers niet in geslaagd de doopgenade en de diepe zin der Schriften (profunditatem
scripturarum) aan iedereen bekend te maken.169 Vanaf de tijd van het Nieuwe Testament
hebben de volkeren zich de kennis van de Schriften eigen gemaakt. Angelomus legt dat uit
aan de hand van de zegen van Noach over zijn zoon Jafet (Gen. 9, 27). Daar lezen we: ‘ Dat
God Jafet uitbreide en hij wone in de tenten van Sem.’ In Joodse midrashim worden ‘de
tenten van Sem’ geïnterpreteerd als het leerhuis (Beth ha midrash) waarin de Heilige Schrift
wordt bestudeerd. Jafet representeert dan de volkeren die bij de kinderen van Sem in de leer
gaan. Angelomus, die hier Hiëronymus citeert, maakt van deze midrash over de tabernaculis
Sem gebruik - en misbruik - om duidelijk te maken dat nu de tot Christus bekeerde volkeren in
de kennis van de Schriften thuis zijn na de verwerping van Israël. Hij schrijft hier in de wijvorm (de nobis prophetatur en versamur). Hoewel hij hier Hiëronymus aanhaalt, mag niet
helemaal worden uitgesloten dat hij hier even gedacht heeft aan zijn eigen Bijbelse eruditie.
Historisch gesproken, zo voegt Angelomus aan het citaat van Hiëronymus nog toe, is dat in
vervulling gegaan toen de Romeinen Judea hebben ingenomen.170

Het commentaar op het Hooglied
Dit werk uit 851, zover we weten Angelomus’ laatste, is aanmerkelijk korter dan dat over
Genesis. De editie van Migne telt 77 kolommen tegenover 137 van het

165

Ibidem, 212B: ‘… ita et Iudaea ante omnes gentes notitiam Dei et legis habuit, et quasi fide floruit.’

166

Ibidem, 212B: ‘ … sacra scriptura, quam Iudaea plebs percepit, trinam continet in se intelligentiam, id est
physicam, ethicam, et logicam, hoc est historialem, allegoricam, et moralem significationem.’ Angelomus
schrijft dit n.a.v. Gen. 28,19, waar Jakob de plaats van zijn hemels visioen Bethel noemde. Vroeger, zo zegt de
Bijbel erbij, heette die plaats Luz. Bethel (huis Gods) is voor Angelomus een verwijzing naar de kerk en Luz
naar het Joodse volk. Luz betekent volgens hem amandelboom. De drievoudige Bijbeluitleg wordt vervolgens
vergeleken met de vrucht van de amandelboom, die een bast (corium) heeft, een schil (testa) en de pit zelf
(nucleus). De tekst is enigszins ambivalent. Hij zou ook kunnen betekenen dat het Joodse volk die drievoudige
interpretatie er niet uitgehaald heeft en alleen de schors heeft afgetast.
167

Ibidem, 212D.

168

Ibidem, 234A. N.a.v. Gen. 49,10, de beruchte tekst waarover in deze periode polemiek bestond tussen Joden
en christenen. Vgl. de correspondentie tussen Bodo en Paulus Albarus in hoofdstuk 3.

169

Ibidem, 213B.

170

Ibidem, 163C: ‘Quod autem ait, habitet in tabernaculis Sem, de nobis prophetatur, qui in eruditione scientiae
Scripturarum ejecto Israele versamur. Sed tunc completum est historialiter quando Romani Judaeam ceperunt.’
Vgl. Hiëronymus, Hebraicae Quaestiones, p. 11, r. 29-33 (daar overigens ‘in eruditione et scientia
Scripturarum’). Voor de Joodse midrash zie: Jerome’s Hebrew Questions on Genesis, ed. C.T.R. Hayward, p.
137. Het gebruikte woord versamur (van versor, zich bevinden in, door mij vertaald als ‘thuis zijn in’) sluit mooi
aan bij de tenten van Sem.

268

278

pag 1-364.qxp_Opmaak 1 25-02-16 15:53 Pagina 269

Genesiscommentaar.171 Angelomus heeft dit commentaar, evenals het hiervoor besproken
werk over Genesis, geschreven met behulp van eerdere auteurs en van de inzichten die hij
heeft opgedaan bij zijn leermeester Mellinus.172 Eigen teksten ontbreken niet, maar vormen
een zeer klein onderdeel. Silvia Cantelli heeft alle citaten proberen op te sporen, wat een
overzicht van een kleine veertig bladzijden oplevert.173 Friedrich Ohly kwam een halve eeuw
terug tot de conclusie dat bijna geen woord van het commentaar uit de pen van Angelomus
kwam.174 Tegenwoordig wordt daarover anders gedacht. Voor Michael Gorman vormt de
monnik uit Luxeuil het begin van een nieuw tijdperk in de Karolingische exegese: ‘…the
commentator is now a self-conscious creator, not a mere excerptor of previous opinions, and
relies on his teacher and his own creativity.’175 Ook Claudio Leonardi benadrukt de grotere
vrijheid waarmee Angelomus te werk ging. De vorige paragraaf over zijn Genesiscommentaar
liet daarvan ook het een en ander zien.
Volgens E. Ann Matter was het Hooglied in de Middeleeuwen - in die tijd beschouwd
als een schepping van koning Salomo - een van de meest becommentarieerde Bijbelboeken.176
Uit de achtste en negende eeuw zijn er naast dat van Angelomus commentaren bekend van
Beda, Alcuin, Haimo van Auxerre en Hincmar van Reims, bovendien is er ook nog een
anoniem commentaar.177 In vergelijking met alle andere oudtestamentische Bijbelboeken
neemt het Lied der liederen178 - de uitdrukking is een hebraïsme voor ‘het mooiste lied’, de
titel ‘Hooglied’ is van Luther - een geheel eigen plaats in, omdat het volledig bestaat uit een
aantal, al dan niet samenhangende - daarover bestaat discussie - liefdesliederen zonder
religieuze of morele duiding. Het boek is wat dat betreft een hapax. Het past eigenlijk nergens

171

Angelomus, In cantica canticorum, cols 551-628.

172

Angelomus, Epistolae, 626, r. 37: ‘ex traditone magistri ingeniive mei coniectura stilo currente’. Vgl. eerder
noot 16.

173

Cantelli, Angelomo, pp. 387-426. Helaas zijn de verwijzingen naar de kolommen van de Migne-editie op de
pp. 419-426 in het ongerede geraakt.

174

Friedrich Ohly, Hohelied-Studien. Grundzüge einer Geschichte der Hoheliedauslegung des Abendlandes bis
um 1200, Wiesbaden 1958, p. 78. Vergelijkbaar oordeel: Laistner, Some Early Medieval Commentaries on the
Old Testament, p. 194.

175

Gorman, The Commentary on Genesis of Angelomus, pp. 567-568. Ook Leonardi, ‘Aspects of Old Testament
Interpretation’, pp. 192-194, onderstreept de grotere vrijheid die Angelomus nam bij het citeren van zijn
bronnen.

176

E. Ann Matter, The Voice of My Beloved, p. 6.

177

Ohly, Hohelied-Studien, pp. 64-91 (‘Beda und die Karolingerzeit [750-850]’). E. Ann Matter, The Voice of
My Beloved, pp. 97-106. Het anonieme commentaar: Paris B.N. lat. 2822. Daarover Cantelli, Angelomo, p. 385386 en n. 22.
178

Angelomus geeft in zijn ‘Incipit’ een uitleg hiervan: Angelomus, In cantica canticorum, 555B: ‘… Cur
quoque idem volumen non simpliciter Canticum, sed Canticum canticorum appellatur: ad extremum quibusque
Salomon in Scripturis sanctis nominibus insignitur, …’ Ibidem, 557A: ‘Unde non immerito liber iste, non
Canticum, sed Canticum canticorum nominatur, ubi coelestis verbi Dei et animae coniunctio demonstratur. Quod
canticum ita intelligitur omnibus praecellere canticis, …’ Hij wijst ook op de Hebreeuwse naam ‘Schir aschirim’
(556A).
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bij, niet bij de profetische boeken noch bij de wijsheidsliteratuur. Er worden ook geen
‘geschiedenissen’ in verteld zoals in Genesis of 1 & 2 Samuël.
Met de opname ervan in zowel de Joodse als christelijke canon van Bijbelboeken
ontstond à la minute het probleem van de interpretatie. Omdat de Joodse canon in de tijd
voorafgaat aan de christelijke canon, kwamen de eerste commentaren op het Hooglied van
Joodse zijde. Deze rabbijnse verklaringen, die vanaf het begin een allegorisch karakter
hadden, hebben op hun beurt de vroegchristelijke exegese beïnvloed. De allegorische exegese
van Origenes is daarvan een goed voorbeeld.179 Toch verschilde de allegorische uitleg bij
Joden en christenen. In de Joodse Targum werd via de allegorische verklaring een historische
duiding gegeven. De liederen weerspiegelden op die manier de geschiedenis van Israël: van
de uittocht van Egypte, de intocht in Kanaän, de tempelbouw van Salomo - God woont als
bruidegom bij zijn volk -, periode van ballingschappen tot aan de aankondiging van de
Messiaanse tijd. Hier staan allegorie en historie dus niet tegenover elkaar, maar de eerste
bemiddelt de tweede.180 In de christelijke allegorie, zoals die bij Origenes en andere
kerkvaders te vinden is, wordt de geestelijke relatie, de spirituele liefde tussen God en de ziel
of tussen God en de kerkgemeenschap, uitgediept. In het laatste geval gaat het om een
ecclesiologische uitleg waarbij ook de tegenstelling tussen Jodendom en christendom aan de
orde komt. Dit is, zoals we hierna zullen zien, ook het geval in het commentaar van
Angelomus.
Angelomus gaat ervan uit dat er niet één manier is om de Bijbeltekst van het Hooglied
te verklaren. De ‘opvatting van anderen’ (opinio aliquorum)181, het ‘en ook’ (vel etiam)182,
‘zoals sommigen begrijpen’ (sicut quidam intelligunt)183, en vooral ‘anders’ (aliter)184 vormen
bij hem een terugkerend refrein. Dat is geen testimonium paupertatis, maar een erkenning van
de rijkdom die in de Sacra Pagina verborgen is. Augustinus had daarover al geschreven en
deze meerduidigheid als een abundante gave van God beschouwd.185 Ook in de Joodse
Bijbeluitleg, zoals die onder meer in de Talmud te vinden is, komen we pleidooien voor

179

E. Ann Matter, The Voice of My Beloved, staat uitvoerig stil bij het commentaar van Origenes: pp. 20-48
(‘Hidden Origins: The Legacy of Alexandria’). Zij gaat er vanuit (p. 35) dat zijn commentaar werd gebruikt door
exegeten in de vroege Middeleeuwen, mogelijk via de vertaling van Hiëronymus van de twee preken van
Origenes over de eerste twee hoofdstukken (tot Hoogl. 2,14). Vgl. Jean Leclercq, L’Amour des Lettres et le
Désir de Dieu, p 93 over het verband tussen ‘un revival d’Origène’ en ‘la réforme carolingienne’.

180

Vgl. M.A. Beek, Prediker Hooglied, Nijkerk 1984 [serie De prediking van het Oude Testament]), pp. 141142. De Targum is in het Nederlands uitgegeven: M.J. Mulder, De Targum op het Hooglied, Amsterdam 1975
[Exegetica IV].

181

Angelomus, In cantica canticorum, 578C; 589C; 598A-B.

182

Ibidem, 580B; 582A; 607A; 612C.

183

Ibidem, 586D, vgl. 602D; 619A; 620B.

184
Ibidem, 593D; 602B; 602D;603A; 606B; 607B; 609A; 609C; 611B; 611D; 613A; 614D; 615C; 615D; 616B;
617A; 617B; 617C; 619C.
185

Augustinus, De Doctrina Christiana, CCSL 32, ed. J. Martin, 1962, p. 100, r. 15-18: ‘Nam quid in diuinis
eloquiis largius et uberius potuit diuinitus prouideri, quam ut eadem uerba pluribus intellegantur modis, quos alia
non minus diuina contestantia faciant adprobari?’
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meerstemmigheid tegen.186 Het lijkt erop dat Angelomus in zijn uitleg van het Hooglied, meer
nog dan in zijn Genesiscommentaar, deze pluriforme mogelijkheden volop heeft uitgebuit. De
eigen, poëtische aard van dit Bijbelboek met zijn vele niet altijd gemakkelijk te doorgronden
passages vol beelden en stijlfiguren zal er zeker toe hebben bijgedragen.
Een belangrijk verschil met zijn Genesiscommentaar bestaat erin, dat Angelomus in
zijn uitleg van het Hooglied volledig wil afzien van een verklaring ‘iuxta litteram’. Hij sluit
zich hier aan bij een lange kerkelijke overlevering. Slechts bij hoge uitzondering vinden we in
deze uitlegtraditie christenen die een meer letterlijke verklaring bepleiten. In zijn uitvoerige
Inleiding (Incipit), waarin hij de bedoeling van zijn commentaar omschrijft, maakt
Angelomus overigens wel enkele opmerkingen die met een letterlijke uitleg van doen hebben.
Zo vertelt hij welke soorten liederen de Bijbel allemaal kent.187 In de loop van zijn
exegetische uitleg geeft hij – het bloed kruipt waar het niet gaan kan - zo nu en dan eveneens
aandacht aan de letter van de tekst.188 In zijn Inleiding horen we een enkele keer over wat de
Hebraei vinden. Ook merkt hij op dat wat in het Griekse ecclesia heet en in het Latijn
congregatio, of nog beter convocatio, in het Hebreeuws (Hebraice) met Synagoga wordt
weergegeven. In het feitelijke commentaar blijven dergelijke opmerkingen bijna helemaal
afwezig.189
De in het Hooglied opgenomen liederen zijn in veel gevallen monologisch van aard,
en soms dialogisch. Maar wie zegt eigenlijk wat en tegen wie? Dat is allemaal niet zo
duidelijk, want de Hebreeuwse tekst zwijgt daarover. Ook Angelomus werd hiermee
geconfronteerd. In zijn Inleiding stelt hij, in navolging van Gregorius de Grote, dat er vier
‘sprekers’ of ‘groepen van sprekers’ zijn: sponsus (bruidegom), sponsa (bruid),
adolescentulae (jonge meisjes) en greges sodalium (vriendengroepen). Vervolgens duidt hij
deze vier allegorisch als respectievelijk de Heer (Christus; God); de Kerk; degenen die met de
kerk volwassen worden en als vierde degenen die de bruidegom verkondigen.190 Door deze
vier rollen krijgt het Hooglied een bepaalde dramatiek en samenhang. De Griekse Codex
Sinaiticus uit de vierde eeuw vermeldt al dergelijke rolverdelingen.191
Wat Angelomus in zijn Inleiding niet vermeldt, maar wat wel uit zijn commentaar
blijkt, is dat er nog een vijfde spreekster in het spel is, namelijk de synagoge. De vox
186
Vgl. Frederick E. Greenspahn, ‘The Significance of Hebrew Philology’, pp. 59-60, met een cave voor al te
veel gekunstelde interpretaties.
187

Angelomus, In cantica canticorum, 555A-562B.

188
Bijvoorbeeld: ibidem, 593A over de ‘vicus Enggadi’; 579D ‘iuxta litteram’, 585D-586A ‘iuxta opiniones
medicorum’; 617A over variatie die de schoonheid van het lied bevordert.
189
Ibidem, 555D-556A: ‘Proverbia (…), quas Hebraei masloth appellant’(Masloth moet Mashelim zijn, P.H);
Angelomus kent ook de Hebreeuwse naam van het Hooglied: Schir aschirim (556A). Voor Hebraice: 558A
(over convocatio/synagoga) en 560A (over hyacinthus als kleur). In het commentaar verwijst Angelomus een
keer naar de veritas hebraica (566C), maar kiest daar niet voor.
190
Ibidem, 561B-C. Vgl. Gregorius, Expositio in canticum canticorum, CCSL 144, ed. P. Verbraken, 1963, pp.
1-46. Voor de vier rollen: p. 13, r. 223-242.
191

Veel Bijbelvertalingen geven de rollen aan. Het meest uitgesponnen gebeurt dat in de rooms-katholieke
Petrus Canisiusvertaling (1938). De recente Nieuwe Bijbelvertaling (2004) vermeldt: ‘hij’, ‘zij’, ‘meisjes’ en
‘broers’. In de Statenvertaling gebeurt dat niet.
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synagogae is bij hem, evenals bij Beda en Alcuin voor hem, onderdeel van het drama van
Gods liefde dat zich in het Hooglied ontrolt.192

Vox synagogae
De eerste keer dat Angelomus letterlijk de stem van de synagoge introduceert, is naar
aanleiding van een vraag die klinkt in hoofdstuk 6, vers 9: ‘Wie is zij die opgaat als de
opkomende dageraad, schoon als de maan, uitverkoren als de zon, huiveringwekkend als een
geordende linie van forten ?’193 De kwestie is: wie vraagt dit? Volgens Angelomus horen we
hier de stem van de synagoge (Vox est ista Synagogae). De synagoge verbaast zich hier over
de schoonheid van de Kerk uit de volkeren. Zonder de uitspraken van de Wet en zonder het
onderricht van de Profeten was zij toegegroeid naar de verkondiging van het evangelie, zo
plotseling, zo volmaakt van deugdzaamheid.194 En twee verzen verder is het opnieuw raak.
Daar lezen we: ‘Ik heb het niet geweten. Mijn ziel brengt me in verwarring vanwege het
vierspan van Amminadab.’195 De Synagoge, aldus Angelomus, heeft niet geweten dat de bruid
(de Kerk) de gaven van de geestelijke genade in zich heeft. De Synagoge is in verwarring
vanwege de verleiding van het Nieuwe Testament en de vier Evangeliën.196 Ze staat met een
mond vol tanden.197 En ze is jaloers. Wisselde ze haar afgunst maar in voor liefde, dan zou ze
bruid, zuster en vriendin (sponsa, soror, et amica) van Christus zijn.198 De Kerk, zoals
Angelomus opmerkt, heeft haar troostende antwoord klaar: ‘Keer om, keer om tot de
erkenning van je Verlosser die je eerder is beloofd in Wet en Profeten.(…) Oh, gevangen
Sulamitische, keer om uit de boeien van het ongeloof. Dan zal je gered worden.’199 De laatste
woorden doen sterk denken aan de bekende uitspraak van Paulus in zijn Romeinenbrief 11,
192

Over Beda en de synagoge: zie E. Ann Matter, The Voice of My Beloved, p. 99. Ohly, Hohelied-Studien, pp.
66-70, geeft een samenvattend overzicht van Beda’s commentaar. Voor Alcuin, ibidem, pp. 70-72.

193

Vertaling van de Latijnse tekst uit het commentaar van Angelomus zoals Migne die geeft: ‘Quae est ista quae
ascendit quasi aurora consurgens, pulchra ut luna, electa ut sol, terribilis ut castrorum acies ordinata?’
Angelomus, In cantica canticorum, 619B. De Vulgaat heeft progreditur in plaats van ascendit.

194

Ibidem, 619B-C: ‘Vox est ista Synagogae admirantis pulchritudinem Ecclesiae ex gentibus, eo quod sine
judiciis legis et instructione prophetarum ad praedicationem Evangelii tam subito tanta perfectione virtutum
excreverit …’ Een vergelijkbare uitleg bij Hoogl. 8,5: ‘Vox Synagogae vel prophetae admirantis, quomodo
Ecclesia de deserto gentilitatis in sponsi subito amplexus ascendisset …’(624C). Zo ook in 603D: ‘Unde miratur
Synagoga quomodo gentium populus nullo circumcisionis mysterio emundatus, nulla prophetarurm admonitione
eruditus, subito ab infimis voluptatibus per desertum gentilitatis et idololatriae ad alta virtutum culmina et sponsi
amplexus ascendisset.’

195

Hoogl. 6,11.Vertaling uit Angelomus (ibidem, 620A = gelijk aan de Vulgaat): ‘Nescivi: anima mea
conturbavit me propter quadrigas Amminadab.’

196

Ibidem, 620A: ‘Vox Synagogae: Nescivi dona gratiae spiritualis in te esse sponsa, sed anima mea conturbavit
me, propter inductionem Novi Testamenti et Evangelicae quadrigae.’

197

Ibidem, 625D: ‘synagoga tacente’.

198

Ibidem, 625B.

199

Dit commentaargedeelte van Angelomus (620B) sluit direct aan op de tekst van Hoogl. 6, 12: ‘Revertere,
Revertere, Sulamitis, revertere, revertere, ut intueamur te.’ Angelomus schrijft: ‘Id est, Noli turbata esse, sed
revertere ad cognitionem tui Redemptoris, qui tibi potius in prophetis et lege promissus est. (…) O Sulamitis, id
est captiva, iam a vinculo infidelitatis revertere ad tuum Redemtorem, ut salveris.’
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26: ‘en zo zal heel Israël het heil deelachtig worden’ (et sic omnis Israhel salvus fieret).
Daarnaast geeft Angelomus van de roep om te keren nog een andere uitleg. Het kan ook slaan
op de kerk die zich van haar zonden moet afwenden.200 Vlak daarna is er dan sprake van de
eendracht van twee volkeren, Jodendom en christendom.201 Ook elders in zijn commentaar
lijkt dat soms even aan het licht te komen. Zo is er sprake van de twee borsten van de bruid.
Zij staan voor de doctores van beide volken in eendracht. Ze verbeelden ook de beide
Testamenten die voor de twee volkeren, komend uit de erfzonde, zijn samengevoegd. Eerder
al had Angelomus de beide volkeren aangeduid als ‘uit de besnijdenis’ en ‘uit het
heidendom’.202 Beide volkeren hebben ook het een en ander gemeenschappelijk. Beide zijn
wijngaard van de Heer.203 Wanneer Christus, via het taalspel van het Hooglied, afdaalt naar
zijn tuin (Hoogl. 6,1), dan geeft Angelomus twee mogelijkheden: die tuin is de kerk, maar ook
‘zijn eerdere volk’.204
Angelomus laat het eindvisioen van één kudde niet los. Naar aanleiding van Hoogl.
3,4 ‘Ik houd hem vast en laat hem niet gaan totdat ik hem breng in het huis van mijn moeder
en in de kamer van haar die mij voortbracht’, schrijft hij over het einde der tijd, waarin de
kerk hem, de bruidegom Christus, via het dienstwerk van de verkondiging brengt in het huis
van de synagoge die mij (de kerk) verwekt heeft in de Heer. Dan zal er zijn: één kudde en één
herder (Joh. 10, 16).205 Ook andere termen lijken van dat perspectief vervuld te zijn: ‘de
gemeenschap van het ene ware Israël’ (unius veri Israelis consortium).206
Angelomus weet van Joden die in Christus geloven.207 Er bestaat een ‘kerk uit de
Joden’ (ecclesia ex Iudaeis).208 Maar er zijn andere Joden die zich tegen deze volgelingen van
Christus uit de synagoge verzet hebben. ‘Zonen van mijn moeder streden tegen mij’, citeert
200

Vgl. ibidem, 620C-D: ‘Sulamitis ista Ecclesiam significat’.

201

Ibidem, 620D: ‘Duorum concordia populorum speciali prole fecundantium, in iunctura femorum designatur,
quae monilia fabricata sunt manu artificis, id est ineffabili largitate Conditoris nostri: in monilibus bona opera
exprimuntur.’ N.a.v. Hoogl. 7,1: ‘iunctura femorum tuorum sicut monilia quae fabricata sunt manu artificis.’
Iunctura femorum = het samenbrengen van lendenen of heupen. Monilia = juwelen of halssieraden.

202

N.a.v. Hoogl. 7,3: ‘Uw borsten zijn twee hertenjongen, tweelingen der gazelle’ (duo ubera tua sicut duo
hinnuli gemelli capreae). Commentaar: ‘De hoc versu dictum est superius, sed repetitio firmitatis indicium est.
Duo ubera doctores sunt utriusque populi. Hinnuli gemelli propter unam concordiam : item duo ubera Ecclesiae
duo sunt Testamenta duobus populis ex traduce peccati venientibus coaptata’ (621B). Het eerder genoemde vers
is Hoogl. 4,5 waar ook sprake is van ‘duo hinnuli gemelli’. Daar luidt het commentaar : ‘duo hinnuli., duo populi
sunt ex circumcisione venientes et gentilitate …’ (608D). De invloed van Beda, hier via Alcuin, is niet over het
hoofd te zien. Vgl. mijn bespreking van Beda in mijn vorige hoofdstuk en zijn veel gebruikte uterque populus
203

Ibidem, 582D: ‘Certum est ergo, ut sicut una gens Judaea per notitiam legis divinae vinea Domini nuncupatur,
ita et diversae gentes ad fidem Christi advectae per apostolorum culturam et doctorum doctrinam, multae vineae
appellantur.’

204

Ibidem, 617B: ‘quando visitavit priorem populum suum’.

205

Ibidem, 203B: ‘Teneo illum firma fide, donec in fine saeculi per officium praedicationis introducam illum in
domum et in cubiculum Synagogae, quae me genuit in Domino, et fiet unum ovile et unus pastor.’
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Ibidem, 595A.

207

Ibidem, 595A.
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Ibidem, 600D; 606D.
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Angelomus in dit verband Hoogl. 1,5. 209 Ook de kruisdood van Jezus komt dan kort aan de
orde. Evenals in zijn Genesiscommentaar benadrukt hij dat het niet om het hele volk ging dat
aan Barabbas de voorkeur gaf boven Christus, maar om het grootste deel (major pars
plebis).210 Niet alleen de Joden, ook de Romeinen hadden daarin hun aandeel.211
Hoezeer Angelomus het Jodendom beoordeelt vanuit zijn christelijke, dat wil zeggen
in zijn ogen superieure, geloof, is er ook een tweede stem bij hem die een iets ander geluid
laat horen. Dat Mozes met God gesproken heeft, mond tegen mond, is niet iets wat hij
uitvlakt. Integendeel, het helpt hem om het begin van het Hooglied - ‘Hij kusse mij met de
kus van zijn mond’ - begrijpelijk te maken.212 De synagoge blijft het volk waaraan God zijn
woorden heeft toevertrouwd. Het christenvolk wordt verfrist met de historiae van de oude
wet.213 Christus zelf is naar het vlees geboren uit de Joden, ja zijn moeder is de synagoge en
in de synagoge is hij opgevoed.214 Uitvallen tegen Joden als ketters zijn er wel 215, maar
worden niet diepgaand uitgewerkt. Het heeft er alles van weg, dat Angelomus in vergelijking
met zijn eerste werk, de uitleg van het boek Genesis, in zijn laatste boek zeker niet tot een
meer negatieve opstelling ten opzichte van het Jodendom is gekomen.

Het commentaar op de Boeken der Koningen
In het eerste hoofdstuk heb ik al beschreven wat de stand van zaken is met betrekking tot de
edities van het Koningencommentaar van Angelomus. We zullen het vooralsnog moeten doen
met de uitgave in de Patrologia Latina van Migne. Het oudste handschrift (s. X ), dat zich in
Leiden bevindt - Bibliotheek Rijksuniversiteit: BPL 16 (Codices Bibliothecae Publicae
Latini) - laat zien dat Angelomus geen eigen capita-indeling aanbracht in zijn commentaar.
Evenmin stelde hij een lijst met capita-titels voorafgaand aan het commentaar op zoals
Hrabanus en Claudius wel gewoon waren te doen. In de uitgave van Migne wordt de
hoofdstukindeling gehanteerd die in huidige Bijbels gebruikelijk is. Wat betreft de titel van
zijn commentaar, heb ik op basis van dit handschrift de conclusie getrokken, dat Liber
stromata in volumine regum als beste in aanmerking komt. Hoewel Silvia Cantelli in haar
Angelomo e la scuola esegetica di Luxeuil uit 1990 zich uitvoerig heeft verdiept in de exegese
van Angelomus, bestaat tot nu toe geen betrouwbaar totaaloverzicht van de bronnen die
Angelomus in zijn Koningencommentaar heeft verwerkt. Cantelli beperkte zich wat dit

209

Ibidem, 572D: ‘Quia filii synagogae qui in infidelitate remanserunt, bellum persecutionis contra synagogae
fideles gesserunt.’

210

Ibidem, 624D.

211

Ibidem, 582C: ‘Qui ut ille quem diximus a duobus populis, Iudaeo scilicet persecutatore, et Romano milite
imperante, a phalange in crucis patibulum levatus est.’

212

Ibidem, 564A: ‘Quasi osculo oris sui osculabatur Moysen Dominus…’, vgl. Num, 12, 7-8 met Hoogl. 1,1.

213

Ibidem, 624A: ‘cum historiis priscae legis Christianus populus reficitur.’; ‘Synagoga (…), cui in primordio
eloquia divina credita sunt…’
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Ibidem, 581A, 606B en 623D.
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Ibidem, 599A-B; 617A; 620B
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aangaat tot 1 Sam. 1-2.216 Omdat Angelomus veelvuldig gebruik heeft gemaakt van het
commentaar van Hrabanus op de Libri regum, zijn op die plaatsen zijn bronnen gelijk aan die
van Hrabanus, al verwerkt hij ze niet altijd op dezelfde wijze. De bronnen van Hrabanus zijn
wel in kaart gebracht.217
Evenals Hrabanus heeft Angelomus rijkelijk geput uit de aantekeningen van de
Hebraeus bij 1 en 2 Samuël. Hiervoor zagen we al dat Angelomus in zijn exegese van
Genesis graag Joodse uitlegtradities verwerkte. Veruit de meeste daarvan waren afkomstig
van Hiëronymus. Nu kon hij echter terecht bij een contemporaine bron. Saltman heeft in zijn
editie van deze Quaestiones precies aangegeven waar dat het geval is.218 Daaruit kunnen we
afleiden dat het aantal en de omvang van de citaten uit de notities van de Hebraeus bij
Angelomus groter is dan bij de abt uit Fulda. Dat laatste betekent hoe dan ook dat Angelomus
los van Hrabanus bij zijn uitleg de beschikking moet hebben gehad over deze hermeneutische
aanwijzingen van Joodse zijde. Dat doet de vraag rijzen of Angelomus op vergelijkbare wijze
met deze bron omgaat als Hrabanus. Eén verschil is gelijk duidelijk: Angelomus vermeldt
hem niet in de marge van zijn commentaar, want zoiets deed hij hoe dan ook niet. Een
inhoudelijke vergelijking levert zonder twijfel meer informatie op over de wijze waarop
Angelomus met het commentaar van Hrabanus is omgegaan. Hoe afhankelijk was Angelomus
eigenlijk van de exegese van Hrabanus? 219

Angelomus en de Hebraeus quidam
Over de wijze waarop Angelomus in zijn exegese van 1 en 2 Samuël de contemporaine
Quaestiones met informatie vanuit Joodse hermeneutische tradities verwerkte, is tot nu toe
weinig onderzoek gedaan. Cantelli is in dit opzicht in haar toch zeer breed opgezette studie
buitengewoon karig.220 Laistner volstaat in zijn artikel met één alinea over deze ‘most unusual
source’.221 Avrom Saltman die deze teksten bij 1 & 2 Samuël in 1975 kritisch heeft
uitgegeven, maakt er meer werk van en gaat in op het gebruik dat Hrabanus en Angelomus
ervan gemaakt hebben. Over Angelomus zegt hij het volgende.222 Volgens hem schreef
Angelomus zijn commentaar rond 850.223 Terwijl Angelomus in veel gevallen Hrabanus haast
letterlijk volgt, doet hij dat lang niet altijd bij deze teksten van de Hebraeus. Angelomus
citeert namelijk 33 Quaestiones die Hrabanus niet heeft. Van 5 Quaestiones geef hij
216

Cantelli, Angelomo, tomo primo, pp. 310-352. Voor het Hooglied: tomo primo, pp. 385-454. Het ‘tomo
secondo’ bevat aan de hand van tabellen de resultaten van haar bronnenonderzoek betreffende het
Genesiscommentaar.

217

Vgl. Cantelli, Fontes.

218

Saltman, Quaestiones, Table III, pp. 157-161.

219

De discussie hierover heb ik besproken in mijn eerste hoofdstuk.

220

Cantelli, Angelomo, pp. 307-317, maakt over dit onderwerp slechts enkele losse opmerkingen, meest in
voetnoten.

221

Laistner, ‘Some Early Medieval Commentaries on the Old Testament’, p.193.

222

Saltman, ‘Introduction’, in: idem, Quaestiones, pp. 1-62, daar pp. 25-29.

223

Volgens mij (zie het begin van dit hoofdstuk) eerder: begin jaren veertig.
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bovendien een meer volledige weergave.224 Overigens komt ook het omgekeerde voor,
waaraan Saltman minder aandacht besteedt. Hrabanus citeert namelijk in enkele gevallen de
Hebraeus waar Angelomus dat achterwege laat.225 Bovendien is Hrabanus op zijn beurt soms
vollediger in zijn weergave dan Angelomus.226 Een enkele keer blijft het volgens mij
twijfelachtig of Hrabanus de Hebraeus al dan niet gebruikt, waar Angelomus dat wel doet.227
Saltman concludeert terecht dat dit onafhankelijke gebruik van de Hebraeus door
Angelomus wel moet voortkomen uit het feit dat het klooster Luxeuil voor 850 een eigen tekst
bezat van de Quaestiones Hebraicae bij 1 & 2 Samuël.228 Verder merkt hij op, dat Angelomus
- anders dan Hrabanus - minder openlijk uitkomt voor zijn specifieke Joodse bron. Zoals
gezegd, hij verwijst niet naar hem in de marge. Bovendien brengt hij de citaten onder een
meer algemene noemer als ‘opinio Judaeorum’, ‘opinio aliquorum’ en dergelijke, of hij
schrijft dat hij iets gevonden heeft in een bepaald boek of verhandeling.229 Een enkele keer
presenteert hij een citaat als zijn eigen mening of hij zwijgt gewoon over de herkomst.
Saltman meent ook dat Angelomus zich kritischer dan de abt van Fulda opstelt tegenover deze
bron en zeker niet de sympathie kent waarmee deze zijn Hebraeus behandelde. Integendeel:
We thus have the paradoxical situation that Angelomus, while making much greater
use of pseudo-Jerome than Rabanus ever did, adopts a hostile attitude to the Jewish
exegesis cognate with the anti-Jewish campaign currently being waged by the Lyons
school of Agobard and Amulo.

224

Saltman, ‘Introduction’, p. 26. Saltman geeft geen afzonderlijk overzicht van deze 33. Het gaat volgens mij
om de volgende Quaestiones die niet bij Hrabanus, maar wel bij Angelomus voorkomen. De nummering is
volgens Saltman.: In 1 Samuël: Q 3, 13, 19, 25, 28, 30, 31, 32, 44, 49, 52, 53, 54, 55, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 69,
70, 81 (totaal 23); in 2 Samuël: 100, 102, 104, 105, 109, 110, 116, 118, 119, 152 (totaal 10). Saltman specificeert
de 5 evenmin. Vermoedelijk gaat het om Q 1, 48, 59, 71, 180. Cf. Saltman, ‘Rabanus Maurus’, pp. 55-64. De
opmerking in Saltman, ‘Introduction’, p. 26 n. 87 als zou Laistner de eerste zijn geweest die op het
onafhankelijke gebruik door Angelomus zou hebben gewezen, is onjuist. Cf. Laistner, ‘Some Early Medieval
Commentaries on the Old Testament’, p. 193 met. J.B. Hablitzel, ‘Die Pseudo-hieronymianischen “Quaestiones
Hebraicae” ’ in Historisches Jahrbuch 41(1921) 2, 268-273, daar pp. 271-272.
225

Het gaat om Q. 92, Q. 111 en Q 128. Saltman vermeldt dit niet expliciet. Wel is het af te leiden uit zijn
overzicht: Saltman, Quaestiones. Table III, pp. 157-161.

226
Zie de Q. 27, 96, 97B, 113, 163, 167, 170. Onduidelijk: Q 148 en 169 i.v.m. mogelijk foutieve weergave in
Migne?
227

Twijfelgevallen zijn volgens mij: Q 19, 41 en 54. Saltman ziet hier geen gebruik door Hrabanus, maar wel
door Angelomus.

228

Volgens Laistner, ‘Some Early Medieval Commentaries on the Old Testament’, p. 199 en n. 44, zou het hier
kunnen gaan om het handschrift waarvan ms Reims 118 is afgeschreven. Als datering van Reims 118 vermeldt
Saltman (‘Introduction’, p. 59) ca. 845-882. Dit MS, een donatie van Hincmar, zou dan een kopie zijn van dat
van Luxeuil. Het Reims-manuscript ligt aan de basis van de kritische editie van Saltman (‘Introduction’, p. 5862). Robert G. Babcock, ‘Angelomus and the Manuscripts from the Luxeuil Library’ en Laura Williams,
‘Continuities at the Luxeuil Scriptorium: Merovingian to Carolingian’, maken echter geen gewag van een
dergelijk manuscript noch van MS Reims 118.
229

Q. 100 (Angelomus, In libros regum, 339B): ‘ut legi in cuiusdam disputatione’. Dat het niet om persoonlijke
contacten gaat maar om teksten, blijkt veelvuldig uit zijn gebruik van woorden als lezen, vinden etc.
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Als dat klopt, dan is er in ieder geval een verandering zichtbaar binnen zijn eigen werk, want
zoals we hiervoor zagen in zijn twee andere commentaren is van een zo geformuleerde
vijandige houding à la Agobard en Amulo geen sprake. Ook de opmerking van Saltman dat
Angelomus de letterlijke exegese een inferieure vorm van tekstuitleg vindt, staat op
gespannen voet met de werkwijze in zijn Genesiscommentaar.230 Ik houd de vraag of de visie
van Saltman klopt dus nog even aan bij mijn verdere verkenning. En als die blijkt te kloppen,
dan vraagt dit vanzelfsprekend om een nadere verklaring.
Angelomus citeert de Hebraeus in totaal 137 keer. In 33 gevallen doet hij dat ook,
waar Hrabanus deze aantekeningen niet overneemt. Wat valt daaruit af te leiden? Angelomus
gebruikte zijn Joodse bron in de eerste plaats om zichzelf en de lezer meer duidelijkheid te
verschaffen over bepaalde, dikwijls enigszins raadselachtige, passages in 1 & 2 Samuël.
Natuurlijk was dit niet zijn enige bron. Alle exegeten van zijn tijd baseerden hun Bijbeluitleg
op een breed scala van vroegchristelijke en meer contemporaine interpretaties. Zo deed ook
onze monnik uit Luxeuil. Hij had bovendien het commentaar van Hrabanus bij de hand en
kon dus in één oogopslag zien op welke wijze de abt van Fulda van deze bron gebruik had
gemaakt. De vermelding in de marge van EB bij Hrabanus kwam daarbij uitstekend van pas!
Angelomus maakte in een aantal gevallen dus een andere afweging door citaten op te nemen
die Hrabanus wegliet. Hier en daar gaf hij daarnaast zijn eigen mening over wat in zijn Joodse
bron aantrof. Angelomus is op dit punt meer uitgesproken dan Hrabanus. Maar in andere
gevallen volstaat hij met alleen een weergave van wat hij had gelezen in deze Quaestiones.
Een instructief voorbeeld van de werkwijze van Angelomus is zijn bespreking van 1
Samuël 2, 22, een passage die ik ook bij Hrabanus analyseerde.231 Daar lezen we over de
hogepriester Eli in de plaats Silo en zijn twee zonen die daar eveneens priester waren: ‘Eli
echter was een zeer oude man. Hij hoorde alles wat zijn zonen jegens heel Israël deden. Hoe
zij sliepen met vrouwen die hun dienst verrichtten (‘observabant’) bij de ingang van de
tabernakel.’ Hrabanus citeerde in zijn commentaar hierbij de beschrijving die de Joodse
geschiedschrijver Josephus ervan had gegeven. Angelomus gaat echter anders te werk. Eerst
merkt hij op dat sommigen dit gedrag van de zonen simpelweg verstaan als overspel.
Vervolgens schrijft hij dat Josephus dat ook zegt en citeert dan de betreffende passage bij
Josephus, hoewel in een minder volledige vorm dan Hrabanus. Daarna merkt hij nog op dat
onze geleerden (nostri doctores) dat eveneens beweren. Dit laatste zou als een verwijzing naar
onder meer Hrabanus kunnen worden opgevat. Duidelijk is hoe dan ook dat Angelomus zich
zelf hier positioneert in het exegetisch debat van zijn tijd, waarin men probeerde vast te
stellen wat onder een rechtgelovige Schriftuitleg dient te worden verstaan. Maar daarmee is
voor Angelomus de kous niet af. Want hij is op de hoogte van nog een andere duiding zoals
die in de Quaestiones van de Hebraeus te vinden is en waar de zonen van Eli van iets anders
beschuldigd worden.232 Daar heeft hij namelijk gelezen dat de Hebreeën zeggen, dat het hier
niet gaat om het feit dat de zonen van Eli met vrouwen zouden hebben geslapen. Hun slechte
daad was een andere. De genoemde vrouwen hadden nog niet hun reinigingoffer volbracht na
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Saltman, ‘Introduction’, p. 28.
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Angelomus, In libros regum, 274CD. Vgl. Hrabanus, In libros IV regum, 20D-21A.

232

Het gaat hier over Q 13: Saltman, Quaestiones, p. 71.
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hun menstruatie of bevalling. De zonen van Eli adviseerden hen - tegen het voorschrift van de
wet in - om toch maar onverrichter zake huiswaarts te keren en met hun mannen te gaan
slapen, waarmee ook de vrouwen de wet overtraden. Hun misdaad was dus volgens deze
Joodse bron dat zij mensen ervan afhielden om de wet te vervullen, zoals ook al was gebleken
toen zij het offervlees ontrukten aan degenen die een offer kwamen brengen (vgl. 1 Sam.
2,13-17). Ter afsluiting laat Angelomus nog weten dat hij zelf met deze laatste interpretatie
niet in zee gaat. De eerdere verklaring van Josephus / Hrabanus heeft hier zijn duidelijke
voorkeur. Maar als er lezers zijn die dat wel willen, dan laat hij het over aan hun eigen
oordeel.
De preoccupatie van de Hebraeus met het onderhouden van de Joodse wet is in dit
citaat een opvallend gegeven. Saltman wijst daar ook op.233 Maar of de schrijver van de
Quaestiones inderdaad precies begrepen heeft wat wel en wat niet volgens de wet
voorgeschreven was, is de vraag. Louis Ginzberg, die de Joodse tradities zoals die bij de
Hebraeus aan de orde worden gesteld, heeft onderzocht, wijst erop dat lang niet altijd diens
bevindingen te herleiden zijn tot algemeen aanvaarde halachot. Dat geldt ook van de hier
vermelde halacha. 234 Het valt niet uit te sluiten dat deze nadruk op de vervulling van de wet,
afgezien van het feit of die juist wordt weergegeven of niet, in de negende eeuw gestimuleerd
werd door de toenmalige positie van Joden die - zeker in het Karolingische rijk - een
bijzonder kleine minderheid vormden binnen een christelijke cultuur. 235 Wat hierbij wellicht
een rol speelde, is de identificatie die christelijke geleerden aanbrachten tussen Jodendom en
‘wet’, meestal in een negatieve belichting. Ook bij Angelomus en andere exegeten van zijn
tijd treffen we dit verschijnsel aan. De Hebraeus benadrukte daarentegen juist de positieve
kant ervan. Wat blijft er van het Jodendom over zonder de wet?
Wat de werkwijze van Angelomus betreft kunnen we concluderen dat hij in dit stukje
van zijn commentaar diverse interpretaties, zowel christelijke als Joodse, tegen elkaar
afweegt. Vervolgens maakt hij een eigen keuze, maar de lezer wordt een andere keuze niet
zonder meer ontraden. In een eerdere uiteenzetting over deze beide priesterzonen had hij ze
als voorafbeeldingen neergezet van de Schriftgeleerden en Farizeeën, over wie hij opmerkt
dat zij van het geloof van de aartsvaders en profeten zijn afgevallen en zich bekeerd hebben
tot de waanzin van het ongeloof.236 Hoewel Angelomus de voorkeur geeft aan de uitleg van
‘onze geleerden’, vond hij het blijkbaar toch de moeite waard deze Joodse traditie weer te
geven, waarin de zonen van Eli ervan werden beschuldigd dat zij tegen bepaalde
voorschriften van de wet ingingen.
Is de hier beschreven gang van zaken nu representatief voor de andere citaten die
Angelomus los van Hrabanus uit de aantekeningen van de Hebraeus te berde brengt? Die
233

Saltman, ‘Introduction’, p. 14 (n. 52) en p. 21.
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Louis Ginzberg, Die Haggada bei den Kirchenvätern. Voor de haggada bij 1 Sam. 2,22: pp. 17-19. Saltman
geeft de volgende beoordeling: ‘He is obviously aware of the Jewish tradition (dicunt Hebraei) which seeks to
palliate this scandalous sin of the sons of Eli. But deprived of both written sources and living Jewish traditions,
he can only present the Jewish exegesis in a garbled form.’ (‘Introduction’, p. 23.).
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Hierop wijst terecht Jonathan Elukin, Living Together, Living Apart, p. 51: ‘The appreciation of the power of
a unified religious culture may have prompted the establishment of recognized norms of rabbinic Judaism in the
various communities, which began in this period.’
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Angelomus, In libros regum, 253D-254A.
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vraag is niet zo gemakkelijk te beantwoorden. Een deel van de aanhalingen passeert zonder
veel commentaar van de kant van Angelomus. Het gaat dan meestal over kleinere
teksteenheden waarin de betekenissen van een woord of een zin worden verhelderd. In 1 Sam.
3,1 lezen we dat ‘in die dagen Gods woord kostbaar (preciosus) was’. De Hebraeus legt uit en
Angelomus neemt het zonder meer van hem over: ‘kostbaar’ betekent hier zeldzaam
(perrarus) met als logische slotsom: ‘Alles wat zeldzaam is, is kostbaar’, waar Angelomus
weer aan toevoegt dat er daarom meer naar verlangd wordt.237 Volgens Angelomus is dit een
uitleg ‘iuxta historiam’. Wanneer Saul met een knecht op zoek is naar de ezelinnen van zijn
vader (1 Sam. 9, 1-14) maar ze nergens kan vinden, stelt zijn knecht voor om een man Gods
(Samuël) te raadplegen die in een stad vlakbij woont. Zo gezegd, zo gedaan. Maar, vraagt
Saul zich af: ‘wat zullen we voor die man meebrengen (quid feremus)?’ De nuchtere
toelichting van de Hebraeus is dan: ‘een voorspelling krijg je immers niet voor niks’.238
Angelomus neemt het over waarbij hij van tevoren nog aangeeft dat hij weinig ‘historia’
overslaat. 239 Vervolgens wordt verteld dat Saul en zijn dienaar zich moeten haasten, want de
man Gods staat op het punt een offer te brengen op een hoge plek. Wat is dat voor een offer?
Volgens zijn Joodse bron gaat het hier over een maaltijd die Samuël bereid zou hebben voor
het volk bij gelegenheid van de nieuwe maan. Angelomus is hier terughoudender en noemt
zijn Joodse bron niet expliciet. Hij zegt dat sommigen het zo willen verstaan (aliqui intelligi
volunt), maar als iemand het simpelweg als offer wil begrijpen dan zal hij hem geen haarbreed
in de weg leggen.240
Bij meerdere citaten zien we een vergelijkbare werkwijze. Wanneer Samuël van God
de opdracht krijgt om Saul te laten weten dat hij als koning door God verworpen zal worden
kan hij hem aanvankelijk niet vinden (1 Sam. 15,10-23). Hij hoort dan dat Saul in Karmel is
en daar voor zichzelf een triomfboog had opgericht. De toelichting van de Hebraeus hierbij is:
‘Zo doen koningen immers als ze een overwinning hebben behaald, dan maken ze een boog
uit takken van de mirte, de palm en de olijf als teken van hun victorie.’ Angelomus is daarvan
niet helemaal overtuigd, want hij voegt toe ‘zoals het sommigen toeschijnt’ (prout quibusdam
videtur). Daarna laat hij bovendien nog weten dat hij zelf een boog van steen meer voor de
237

Ibidem, 278C-D. Het betreft Q. 19. Zonder expliciete verwijzingen naar zijn Joodse bron binnen de eerder
genoemde 33 quaestiones betreft dat ongeveer de helft van de citaten: Q. 25 (Angelomus, In libros regum,
280B); Q 44 (vgl. 296A); Q 49 (303B); Q 53 (304A); Q 61 (311A); Q 64 (314B); Q 66 (324C-D); Q 67 (325D316A); Q 70 (319B); Q 102 (340A-B); Q 104 (341D); Q 105 (342A); Q 109 (344C); Q 118 (354A); Q 119
(354A).
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Ginzburg, Die Haggada bei den Kirchenvätern, p. 119, spreekt hier van een rationalistische Erklärung.

239

Angelomus, In libros regum, 292B, het betreft Q 31. Ook andere door Angelomus geciteerde kwesties hebben
deze ‘back to earth’-inslag. Cf. Q 53 (eerstelingen wil zeggen de ‘eerste de beste’); Q 64 (wanneer een kwade
geest van God in Saul vaart wordt zijn profeteren vergeleken met epileptici, die vreemde dingen uitslaan); Q 102
(als Abner na een beschuldiging uitroept ‘ben ik soms een hondenkop?’, legt de Hebraeus uit wat dat wil
zeggen: namelijk iets verachtelijks, de vorst van dwaze mensen); Q 105 (David treurt over de dood van Abner en
roept uit: Jouw handen waren niet gebonden en je voeten niet met boeien verzwaard. Commentaar van de
Hebraeus: zo gaat dat namelijk bij krijgsgevangen.)
240

Angelomus, In libros regum, 292B, het betreft Q 32. Interessant is hier de wijze waarop Hrabanus in
tegenstelling tot Angelomus met deze Bijbeltekst omgaat. Hij citeert de Hebraeus niet, maar geeft een
allegorische uitleg over het geestelijke voedsel dat Mozes en de profeten het volk van de Hebreeën hebben
voorgezet. Volgens Verstrepen is Hrabanus hier uitermate irenisch. Cf. Hrabanus, In libros IV regum, 37B en
Verstrepen, ‘Raban Maur’, p. 30.
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hand vindt liggen. In ieder geval zal hij niemand van zijn lezers ervan weerhouden daarvan uit
te gaan.241
In 2 Samuël 14, 26 wordt de weelderige haardos van Davids zoon Absalom, waaraan
hij uiteindelijk ten onder zal gaan (cf. 2 Samuël 18, 9), uitbundig geprezen. Angelomus
vermeldt dan wat hij in zijn Bijbeltekst leest, namelijk dat het haar van Absalom eenmaal per
jaar (semel in anno) werd geknipt. Maar in zijn Joodse bron ontdekt hij dat er in het
Hebreeuws iets anders staat dan in de Latijnse codex (ut Latini codices habent) . Het zou ‘op
de vastgestelde tijd’ (statuto tempore) moeten zijn. En volgens diezelfde Joodse bron zou dat
na elke dertig dagen zijn (de triginta diebus). Daarmee zou Absalom de gelofte van een
Nazireeër hebben afgelegd. Maar Angelomus gaat ook dit keer niet mee met deze uitleg. Hij
houdt het simpliciter en neemt deze opvatting die sommigen eropna houden, niet over. Ja, hij
meent zelfs, dat het ‘eens per jaar’ wel degelijk uit de Hebreeuwse tekst kan worden afgeleid!
Dit is een opmerkelijke uitlating van Angelomus, omdat in meerdere Joodse bronnen er
inderdaad van uitgegaan wordt dat het na twaalf maanden gebeurde.242 Zou Angelomus bij
zijn uitleg van de Libri regum over meer Joodse bronnen hebben beschikt dan alleeen over de
Hebraeus? In zijn exegese van Genesis kwam iets dergelijks ook aan het licht.
In het algemeen heeft Angelomus een zekere voorkeur voor de simplicitas historiae
nostrae. Het moet niet te ingewikkeld worden, al laat hij de keuze meestal aan de ‘prudens
lector’.243 Slechts één keer schiet hij bij de aangehaalde Quaestiones die hij in onderscheid
met Hrabanus alleen heeft, uit zijn slof. Dan verwijt hij de overlevering van de Hebreeën,
zoals hij die in verschillende codices heeft gelezen, gezwets (deliramenta) te verkopen en
pleit hij ook hier voor de eenvoudige uitleg (‘simpliciter’).244
241
Q. 52 (Angelomus, In libros regum, 304A). De verwijzing naar de mirte en andere takken doet denken aan de
Joodse loofhut (Cf. Neh. 8,15; de verwijzing is van Saltman bij de betreffende Q op p. 88). Angelomus
onderbouwt zijn visie met een aanhaling uit Spreuken 20,26 waar gezegd wordt dat een wijze koning over de
goddelozen een boog spant. Die boog wordt in een andere vertaling, aldus Angelomus, weergegeven met een
molenrad (rotam molarem). De implicatie lijkt te zijn dat die van steen is. Molensteen? In een stenen boog, zo
besluit Angelomus, schrijven koningen tot eeuwige gedachtenis hun roemrijke daden en overwinningen. Zou
Angelomus dergelijke bogen gezien hebben? In Aken? Ook in een andere Quaestio (nr. 131) wordt gerept over
een triomfboog (fornicem triomphalem) die David voor zich zou hebben laten oprichten. Zowel Hrabanus (In
Libros IV regum, 369D-370A) als Angelomus (In libros regum, 358C-D) nemen deze opmerking van de
Hebraeus over.
242

Het betreft Q 152 (Angelomus, In libros regum, 369C-D). Het opmerkelijke commentaar: ‘Quia hanc
translationem (i.c. semel in anno) ex Hebraico fonte haustam credimus.’ Voor andere Joodse bronnen die i.t.t.
van de Hebraeus wel uitgaan van eens per jaar: Zie Ginzberg, Die Hagada bei den Kirchenvätern, pp. 54-55.
Vgl. ook Saltmans commentaar bij deze kwestie (p. 132). Voor de geloften die Nazireeërs deden: Num. 6, 1-21.
Een termijn van dertig dagen wordt daar (vers 5) niet uitdrukkelijk vermeld, alleen een bepaalde tijd van de
gelofte. Simson en Samuël zijn Bijbelse personen die als zodanig worden gepresenteerd. Ook in het Nieuwe
Testament vinden we er verwijzingen naar: Hand. 18,18 en 21, 23-26.
243

Zie bijvoorbeeld Q. 60 (Angelomus, In libros regum, 310C-D-311A), naar aanleiding van 1 Sam. 17,18, waar
David op verzoek van zijn vader Jesse naar zijn broers gaat om voedsel te brengen. Hij moet bij aflevering
bewijzen van ontvangst (een soort onderpand) vragen. Het Latijnse woord daarvoor ( pignora) wordt door
Hebraeus opgevat als ‘libellos repudii’, dat wil zeggen: scheidsbrieven. Volgens het gebruik van dit volk, zo laat
Hebraeus weten, mogen mannen die ter oorlog gaan deze brieven aan hun vrouwen geven. Wanneer zij, omdat
ze gevangen genomen zijn, na drie jaar nog niet zijn teruggekeerd, dan mogen hun vrouwen hertrouwen. Vgl.
Ginzberg, Die Hagada bei den Kirchenvätern, pp. 31-32.
244

Het betreft Q. 30 (Angelomus, In libros regum, 288C-D). Het gaat hier over 1 Sam. 7,6. Angelomus geeft toe
dat hij de passage ook niet helemaal begrijpt (quia non plenius intelligimus). Bij Q 10 (over 1 Sam. 2,5) gebruikt
Angelomus nog een keer de negatief geladen uitdrukking ‘Iudaei deliramenta fingunt’, waar de Hebraeus en in
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De voorlopige conclusie moet zijn: Angelomus gaat in de aanhalingen uit de Hebraeus
die hij wel heeft en Hrabanus niet, zelfstandig te werk. Hij is terughoudend in kritiek, maar
onthoudt zich in een aantal gevallen niet van een oordeel. Daarbij vindt hij zijn eigen oordeel
lang niet altijd maatgevend voor de lezer. De denigrerende opmerking deliramenta komt
slechts een enkele keer voor, en mag niet veralgemeend worden. Maar goed, dit is slechts een
steekproef uit 33 kwesties. Hoe staat het met de andere ruim honderd Quaestiones die hij en
Hrabanus allebei hebben?
Eén bron, twee waterdragers: Angelomus en Hrabanus
Dat Angelomus in zijn commentaar op Samuël/Koningen afhankelijk is van de uitleg van
Hrabanus, geldt als communis opinio. Vanaf 1 Kon. 4 is er haast geen verschil meer in hun
uitleg. Dat geldt ook voor de overname van grote delen uit Beda’s De Templo.245 Dat
Angelomus veelvuldig gebruik maakt van het werk van anderen, laat hij telkens ruimhartig
weten. Afgezien van een paar kleinigheden (duo minuta abstrahentes) zijn het de schatten van
de heilige doctores die hij heeft bestudeerd en verzameld.246 Maar Hrabanus zelf noemt hij
nergens bij naam.
Een enkele keer citeert Angelomus een passage van Hrabanus die hij met zoveel
woorden in twijfel trekt. In het hoofdstuk waarin de profeet Elia voor het eerst optreedt (1
Kon. 17) krijgt deze de opdracht van God zich te verbergen in de beek Kerit (Vulgaat: Carith)
en daaruit te drinken. Raven zullen hem daar van brood en vlees voorzien. Hrabanus merkt
dan op dat Carith vertaald kan worden met calvus (kaal, droog). Van calvus komt hij op
Calvarië en - een schot voor open doel - beschrijft hij Elia als een voorafbeelding van
Christus. De kracht (virtus) van Christus’ heerlijkheid was op Calvarië verborgen, toen hij
proefde uit de beek van onze sterfelijkheid. En de raven? Die staan voor de heidenvolkeren
die Christus, dorstig naar ons heil, het brood van het geloof offreren.247 Angelomus geeft
echter een andere duiding. De beek die uitdroogt, betekent de afschaffing van de Joodse wet
na de komst van de Verlosser. De raven zijn bij hem de gelovigen uit het Joodse volk die aan
Christus de Heer hun gehoorzaamheid betonen.248 Daarna schrijft hij dat er sommigen zijn die
zijn spoor Hrabanus ‘Iudaei hunc locum ita intelligunt’ hebben (vgl. Angelomus, In libros regum, 265C met
Hrabanus, In libros IV regum, 18A).
245

Volgens Cantelli, Angelomo, p. 311, is er in het grootste deel van het commentaar op 1 Kon. en in het
volledige commentaar op 2 Kon. sprake van een duplicaat van de tekst van Hrabanus (‘senza alcuna omissione,
ma anche senza alcuna integratione’). Toch is dat niet helemaal juist. Ook in die delen van zijn commentaar
wijkt Angelomus meerdere keren af. Bijvoorbeeld: 406C-D (langer Bijbelcitaat); 408A-B (vollediger weergave
van Beda); 411C (Vergiliuscitaat); 453A-B (eigen toevoeging); 465C (eigen toevoeging sicut in cuiusdam
volumine legi); 469C-D (eigen toevoeging); 473A-B (eigen toevoeging); 478A (eigen toevoeging); 480C (eigen
toevoeging); 483C-D (langer Bijbelcitaat); 489A (langer Bijbelcitaat); 504A (langer Bijbelcitaat); 514D-515A
(eigen toevoeging). Dit op basis van de edities van Migne. Het valt pas echt goed na te gaan wanneer er kritische
edities van deze commentaren het licht zien.
246

Angelomus, In libros regum, 391C (praefatio bij het derde boek). Ibidem, 493A, (praefatio van het vierde
boek) waar hij aan de hand van zijn geliefde scheepsmetafoor vertelt dat hij dwars door de golven van de
doctores is heen geroeid.

247

Hrabanus, In libros IV regum, 206 B-C.

248

Angelomus, In libros regum, 478A-B. Een ander geval waarin Angelomus een toespeling maakt op de uitleg
van Hrabanus is ibidem, 295D-296A waar hij een citaat van hem inleidt met ‘Als iemand het zo wil begrijpen
…’ (Sed si voluerit quis intelligere …). Vgl. Hrabanus, In libros IV regum, 40B. Ook in Angelomus, In libros
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het anders willen verstaan, wat hem afwijkend (dissonus) toeschijnt. Zij zeggen namelijk… en
dan volgt de passage uit Hrabanus. Overigens sluit Angelomus de alinea af met de
mededeling die hij telkens te berde brengt, dat de verstandige lezer zijn eigen keuze maar
moet maken, hoewel hij zelf zijn duiding van de raven er op gespannen voet mee vindt
staan.249 Het verschil van inzicht dat hier zichtbaar wordt rond de raven van Elia, gaat om de
verhouding tussen Joden en de gentes. Ligt hier een twistpunt in de opvattingen die Hrabanus
en Angelomus eropna houden?
Om meer te weten te komen over de verhouding tussen Hrabanus en Angelomus en de
wijze waarop Angelomus met de teksten van Hrabanus omgaat, kunnen we ons het best
concentreren op hun beider gebruik van de Quaestiones van Hebraeus. Tegelijk wordt ons zo
een zijdelingse blik gegund in de coulissen van het wetenschappelijke discours van de
negende eeuw. Hoe gingen geleerden toen met elkaar om? Welke rol speelden daarin
opvattingen die zij hadden over Bijbel, de verhouding tussen Oude en Nieuwe Testament of
de betekenis van het Jodendom? Bij uitgesproken conflicten250 is dat in een aantal gevallen
meestal wel te achterhalen, maar wanneer dat minder of niet het geval was, is zoiets een stuk
lastiger.
Het ligt voor de hand om in het bijzonder aan die gedeelten aandacht te besteden, waar
Hrabanus en Angelomus van elkaar verschillen wanneer zij uit de teksten van de Hebraeus
citeren. Het verschil kan bestaan uit andere coupures in de aanhalingen, aangebrachte
veranderingen in het citaat, inleidende of afsluitende opmerkingen, of de directe context
waarin het citaat gegeven wordt. Dat neemt niet weg, dat Angelomus in veel gevallen de
veranderingen die Hrabanus in de tekst van zijn Joodse bron heeft aangebracht, exact
overneemt. Om te zien hoe Angelomus exegetisch te werk gaat, bekijk ik als exempel de
manier waarop hij de eerste twee kwesties van de Hebraeus in zijn commentaar heeft
opgenomen, terwijl hij tegelijk de uitleg van Hrabanus daarbij betrekt.
Quaestio 1 en 2 bij Angelomus en Hrabanus
Ik begin met de tweede Quaestio. Die gaat over over 1 Sam. 1,2-3, aan het begin van het
eerste boek Samuël. De Hebraeus schrijft aan het begin van Quaestio 2 kortweg: ‘De
onvruchtbaarheid van Hanna wordt vermeld om de geboorte des te beroemder en bekoorlijker
te doen uitkomen, zoals die van Sara, Rebekka en Elisabet.’ (Sterilitas Annae memoratur ut
partus celebrior et gratior habeatur sicut Sarae, Rebeccae, Elysabeth). Hrabanus neemt deze
eerste woorden als passend (convenienter) over. Maar daarna brengt hij zelf in de tekst van de
Hebraeus allerlei uitweidingen aan over Sara en Rachel, en laat hij Elizabet van het toneel
verdwijnen.251 Angelomus op zijn beurt neemt al deze veranderingen van Hrabanus
regum, 311B: ‘Of ook, zoals sommigen willen’ (Seu etiam, ut quidam volunt …). Vgl. Hrabanus, In libros IV
regum, 53D-54A.
249

Angelomus, In libros regum, 478C: ‘Hanc enim intelligentiam prudenti lectori relinquimus, si hanc sibi
eligere voluerit, quia nobis de corvorum refragare videtur intellectu.’

250

Te denken valt aan de omstreden figuren van Agobard van Lyon en Amalarius van Metz, de kritiek op
Claudius van Turijn, het rumoer over de ordeverstoorder Gottschalk, het adoptionisme-debat rond Felix van
Urgel etc. Vgl. Noble, ‘Kings, Clergy and Dogma’.

251

Hrabanus, In libros IV regum, 11C: ‘Convenienter igitur Annae sterilitas commemoratur, cuius partus
celebrior futurus erat, instar priorum Patrum, ut maius gaudium post longum moerorem de percepta fecunditate
parentum insinuetur. Sicut enim Abraham patriarchae legitima uxor, quam primitus duxit, Sara videlicet, primum
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woordelijk over, maar voegt er nog een klein eigen zinnetje aan toe: ‘opdat uit een zodanige
geboorte de grootheid van de toekomstige profeet duidelijk moge worden’ (ut tali ortu
magnus futurus propheta etiam monstraretur).252 Daarna wordt de draad van Hebraeus weer
opgepakt voor een volgende passage uit Q 2. Het patroon herhaalt zich. Hrabanus voegt weer
het een en ander toe, wat Angelomus ook nu weer helemaal overschrijft.253 Daarna volgt de
hier en daar door Hrabanus licht gewijzigde en door Angelomus overgenomen slottekst van Q
2. De opvatting van Gorman als zou Angelomus aanvankelijk begonnen zijn zonder het
commentaar van Hrabanus te kennen, kan mijns inziens dus niet staande blijven, omdat we
gelijk al vanaf het begin zien hoe Angelomus dit commentaar van Hrabanus intensief heeft
gebruikt.254
Dat Angelomus lang niet altijd de abt van Fulda zo trouw volgt als bij Q 2, blijkt uit de
daaraan voorafgaande Quaestio waarin het allereerste vers van 1 Samuël door de Hebraeus
wordt toegelicht. Ik sta wat preciezer bij dit begin stil, omdat de werkwijze van Angelomus in
vergelijking met die van Hrabanus daarmee goed in beeld te brengen is. Hun beider Joodse
brontekst citeert eerst 1 Sam. 1,1: ‘Er was een man uit Ramathaim Sophim, uit het gebergte
Ephraïm en zijn naam was Elcana, zoon van Ieroam, die een zoon was van Eliu, die een zoon
sterilis fuit, Agar Aegyptia generante filium, et sicut, Jacob serviente socero suo pro Rachel uxore, ipsa Rachel
sterilis fuit, sorore eius Lia liberos gignente: ita et Elcanae melior uxor, quae prophetam genuit, sterilis primum
fuit, post autem per Domini gratiam fecunda.’ In de handschriften heeft Hrabanus met een M aangegeven dat dit
zijn eigen interpretatie is. Vgl. daarmee Angelomus, In libros regum, 249C-D. Punten en komma’s in de Migneedities zijn bij de vergelijking buiten beschouwing gelaten.
252

Angelomus, In libros regum, 249D.

253

De tekst van de Hebraeus (Saltman, Quaestiones, p.66) over de plaats Silo, waar Elkana naartoe optrekt,
luidt: ‘Silo civitas est in tribu Ephraim in quo loco arca testamenti et tabernaculum Domini fuit a diebus Iosue
usque ad tempora Samuelis. In quo loco etiam terra repromissionis distributa est. Est autem in nonagesimo
miliario Neaspoleos in regione Acrapitena. Sed et Iudae patriarchae filius Selon appelatus est. Ad hanc urbem
ascendit Elchana cum domo sua statutis diebus, Pasca videlicet, Pentecoste et solemnitate tabernaculorum. Sic
quippe preceptum est in lege: Tribus vicibus per annum mihi festa celebrabitis ; et Apparebit omne masculinum
tuum coram Deo in loco quem elegerit . Hic Elchana cum esset ipsa levita post oblatas victimas cum uxoribus et
filiis secundum legem pariter vescebatur’.
Hrabanus, In libros IV regum, 11D-12B, neemt deze tekst met variaties over (ik cursiveer de belangrijkste
varianten): ‘Silo civitas est in tribu Ephraim, in quo loco arca testamenti mansit ac tabernaculum Domini a
temporibus Josue, filii Nun, postquam vicerat gentes quae terram promissionis possederant, usque ad tempora
Samuelis. Narratur enim in libro Jesu Nave quod praedictus dux sorte ibi missa coram Domino terram
repromissionis in singulis tribulus distribuit. Est autem Silo in nonagesimo milliario Neapoleos, in regione
Acrabitena. Sed et Judae patriarchae filium Seloh appellatum legimus. Ad hanc ergo urbem ascendit Elcana cum
domo sua statutis diebus secundum legem, ut adoret et sacrificaret Domino exercituum. Quod autem dicit
‘statutis diebus’ hoc est tribus festivitatibus, Pascha, videlicet, Pentecoste et solemnitate Tabernaculorum. Unde
Dominus in Exodo praecepit, dicens: “Tribus vicibus per singulos annos mihi festa celebrabitis”. Et item: “Ter,
inquit, in anno apparebit omne masculinum tuum coram Domino Deo in loco quem elegit Dominus Deus tuus”.
Ergo in Silo cum esset eo tempore arca Domini, ibi hic Elcana, cum esset ipse Levita, post oblatas victimas cum
uxoribus et filliis atque filiabus pariter vescebatur.’
Angelomus, In libros regum, 249D-250B, neemt alle door mij gecursiveerde varianten van Hrabanus letterlijk
over. Het is uitgesloten dat hij hier niet afhankelijk is van Hrabanus.
254

Gorman, ‘The Commentary on Genesis of Angelomus’, pp. 566-567. Ook Cantelli, Angelomo, p. 312, is niet
overtuigd van de directe afhankelijkheid van Hrabanus in deze passages, maar dat lijkt me onhoudbaar. Ook vlak
ernaar bij Q 5 (over 1 Sam. 1,16) geeft Angelomus de precieze toevoeging van Hrabanus: vgl. Hrabanus, In
libros IV regum, 13B met Angelomus, In libros regum, 251B.
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was van Thou, die een zoon was van Suph, een Ephratheër.’ De toelichting van de Hebraeus
gaat over de afkomst van Elkana en zijn vrouw Hanna.255 De plaatsnaam Ramathaim, waar
Elkana vandaan komt, moet volgens hem verklaard worden als ‘twee hoogten’.256 Vervolgens
dienen die twee hoogten of hooggelegen plaatsen overdrachtelijk begrepen te worden als twee
(hooggeplaatste) stammen (tribus), namelijk de koninklijke stam en de priesterlijke. Daarna
verwijst de Hebraeus naar het Bijbelse boek Kronieken (Paralypomenon), waarin gezegd
wordt dat de vader van Elkana uit de stam Levi voortkwam.257 Dus uit de priesterlijke stam.
Daarnaast is er een genealogische verbinding met de koninklijke stam Juda, waaruit ook zijn
vrouw Hanna stamde, omdat Elk ana ‘Ephrateus’ wordt genoemd, net als de vader van
David.258
Hrabanus gaat als volgt met deze informatie om. Hij vermeldt eerst dat hij over de
afstamming van de profeet, Samuël dus, secundum historiam zal spreken, om daarna de
allegorische betekenis toe te voegen. Elkana, de vader van de profeet Samuël, zo gaat
Hrabanus verder, was uit de familie (stirps) van Levi, maar geen nakomeling (generatio) van
Aäron, de priester. Elkana was immers, zoals in Kronieken (Verba dierum) wordt verhaald de
zoon van Jeroboam, zoon van Eliel, zoon van Thahu. (volgen nog diverse namen tot) zoon
van Levi, zoon van Israël.259
Verschillende zaken vallen hierbij op. Hrabanus maakt van meet af aan duidelijk dat
het hier een historische verklaring betreft, en geen allegorische. Zowel de Hebraeus als het
Bijbelboek Kronieken leveren hem hiervoor gegevens. De historische uitleg gaat daarbij
vooraf aan de allegorische. Hrabanus noemt Kronieken met de latinisering van zijn
Hebreeuwse naam verba dierum, letterlijk ‘de woorden van de dagen’, terwijl de Hebraeus
het over ‘Paralypomenon’ (Grieks voor ‘aanhangsel’ of ‘toevoegsel’) heeft, de naam die bij
christenen gebruikelijk was en zo genoemd werd, omdat het toevoegingen bevat bij 1 en 2
Koningen. Blijkbaar werden beide benamingen in de negende eeuw door elkaar gebruikt. Of

255

Saltman, Quaestiones, p. 65: ‘Ramathaim interpretatur “excelsa duo”, et haec excelsa duo duae intellegentur
tribus, regia videlicet et sacerdotalis. Quod pater Elcanae de tribu fierit Levi, liber Paralypomenon plenissime
docet, in quo series genealogiae illius usque ad Levi perducitur.’

256

Ginzburg, Die Hagada bei den Kirchenvätern, p. 12: ‘Es ist eine alte haggadische Regel die Localendung aim
als ein Dual zu deuten.’

257

Vgl. 1 Kron. 6, 27.34-43.

258

Saltman, Quaestiones, p. 65-66: ‘Effratheus ab Ephratha uxore Caleph, quam constat fuisse de tribu Juda,
dictus est. Et si quem movet quod ab Ephraim, non ab Ephratha, ephratheus vocetur, videat in subsequentibus
qualiter David filius viri ephrathei vocetur, cum liquido pateat eundem Isai non de Ephraim sed de tribu Juda
extitisse, et probet eundem Elcanam ephrateum, non ab Ephraim, dici.’ Vgl. 1 Kron. 2, 19.50 en 1 Sam. 17,12
(‘David … filius viri ephrathei’).
259

Hrabanus, In libros IV regum, 11A: ‘Dicamus primum de generatione prophetae secundum historiam, ut
postea continuatim allegoriam ejus inseramus. Elcana quippe, pater Samuelis prophetae, de stirpe Levi fuit, sed
non de generatione Aaron sacerdotis: fuit enim, ut Verba dierum narrant, idem Elcana filius Jeroboam, filii Eliel,
filii Thahu, filii Suph, filii Elcana, filii Mahath, filii Amasai, filii Azoel, filii Hariae, filii Sophoniae, filii
Thahath, filii Asir, filii Abisaph, filii Corae, filii Saar, filii Caath, filii Levi, filii Israel.’ Deze laatste twee
woorden (filii Israel; zoon van Israël=Jakob) staan niet in 1 Kronieken, 6,43, maar in 2,1. Angelomus heeft ze
niet.
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wilde Hrabanus het Joodse karakter van Hebraeus onderstrepen? Het weglaten van de
nieuwtestamentische Elisabet lijkt daar ook op te duiden. Andere accentverschillen zijn:
Hrabanus verandert tribus in stirps, een meer eigentijdse term, en hij noemt Samuël met
nadruk profeet. Vanuit het Karolingische perspectief met zijn interesse voor koningszalvingen
is dat goed te begrijpen. Hij preciseert verder de afstamming van Levi (niet de tak van Aäron;
Levi had drie zonen, Elkana stamde af van diens zoon Gersom, Aäron van Kahath). Dat lijkt
pietluttig, maar in de ogen van Hrabanus staat de figuur van Aäron symbool voor het
verdwijnende Joodse priesterschap. Samuël kan beter niet te veel met hem in verband worden
gebracht!260 Maar wat het meest in het oog springt, is de weglating van de twee-stammentheorie als uitleg van Ramathaim. Hrabanus ziet er blijkbaar niets in en schrijft dan ook niet
Ramathaim, maar Ramatha.261 Samuël wordt door Hrabanus vooral in de rol van profeet
neergezet. De Koninklijke en priesterlijke stammen wil hij niet met hem in verband brengen.
Dergelijke zaken moeten niet te veel door elkaar gaan lopen.
Wat doet Angelomus nu? Die heeft volgens mij zowel de aantekeningen van Hebraeus
als de exegese van Hrabanus voor zich op tafel liggen. Hij begint met de uitspraak van
Hrabanus dat de historische verklaring voorafgaat aan de allegorische. Maar Angelomus heeft
daar meer ruimte voor nodig en plaatst die uitspraak in het bredere kader van zijn eigen
doelstellingen. Hij typeert de uitleg secundum historiam als de basis en de allegorie als
culmen (de nok) en noemt vervolgens als de derde uitlegmogelijkheid nog de morele
verklaring (harmonia moralitatis). Hier en daar neemt hij letterlijk zinnen van Hrabanus over.
Samuël is bij hem intussen niet alleen profeet, maar ook heilig.262 Daarna citeert hij Hebraeus,
neemt de ontkenning van de Aäronafstamming die Hrabanus invoegde, mee, maar volgt zijn
Joodse bron meer getrouw waar die spreekt over de genealogie van de vader van Elkana in
Kronieken, al kan hij niet nalaten om zelf even extra te vermelden dat Ephrateus met
Bethlehem te maken heeft, dat vroeger Ephrata heette.263 Wat Angelomus in tegenstelling tot
Hrabanus wel overneemt is de twee-stammen-theorie (hij heeft dan ook Ramathaim), alleen
verplaatst hij die naar het slot van de Quaestio.
Hrabanus laat na de Hebraeus aangehaald te hebben over de afstamming van Elkana
enige geografische informatie volgen. Hij ontleende die aan Hiëronymus (H in de marge).
260

Zie het voorgaande hoofdstuk.
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Volgens Ginzburg, Die Hagada bei den Kirchenvätern, p. 13, is ze evenmin terug te vinden in Joodse
Midrashim.
262

Angelomus, In libros regum, 248C: ‘Quia enim in prolegomena, imo in isagoge polliciti sumus prius
fundamenta historiae ponere, et postmodum culmen allegoriae, atque ubi gratum fuerit, moralitatis harmoniam
inserere, ideoque primum dignum fore arbitramur de generatione sancti Samuelis prophetae historiam
praedicere, ut postmodum continuatim allegoriam ejus valeamus, Domino favente, dirigere.’ Na de opsomming
van de geslachtslijst uit Kronieken volgt dan nog: ‘Quam generationem in sequentibus spiritali intellectui
concinnere conabimur’, hetgeen Hrabanus niet heeft.

263

Angelomus, In libros regum, 249A: ‘Matrem quoque ejus de tribu Juda fuisse monstratur, in eo quod
Ephrathaeus vocatur. Ephrathaeus ab Ephrata uxore Caleb, quam constat fuisse de tribu Juda, dictus est.
Ephrataeus ab Ephrata civitate, id est Bethlehem, quia Bethlehem prius Ephrata vocata est. Et si quem movet
quod ab Ephraim, non ab Ephratha, Ephrathaeus vocatur, unde in subsequentibus legitur quod David filius
Ephrataei vocetur, cum liquido pateat eundem Isai patrem David, non de Ephraim sed de tribu Juda exstitisse, et
probet eundem Elcanam Ephrataeum ab Ephrata, non ab Ephraim, dici.’
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Ramatha Sophim moet volgens Hiëronymus namelijk gelijkgesteld worden met Arimathia, de
plaats waarvan ook in de evangeliën sprake is (vgl. Jozef van Arimatea; Mt. 27,57 e.v. en par.
in Mc en Lc.). Angelomus doet dat ook, al maakt hij daar opnieuw meer en preciezer werk
van. Hij citeert eerst zijn Joodse bron, waarin te lezen staat dat Ephraim de woonplaats van de
Levieten is, nogmaals dus een verwijzing naar de band tussen Elkana en de afstammelingen
van Levi. Daarna geeft hij de geografische informatie die Hrabanus aan Hiëronymus
ontleende. Alleen, Angelomus refereert in zijn tekst bovendien aan de twee boeken van
Hiëronymus, waarin dat te lezen staat (het Liber de situ et nominibus locorum Hebraicorum
én het Liber interpretationis Hebraicorum nominum) en stelt het gelezene bij Hiëronymus
min of meer gelijk aan de veritas hebraica.264
Tot slot komt Angelomus nog terug op de uitleg van Ramathain, of volgens hem dus
liever Arimathia, dat inderdaad heel goed ‘twee hoogten’ kan betekenen en te verstaan is als
de koninklijke en priesterlijke stam, Juda en Levi, waaruit de vader en moeder van Samuël
voortkwamen.265 Rest nog het woord Sophim. Hrabanus laat dat liggen, maar Angelomus
volgt hier opnieuw zijn Joodse bron, die het woord vertaalt met speculatores, verkenners,
mensen die op de uitkijk staan, en dat begrepen kan worden als ‘profeten’, tot wie de zoon
van Elkana (Samuël) behoorde. Helemaal zeker is Angelomus daar echter niet van. Hij voegt
fortassis, misschien, toe.266
De eigen weg van Angelomus
Ik neem aan, dat menige ‘prudente lezer’ het intussen duizelt van de kleine verschuivingen,
weglatingen, toevoegingen en varianten tussen de Hebraeus, Hrabanus en Angelomus. Toch
is een dergelijke gedetailleerde tekstontleding volgens mij een goede manier om enigszins
greep te krijgen op de eigen exegetische benadering van Angelomus. Vanzelfsprekend gaat
het hier nog slechts over zijn behandeling van de eerste paar verzen van 1 Samuël. Toch
worden er al enkele tendensen zichtbaar.
Ik stel in de eerste plaats vast, dat Angelomus zijn commentaar, zijn stromata, niet als
een slordige lappendeken in elkaar heeft geflanst. Hij gaat weloverwogen en met acribie te
werk, afwegend wat hem juist lijkt in de codices met toelichtingen van anderen die hij tot zijn
beschikking had. Verschillende keren voegt hij dat met zoveel woorden toe: ‘zoals wij in
sommige boeken gelezen hebben’ (sicut in quibusdam codicibus legimus).267 In één passage
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Angelomus, In libros regum, 249B: ‘De qua notandum est, quod juxta Hebraicam veritatem non Ramathaim,
sed Armatha sive Aramathaim (sicut in libris locorum legimus) habetur. Similter etiam interpretationibus
Hebraicorum nominum Aramathaim reperitur, quod nos ita legendum non dubitamus …’
265

Ibidem, ‘unde et Aramathia nuncupatur, et interpretatur excelsa duo vel eorum. Bene excelsa duo. Juxta
historiam, ut quae intelligantur tribus, regalis, videlicet et sacerdotalis, id est Juda et Levi, ex quibus exstiti pater
eius et mater.’ Het feit, dat Angelomus hier onderscheid maakt tussen ‘excelsa duo’ en ‘excelsa eorum’, betekent
dat hij hier rekening houdt met de vertaling van Hiëronymus, die ‘excelsa eorum’ heeft. Vgl. Saltman,
Quaestiones, p. 66 voor de verwijzing naar de etymologie van Hiëronymus.

266

Angelomus, In libros regum, 249C: ‘Sophim, speculator dicitur: speculatores hic fortassis prophetae
intelliguntur, quorum filius Elcana fuerit.’

267

Angelomus, In libros regum, 303A. In de parallelle passage bij Hrabanus ontbreekt deze opmerking. Het
meervoud ‘codices’ zou kunnen slaan op de tekst van Hrabanus en van de Hebraeus. Ibidem, 332B (‘Hebraei,
prout in quodam volumine legi, ( …) tradunt’ en iets verder: ‘sicut reperi’ (niet bij Hrabanus); Ibidem, 339B: ‘ut
legi in cuiusdam disputatione’ (niet bij Hrabanus); Ibidem, 347D: ‘ut in cujusdam volumine legi’ (niet bij
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lijkt hij uitdrukkelijk te refereren aan een codex met de tekst van Hrabanus.268 Soms
formuleert hij een eigen voorkeur, een duidelijke afwijzing of een gereserveerd ‘misschien’
(fortassis). Dan weer vervlecht hij zonder commentaar zijn Joodse bron met een andere.
Natuurlijk gaat hij lang niet overal zo doorwrocht te werk. Er zijn ook passages die hij citeert,
waarop hij geen eigen stempel drukt. Het meest openlijk gebeurt dat in zijn commentaar op 1
en 2 Koningen, waar hij niet meer doet dan Hrabanus kopiëren. Wat de reden daarvan is, blijft
onduidelijk. Zou Angelomus - zo denk je in een onbewaakt ogenblik - er zelf niet meer aan
toe gekomen zijn en zou iemand anders daarom de teksten van Hrabanus maar hebben
toegevoegd? Dat ligt echter niet voor de hand, gezien zijn in- en uitleidingen bij het derde en
vierde boek van zijn commentaar. Een betere reden is wellicht dat hij nu niet meer de
beschikking had over de toelichtingen van de Hebraeus en daardoor minder creatief wist te
reageren op de Bijbelse teksten en de enarrationes van Hrabanus daarbij. De eigen stem van
Angelomus horen we volgens mij vooral in zijn uitleg bij 1 en 2 Samuël.
Naast deze opvallende acribie in bepaalde delen van zijn commentaar, constateer ik
dat hij er sterk aan hecht om de verschillende betekenislagen van de Bijbeltekst te markeren.
Het zijn er drie: de historische, de allegorische en de morele (of tropologische). Cantelli heeft
erop gewezen dat met name voor Angelomus’ commentaar op de Libri Regum deze
drievoudigheid karakteristiek is, terwijl Hrabanus meestal volstaat met een tweevoudige
uitleg: de letterlijke of historische verklaring en de sensus mysticus.269 In Angelomus’
behandeling van de Quaestiones van de Hebraeus speelt zover ik zie die driedeling echter
geen rol van betekenis. Historische uitleg staat hier altijd tegenover de allegorische
verklaring. De teksten van de Hebraeus rangschikt hij zonder uitzondering onder de
historische uitleg. Hrabanus was daarin minder stringent en vatte soms uitspraken uit deze
Joodse bron op als een vorm van allegorie.270 Voor Angelomus kunnen overigens onder het
iuxta litteram wel metaforen vallen, zoals hiervoor bleek uit zijn overname van de uitleg van
duo excelsa als verwijzend naar de stammen Levi en Juda. Deze visie op de Hebraeus
onderstreepte hij ofwel door na zijn bespreking ervan aan te kondigen dat hij nu de overgang
maakte naar een allegorische uiteenzetting (caeterum allegorice) 271, ofwel door deze
Hrabanus). Bij uitzondering schrijft hij ook een keer: ‘Tradunt enim Hebraei, sicut a quibusdam didici.’ (Ibidem,
368A; niet bij Hrabanus).
268

Ibidem, 379D. Hrabanus, In libros IV regum, 113D, voegt bij uitzondering aan zijn Hebraeus quidam nog een
andere Joodse uitlegtraditie toe die niet bij de Hebraeus te vinden is (n.a.v. 2 Sam. 21,22: Arapha, de reuzin die
vier strijders had gebaard - onder wie Goliat - die door David en zijn mannen waren verslagen, wordt daar
gelijkgesteld aan Orpa, de schoondochter van Noömi, die net als Ruth Moabitische was; vgl. voor deze
toevoeging Saltman, ‘Rabanus Maurus’, p. 51. Angelomus die het verhaal ook heeft, merkt gelijk daarna op:
‘Nam et taliter nos etiam in cuiusdam volumine reperimus.’ Het zou hier dus heel goed kunnen gaan om het
commentaar van Hrabanus.
269

Cantelli, Angelomo, pp. 317-320; 360-370.

270

Zie mijn hoofdstuk 5.

271
Angelomus, In libros regum, 261A (‘Caeterum allegorice … significat …’). Vergelijkbare uitspraken,
allemaal volgend op de Quaestiones: 276C (‘Mystice’); 278D (‘Caeterum iuxta spiritualem intelligentiam’);
279A (‘mystice autem’), 287D (‘mystice’); 288D (‘Caeterum quid figura significet’); 301C (‘spiritalem
significationem’); 310C (‘culmen spiritalis intelligentiae’); 311B (‘figuras spiritalium rerum’); 319C (‘spiritalem
intelligentiam’); 322A (‘spiritalem intelligentiam’); 342D (‘mystice’); 348A (‘allegorice’); 358D (‘caeterum
allegorice’); 360C (‘spiritalem intelligentiam’); 371D (‘mystice’); 375C (‘caeterum spiritualiter’); 383b
(‘spiritualiter’); 388B (‘mystice’).
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bespreking af te sluiten met een ecce historiam.272 Ze vormen een terugkerend refrein bij
Angelomus behandeling van veel Quaestiones.
Deze in het oog vallende markeringen staan niet los van andere opmerkingen waarmee
hij zijn commentaren voorzag en met behulp waarvan hij de structuur en de eenheid van zijn
werk versterkte. Als een kundige timmerman brengt hij zwaluwstaartverbindingen aan (‘zoals
we eerder zeiden’; ‘zoals we hierna zullen uiteenzetten’ etc.). Ze zitten verspreid door heel
zijn werk. Hij is een zelfbewuste auteur die zijn lezer graag een handje helpt.273 In deze
regieaanwijzingen klinkt een educatieve teneur die goed past bij het oorspronkelijke doel van
dit werk: zijn medebroeders in Luxeuil en andere geïnteresseerden van een up-to-date
commentaar voorzien.274 Vanuit dat perspectief vallen zijn terugkerende opmerkingen dat hij
het oordeel graag aan de verstandige en gewetensvolle lezer laat, ook op hun plaats.275
Angelomus is uit het hout gesneden van een goede leraar. Hij doet zijn leerlingen voor hoe het
zou kunnen, maar zijn eigen standpunten dringt hij niet eindeloos op. Leerlingen moeten hun
eigen weg vinden.
Kenmerkend voor Angelomus’ behandeling van de Quaestiones is verder het
volgende. Anders dan Hrabanus voorziet hij de opmerkingen van de Hebraeus soms van korte
kritische beschouwingen. Hrabanus laat zaken die hem niet bevallen, stilzwijgend achterwege.
‘Discussies horen ergens anders thuis’, zal hij gedacht hebben.276 Soms is het bij Angelomus
niet meer dan een kleine vingerwijzing ‘zoals ze zeggen’ (ut aiunt), ‘ze menen’(putant)
waarmee hij voor de goede verstaander enigszins afstand neemt van zijn bron.277 In andere
gevallen vindt hij met zoveel woorden de uitleg van zijn Joodse bron al te bedacht of zo
ingewikkeld dat hij ervoor kiest om de tekst simpliciter te verstaan.278 Van de andere kant
komt het ook voor, dat hij juist wel de oplossing die de Hebraeus bij een moeilijke passage
geeft, overneemt en aan hem de voorkeur geeft boven Beda, bij wie Hrabanus zijn licht
opstak.279 Als Hrabanus ergens een tekst weglaat uit de Hebraeus, schrijft Angelomus met een
272

Ibidem, 311C. Parallelle opmerkingen in 286C (‘iuxta historiam’); 287D (‘iuxta historiam’); 301C (‘ecce
fundamentum historiae’); 310C (‘historiam tangere’); 311B (‘ecce historiam’); 319C (‘hactenus historiam’);
334C (‘ecce historiam’); 348A (‘historiam didascalo [Mellinus?] consentiente propalavimus’; 366D (‘ut
historiam lucidius propalarem’); 371D (‘historiam tangere’); 383B (‘ecce historiam’).

273

Gorman, ‘The Commentary on Genesis of Angelomus’, pp. 581-584 (‘The Style of Angelomus’) komt voor
het Genesiscommentaar tot dezelfde conclusie.

274

Vgl. Angelomus, Epistolae, pp. 622-623, waar het gaat over de vraag van zijn medebroeders om een
commentaar.
275

Angelomus, In libros regum, 274D; 301C; 311A; 327A; 386D.

276

Vgl. het slot van mijn hoofdstuk 5.

277
Bijvoorbeeld bij de bespreking van Q6 (Angelomus, In libros regum, 260D). Hrabanus, In libros IV regum,
15B, doet dat niet. Vgl. ook de invoeging van Angelomus ‘ut quibusdam placet’ in ibidem, 294D (niet bij
Hrabanus).
278

Angelomus, In libros regum, 348A (met een beroep op ‘noster interpres in tribus linguis peritus’ =
Hiëronymus); Vgl. ook ibidem, 311A; 292B; 288D; 369D.

279

Het betreft een crux (tot op de dag van vandaag) in de vertaling en uitleg van 1 Sam. 6,19. In de Vulgaat staat
dat God 70 mannen uit het volk (de populo) neersloeg en vijftigduizend van het volk (plebis). Hrabanus, In
libros IV regum, 31C-D citeert Beda (de derde kwestie uit diens In Regum Librum XXX quaestiones), die ervan
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‘volgens mij kan het zo begrepen worden’ (mihi videtur ita posse intelligi) hem juist weer wel
op.280 Omgekeerd kan Angelomus ook de uitleg van Hrabanus bijvallen en die van zijn Joodse
bron afwijzen.281 Van geval tot geval maakt hij dus een eigen afweging. Hij is de man er niet
naar om één voorbeeldige auteur te volgen.
Soms biedt de Joodse bron twee oplossingen voor een bepaalde Bijbeltekst die vragen
had opgeroepen. Welke te kiezen?282 In 1 Sam. 14,32 staat dat het volk na de Filistijnen
verslagen te hebben zich op de buit stortte en de schapen, runderen en kalveren ‘met bloed’
aten. Wat wordt bedoeld met ‘eten met bloed’ en waarom zondigde het volk daarmee?
Hrabanus geeft alleen de tweede oplossing, die duidelijk maakt dat wanneer het heiligdom in
de buurt is, het bloed van de buitgemaakte dieren volgens de wet (Deut. 12,27) over het altaar
moet worden uitgegoten. Is dat niet in de nabijheid, dan dient het bloed op de grond te worden
geplengd.283 Angelomus geeft daarentegen beide mogelijkheden van zijn Joodse bron om
deze tekst te verhelderen, dus ook de eerste oplossing waarin wordt uitgelegd dat het tegen het
voorschrift van de wet was om voor het avondoffer te eten wanneer er sprake was van het
doden van mensen. Angelomus beschrijft bovendien nog een derde mogelijkheid om deze
tekst te verklaren.284 Hij zegt erbij dat de beide verklaringen van de Hebraeus hem goed
lijken, omdat zij meer in overeenstemming zijn met de geschiedenis (magis ut nobis videtur
historiae congruunt) en niet zozeer omdat zij de spirituele zin laten zien. Hij vermeldt
bovendien dat wie de derde oplossing is toegedaan, dat vrij staat, maar dat hij hoopt dat de
verstandige lezer zijn lezing gunstig gezind is.285
Wanneer Angelomus het standpunt van de Hebraeus niet goed vindt passen bij zijn
christelijke overtuiging, laat hij dat niet zonder meer passeren. In 1 Sam. 10, 6 lezen we, hoe
Samuël na Saul gezalfd te hebben aan hem vertelt dat de geest des Heren hem zal bespringen
en hij met de profeten zal profeteren. De Joden, aldus de Hebraeus, laten dat profeteren slaan
op de toekomende eeuw, op Gog en Magog en op de beloning voor de rechtvaardigen en de
uitgaat dat de zeventig verwijzen naar mannen van hoge geboorte (maiores natu; de optimatibus populi) en de
vijftigduizend naar gewone mensen (vulgari homines). Angelomus, In libros regum, 287A, citeert eerst ook,
maar gedeeltelijk, Beda, en haalt vervolgens de Hebraeus aan (Q. 28). Volgens deze Joodse bron zou het
Hebreeuws vertaald moet worden met ‘Et percussit de populo septuaginta viros quinquaginta milia viros’. De
uitleg daarvan (de 70 mannen zijn rechters en hun roemrijke verdiensten staan gelijk aan die van vijftigduizend
mannen) neemt Angelomus ook over. Vgl. Bede: A Biblical Miscellany, pp. 94-96. De ‘vijftigduizend mannen’
zijn vermoedelijk een losse randbemerking die ten onrechte ooit in de tekst terecht is gekomen.
280

Angelomus, In libros regum, 318A.

281

Ibidem, 332B (‘sed altiori intellectu (= Hrabanus) reputamus’). Vgl. Hrabanus, In libros IV regum, 71B (de
tekst is in de MSS voorzien van een M).

282

Het gaat om Q. 47 bij 1 Sam. 14,32. Ginzburg, De Hagada bei den Kirchenvatërn, pp. 24-26, geeft aan waar
de beide oplossingen al dan niet overeenstemmen met andere Joodse bronnen. Hij noemt de kennis van de
Hebraeus ‘mangelhaft’ en meent dat de auteur van de Quaestiones geenszins de ‘Hebraeus florens in scientia
legis’, is zoals Hrabanus hem presenteerde.

283

Hrabanus, In libros IV regum, 43C.

284

Angelomus, In libros regum, 301B-D. Als derde mogelijkheid geeft Angelomus (301C): ‘Sive quia retro olim
per legem mystice praeceptum fuerat, ut ne quis de filiis Israel ovem vel bovem aut capram, vel quodlibet animal
quod Domino offerebatur, in castris immolarent sed ad ostium tabernaculi universa ducerent, et ibi omnia
occiderent. Quod quia non fecerant, comedisse passim occidendo referuntur cum sanguine.’

285

Ibidem, 301D.
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straf voor de goddelozen. Maar dat is voor Angelomus toch een stap te ver. Volgens hem kan
dat profeteren niet anders dan slaan op de komst van Christus en de redding van de mensen.286
Wanneer in zijn Joodse bron (Q. 123) de perikoop waarin de kinderen van Israël wordt
aangekondigd dat ze niet langer verdrukt zullen worden, zoals in de periode van de Rechters
(2 Sam. 7, 10; Q. 123), wordt uitgelegd dat dit vervuld werd in de tijd van de regering van
Salomo, kan Angelomus het niet laten om op te merken, dat het hier volgens hem om het
hemelse Jeruzalem gaat.287 Ook vlak erna wanneer zijn Joodse bron (Q. 126) de tekst
‘Omwille van Uw woord en Uw hart hebt Gij al deze grote dingen gedaan’ (2 Sam. 7,21)
uitlegt, komt Angelomus ertussen met een uitspraak over de eniggeboren Zoon en het
mysterie van de incarnatie.288 Een enkele keer refereert hij ter verduidelijking aan een
nieuwtestamentische tekst.289
Komen dan helemaal geen negatieve beelden over het Joodse volk en zijn geschiedenis bij
Angelomus’ bespreking van zijn Joodse bron naar voren? Dat zou wel erg vreemd zijn, want
het gangbare idee is toch dat al deze exegeten uit de negende eeuw erfgenamen waren van de
weinig rooskleurige opvattingen die vanaf de vroegchristelijke periode zich ten aanzien van
het Joodse volk hadden verspreid. Spelen dergelijke opvattingen dan geen enkele rol bij zijn
bespreking van deze Quaestiones? Van de 137 zijn er drie Quaestiones die daarvoor in
aanmerking komen.
In twee ervan (Q. 10 en Q. 30) valt het woord deliramenta (belachelijke onzin;
gezwets) als typering van wat de Hebraeus te berde brengt. Q 10 wordt midden in zijn breed
uitgesponnen exegese van het danklied van Hanna (1 Sam. 2, 1-10) door Angelomus
geciteerd.290 De teneur van zijn uitleg van dit lied is een boosaardige beschrijving van het
Joodse ongeloof. Wanneer Hanna in haar lied de onvruchtbare vrouw die uiteindelijk zeven
zonen heeft gebaard, stelt tegenover de andere vrouw met vele kinderen, maar die zij toch als
krachteloos afschildert (v. 5), interpreteert Angelomus deze tegenstelling als slaande op het
Jodendom (de krachteloze vrouw) en de ecclesia uit de volkeren (de eens onvruchtbare, maar
nu rijk aan zeven zonen). Ook de vele andere tegenstellingen die Hanna in haar lied laat
horen, worden op vergelijkbare wijze uitgelegd. De opmerking van de Hebraeus naar
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Ibidem, 293B. Vergelijk Hrabanus, In libros IV regum, 37D, die minder direct een afwijzing laat volgen, maar
die vlak erna (38A) het profeteren van Saul uitlegt met de opmerking dat alles wat Mozes en de profeten aan de
Joden voorzegd hebben, zo zal uitkomen, ten goede en ten kwade, hetgeen Angelomus vervolgens weer
overneemt ( 293D).
287

Angelomus, In libros regum, 355B-C. (‘Hoc de Salomone credere absurdum est’). Niet zo bij Hrabanus, vgl.
In libros IV regum, 89D-90A.
288

Angelomus, In libros regum, 356C.

289

Angelomus, In libros regum, 297A (Lc. 10, 16); 319C (Mc. 2,25-26 en par.).

290

Ibidem, In libros regum, 261B-273A. Citaat in 265C begint zo: ‘Unde Iudaei deliramenta fingunt, videlicet
quod …’ Remigius van Auxerre geeft een generatie later de volgende uitleg van deliramenta: ‘Deliramenta, id
est, vanitates, vel insanias et ineptias. Lira quippe sulcus dicitur aratri (voren van de ploeg). Hinc delirare
dicuntur boves cum exorbitant. Inde dicimus deliros homines insanes, exorbitantes a ratione et sensu.’ (PL 131,
53A-B). In dit verband is het interessant te weten, dat in de Joodse traditie ‘leren’ (lamed) verbonden wordt, via
de vorm van de letter Lamed,  , met een prikkel die de ossen leert om niet achteruit te springen.
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aanleiding van de kwestie of er nu zeven dan wel vele zonen in de tekst staat (zeven volgens
de Hebreeuwse tekst, aldus de Hebraeus), mondt uit in zijn vraag: had Hanna dan wel zeven
zonen? In 1 Sam. 2, 21 staat immers dat ze slechts drie zonen had en twee dochters. De
oplossing die de Hebraeus aandraagt, is dat de twee kinderen van Samuël daarbij moeten
worden opgeteld. Een dergelijk antwoord met een letterlijke toespeling op Hanna’s
nakomelingen paste absoluut niet in de visie van Angelomus, die dan ook deze uitleg maar
voor de helft weergeeft. Al kun je je natuurlijk afvragen, waarom Angelomus deze Quaestio
niet gewoon helemaal achterwege heeft gelaten. Kwam dat misschien, omdat Hrabanus hem
wel volledig vermeldde?291
De tweede keer dat het verwijt van gezwets valt, is bij Angelomus’ citeren van Q.
30.292 Daar gaat het om 1 Sam. 7,6, waar een raadselachtige ritueel wordt uitgevoerd. Samuël
heeft het volk Israël opgeroepen zich te bekeren en de vreemde goden te verwerpen. En
zowaar, het volk deed het. Vervolgens riep Samuël iedereen tezamen in Masphat (Mispa).
Daar schepten zij water en goten het uit voor het aangezicht van de Heer. Wat mag dat wel
betekenen? De Hebreaus legt een verband met de vrouw in Num. 5, 11-31. Wanneer een
jaloerse man zijn vrouw verdenkt van overspel, moeten ze samen naar de priester gaan. De
proef met vloekwater zal uitwijzen of de man gelijk heeft. Het is een bekende Bijbelse
vergelijking: huwelijksontrouw en de afval van God. Ook hier dus de proef op de som, of het
volk wel echt zijn afgoden in de steek heeft gelaten. Wie dat niet had gedaan en van het water
dronk, diens lippen gingen nooit meer van elkaar en dienden ter dood gebracht te worden. Als
argument refereert de Hebraeus aan Ex, 32, 20, waar Mozes het gouden kalf verbrandde, het
tot stof vermaalde en dat vervolgens mengde met water, dat de kinderen van Israël moesten
opdrinken.293 Angelomus stelt vast dat hij niet weet wat daarvan waar is, en daarom neemt hij
deze onzin niet over. Hij verstaat, zo zegt hij, de tekst op eenvoudige wijze (simpliciter), wat
meer in overeenstemming is met de heilige man (Samuël) om het hem toevertrouwde volk in
rechtvaardigheid en waarheid en met de grootste prudentie te besturen.294 In vergelijking met
Q 10 is hier veel minder sprake van verwijten richting Jodendom. Het lijkt meer te maken te
hebben met een in zekere zin meer nuchtere aanpak die Angelomus ook elders in zijn werk
tentoonspreidt.
De derde kwestie betreft nr. 82. Daar valt het woord ‘gezwets’ niet, maar stelt
Angelomus zich wel gereserveerd op.295 De Bijbeltekst betreft een ‘minor detail’ in het grote
verhaal over de strijd tussen Saul en David. David had in betere tijden Michal, de dochter van
Saul, tot vrouw weten te krijgen voor de prijs van honderd Filistijnse voorhuiden. Maar toen
de conflicten tussen Saul en David hoog waren opgelopen, had Saul zijn dochter vervolgens
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Voor Hrabanus: In libros IV regum, 18A, die van deliramenta niets wil weten.
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Angelomus, In libros regum, 288C-D. Hrabanus heeft deze Quaestio 30 niet.
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Volgens Ginzburg, Die Hagada bei den Kirchenvätern, pp. 21-23 zijn er voor het verband met Num. 5 geen
duidelijke andere Joodse bronnen. Voor het verband met Ex. 32 wel. Volgens Saltman, Quaestiones, p. 79, heeft
de Hebraeus hier zelf een ‘onbekende Hagada’ gecreëerd.
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Angelomus, In libros regum, 288D: ‘Nos jam illorum deliramenta omittentes, quia ultrum verum sit
ignoramus, simplicter intelligimus, quod tam sancto viro conveniebat ut plebem sibi commissam, in justitia et
veritate, et summa prudentia gubernaret.’
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Angelomus, In libros regum, 326D-327A.
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aan ene Paltiël tot vrouw gegeven. Toen uiteindelijk de strijd ten gunste van David uitpakte en
Abner, de commandant van de strijdkrachten van Saul, met David een verbond wilde sluiten,
eiste David dat hij Michal terugkreeg. De vrouw werd opgehaald en haar man Faltiël volgde
haar in tranen tot de plaats Bachurim. Toen zei Abner: ‘Ga weg, keer om, en hij keerde om.’
(1 Sam. 25,44 en 2 Sam. 3, 12-16) 296 Zoals te verwachten viel, leverde dit juweel van een
verhaal allerlei vragen op bij de Hebraeus. Had Faltiël intussen geslachtsgemeenschap gehad
met Michal? Maar dan zou David daarna zich nooit met haar meer kunnen verenigen. Zoiets
was immers in de wet verboden, aldus de Hebraeus met zijn bekende belangstelling voor de
Joodse wet. Faltiël was afkomstig uit Gallim. Dat betekent volgens de Hebraeus
‘overstroming’ (inundatio) en de Hebraeus legt uit dat dat woord begrepen moet worden als
verwijzing naar de ‘wet’ (lex). Faltiël was dus trouw aan de wet. Zijn naam betekende
bovendien ‘uitgaande van God’, want God behoedde hem ervoor dat hij zich aan haar zou
vergrijpen (tangere), want dan zou hij een wetsovertreder zijn. En zijn tranen? Dat waren
tranen van vreugde, aldus de Hebraeus, omdat God hem zo goed gered had. Nadat
Angelomus dat allemaal aangehaald heeft, sluit hij met de volgende conclusie af: ‘Omdat het
hier een uitspraak van Joden betreft, keuren we haar niet in alles goed, maar laten we die over
aan het oordeel van de lezer.’ Beweringen die van Joden afkomstig zijn, kun je dus sowieso
niet zonder meer bijvallen.297
Alles bijeengenomen, trek ik de conclusie dat Angelomus zijn Joodse bron in de
meerderheid van de aanhalingen geenszins op een vijandige manier behandelt. Uitgesproken
vormen van anti-Judaïsme lijken me in zijn exegese iuxta historiam niet te vinden.Wat dat
aangaat, is er niet zoveel verschil met de manier waarop Hrabanus zich opstelde, al spreekt
Angelomus zich hier en daar duidelijker uit, waar Hrabanus liever niet het achterste van zijn
tong laat zien.

Quaestio 33: hoe omgaan met apocriefe bronnen
Ter afronding bekijk ik wat Angelomus over Q 33 te zeggen heeft, omdat hij daar meer in het
algemeen zijn visie geeft op hoe je moet omgaan met literatuur die apocrief of op enigerlei
wijze minder orthodox of gezaghebbend is. De aanleiding voor Q 33 is de tekst waarin Saul,
die op zoek is naar de kwijtgeraakte ezelinnen van zijn vader, voor de eerste keer Samuël
ontmoet, die vlak daarvoor de opdracht van God had ontvangen om hem tot vorst (Vulg. dux;
Hebr. nagid; het woord voor koning (rex/malach) wordt hier niet gebruikt!) te zalven (1 Sam.
9,1-20). Saul kende Samuël nog niet en vroeg iemand in de stadspoort naar het huis van de
ziener, in de hoop dat die hem wel kon vertellen waar die ezelinnen zich ophielden. Die
iemand bleek toevallig Samuël zelf te zijn. Die nodigde Saul voor het eten uit en zei hem dat
hij hem de volgende morgen zou laten gaan en dat hij alles wat in zijn (Sauls) hart was hem te
kennen zou geven. Wat zou er in dat hart dan wel zijn, vraagt de nieuwsgierige lezer zich af,
want - zoals zo dikwijls - is de Bijbeltekst weinig mededeelzaam over zaken die je nu juist
graag zou willen weten. Waren het zijn zorgen over die ezelinnen?
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Robert Alter, The David Story, pp.xxii-xxiii, schrijft erover: ‘To a great historian, this moment might well
seem superfluous. To a great imaginative writer like the author of this story, such moments are the heart of the
matter. Palthiel never even speaks in the story, but his weeping speaks volumes. He is a loving husband caught
between the hard and unyielding men who wield power in the world …’
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Angelomus, In libros regum,115A: ‘Quod quia assertio Iudaeorum videtur, non in omnibus approbamus eam,
sed iudicio lectoris relinquimus.’
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Volgens de Hebraeus, die hier de overlevering van de Joden doorgeeft, was het iets
heel anders. In het hart van Saul was, dat hij de toekomstige koning (rex) zou zijn, en wel
omdat hij zichzelf in een visioen in de top van een palmboom zag geplaatst. Dat visioen was
het koninklijke teken. Het vervolg van deze sprookjesachtige tekst is intrigerend. Eerst geeft
Angelomus de uitleg van de Hebraeus met enige voorzichtigheid door (hic enim si non
displicuerit, sicuti scriptum invenimus, traditionem Judaeorum inserere praesumimus).
Vervolgens schrijft hij dat dergelijke tradities van de Joden uit hun apocriefe boeken komen,
boeken die zij bij zichzelf verborgen houden. In onze boeken, aldus Angelomus, worden die
tradities echter niet bewaard. Angelomus weet dus dat het Griekse woord apocrief
‘verborgen’ (reconditus) betekent. Door sommigen, aldus gaat hij verder, worden deze
tradities aanvaard (recipiuntur), niet omdat zij ze goedkeuren (approbent), maar zij
aanvaarden ze alleen als ze noodzakelijk zijn om iets te bekrachtigen (ad confirmandum).
Deed de apostel Paulus in hoogst eigen persoon dat ook al niet? In zijn brieven citeerde hij
immers niet alleen uit de apocriefe boeken van de Hebreeën, maar evenzeer uit de boeken van
heidense dichters en komedieschrijvers, waar hij dat opportuun achtte. Hij laste ze dus in
omwille van hun bruikbaarheid, niet om al hun uiteenzettingen goed te keuren.298 En ook de
apostel Judas in zijn brief ontleende een voorbeeld aan diezelfde boeken, waar hij Henoch aan
het woord laat: ‘Zie, de Heer komt in zijn duizenden heiligen om allen te oordelen …’
Angelomus wijst hier op een citaat uit het apocriefe boek Henoch (Judas, v. 14 met citaat uit 1
Henoch 1,9). Heel wat overleveringen worden dus om hun geschiktheid aanvaard.299 Het heeft
er alles van weg, dat Angelomus zich hier wil verantwoorden voor zijn gebruik van de
Hebraeus. Dat gebruik was niet vanzelfsprekend. In de Admonitio generalis uit 789 werd
uitdrukkelijk gestipuleerd dat in de kerk alleen canonieke boeken gelezen dienden te worden.
Pseudografia en dubieuze narrationes en alles wat tegen het katholieke geloof inging, was
not done. Door zulke geschriften werd het volk maar op dwaalwegen gebracht.300 Angelomus
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In zijn brieven citeert Paulus soms uit onbekende bronnen. Vgl. bijvoorbeeld 1 Cor. 2, 9-10. Volgens Hand.
17, 16-31 (toespraak van Paulus voor de Areopaag in Athene) citeert Paulus een Griekse dichter. Naar welke
apocriefe boeken van de Hebreeën Angelomus hier verwijst, is niet duidelijk.
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De letterlijke tekst van Angelomus, In libros regum, 292C) luidt als volgt:

‘Dixitque Samuel ad Saul: “Ascende ante me in excelsum, ut comedas mecum et dimittam te mane, et omnia
quae sunt in corde tuo indicabo tibi” Hic enim si non displicuerit, sicuti scriptum invenimus, traditionem
Iudaeorum inserere praesumimus. Erat enim in corde Saul (sicut ipsi tradunt) quod rex futurus esset, quia viderat
per visum se in vertice arboris palmae collocari; quae visio signum regale erat. Denique non tantummodo de
asinis quas perdiderat in corde tractabat, quia cum dictum sit: Et omnia quae sunt in corde tuo indicabo tibi,
statim per partem coniunctionis copulativam, et distinguendo copulavit dicens: “Et de asinis quas perdidisti
nudiustertius ne sollicitus sis, quia inventi sunt.” Et illud: ‘‘Et cuius erunt optima quaeque Israel? Nonne tibi et
omni domui patris tui.’’ Tales enim et huiusmodi traditiones Iudaeorum, de apocryphis libris eorum prolatae
sunt, quos secum reconditos habent, quae in nostris non habentur. Et ideo a quibusdam recipiuntur, non
propterea ut illos approbent, sed ea quae necessaria sunt, ad confirmandum recipiunt. Quod et Paulus Apostolus
in Epistolis suis non solum de Hebraeorum libris apocryphis verumetiam ex poetarum ac comicorum gentilium
ubi opportunum vidit, exempla protulit. Non ut omnia eorum commenta approbaret, sed opportuna ubi
necessarium vidit, inseruit. Hinc est quod Judas apostolus in Epistola sua ex iisdem libris exemplum intulit,
dicens: “Prophetavit autem de his septimus ab Adam Enoch, dicens: Ecce venit Dominus in sanctis millibus suis
facere judicium contras omnes”. Quod ex praedictis libris sumptum est, sed quia verum est, non est rejiciendum.
Non tamen omnia approbanda sunt, sed necessaria accipienda. Sed etiam traditiones nonnullae opportuno
assumendae sunt.’
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Admonitio generalis Karl des Grossen, ed. Glatthaar, c. 20 en 76.

303
293

pag 1-364.qxp_Opmaak 1 25-02-16 15:54 Pagina 294

keek daar toch wat anders tegenaan. De Joodse verzinsels (Iudaicis fabulis) en dwaze
kwesties (stultas quaestiones) uit de Paulus’ Titusbrief vond hij blijkbaar niet van toepassing
op zijn Joodse bron.301
De opvatting van Saltman als zou Angelomus vijandig staan ten opzicht van zijn
Joodse bron, klopt niet.302 Wat dat aangaat is er nauwelijks verschil met Hrabanus. Dat
Angelomus zijn bron niet met naam en toenaam noemt, zoals Hrabanus wel deed, hoeft
daarmee niet in tegenspraak te zijn. Het past meer bij de algehele werkwijze van Angelomus
om zijn bronnen zo min mogelijk expliciet te vermelden. Wanneer bovendien in deze bron
regelmatig gesproken wordt over Joden en hun tradities dan neemt Angelomus dat gewoon
over. Trouwens, één keer noemt Angelomus Hebraeus wel degelijk bij name. Het is de
uitzondering die de regel bevestigt. In 2 Sam. 21,19 wordt verteld dat Adeodatus (Vulgaat)
Goliat heeft doodgestoken.303 Wat nu? Deed David dat dan niet in zijn beroemde
debuutoptreden (1 Sam. 17)? Het is een van de bekendste tegenspraken in de boeken Samuël,
waarover in de moderne exegese nog steeds veel te doen is.304 De Hebraeus geeft als
oplossing dat Adeodatus op basis van vier woorden uit de Vulgaattekst geïdentificeerd kan
worden als David.305 Maar waarom het mij hier vooral gaat, is, dat Angelomus deze uitleg
inleidt met: ‘Maar de dikwijls genoemde Hebreeër zet dit zo uiteen’ (Sed Hebraeus saepe
dictus ita exponit).

Angelomus’ allegorische exegese
Nu we gezien hebben hoe Angelomus te werk gaat in zijn historische interpretaties van de
Bijbelse Boeken der Koningen en hoe hij daarbinnen de teksten van zijn Joodse bron laat
functioneren, komen we tot slot bij de vraag hoe dit alles zich verhoudt tot zijn allegorische
exegese. Meer in het bijzonder gaat het om de vraag hoe hij in deze spirituele interpretaties,
veelal ingeleid met mystice autem, het Joodse volk en zijn geschiedenis behandelt. Is de open
benadering die hij bij zijn Joodse, contemporaine bron hanteerde, dan nog steeds aanwezig?
301

Voor de middeleeuwse benadering van apocriefe literatuur zie: Els Rose, Ritual Memory. The Apocryphal
Acts and Liturgical Commemoration in the Early Medieval West (c. 500-1215), Leiden & Boston 2009, met
name pp. 23-78.
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De NBV heeft Elchanan: ‘Tijdens een andere veldslag tegen de Filistijnen, opnieuw bij Gob, werd Goliat
gedood door Elchanan, de zoon van Jari, uit Betlehem.’
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Angelomus, In libros regum, 379B-D. Vgl. Q. 177. Robert Alter, The David Story. A Translation with
Commentary of 1 and 2 Samuel, New York & Londen 2000, p. 334 denkt dat dit een meer oorspronkelijke versie
is. Later werd deze triomfantelijke overwinning aan David toegeschreven.
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De Vulgaat (2 Sam. 21,19) geeft: ‘Tertium quoque fuit bellum in Gob contra Philistheos in quo percussit
Adeodatus filius Saltus, polymitarius bethleemites Goliath Gettheum.’ De aansluitende tekst van Angelomus
luidt zo: ‘Multi igitur requirunt quis fuerit iste Adeodatus, filius saltus, polymitarius, Bethlehemites. Sed
Hebraeus saepe dictus ita exponit. Adeodatus, inquit, ipse est David. Idcirco dicitur Adeodatus quia a Deo
electus est in regnum. Filius Saltus, quia de saltu ubi oves pascebat est eductus.est. Polymitarius vero, quia de
genere Beseleel mater ejus fuit. Bethlemites, quia de Bethlehem civitate exstitit. Nam Noemi et Ruth tempore
ubertatis, ex quibus David ortus est reversae sunt in Bethlehem. Et quia causa panis Ruth Booz nota est: et
idcirco idem locus domus panis vocatus est.’ Hrabanus, In libros IV regum, 113C-D) heeft deze uitleg eveneens.
Bij hem ontbreekt de introductie die Angelomus heeft (Multi requirunt … Bethlehemites). De ‘Hebraeus saepe
dictus’ van Angelomus is bij Hrabanus gewoon ‘Hebraeus’.
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Dat blijkt niet het geval te zijn. De anti-Joodse oordelen voeren nu de boventoon. Woorden
als perversa intentio, infidelitas, caecitas, superstitio, inconstantia, superba corda, sterilitas
komen en gaan. Wat dat aangaat is er opnieuw een overeenkomst met Hrabanus, al is de
waslijst met negatieve oordelen bij Angelomus in sommige gedeeltes van zijn commentaar
haast nog groter en legt hij andere accenten. Vanaf 1 Kon. 5 volgt Angelomus de uitleg van
Hrabanus op de voet, enkele kleine uitzonderingen daargelaten. Wat ik in het vorige
hoofdstuk over dat deel van het commentaar van Hrabanus heb geschreven, inclusief mijn
analyse van het gebruik van Beda’s De Templo en een bepaalde verschuiving naar kritiek op
mali rectores, ketters en scheurmakers in plaats van op het Joodse volk, geldt dus ook voor
Angelomus.306
Voor het commentaar op 1 en 2 Samuël ligt dat anders. Hier gaat Angelomus in een
aantal passages zijn eigen weg. Volgens Bat-Sheva Albert is het Koningencommentaar van
Angelomus een ‘conservatieve’ reactie op de meer historische exegese van Hrabanus. Die zou
te weinig spiritueel van aard zijn. De abt van Fulda zou zijn oren teveel hebben laten hangen
naar Josephus en hij zou te respectvol zijn omgegaan met zijn Joodse bron.307 Dat Angelomus
niet veel moest hebben van de uitleg iuxta historiam en om die reden kritiek zou hebben op
Hrabanus, is - gezien mijn uitvoerig onderzoek naar zijn gebruik van Joodse bronnen onhoudbaar. Het is dus nog maar de vraag of er in Angelomus’ commentaar van een
verscherping sprake is in vergelijking met Hrabanus’ kritische oordelen over het Jodendom.
Eric Miller heeft erop gewezen, dat in Angelomus’ behandeling van de figuur van Saul juist
het omgekeerde te zien is. Waar bij Hrabanus in zijn analyse de kwijtgeraakte ezelinnen die
Saul van zijn vader moest gaan zoeken (1 Sam. 9, 3-20), een symbool zijn van Joden die de
dwaasheid van de vleselijke zin volgend op zoek waren naar de zedeloosheid (luxus) van deze
wereld, geeft Angelomus daar een geheel andere draai aan. Hij vergelijkt de ezelinnen
zoekende Saul met Christus die de verloren schapen van het huis Israël verzamelt.308 Maar is
dat de algemene teneur of een uitzondering?
Voor mogelijke verschillen tussen Hrabanus en Angelomus zijn we, zoals gezegd,
vooral aangewezen op hun uitleg van 1 en 2 Samuël. Ik bekijk daarom de belangrijkste
passages met opvattingen over het Joodse volk waar Angelomus afwijkt van Hrabanus. Dat
begint al bij de eigen praefationes van Angelomus op de afzonderlijke boeken van de Libri
Regum. Hrabanus heeft die namelijk niet. In de eerste ervan wordt aangekondigd dat het om
ingrijpende verschuivingen gaat in het verhaal van 1 Samuël. Het priesterschap van Eli dat in
de woorden van Angelomus gelijk staat aan het verachtelijke Joodse priesterschap, wordt
ingewisseld voor dat van Samuël: het koningschap van Saul die verworpen wordt, gaat naar
David. Beiden zijn een voorafschaduwing van het nieuwe priesterschap en het nieuwe
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Albert, ‘Adversus Iudaeos in the Carolingian Empire’, pp. 129-130: ‘Angelomus ‘wanted his work to be
dedicated to the traditional, “spiritual” meaning of the Scripture. Although he used Rabanus en even PseudoJerome extensively, he did not hesitate to reprimand Rabanus for his “historical” approach to exegesis (although
he did not specifically mention Rabanus by name). Angelomus’ accusations (…) echoed the 844-845 reproof of
Amolo of Lyon to the admirers of Josephus and Philo. (…) Angelomus’ aims were clearly polemical. They were
more appropriate to the anti-Jewish attitude that was prevalent after the death of Louis the Pious, as well as
following the traditional line of Christian exegesis more closely.’
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Eric Miller, ‘The political Significance of Christ’s Kingship’, pp. 201-203. Vgl. Hrabanus, In libros IV
regum, 37B, met de memorabele toevoeging over de ezelin als een brutum et luxuriosum animal, terwijl
Angelomus, In libros regum, 291C-D, het dier roemt vanwege zijn eenvoud (propter simplicitatem).
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koningschap van Jezus Christus. In de praefatio van 2 Samuël klinken in een terugblik op het
eerste boek dezelfde geluiden.309 Inhoudelijk verschillen deze opvattingen niet van die van
Hrabanus, maar omdat Angelomus deze in zijn inleidingen nadrukkelijk presenteert, stuurt hij
als regisseur de lezer zonder meer in een bepaalde richting.
Direct aan het begin slaat Angelomus voor de eerste keer een eigen weg in. Hij legt
daar uit dat Elkana’s twee vrouwen, Hanna en Peninna, respectievelijk de kerk uit de volkeren
en de Synagoge verbeelden, maar wel samen tot één volk behoren (geminae plebis). Hij
vlecht vervolgens een allegorische verklaring van enkele verzen uit het Hooglied in. Deze
loopt vooruit op zijn latere commentaar op datzelfde Hooglied - hiervoor door mij toegelicht , waarbij een dispuut tussen kerk en synagoge ten tonele wordt gevoerd. Opvallend daarbij is
het predestinatiemotief. Hanna, beeld van de kerk uit de volkeren, wordt door God bemind ‘in
praedestinatione futura’ en ‘per divinae predestinationis gratiam’. De Synagoge ontkende
deze voorbeschikking en toekomstige genade.310 Meerdere keren komt het
predestinatieonderwerp in zijn Koningencommentaar aan de orde. Hij schijnt de opvattingen
van Gottschalk bij te vallen over een dubbele predestinatie, waarover in de negende eeuw een
hoogoplopende controverse zich als een veenbrand verspreidde.311
De aansluitende passage over de slechte zonen van Eli ziet er ook anders uit dan bij
Hrabanus, die daarover pas verderop in zijn commentaar handelt. Bij uitzondering laat
Angelomus de historische uitleg weg, want die is volgens hem luce clarius. Vervolgens gaat
hij gelijk over op de spirituele betekenis van het verkeerde gedrag van de beide zonen. Zij
staan voor de Schriftgeleerden en Farizeeën van de Joden. Hun vader Eli was immers de typus
van het Joodse priesterschap. Via de etymologie van de namen van deze twee zonen maakt
Angelomus duidelijk dat zij, Schriftgeleerden en Farizeeën, zich hebben afgekeerd van het
geloof van patriarchen en profeten en uiteindelijk een beroep op Pilatus deden om Jezus aan
hen over te leveren. In dat verband citeert Angelomus het bekende ‘kruisig, kruisig hem’ en
concludeert hij dat het terecht is dat zij het sacerdotium en regnum zijn kwijtgeraakt en als het
ware naakt onder de volkeren verkleumen.312 Daarna heeft de synagoge, aldus Angelomus,
ook de nog maar net ontstane kerk uit de volkeren vervolgd, wat opnieuw met behulp van het
Hooglied allegorisch wordt toegelicht. Het is een uitvoerig eigen stuk, dat wordt afgesloten
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Angelomus, In libros regum, 247C-D: ‘Heli sacerdote reprobato, id est Iudaico sacerdotio abiecto’; ibidem,
331B: ‘repulsio Synagogae in verum Christi sacerdotium’.
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Over predestinatie: 253C, 256 A en 255B-C. In 358A-B komt de predestinatiegedachte opnieuw om de hoek
kijken, n.a.v. 2 Sam. 2,8. Maar nu ten aanzien van Joden van wie sommigen de eeuwige vrijheid deelachtig
worden en anderen tot de eeuwige dood veroordeeld worden: ‘Occultam ipsius Domini nostri Jesu Christi
dispensationem significat. Qui quam ex populo infideli, alios gratuita miseratione vivificans, ad aeternam
libertatem praedestinavit, alios vero occulto iudicio in sua impietate derelinquendo, in perpetua morte damnavit.’
Hier is dus sprake van een dubbele predestinatie. Vgl. ter oriëntatie: David Ganz, ‘Theology and the
Organisation of Thought’, pp. 768-773. Heil, Kompilation, pp. 124-139, bespreekt het onderwerp in verband met
de Pauluscommentaren (zoals die van Hrabanus) uit de negende eeuw.
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Albert, ‘Adversus Iudaeos in the Carolingian Empire’, pp. 132-134, over de ‘Jewish role in the Passion’,
spreekt met verwijzing naar deze plaats bij Angelomus van ‘deicide’ (Godsmoord), maar dat woord kent
Angelomus niet. Albert wijst erop dat dit motief bij Angelomus aanmerkelijk meer voorkomt dan bij Hrabanus,
acht keer tegenover drie keer.
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met de mededeling dat hij deze uitleg van zijn ‘traditor’ (vermoedelijk een toespeling op zijn
leraar Mellinus) heeft geleerd.313
De eigen weg die Angelomus aan het begin van zijn commentaar is ingeslagen, zet hij
voort in zijn bespreking van het loflied van Hanna in 1 Sam. 2, 1-10. Het lied van Hanna, dat
model heeft gestaan voor het nieuwtestamentische Magnificat, roemt God als degene die de
wereld volledig op zijn kop zet. De sterken worden zwak gemaakt, en de zwakken sterk.
Hrabanus citeerde hier naast Origenes een uitvoerig exposé van Augustinus in zijn De
Civitate Dei.314 Angelomus pakt het anders aan. Hij geeft een breed uitgesponnen exegese, die
hij opnieuw afsluit met een auctoriële notitie.315 Eerst maakt hij een algemene opmerking.
Sommigen zeggen dat Hanna dit loflied aanhief vanwege de geboorte van haar zoon Samuël,
maar het is overduidelijk, aldus Angelomus, dat ze van Christus en zijn kerk profeteert. Laten
daarom de Joden verstommen en de velen zwijgen, die dit iuxta historiam menen op te
moeten vatten. De vele tegenstellingen die in de woorden van Hanna te vinden zijn, worden
nu een voor een uitgewerkt en toegepast op het thema ‘de kerk uit de volkeren tegenover de
Synagoge’, leven tegenover dood, redding tegenover verwerping. Vooral de wijze waarop de
Joden hun wet op vleselijke wijze verstaan, wordt in een kwaad daglicht gesteld. Het
paulinische ‘de letter doodt’ (2 Cor. 3, 6) wordt er letterlijk door Angelomus ingehamerd met
woorden als carnaliter sapere (263C en D), carnaliter legem voluerunt defendere (264D),
verba legis … a quibus Iudaica plebs sine intellectu laboravit (265B). In een toespeling op het
lijdensverhaal waarin Petrus het rechteroor van de knecht van de hogepriester afhakt, verwijt
Angelomus het volk van de Joden dat zij de geestelijke verklaring van de wet (het rechteroor)
zijn kwijtgeraakt en alleen nog de letterlijke interpretatie in hun linkeroor horen.316 Tweemaal
is in dit gedeelte nog eens de rol van de Joden bij de kruisiging van Jezus aan de orde. Het
lange Augustinuscitaat bij Hrabanus’ uitleg van Hanna’s lied klinkt in vergelijking hiermee
aanmerkelijk rustiger.
Sommige uitdrukkingen bij Angelomus lijken een echo van eigentijdse debatten. Er is
sprake van weerleggen (redarguit sancta Ecclesia), van Joden die zich op de wet beroemen
(gloriantes in lege) en die pochen op het aantal lezers (de lectorum numero se esse iactantes),
die zich hoogmoedig willen verdedigen (defendere superbe voluerunt).317 Het is, alsof je
Agobard en Amulo hoort.
313

Angelomus, In libros regum, 252D-258A. Angelomus citeert Hoogl. 1,5; 3,6; 6,11; 2,16; 8,6; 1,1. Afsluitend
schrijft hij: ‘Nos hactenus ista de Elcana, et duabus uxoribus eius, ac partibus earum, et caetera quae inseruimus,
prout intelligere potuimus, et a traditore didicimus, describere conati sumus.’ Daarna volgt nog een alternatieve
morele uitleg van de twee vrouwen als actief (Peninna) en contemplatief (Hanna) leven.

314

Hrabanus, In libros IV regum, 16A-20B. Zie mijn vorige hoofdstuk.

315

Angelomus, In libros regum, 261B-273A, afgesloten met: ‘His (quanquam impolite, ut intelligere potuimus,
et mihi tradita fuerant, inculcavimus qualiter Anna de Christo, atque de Ecclesia gentium, et repulsione
Synagogae prophetaverat) expletis, Domino favente, ad alia tandem stylum vertere conamur.’

316

Ibidem, 266C. Vgl. Luc. 22, 49-50; Mt.26,51; Mc. 14, 47; Joh. 18,10. Dat Jezus vervolgens het oor geneest en
er weer aanzet, vermeldt Angelomus niet. Ook verder in het commentaar is de vleselijke uitleg het zwarte schaap
bij uitstek voor Angelomus. Zelfs de muilezel van Absalom is er het symbool van: ‘… populum Iudaeorum qui
carnali sensui, velut irrationabili mulo praesidere videbantur …’(376A-B).
317

Ibidem, 263A, 264A en D, 265B, 266C-D, 270B, 270D. In 281A wijst Angelomus ook op niet-Joden die
(prout Iudaei sentiunt) de wet carnaliter wensen te begrijpen en niet bang zijn de genade van het evangelie te
verachten. In 317D schrijft hij over Schriftgeleerden en Farizeeën ‘cum ecclesiasticis viris de Scripturis sanctis
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De figuur van Saul, die in opdracht van God door Samuël tot koning gezalfd wordt
maar later zondigt en vervolgens door God wordt verworpen ten bate van David, heeft zowel
Hrabanus als Angelomus voor een moeilijk dilemma geplaatst. In hun allegorische uitleg is
Saul enerzijds vanwege zijn zalving, zijn hoge statuur en principaat een voorafbeelding van
Christus, anderzijds vanwege zijn hoogmoed en zonde de typus van het Joodse volk.318
Hrabanus denkt in dezelfde richting, al lijkt het mij dat bij hem Saul als typus van het Joodse
volk zwaarder weegt, dan dat hij Christus voorafbeeldt.319 Volgens Eric Miller is niet alleen
zijn zalving, maar ook Sauls optreden als koning (propter principatum) een verwijzing naar
Christus. Miller licht dat verder toe, zoals we hiervoor al zagen, aan de hand van Sauls
zoektocht naar de ezelinnen van zijn vader die Angelomus vergelijkt met Christus zoektocht
naar de verloren schapen van Israël.320
Daarmee raken we aan een andere kwestie, die ik als laatste hier wil bekijken. Zowel
Hrabanus als Angelomus spreken in hun commentaren over Joden die wel geloven in
Christus. In een aantal gevallen met een referentie aan de bekende Paulustekst uit Ro. 11,26
over de redding van heel Israël.321 Hiervoor stuitten we al op de uitleg van de raven van Elia,
waarin Angelomus in tegenstelling tot Hrabanus een voorafbeelding zag van Joden die
Christus willen volgen.322 Is Angelomus op dit punt inderdaad meer uitgesproken dan zijn
voorganger uit Fulda? Diverse figuren uit de verhalen rond Saul en David worden gezien als
voorafbeeldingen van bekeerde Joden. Een goed voorbeeld is Jonatan, de zoon van Saul, die
zich aansluit bij David en hem zijn mantel en hele uitrusting geeft (1 Sam. 18,1-4). Zowel
Hrabanus als Angelomus interpreteren deze tekst als verwijzend naar Joden die in Christus
hebben geloofd.323 Hrabanus verbindt deze tekst met die van het evangelie waar de apostelen
tegen Christus zeggen, dat zij alles verlaten hem om hem, Jezus, te volgen (Mt. 19. 27). Ook
de Handelingen van de apostelen (4,32-35) citeert hij hierbij, zodat de morele uitleg de nadruk
krijgt.324 Angelomus citeert Hrabanus als een mogelijke uitleg, maar geeft zelf veel meer
nadruk aan het specifieke feit, dat Joden zich bekeren. Alle sacramenta spoliata die het volk
van de Joden ooit bijeengebracht had, worden nu overgebracht naar de kerk van Christus.325
disputant’. Vgl. Hrabanus, In libros IV regum, 57A-B, die het houdt bij het citaat van Isidorus waar staat: ‘cum
prophetis de Scripturis disputant.’
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Angelomus, In libros regum, 291C: ‘Saul non unius semper personae gestavit figuram, sed aliquando
Judaeorum typum, ob superbiam (…), aliquando Domini nostri Jesu Christi, propter unctionem regni, atque
altitudinem staturae, et propter principatum.’ Vgl. 309A.

319
Hrabanus, In libros IV regum, 36B-37B. Hrabanus begint gelijk met negatieve kwalificaties (durus ac rigidus
ac superbus), later voegt hij daaraan toe: ‘Quod autem unctus est in regem, imginem Christi portavit.’
320
Miller, ‘The political significance of Christ’s kingship’, pp. 202-203. Hij benadrukt het ‘independent
exegetical work’ van Angelomus (p. 203)
321

Met enige regelmaat verwijst Angelomus naar verzen uit Ro. 9-11. Vgl. 255A (Ro. 9,4); 278A (Ro. 11, 5 en
11 26); 315C (Ro. 11,26); 335A (Ro. 9,27).

322

Angelomus, In libros regum, 478A-B.

323

Hrabanus, In libros IV regum, 54B-C.; Angelomus, In libros regum, 313DC-314A.

324
Hrabanus, In libros IV regum, 54C: ‘Sic enim Jonathas dedit vestimenta sua … cum credentes quique
quidquid habere poterant in hoc mundo, omnia in lucrum Christi conferre satagebant.’

298

308

pag 1-364.qxp_Opmaak 1 25-02-16 15:54 Pagina 299

Het verhaal over de rijke Nabal, die David nul op het rekest geeft wanneer deze hem om een
gift vraagt, en zijn vrouw Abigaïl die daar geheel anders tegenover staat, levert een
vergelijkbare uitleg op. Nabal (vir durus et pessimus et malitiosus) verbeeldt
het Joodse volk. Abigaïl (mulier prudentissima et speciosa) verbeeldt dat volk uit de Joden
die tot geloof in de Heer zich bekeerd hebben.326 De zonen van David die in Jeruzalem
geboren zijn, staan, aldus Angelomus, voor de gelovigen uit de ecclesia van de Joden en die
uit de naties.327 Wanneer David uit Jeruzalem is gevlucht, komt Chusai (amicus David) naar
hem toe (1 Kon 15, 32-37). Angelomus vergelijkt hem met Nicodemus en Jozef van Arimatea
die in het geheim leerlingen van Jezus waren. Hrabanus ziet daarentegen in deze persoon een
symbool van de gelovigen uit de volkeren.328 Eenzelfde vergelijking met Nicodemus maakt
Angelomus over de hofmeester van koning Achab, Obadja geheten. Ook dit ontbreekt bij
Hrabanus.329
Zien we hier een terugkerend patroon? Is Angelomus, meer dan Hrabanus, gespitst op
de bekering van Joden? In mijn analyse van Angelomus’ commentaar op het Hooglied kwam
een vergelijkbare tendens aan het licht: ‘Oh, gevangen Sulamitische, keer om uit de boeien
van het ongeloof. Dan zal je gered worden.’330 Zou dat patroon te maken kunnen hebben met
een veranderde sfeer ten opzichte van Joden rond 840, de tijd waarin Bodo zich juist bekeerde
tot het Joodse geloof? Hiervoor signaleerde ik dat in de exegese van Angelomus een zekere
weerklank te vinden is van eigentijdse debatten. Anders dan Claudius en Hrabanus stelt hij
zich vrijer op en gaat discussies niet uit de weg. Hrabanus haalt in zijn commentaar de
profetie aan waarin de priester Eli van een man Gods te horen krijgt dat zijn beide zonen op
dezelfde dag zullen sterven en waarin aangekondigd wordt: ‘Ik zal Mij een betrouwbare
priester aanstellen … en hij zal voor het aanschijn van mijn gezalfde wandelen. Al wie in uw
huis is overgebleven zal zich voor hem neerbuigen om een munt zilver en een schijf brood, en
zeggen: ‘Neem mij toch op in een of andere priesterklasse, dan heb ik een stuk brood te eten.’
(1 Sam 2, 34-36) Daarna merkt Hrabanus op, dat dit eigenlijk (proprie) niet slaat op het huis
van Eli, maar op dat van Aäron. Want uit dat geslacht zullen er niet ontbreken die komen en
zich bekeren. Hij verwijst daarbij naar Ro. 11,5, dat over de redding van de overgeblevenen
uit Israël gaat. Hij noemt de velen die uit dat volk in de tijd van de apostelen in Christus zijn
gaan geloven. En voegt dan een citaat van Isidorus toe: ‘neque nunc desunt qui, licet
rarissimi, tamen credant, ut impleatur in his quod hic homo Dei locutus est.’331 Angelomus
varieert daarop in zijn commentaar. Ook hij citeert Ro. 11,5, maar voegt na de tijd van de
apostelen genoemd te hebben nog toe: ‘en in de huidige tijd gaat dat vaak in vervulling en
325

Angelomus, In libros regum, 313D.

326

Ibidem, 325B-D. Vgl. Hrabanus, In libros IV regum, 64B-C.

327

Angelomus, In libros regum, 347B-C. Een vergelijkbare uitleg bij Hrabanus ontbreekt.

328

Angelomus, In libros regum, 372D-373A. Hrabanus, In libros IV regum, 107D-108A. Angelomus geeft beide
mogelijkheden, maar als eerste die van de gelovigen uit de Joden.
329

Angelomus, In libros regum, 480B-C.

330

Angelomus, In Cantica Canticorum, 620B.

331

Hrabanus, In libros IV regum, 24B-C. De tekst is ontleend aan Isidorus, die weer steunt op Augustinus.
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wanneer de wereld eindigt wordt het volledig vervuld.’332 Vervolgens verandert hij ook de
hierboven geciteerde zin van Isidorus in: ‘Nam etsi pauci, tamen aliqui, quotidie ex
Iudaeorum non tantum ex plebe sed ex sacerdotali stirpe ad Ecclesiam confugiunt’ en citeert
Paulus Ro. 11,26: heel Israël zal gered worden.333 Het zijn maar kleine verschuivingen. Toch
lijkt hier iets van een verandering voelbaar te worden. Meer dan bij Hrabanus en Claudius
klinkt hier de oproep aan Joden zich te bekeren tot Christus en zijn kerk.

Samenvatting
Tot nu toe is betrekkelijk weinig studie gemaakt van het exegetische werk van Angelomus. In
dit hoofdstuk heb ik geprobeerd in aanvulling op eerdere publicaties van Cantelli, Gorman en
Laistner daarin verandering te brengen. Dat had tot gevolg dat ik in dit hoofdstuk een ruimere
invalshoek heb gekozen en me niet beperkt heb tot zijn commentaar op Samuël/Koningen.
Ook zijn andere twee commentaren werden hier door mij onderzocht in betrekking tot
opvattingen over Joden en het gebruik van Joodse bronnen. Wat betreft de datering van deze
drie exegetische werken kon ik vaststellen dat het Koningencommentaar en het daaraan
voorafgaande Genesiscommentaar niet al te lang na elkaar moeten zijn verschenen. Dat
leverde nieuw inzichten op over de datering van beide werken.
Voorafgaand aan de analyse van de drie commentaren heb ik de teksten van
Angelomus onder de loep genomen die als kleine sleepbootjes zijn commentaren in het juiste
vaarwater moesten brengen. Uit die teksten kon worden afgeleid hoe het exegetisch onderricht
in Karolingische kloosters in zijn werk ging. De invloed van Angelomus’ leermeester
Mellinus, over wie we verder niet veel weten, kwam scherper in beeld. Die invloed had te
maken met het belang van een exegese ad litteram én met het zoeken naar de balans tussen
het citeren van de verborgen schatten van de patres en het woorden geven aan eigen
opvattingen. Opmerkelijk waren de denkbeelden van Angelomus over een zevenvoudige
hermeneutiek, gebaseerd op Tyconius, waarmee een meer verfijnde verhouding ontstond
tussen enerzijds een letterlijke exegese en anderzijds een allegorische uitleg.
In mijn paragraaf over zijn Genesiscommentaar liet ik zien hoe belangrijk voor
Angelomus de letterlijke uitleg was. De taal van de Bijbelse verhalen interesseerde hem
bovenmate en daarmee de veritas hebraica. Hij wist naast allerlei ontleningen aan
Hiëronymus’ Quaestiones Hebraicae over het boek Genesis onbekende Joodse
overleveringen aan te boren, waarvan we nog steeds niet goed weten waar hij ze vandaan had.
Zijn opvattingen in deze exegese van het eerste Bijbelboek over het populus prior tonen een
genuanceerd beeld. Naast allerlei negatieve, meest losse opmerkingen in het kielzog van de
patres, klinken andere geluiden, zeker als het gaat over het Joodse volk voorafgaand aan de
verschijning van Christus. Israël blijft de eerstgeborene. Deze meer historische blik op de
geschiedenis van het Joodse volk sluit aan op zijn verwachting dat aan het einde der tijden
heel Israël gered zal worden.

332

Angelomus, In libros regum, 278A: ‘et in praesenti tempore aliquantum solet impleri, et in fine mundi
perfecte complebitur.’

333

Ibidem, 278A-B. Angelomus noemt verder wat voor de bekering en toelating tot het volk als koninklijk
priesterschap nodig is: het symbolum (de geloofsbelijdenis, kort en krachtig), de spirituele uitleg van het hemelse
woord, het brood van het heilzame offer (eucharistie).
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Zijn exegese van het Hooglied is zijn laatste werk. Voor dit Bijbelboek kwam voor
Angelomus de exegese ad litteram niet in aanmerking. Toch levert zijn spirituele verklaring
een vergelijkbaar patroon op als zijn uitleg van Genesis, die wel meer ruimte geeft aan een
letterlijke exegese. Ook in zijn commentaar op het Hooglied bestaat het portret dat hij schetst
van het Joodse volk zeker niet alleen uit donkere tinten. Er is wel één belangrijk verschil.
Angelomus doet aan de hand van zijn exegese een dringend beroep op Joden om zich te
bekeren, in de hoop dat er ooit sprake zal zijn van de gemeenschap van het ene ware Israël.
Tussen zijn commentaar op het eerste Bijbelboek en dat op het Lied der liederen
schreef Angelomus zijn uitleg van de Boeken der Koningen, waarin letterlijke exegese,
allegorische uitleg en morele duiding elkaar afwisselen. Evenals Hrabanus gebruikte hij
daarbij de aantekeningen van de Hebraeus. Dat verbaast niet gezien zijn eerdere aanhalingen
uit Joodse overleveringen in zijn Genesiscommentaar. Angelomus trok bij zijn gebruik van de
teksten van de Hebraeus een eigen spoor en volgde Hrabanus in dit opzicht lang niet altijd.
Hij citeerde hoe dan ook meer teksten van de Hebraeus en ging er ook anders mee om dan de
abt van Fulda. Angelomus is terughoudend in zijn kritiek, maar onthoudt zich in een aantal
gevallen niet van een oordeel. Daarbij vindt hij zijn eigen oordeel lang niet altijd maatgevend
voor de lezer. De denigrerende opmerking dat de aantekening van de Hebraeus gezwets
(deliramenta) zou bevatten, komt slechts een enkele keer voor en mag niet veralgemeend
worden. De opvattingen van Albert en Saltman als zou Angelomus zich uitgesproken antiJoodse hebben opgesteld bij zijn gebruik van de Hebraeus, werden in mijn gedetailleerde
analyses niet bevestigd. Verder liet ik zien waar precies de verschillen lagen tussen Hrabanus
en Angelomus aangaande hun opvattingen over het populus prior. Een van die verschillen
betreft het volgende. Hrabanus voert in zijn commentaar liefst geen openlijke discussies met
andere interpretatiemogelijkheden. Angelomus doet dat zo nu en dan wel. Daarmee sluipen
eigentijdse debatten binnen in zijn exegese, niet alleen tussen exegeten onderling, maar ook
die tussen christenen en Joden die pochen dat zij meer lezers hebben. Waar het betoog van
Hrabanus in zekere zin gelijkmatig verloopt, is de toon van Angelomus meer uitgesproken.
Hij neemt zowel in zijn negatieve als in zijn positieve uitspraken over het Jodendom een wat
extremere positie in dan Hrabanus. Meer dan Hrabanus lijkt Angelomus erop gespitst te zijn
dat Joden zich in zijn tijd (in praesenti tempore) al bekeren. In zijn Hoogliedcommentaar,
geschreven na zijn Koningencommentaar, is dat alleen maar sterker geworden. ‘Oh, gevangen
Sulamitische, keer om uit de boeien van het ongeloof. Dan zal je gered worden.’
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7. Conclusie
Aan het eind van dit boek keer ik terug naar het eerste hoofdstuk, waarin ik de uitgangspunten
van mijn onderzoek heb geformuleerd samen met de vragen die ik wilde beantwoorden.
De hoofdvraag luidde kort en goed: wat wordt in deze exegetische commentaren van
Claudius, Hrabanus en Angelomus over Joden gezegd? Een doordenking van deze hoofdvraag
leidde tot de volgende vragen. Welke opvattingen hadden deze exegeten over het Joodse volk
in het kader van hun Bijbeluitleg? Waarin verschilden deze exegeten onderling op dit punt en
horen we daarin echo’s van gevoerde debatten binnen de Karolingische elite? Zijn deze
commentaren vooral mentale spiegels van de schrijvers c.q. kerkelijke tradities of ook
vensters op de politiek-religieuze werkelijkheid van de negende eeuw?
Deze vragen sleepten weer diverse andere met zich mee. Welke oogmerken hadden
deze Schriftgeleerden met hun commentaren? Welke rol vervulden de Joodse bronnen
(Hebraeus quidam; de geschriften van Josephus en andere niet geïdentificeerde bronnen) in
hun exegeses? Hoe verhielden deze bronnen zich tot de christelijke bronnen die zij eveneens
en in veel grotere mate gebruikten? Welke relatie bestond er tussen de groeiende aandacht
voor het Oude Testament in deze periode en de perceptie van het Jodendom bij de drie
auteurs? Hadden de uiteenzettingen over het Joodse volk te maken met theologische debatten,
zoals bijvoorbeeld die over de verering van beelden of predestinatie, die in diezelfde tijd
gevoerd werden? Hoe laten zich de verschillen tussen de drie commentaren verklaren?
Hebben die van doen met de chronologie van hun werk (823; ca. 829; post 840) en de
ontwikkelingen in die periode in het Karolingische Rijk of zijn er andere redenen? Bestaat er
een samenhang tussen uitspraken over het Joodse volk en de allegorische exegese? Hoe werd
de aanwezigheid van Joden in het Karolingische rijk, hun mogelijke aantrekkingskracht op
christenen, zeker waar het hun kennis van de Hebreeuwse Bijbeltekst betrof, beoordeeld?
De gestelde vragen waren niet altijd los van elkaar te maken omdat ze organisch met
elkaar verbonden waren. Ze stimuleerden bovendien telkens tot verdere studie. Sommige
kwesties keerden regelmatig terug binnen de afzonderlijke hoofdstukken. Niet op al mijn
vragen vond ik een helemaal bevredigend antwoord. Om inzicht te geven in de voornaamste
resultaten geef ik een tweevoudige beschrijving: een horizontale en een thematische. In de
horizontale beschrijving inventariseer ik wat binnen het gezichtsveld van de hoofdstukken
twee tot en met zes de resultaten waren. In de thematische beschrijving kom ik terug op de
hoofdvraag aan de hand van de twee trefwoorden uit de titel van dit boek:
‘Bijbelcommentaar’ en ‘populus prior’

Van hoofdstuk tot hoofdstuk
Hoofdstuk 2: Joden in Karolingische bronnen
In dit hoofdstuk bestudeerde ik de Karolingische context van de drie door mij geselecteerde
Bijbelcommentaren. Gezien mijn vraagstelling concentreerde ik me daarbij op twee zaken: de
wijze waarop Joden in verschillende bronnen uit de negende eeuw voorkomen, en de
belangstelling bij exegeten uit die periode voor de Hebreeuwse tekst van de Bijbel.
Ik constateerde dat de wetenschappelijke belangstelling voor Joden in de negende eeuw
aanvankelijk vooral van Joodse zijde kwam. De toon werd gezet door Heinrich Graetz, wiens
Geschichte der Juden vanaf 1853 verscheen. Zijn typering van de beginnende negende eeuw
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als een voor Joden ‘goldenes Zeitalter’ zou een lange naklank krijgen, zoals blijkt uit de vele
studies die volgden. Toch bleven de bronnen waarop deze studies steunden, zoals de
Formulae imperiales en de brieven van Agobard, tot op grote hoogte gelijk aan die welke
Graetz had gebruikt. Zelf heb ik mij eveneens over dit materiaal gebogen. Naast kwesties
betreffende beeldvorming, mentaliteit en attitudes was ik benieuwd wat deze bronnen zouden
onthullen over het feitelijke samenleven van christenen en Joden in deze periode.
Daarvoor heb ik gezocht naar parallelle gegevens in zoveel mogelijk uiteenlopende
documenten. Wat bleek? In al deze bronnen treft men sporen aan van Joden die op een
vanzelfsprekende wijze samenleven met christenen. Joden, voor zover ze aanwezig waren - en
dat was vooral in het zuiden van het Frankische rijk het geval, maar ook in de hofstad Aken - ,
vormden een normaal onderdeel van deze christelijke samenleving. Ze hadden de ruimte om
te leven volgens hun eigen wet. Het houden van de sabbat of het afleggen van Joodse eden
zijn daar voorbeelden van. Als handelaren hadden zij contacten met het paleis, wat voor beide
partijen profijtelijk was. Ze hadden mansiones in Aken en golden als fideles van de vorst.
Joden en christenen aten met elkaar. Soms hadden Joden christenen in dienst. Joden liepen
wel eens een christelijke kerk binnen, zoals omgekeerd christenen een synagoge bezochten en
de preken daar beter vonden dan in hun eigen kerk. Het standaardbeeld van een
gemarginaliseerde en verachte minderheid komt volgens mij in deze teksten niet aan het licht.
Aartsbisschop Agobard van Lyon, bang als hij was dat christenen te veel onder
invloed van Joodse leringen en praktijken zouden raken, probeerde daar samen met enkele
collega’s een stokje voor te steken, hetgeen mislukte. Hij is vaak neergezet als een fervente
bestrijder van het Jodendom, die de theologische basis zou hebben gelegd voor de latere
fysieke vervolgingen. Maar zijn pastoraal advies ‘blijf menselijk en op je hoede’ duidt niet
direct op een obsessionele haat tegen Joden. Bekeren van Joden stond evenmin in zijn agenda.
Zijn niettemin onverkwikkelijke uitlatingen over Joden duiden op spanningen en conflicten,
hetgeen ook uit andere bronnen dan deze bisschoppelijke brieven valt op te maken. Een
tekenend voorbeeld daarvan was de kwestie of slaven in eigendom van Joden al dan niet van
de doop gevrijwaard mochten worden. Het was aan de vorst en zijn helpers (adiutores) om
deze conflicten beheersbaar te houden.
Agobard en zijn twee medebisschoppen waren op de hoogte van een aantal
opvattingen over God, de kosmologie en Jezus die in hun tijd onder Joden circuleerden. Hun
kennis daarvan hadden deze bisschoppen naar alle waarschijnlijkheid van horen zeggen. Dat
kan een aanwijzing zijn dat zij met Joden discussies hebben gevoerd. Sommige van door hen
opgeschreven gegevens komen gedeeltelijk overeen met wat in Joodse schriftelijke bronnen is
terug te vinden. Deze in bisschoppelijke ogen novae superstitiones waren volgens mij bij
Joden in geschrifte voorhanden, gezien het legunt en lectitant dat over Joden in dit verband
wordt opgemerkt.
De sociale omgang tussen christenen en Joden beperkte zich niet tot het dagelijks
leven. Ook op het gebied van Bijbelstudie ontstonden er in de negende eeuw contacten tussen
christenen en Joden die immers het Hebreeuws machtig waren. Aan de hand van de
Bijbelrevisie door bisschop Theodulf liet ik zien wat dergelijke contacten opleverden aan
kennis van de Bijbelse grondtaal en Joodse tekstinterpretaties. De Latijnse vertaling van
Hiëronymus vormde steeds meer de basis, maar tegelijk riep deze vertaling ook weer vragen
op. Kwam de veritas hebraica daarin voldoende tot haar recht? Mijn onderzoek naar deze
Bijbelherziening leverde bovendien nieuwe gezichtspunten op over de betrekkingen tussen de
Hebraïsten die Theodulf hadden bijgestaan en de Hebraeus quidam, wiens aantekeningen bij
1 & 2 Samuël door Hrabanus en Angelomus deels werden overgenomen. Deze Hebraeus was
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minder thuis in het Hebreeuws en de Hebreeuwse overleveringen dan de Joodse deskundigen
die Theodulf hielpen, maar hij heeft wel van hun kennis gebruik gemaakt voor zijn eigen
notities.

Hoofdstuk 3: de bekering van Bodo
Het hoofdstuk waarin ik de bekering van de paleisdiaken Bodo en de reacties die deze uitlokte
heb beschreven, vormt samen met het daaraan voorafgaande hoofdstuk de context van de
exegetische commentaren. De controverses die in het vorige hoofdstuk zeker niet ontbraken,
vormden nu de hoofdzaak. De bijzondere bekering van Bodo tot het Joodse geloof was een
steen in de Karolingische vijver die steeds ruimere kringen teweeg bracht, tot in Spanje toe.
De voornaamste protagonisten uit het vorige hoofdstuk keerden hier terug: vorsten en
bisschoppen. Onder druk van deze geloofsovergang verscherpten zich de tegenstellingen, niet
alleen tussen Joden en christenen, maar ook tussen christenen onderling. Hofannalist
Prudentius onthield zich ervan - ook nadat hij intussen bisschop was geworden - Joden
rechtstreeks te beschuldigen, al betreurde hij in hoge mate wat zich had voorgedaan.
Maar bisschop Amulo, de opvolger van Agobard in Lyon, uitte in 846 hatelijke
verwijten aan Joden én aan christenen die de omgang met hen niet schuwden, en ging een stuk
verder dan wat Agobard in zijn brieven had neergepend. Bovendien richtte Amulo zijn pijlen
op exegeten die in hun Bijbeluitleg steunden op Joodse informanten. Evenals Agobard
vermeldde Amulo in dit verband diverse religieuze opvattingen die onder Joden de ronde
deden. Het is een aanwijzing dat halverwege de negende eeuw een zeker onbehagen groeide
over de invloed van dergelijk Joods gedachtengoed op christenen, en in het bijzonder op de
doctores onder hen.
Dat gedachtegoed treffen we opnieuw aan in de correspondentie tussen de bekeerde
Bodo - zich inmiddels Eleazar noemend - en de Spaanse christen Albarus. Nu komen deze
opvattingen en standpunten rechtstreeks uit de mond van een Joodse neofiet, die mede
namens andere Joden sprak. Het uitgangspunt bij mijn interpretatie van deze briefwisseling
was het gegeven - iets wat in veel studies over Bodo over het hoofd is gezien - dat Bodo zélf
liet weten dat Bijbeluitleg en de discussies daarover in het paleis te Aken hem gestimuleerd
hadden deze wel heel ongebruikelijke weg in te slaan. In de schriftelijke debatten met Albarus
ligt op exegese dan ook alle nadruk. Wie mag zich Israël noemen? Kloppen de Latijnse
vertalingen van Hiëronymus wel? Heeft de letterlijke uitleg van de Bijbel niet veel meer recht
van spreken dan de allegorische exegese? Vooral de positie van Hiëronymus in deze
controverse tussen Bodo en Albarus kon ik scherper krijgen door na te gaan hoe Albarus
citaten van Hiëronymus’ polemiek tegen Rufinus in de strijd wierp. Kerkvaders
functioneerden prima als zetstukken in een polemisch decor.

Hoofdstuk 4: Claudius van Turijn
In dit hoofdstuk behandelde ik de exegese van Claudius van Turijn. Hij was de eerste
Karolingische geleerde die rond 823/824 een compleet commentaar op de Boeken der
Koningen samenstelde. Hoezeer dat zijn eigen keuze was, werd duidelijk uit mijn analyse van
Claudius’ briefwisseling met abt Theutmirus. Die had daar in eerste instantie helemaal niet
om gevraagd en wilde slechts een reeks antwoorden op vragen die hij aan de bisschop van
Turijn had voorgelegd. Hij dacht daarbij aan de wijze waarop Beda een eeuw eerder
antwoorden had gegeven op de vragen van Nothhelm. Verder bracht ik naar voren, dat het
Koningencommentaar van Claudius tot stand kwam in een periode dat hij steeds meer in
opspraak dreigde te raken. Theutmirus verweet hij ronduit schandaal te hebben gemaakt door
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een eerder commentaar van hem ter screening aan het hof voor te leggen. De bisschop zelf
beschouwde zich als een miskende profeet die woonde te midden van schorpioenen.
Desondanks ontving Theutmirus toch dit nieuwe commentaar van Claudius, niet om hem te
paaien, zoals wel wordt verondersteld, maar om duidelijk te maken dat hij, Claudius,
overtuigd bleef van zijn gelijk. De verzending van zijn commentaar aan abt Theutmirus was
eerder een statement dan een gebaar van verzoening.
Theutmirus had Claudius uitdrukkelijk laten weten dat hij graag op meerdere niveaus
een antwoord wenste op zijn vragen. Hij bedoelde daarmee dat hij niet alleen hoopte op een
letterlijke verklaring, maar ook op een allegorische en tropologische of morele uitleg.
Claudius was echter de mening toegedaan dat die letterlijke exegese niet verkleefd moest
raken met die andere twee. Dat had tot gevolg dat Claudius’ commentaar uit twee delen kwam
te bestaan: het grootste deel met een allegorische en morele uitleg, en een klein deel, een soort
appendix, met de exegese iuxta litteram. Tot nu toe is aan deze appendix amper aandacht
besteed in studies over Claudius. Een van de verrassingen van mijn onderzoek was juist deze
appendix met zijn vele vragen over de letterlijke betekenis van Bijbelse woorden en
gebeurtenissen. Er bleek een opvallende overeenkomst te bestaan tussen deze vragen en de
vragen die de Hebraeus trachtte te beantwoorden, zonder dat er van een direct verband tussen
deze twee teksten met quaestiones sprake is. Verder werd duidelijk dat zijn uitleg iuxta
litteram niet te smal moet worden opgevat. Deze betrof bijvoorbeeld ook metaforisch
taalgebruik. Claudius nam in dit kader eveneens de gelegenheid te baat nader in te gaan op
zijn eerder geuite kritiek aangaande de verering van beelden. Deze passages hebben in de
bestudering van Claudius’ iconoclastische denkbeelden tot nu toe weinig aandacht gekregen.
Wat betreft het Joodse volk beperkte Claudius zich in zijn letterlijke verklaring tot de taal,
geschiedenis en gewoontes. Niet zonder enige nieuwsgierigheid benaderde hij deze zaken,
maar erg lang stond hij er niet bij stil. We horen in dit verband met geen woord over de rol
van Joden bij de kruisdood van Jezus en bekende invectieven over hun dwaasheid, trots,
versteende ceremonies, vleselijke Bijbeluitleg en dergelijke ontbreken.
In mijn analyse van de allegorische uitleg van Claudius werd duidelijk hoe sterk hij
hier leunde op gezaghebbende patres. Daarbij kon ik het onderzoek van Giuliana Italiani een
aantal keer aanvullen en aanscherpen wat betreft de bronnen die Claudius citeerde. In de
discussie over de al dan niet volledige overname van Beda’s De Templo in het derde boek van
zijn commentaar leverde ik argumenten, op basis waarvan de volledige overname hiervan,
weliswaar met kleine aanpassingen van Claudius, volgens mij vaststaat.
Tot de belangrijkste autoriteiten van Claudius behoorden Augustinus, Isidorus,
Gregorius en Beda. Hiëronymus met zijn dikwijls historische toelichtingen en verwijzingen
naar Joodse tekstinterpretaties is, op een enkel citaat na, de grote afwezige. Dat kan te maken
hebben met het feit, dat Claudius in zijn commentaar de uitleg iuxta litteram niet wenste te
vermengen met zijn allegorische interpretaties. Maar het is ook mogelijk, dat Claudius toen
gewoonweg niet de beschikking had over de werken van de heremiet uit Bethlehem, want in
zijn afzonderlijke, meer letterlijke uitleg ontbreekt deze kerkvader evenzeer.
Claudius’ standpunten over het Joodse volk lopen voor het grootste deel parallel met
de door hem aangehaalde auteurs, in het bijzonder Augustinus en Isidorus. Evenals zij stelt hij
Joden en christenen tegenover elkaar, daarbij gebruikmakend van bekende tegenstellingen als:
wet/evangelie; letter/geest; hoogmoed/nederigheid; onwetendheid/ kennis; eigen
gerechtigheid/ Gods gerechtigheid, Joodse volk/andere volkeren. Extreem vijandige
uitlatingen matigt hij in enkele gevallen. Tegelijk krijgt Beda, die juist niet van dergelijke
tegenstellingen uitgaat, een grote plaats in het commentaar van Claudius. Dit wijst erop, dat
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zijn commentaar niet als een typisch voorbeeld van een Adversus Iudaeos-tekst kan gelden.
Dat wordt nog eens bevestigd door zijn eschatologische opvattingen waarin hij er op basis van
Ro. 11, 25-26 rekening mee houdt dat heel Israël uiteindelijk het heil deelachtig zal worden.
Zelfs gewaagt hij in dat verband van een terugkeer tot het populus prior van de kerk (ad
priorem populum revertens).

Hoofdstuk 5: Hrabanus Maurus
In het eerste deel van hoofdstuk 5 presenteerde ik de eigen kenmerken van de exegese van
Hrabanus. Anders dan bij Claudius liet Hrabanus zijn allegorische exegese direct aansluiten
op zijn letterlijke en historische uitleg. Eveneens onderscheidde hij zich van Claudius door
zijn bronnen meer naar zijn eigen hand te zetten met als gevolg dat de eigen inbreng van
Hrabanus beter te traceren was.
Door gebruik te maken van enkele handschriften van het Koningencommentaar van
Hrabanus kon ik de oorspronkelijke verdeling in capita, plus de titels ervan, reconstrueren. In
een bijlage heb ik de resultaten daarvan weergegeven. Daarmee kwam er zicht op de eigen
invalshoek van Hrabanus en de structuur van zijn commentaar, wat voor mijn analyse
buitengewoon vruchtbaar bleek te zijn. Bijzondere aandacht gaf ik aan de marginalia waarin
Hrabanus zijn geciteerde bronnen vermeldde, inclusief zijn Hebreeuwse bron; daarin gaf hij
tevens aan wanneer hij zelf aan het woord was.
Mijn studie van de brieven die verband hielden met het Koningencommentaar van
Hrabanus, liet zien dat zelfs deze magister orthodoxus, opgeleid in de geleerde traditie van
Beda en Alcuin, kritiek niet bespaard bleef. Volgens mij had dit misprijzen voor een
belangrijk deel te maken met de wijze waarop Hrabanus in zijn commentaar Joodse bronnen
had verwerkt. Dit geldt in het bijzonder voor de aantekeningen van de anonieme Hebraeus,
die connecties had met de Hebraïsten rond Theodulf. In zijn verdediging deed hij meermalen
een beroep op de verweerschriften van Hiëronymus. Voelde Claudius zich het meest verwant
met Augustinus, bij Hrabanus lijkt die plaats te worden ingenomen door Hiëronymus.
Het artikel van Jean-Louis Verstrepen uit 1996 ‘Raban Maur et le judaïsme dans son
commentaire sur les quatre Livres des Rois’ vormde voor mij bij dit hoofdstuk een gedegen
uitgangspunt. Hij pleitte daarin voor verder onderzoek met bijzondere aandacht voor de
werkwijze van Hrabanus en zijn bronnengebruik. Zijn advies volgend heb ik in het bijzonder
aandacht gegeven aan de inbreng van de Joodse historicus Flavius Josephus en de anonieme
Hebraeus in Hrabanus’ exegese. In beide gevallen leidde dat tot nieuwe inzichten. Ik kon
vaststellen dat Hrabanus hier Josephus niet of nauwelijks aanhaalde om het Joodse volk in een
kwaad daglicht te plaatsen, en weerlegde het standpunt van Heinz Schreckenberg. Hrabanus
waardeerde Josephus bij uitstek als historicus. Dat hij Jood was, wordt door Hrabanus niet
geaccentueerd. Bij de Hebraeus was dat laatste juist wel het geval. Hrabanus versterkte zelfs
hier en daar het Joodse karakter van deze bron en ontleende er niet alleen letterlijke
verklaringen aan, maar evenzeer Joodse verhalende interpretaties met een meer allegorische
inslag.
Aan de hand van Hrabanus’ verwijzingen in de marge kon een aantal keer worden
vastgesteld waar en hoe Hrabanus zich uitsprak over het Joodse volk en over Joden. Dat
leverde een dubbelportret op. Enerzijds behandelde hij zijn Hebreeuwse bron met respect.
Geen kwaad woord is daarover bij hem te vinden. Anderzijds positioneerde Hrabanus zich in
zijn allegorische uitleg regelmatig met uitgesproken negatieve oordelen over het Joodse volk
en niet alleen waar hij Augustinus of Isidorus aan het woord liet. Zijn scherpste verwijten
bewaarde Hrabanus voor de in zijn ogen dwaze - want carnale - uitleg door Joden van de aan
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hen toevertrouwde woorden Gods. Hrabanus is ongekend hard als hij de vervloeking van Joab
(2 Sam. 3, 17-39) die Abner - typus van de sancti doctores - had vermoord, toepast op Joden.
Zijn uitleg van de dramatische scènes waarin Absalom, de opstandige zoon van David,
figureert (2 Sam. 13-18), illustreert die hardheid eens te meer. Volgens mij was Hrabanus dan
ook minder irenisch dan Verstrepen concludeerde. Tegelijk, dat moet ook gezegd worden,
nam Hrabanus grote delen over van Beda’s De Templo, waarin juist een respectabel beeld van
het Joodse volk wordt gepresenteerd. De door mij gegeven uiteenzetting over dit werk van
Beda liet zien hoezeer Beda daarin verschilde van eerdere patres en doctores. Toch gaat
Hrabanus in zijn acceptatie van De Templo minder ver dan Claudius, die het gehele boek een
plaats gaf in zijn exegese van de Boeken der Koningen. Hrabanus selecteerde meer. De
scheidslijn tussen Joden en christenen diende niet uit het oog te worden verloren. Een
mogelijke bekering van Joden tot Christus sloot hij niet uit, maar hij verwachtte die pas op het
einde der tijden, zoals Paulus in zijn Romeinenbrief had aangekondigd. In de tussentijd was
het populus prior in zekere zin net zo gezalfd maar tegelijk verworpen als koning Saul. Het ne
occidas eos uit Psalm 58,12 (Vulgaat) dat Augustinus van toepassing verklaarde op het
Joodse volk, behoorde voor Hrabanus evenzeer tot de waarheid van zijn geloof.

Hoofdstuk 6: Angelomus van Luxeuil
Angelomus van Luxeuil was de derde en laatste exegeet uit mijn onderzoek. Zijn boek
verscheen na de Koningenexegeses van Claudius en Hrabanus. Over de datering van de drie
exegetische commentaren van Angelomus deed ik een eigen voorstel op basis van een tot nu
toe niet opgemerkte uitlating van Angelomus over de korte tijd die er bestond tussen zijn
Genesisuitleg en zijn Koningenuitleg. Begin jaren veertig van de negende eeuw is volgens mij
de beste datering voor het commentaar op Samuël/Koningen. Bestudering van het oudste
handschrift leverde meer duidelijkheid op over de naam die Angelomus aan dit commentaar
had gegeven: Liber stromata in volumine regum. De editio princeps van Cervicornus uit 1530
vermeldt namelijk eveneens libri regum stromata, al geeft hij daarnaast enarrationes quattuor
voluminum regum. Afgaande op dat oudste handschrift heeft Angelomus in zijn commentaar
geen eigen indeling met capita aangebracht en evenmin aan het begin een lijst met titels van
deze capita opgenomen.
Anders dan het geval was bij de vorige twee Karolingische exegeten heb ik in het
hoofdstuk over Angelomus zijn overige twee commentaren, die over Genesis en het Hooglied,
erbij betrokken. De reden daarvan was dat tot nu toe nauwelijks studie is gemaakt van
Angelomus’ exegese in relatie tot zijn denkbeelden over het Joodse volk.
In de beperkte wetenschappelijke literatuur die nu over Angelomus bestaat, wordt
gesteld dat hij een vijandiger houding ten opzichte van het Joodse volk aannam dan zijn in de
exegese gespecialiseerde tijdgenoten. Studies van Avrom Saltman en Bath-Sheva Albert
kwamen in ieder geval tot deze conclusie. In mijn eigen onderzoek wordt deze slotsom echter
niet bevestigd.
Evenals Hrabanus maakte Angelomus gebruik van de Hebraeus. Hij deed dat op zijn
eigen wijze. Soms citeerde hij dezelfde passages als Hrabanus, dan weer andere die Hrabanus
niet had overgenomen. In ieder geval ontleende hij aanmerkelijk meer gegevens aan deze
bron dan Hrabanus. Dit alles maakte het mogelijk hun beider gebruik met elkaar te
vergelijken en meer inzicht te krijgen in de afhankelijkheid van Angelomus van Hrabanus.
Volgens mij gebruikte Angelomus vanaf het begin van zijn Koningencommentaar zowel de
exegese van Hrabanus als de notities van de Hebraeus. Zijn beoordelingen van de Hebraeus
zijn zeker uitgesprokener dan die van Hrabanus. De paar negatieve kwalificaties
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(deliramenta) die Angelomus uitte, bieden echter te weinig aanknopingspunten voor de
conclusie dat de monnik uit Luxeuil een algehele aversie ten toon spreidde ten aanzien van
zijn Joodse bron. Zijn belangstelling voor Joodse interpretaties, die al dateerde vanaf zijn
eerste boek over Genesis, staat daarmee op gespannen voet. Voor het grootste deel wist hij
deze Joodse exegeses te waarderen. Tot nu toe is niet opgehelderd welke bronnen Angelomus
naast Hiëronymus’ Quaestiones in libro Geneseos voor zijn Genesiscommentaar exploreerde.
Angelomus verschilt, afgezien van zijn gebruik van Joodse bronnen, in meer opzichten
van zijn twee collega-exegeten. Net als Hrabanus combineerde hij letterlijke, allegorische en
morele interpretaties. Maar de onderlinge betrekkingen daartussen zijn bij hem dikwijls
verfijnder. In zijn praefatio beschrijft hij een zevenvoudige uitleg, hoewel hij in zijn
commentaar niet alle mogelijkheden daarvan heeft uitgebuit. De drievoudige duiding heeft bij
hem de overhand. Ook de nadruk die Angelomus legt op de eenheid van zijn commentaar en
zijn weigering om precies aan te geven wanneer hij iemand citeert, laat een zelfbewuste
auteur zien die de patres gebruikte om zijn eigen stellingen te onderbouwen. Met enige
regelmaat neemt hij beschouwingen op waarin hij zijn eigen werkwijze onder de loep neemt.
Zijn verantwoording over het gebruik van apocriefe literatuur is daarvan een mooi voorbeeld.
Met hem lijkt een nieuwe generatie van exegeten aan te treden waartoe ook Remigius en
Haymo van Auxerre behoren en geleerden als Paschasius Radbertus en John Scottus
Eriugena.
In zijn letterlijke uitleg toont Angelomus een meer dan gewone belangstelling voor
wat je nu de literaire aspecten van de Bijbels taal zou noemen. Een voorbeeld daarvan is zijn
herkenning van de stijlfiguur van het parallellisme. Wat betreft zijn allegorische exegese
bestaat er voor een deel overeenkomst met de uitleg van Hrabanus. Maar voor een ander deel
kiest Angelomus bewust voor een tegengestelde interpretatie. De ene keer leidt dat tot
scherpere beschuldigingen richting het Joodse volk, maar een andere keer stelt Angelomus
zich juist veel minder hard op. Zijn uitleg van Sauls zoektocht naar de weggelopen ezelinnen
van zijn vader Kis laat dat goed uitkomen. Anders dan bij Claudius en Hrabanus lijken
eigentijdse discussies in het commentaar van Angelomus hier en daar hoorbaar. Zijn oproep
aan Joden zich te bekeren tot het christelijk geloof, zoals die met name in zijn
Hoogliedcommentaar uit 851 gestalte krijgt, sluit daar goed bij aan.

Populus prior in de Karolingische exegese
Exegese
De Bijbel en zijn uitleg behoorden tot de mentale kern van de Karolingische politiek en
cultuur. Hoe die uitleg er in de praktijk uitzag, kreeg in de verschillende hoofdstukken
hiervoor veel aandacht. Via een brief van Angelomus raakten we ervan op de hoogte hoe een
beginnende exegeet zijn eerste stappen zette en hoe stimulerend de begeleiding van een goede
leermeester daarbij was. Voor Angelomus was de verder onbekende Mellinus zijn leraar,
Hrabanus kreeg les van de beroemde Alcuin en Claudius ontwikkelde zijn exegetische kennis
bij de eveneens befaamde Leidrad, bisschop van Lyon, zelf een oud-leerling van Alcuin.
Kenmerkend voor hun opleiding was de intensieve kennismaking met het patristische erfgoed.
Angelomus werd door Mellinus uitdrukkelijk op Augustinus gewezen, Hrabanus zal via
Alcuin ongetwijfeld in aanraking zijn gekomen met de geschriften van Beda, en Claudius’
gebruik van de exegeses van Origenes zal ook niet zomaar uit de lucht zijn komen vallen. De
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persoonlijke bibliotheek van Leidrad bevatte diverse boeken van deze enigszins omstreden
kerkvader.
De actieradius van deze exegetische traktaten verschilde per commentaar en was mede
afhankelijk van degenen die de opdrachten ertoe verstrekten. Het ene Bijbelboek was nu
eenmaal meer in trek dan het andere, maar niettemin bestond een breed verlangen om alle
Bijbelboeken van commentaar te voorzien. Claudius en Hrabanus kwamen wat dat betreft een
heel eind. Alles wijst er op, dat de Bijbelse boeken der Koningen en hun uitleg hoog
genoteerd stonden bij de Karolingische elite en haar geleerde entourage. Dat in nog geen
twintig jaar drie volledige exegeses van deze Bijbelboeken het licht zagen, getuigt daarvan,
evenals de meer dan duizend aantekeningen bij deze boeken in het Bijbelse revisiewerk van
Theodulf.
De meest typerende eigenschap van deze Bijbelcommentaren is het haast
alomtegenwoordige gebruik van eerdere christelijke bronnen, in het bijzonder de exegetische
uiteenzettingen van de grote kerkvaders uit de eerste eeuwen. Deze herbronning leidde tot een
exegese van eerdere exegeses. Lange tijd werd deze vorm van Bijbeluitleg weggezet als
slaafse navolging zonder een greintje oorspronkelijkheid. Nu zijn de woorden
‘oorspronkelijk’ of ‘origineel’ in de betekenis van ‘alleen uit je zelf komend’ inderdaad totaal
niet van toepassing op deze Bijbelcommentaren, maar dat wil niet zeggen dat hier geen
creatieve geesten aan het werk waren. Alleen beschouwden zij herhaling niet als iets
verwerpelijks, maar als iets waarmee ze het verleden naar zich toe konden halen. Herhaling
betekende voor hen toe-eigening. Zoals in diezelfde tijd de relieken van martelaren uit hun
vroegchristelijke graven werden gelicht en vervolgens getransporteerd werden naar
Frankische kerken en andere heiligdommen, zo stroopten de exegeten de patristische
geschriften af.
Het gevolg van dit bijeengaren en samenvatten (colligere) was, dat de meerduidigheid
en de interpretatiemogelijkheden in deze exegeses niet afnamen, maar oneindig toenamen. De
collagetechniek bood ruimte voor uiteenlopende en zelfs tegengestelde visies, waarbij de
verstandige lezer (prudens lector) voor de uiteindelijke keuze werd gesteld. Het sic et non van
Abelard was nog ver weg, maar hier en daar proef je er al iets van. Deze meerduidigheid nam
bovendien nog verder toe door de toepassing van een veelvoudige uitleg, die naast een
letterlijke lezing een allegorische en morele verklaring kende. Zelfs een zevenvoudige uitleg
leek bij Angelomus even tot de mogelijkheden te behoren.
De drie door mij bestudeerde exegeten hanteerden alle drie dergelijke technieken,
maar er zijn wel verschillen. Claudius maakte een strikte scheiding tussen de letterlijke
exegese en de twee andere mogelijkheden van allegorie en tropologie. De laatste twee hadden
zijn duidelijke voorkeur. Gegevens uit Joodse bronnen zijn bij Claudius nauwelijks aanwezig.
Zijn collagetechniek is in dit commentaar minder uitgekristalliseerd dan bij Hrabanus en
Angelomus. Hij citeert het liefst grotere eenheden uit de teksten van de kerkvaders,
Augustinus voorop. De bijna volledige overname van Beda’s boek over de tempel laat dit
eveneens zien. Misschien moet zijn tegendraadse opmerking dat hij niet geleerd was
geworden door te lezen eveneens in dit verband begrepen worden, want complexe
tekstcollages vragen nu eenmaal veel leeswerk. Hoezeer Claudius de maiores nostri ook
waardeerde, hij bleef zich ervan bewust dat hun teksten gecorrumpeerd konden raken
bijvoorbeeld als gevolg een verkeerde adoratie voor deze auteurs. Dat sloot direct aan bij zijn
overtuiging dat geen enkel schepsel aanbeden diende te worden. Dat kwam alleen God toe.
Claudius bleef zijn leven lang een kritische exegeet.
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Hrabanus Maurus is in zijn exegetische werkwijze de meest synthetische auteur.
Anders dan Claudius verbindt hij door heel zijn uitleg de historische en letterlijke verklaring
met de ‘mystieke betekenis’, om zijn eigen geliefde uitdrukking voor de allegorische exegese
te gebruiken. De eerste is het noodzakelijke uitgangspunt voor de tweede. De plaats die de
morele uitleg, veelal gebaseerd op de exegese van Gregorius, bij hem krijgt, is minder
geprononceerd. Die vertegenwoordigt meestal een secundaire lijn in zijn exegetisch betoog,
na de mystieke expositio. De letterlijke en historische verklaring steunt bij Hrabanus in hoge
mate op drie auteurs: Hiëronymus, Josephus en de Hebraeus quidam. In de Hebraeus
waardeerde hij niet alleen de meer taalkundige en historische informatie, maar ook sommige
Joodse traditiones die tot op bepaalde hoogte verwantschap vertoonden met de allegorische
uitleg van christelijke zijde. Kenmerkend voor Hrabanus is de doorwrochte bewerking van
zijn bronnen. Lang niet altijd neemt hij ze, zoals meestal het geval was bij Claudius, zonder
meer over. In deze creatieve repetitio laat hij zaken weg, haalt teksten uit elkaar, eigent toe,
vult met eigen woorden aan, corrigeert, vergelijkt en wijst op verschillen, zodat in feite een
nieuwe, zelfstandige tekst tot stand komt. Van dit exegetisch procedé legde hij bovendien
verantwoording af door in de marge van zijn tekst niet alleen te verwijzen naar zijn bronnen
maar evenzeer naar zichzelf als auteur.
De monnik Angelomus zet de werkwijze van Hrabanus voort. Ook hij creëert een
eigen commentaartekst op grond van eerdere én contemporaine commentaren die hij soms
ingrijpend bewerkte. De letterlijke betekenis van de Bijbeltekst wordt net als bij Hrabanus aan
het licht gebracht en vervolgens allegorisch uitgediept. Maar hij gaat ook zijn eigen weg. De
morele betekenis krijgt bij hem iets meer gewicht dan bij Hrabanus. Zijn gebruik van de
Hebraeus en andere Joodse bronnen neemt aanmerkelijk toe, zeker als we zijn
Genesiscommentaar op dit punt laten meewegen. De verantwoording in de marge, zo
typerend voor de abt van Fulda, verdwijnt. Angelomus zag er het belang niet van in of liever
had er geen belang bij. Nog meer dan Hrabanus legde hij de nadruk op de nieuwe compositie
die hij voor ogen had. Helaas is hem dat niet helemaal gelukt, want vanaf zijn uitleg van 2
Koningen viel hij volledig terug op het voorwerk van Hrabanus. Maar in zijn beoordeling van
door hem opgenomen tekstmateriaal is hij minder terughoudend, zowel ten aanzien van
Joodse als christelijke bronnen. Hij spreekt zich duidelijker en vrijer uit. De discussies die
Hrabanus liever buiten zijn commentaar hield, dringen langzamerhand toch binnen.

Populus prior
Aan het begin van deze studie verbaasde ik me over enkele conclusies die Johannes Heil in
zijn rijke boek over de Paulusexegese in de negende eeuw naar voren had gebracht. Er zou
sprake zijn van een complete dichotomie tussen de wijze waarop Joden in deze exegeses
werden gepresenteerd, en de Joden zoals deze in de Karolingische wereld leefden. Geldt dit
ook voor de drie commentaren die in deze studie onderzocht zijn? Een eenduidig antwoord
kan ik daarop niet geven. Maar de volgende beschouwing levert wel enkele bouwstenen voor
een antwoord.
Directe verwijzingen naar de controverse over Joden waarin Agobard met het hof
verwikkeld was, zien we niet terug in de exegese van Hrabanus. Aan de bekering van Bodo
die Amulo aan zijn collega’s als afschrikwekkend exempel voor ogen stelde, wordt in het
commentaar van Angelomus niet gerefereerd. De gewone sociale omgang tussen Joden en
christenen, zoals ik die in hoofdstuk 2 beschreef, was voor Claudius, Hrabanus en Angelomus
in tegenstelling tot iemand als Agobard blijkbaar geen aanleiding tot zorg. In ieder geval zijn
daarover geen opmerkingen in hun exegeses te vinden.
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De standpunten van Hrabanus en collega-exegeten over het populus prior zijn geen
eigen uitvindingen. Met de Joden die in Aken een beroep op de keizerlijke patronage deden,
hebben ze niet van doen. Wat dat aangaat ben ik het eens met de conclusie van Heil.
Dergelijke standpunten over Joden zijn inderdaad bij elkaar gesprokkeld uit een lange
kerkelijke traditie die begint in het Nieuwe Testament en die via het patristisch prisma
uiteenvalt in verschillende kleurbanen. Maar daar begint ook mijn aarzeling. De vestigia
patrum gaan namelijk niet allemaal dezelfde kant op. Het zijn volgens mij juist deze
verschillen die er in deze commentaren toe doen, wanneer we willen weten hoe de
Karolingische exegeten over het Joodse volk dachten. Enerzijds volgen ze vooral Augustinus
en Isidorus in hun oordelen over het Joodse volk. Na de komst van Christus op aarde is de
positie van dit ‘eerdere volk’ dramatisch veranderd. De ecclesia gentium komt nu op de eerste
plaats. Zij is het ware Israël. Het sacerdotium en regnum van de Joden is overgegaan naar de
christenen. Deze mutatie, aldus Augustinus en in zijn spoor een reeks andere patres, heeft
alles te maken met het feit dat Joden Christus niet wilden herkennen en erkennen omdat zij
hun eigen heilige Schriften op een vleselijke wijze uitlegden, blind als zij waren voor de
diepere betekenis van deze geschriften. Hun beroep op Pilatus om Jezus te laten kruisigen
deed de deur dicht. Maar hun rol was niet uitgespeeld. Voortaan zouden ze de ongewilde
getuigen blijven van deze triomf van de ecclesia gentium totdat het populus prior op het einde
der tijden alsnog het heil deelachtig zou worden.
Toch is dit niet het enige beeld van het Joodse volk dat door Claudius, Hrabanus en
Angelomus werd toegeëigend. De visie van Beda in zijn boek over de Tempel, waarin Joden
en christenen niet als twee volkeren tegenover elkaar worden gesteld maar als twee delen van
het ene volk Gods worden beschouwd, krijgt in hun commentaren eveneens een centrale
plaats. Weliswaar worden diens al te irenische uitspraken door Hrabanus en Angelomus
achterwege gelaten - in tegen stelling tot Claudius die het geheel overneemt - maar de kern
van de visie van Beda blijft bij hen overeind, met als gevolg dat hun commentaren daardoor
een paradoxale indruk wekken. Zelf reflecteren ze helaas niet over deze tegenstrijdigheid.
Van de prudente lector wordt het nodige gevraagd. Uiteindelijk geldt hier: ‘the reader takes it
all.’
Er is nog een tweede aspect - naast de diversiteit van patristische standpunten - dat
hier aan de orde moet komen. Hoe verhouden de uitspraken over Joden in deze commentaren
zich tot de wijze waarop Joden en christenen in de negende eeuw met elkaar omgingen? Het
gebruik van Joodse contemporaine bronnen in deze exegeses, waarvan de aantekeningen van
de Hebraeus de belangrijkste zijn, laat in ieder geval zien, dat deze Bijbelcommentaren in
verbinding stonden met de omringende wereld waarin Joodse religieuze tradities van zich
deden horen. Zowel bij Agobard als bij Amulo en ook bij Bodo in zijn vita nova horen we
over opvattingen die Joden in deze tijd zijn toegedaan. In hoeverre die door hen juist zijn
weergegeven, moet hier buiten beschouwing worden gelaten. Wat telt, is dat er in de negende
eeuw bij christenen een bepaalde kennis bestond van Joodse denkbeelden en overtuigingen.
Bij Agobard en Amulo werden die als volstrekt belachelijk verworpen, wat deel uitmaakte
van hun polemische strategie. Bij Bodo-Eleazar ligt dat omgekeerd. Hij verdedigde ze juist
tegenover Paulus Albarus.
In de Bijbelcommentaren zelf is iets vergelijkbaars aan de hand. Ook hier treffen we
kennis aan van Joodse exegetische opvattingen uit de negende eeuw, maar nu worden ze niet
als dwaas van de hand gewezen maar als getuigen (testes) geïntegreerd in een exegese iuxta
litteram en soms verbonden met een allegorische verklaring. Dat als reactie daarop sommige
critici in het geweer kwamen, zoals Hrabanus expliciet liet weten, en dat Angelomus als
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gevolg daarvan misschien wat minder uitdrukkelijk de auteur van zijn Joodse bron noemt,
toont aan dat deze commentaren wel degelijk met hun tijd verbonden waren en zich niet
alleen in hogere patristische sferen afspeelden. Enerzijds weerspiegelen deze commentaren
wat op uiteenlopende wijze in de christelijke traditie over Joden tot dan toe min of meer
vaststond. Anderzijds zijn er in deze commentaren vensters die uitzicht geven op de negende
eeuw, waarin christelijke interesse voor Joodse tradities en Bijbeluitleg niet valt te ontkennen.
Het blijft daarbij opmerkelijk, dat een van de belangrijkste christelijke bezwaren tegen
het Joodse verstaan van de Bijbel juist een vleselijke uitleg was, terwijl tegelijkertijd van deze
letterlijke Joodse uitleg door Karolingische exegeten volop gebruik werd gemaakt. Zonder het
populus prior en zijn religieus gedachtegoed konden Claudius, Hrabanus en Angelomus hun
eigen christelijke gelijk blijkbaar niet verwoorden of verdedigen. Zonder de patriarchen,
zonder Mozes, Samuël, David, Salomo, Josia en al die andere helden van het Oude Testament
kwam het christelijke sacerdotium en regnum in de lucht te hangen. De Joodse interpretaties
van dit gedachtegoed waren daarom leerzaam, maar dienden tegelijk omzichtig te worden
behandeld. Aan meer Bodo’s had niemand behoefte. Gelukkig voor deze Karolingische
Bijbelgeleerden bestond er een omvangrijk patristisch erfgoed vol allegorische uitleg, waarin
ongeveer alles in de Hebreeuwse Bijbel vooruitwees naar Christus en zijn kerk en waarin de
tegenstelling tussen de letter die doodt en de geest die levend maakt, een van de leidende
gedachten was. Hun waardering daarvoor was ongeëvenaard. Toch gingen ze hun eigen weg
door aan de letter meer aandacht te geven dan daarvoor. Zouden ze geweten hebben, dat de
geest het zonder de letter nooit redt? Ik ben er vrijwel zeker van.
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BIJLAGE
Hrabanus Maurus, Commentaria in libros IV regum.
Capita-titels en de indeling per caput over de tekst van het commentaar
In mijn eerste hoofdstuk heb ik een overzicht gegeven van de nog bestaande handschriften uit
de negende eeuw van Hrabanus’commentaar op de Boeken der Koningen. Vier ervan heb ik
in deze studie regelmatig geraadpleegd. Op deze wijze kon ik de eigen indeling van Hrabanus
in capita en de titelbeschrijvingen van deze capita, waarin Hrabanus kernachtig samenvat wat
de hoofdzaak van ieder caput is, gebruiken bij mijn onderzoek. In deze handschriften gaan
telkens de lijsten met capita-titels per boek vooraf aan de tekst van het commentaar. Het gaat
om vier boeken, met respectievelijk 30, 32, 54 en 29 capita. In de tekst van het commentaar
zelf wordt met Romeinse cijfers het begin van een nieuw caput aangegeven.
Hieronder geef ik een overzicht van deze capita. In PL 109, cols 11-280, ontbreken de
lijsten met titels, zoals die in de handschriften voorafgaand aan het commentaar te vinden
zijn, in hun geheel. In de tekst zelf zijn de afzonderlijke titels grotendeels wel opgenomen,
hetgeen in de handschriften weer niet het geval was. Daar volstond men met een Romeins
cijfer dat terugverwees naar de nummering in de lijsten. Omdat de capita-verdeling van
Hrabanus in de editie van Migne niet als uitgangspunt is genomen, maar de latere
hoofdstukindeling van 1 & 2 Samuël en 1 & 2 Koningen zoals die tot op vandaag in de
meeste Bijbels te vinden is, staan deze titels op de verkeerde plaats, zijn soms samengevoegd
of helemaal weggelaten.
Ik ben uitgegaan van het oudste MS, Stockholm, Kungliga Bibl, A. 137, fol. 1-152, uit
de tijd dat Hrabanus abt was. Dit MS was vermoedelijk het exemplaar dat voor Hilduinus was
bestemd. Ter controle en bij slechte leesbaarheid heb ik twee andere handschriften
geraadpleegd: MS Biblioteca Vaticana, Pal. Lat. 293, fol. 1-140, dat oorspronkelijk afkomstig
is uit Lorsch (ca. 860), en misschien een kopie is van een exemplaar uit Fulda en MS
München, Bayerische Staatsbibliothek Clm 14384, uit het derde kwart van de negende eeuw
en oorspronkelijk uit St. Emmeram, Regensburg, afkomstig. De inhoud van de titels is in deze
drie handschriften gelijk, al zijn er in de spelling kleine verschillen zoals Babilonem/
Babylonem of Elchana/Elcana. Overigens is de spelling in het MS uit Stockholm evenmin
consequent. Ik hanteer de spelling van het MS uit Stockholm. Ik verwijs naar de kolommen in
PL 109, cols 11-280, om aan te geven waar een nieuw caput begint en eindigt. Ik heb
bovendien de Bijbelse passages vermeld waarover het commentaar in het betreffende caput
handelt. Bij het derde boek geef ik de verwijzingen naar de capita in De Templo van Beda.

CAPITA LIBRI PRIMI
I.
De Elcana & duabus uxoribus eius, hoc est Anna & Fenenna.
11A-15D.
Citaten uit 1 Sam. 1, 1-28.
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II.
Canticum Annae, quod cantauit post natiuitatem Samuelis.
15A-20B.
Citaten uit 1Sam. 2, 1-10.
III.
De ministerio Samuelis in templo, et de excessu filiorum Heli sacerdotis.
20C-21D.
Citaten uit 1 Sam. 2, 11-26.
IIII.
Quod increpatur Heli per uirum Dei pro scelere filiorum suorum, quos non rite pater
corripuit & de mutatione sacerdotii legis ueteris.
22A-24D.
Citaten uit 1 Sam. 2, 27-36.
V.
De cecitate Heli & terna uocatione Samuelis in tabernaculo cui praedixit Dominus ea quae
ipse facturus erat Heli & filiis eius pro scelere commisso.
25A-26C.
Citaten uit 1 Sam. 3, 1-21.
VI.
Proelium Philistiim contra Israel, in quo arca Dei capta est & duo filii Heli occisi & populus
Israheliticus fugatus & Heli defunctus.
26D-27C.
Citaten uit 1 Sam. 4, 1-22.
VII.
De eo quod Philistiim posuerunt arcam Dei contra simulacrum Dagon, propter quod
percussit Dominus omnes Philisteos in posterioribus ob insultationem.
27D-28D.
Citaten uit 1 Sam. 5, 1-12 en 1 Sam. 6,1.
VIII.
Quod Philistei facientes plaustrum nouum uaccis fostis trahentibus remiserunt arcam
Bethsames et eiusque rei mistica significatione.
28D-32C
Citaten uit 1 Sam. 6,2-21 en 1 Sam. 7,1.
VIIII.
De eo quod Samuel adlocutus est Israhelem ut relinqueret Baalim & Astaroth & servirent
Domino & quod illo orante liberati sunt Israhelitae a Philisteis nec ultra praeualuerunt illis
in diebus Samuel.
32D-35A
Citaten uit 1 Sam. 7, 2-17.
316
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X.
Quod Samuel duos filios suos iudices Israheli constituit, qui excesserunt; quapropter
petierunt regem, ipseque Saul requirens asinas ad prophetam peruenit, a quo in regem unctus
est.
35B-38B
Citaten uit 1 Sam. 8,1-10, 27.
XI.
Bellum Naas Ammonitae aduersum Iabes Galaad; quem Saul cum Israhelitis pugnans
prostrauit.
38C-39D
Citaten uit 1 Sam. 11,1-12, 25.
XII.
De eo quod Saul rex constitutus ordinauit exercitum suum, & quod ipse Saul in offerendo
holocaustum offendit Dominum, & quod Philistei prohibuerunt arma fabricari in omni terra
Israel.
40A-42C.
Citaten uit 1 Sam. 13,1-23.
XIII.
Quod Saul dimicaturus aduersus Philistim uniuerso exercitui indixit ieiunium, quod Ionathas
ignorans per gustationem mellis fregit, & ob hoc uix precibus populi a nece liberatus est.
42D-44C.
Citaten uit 1 Sam. 14,1- 15,7.
XIIII.
De bello quod Saul praecepto Domini contra Amalech gessit, ubi Dominum offendens per
inoboedientiam, eo quod non disperdidit totum Amalech cum omni substantia propter
cupiditatem; unde Dominus eum exprobrauit & per prophetam increpauit.
44D-49B
Citaten uit 1 Sam. 15,8-33.
XV.
Quod Saul reprobato, electus est per Samuelem Dauid in regem, & quod ipse Dauid coram
Saul furente cithara canebat.
49B-51A
Citaten uit 1 Sam. 16, 1-22.
XVI.
De pugna Dauid contra Goliath Philisteum, quem iactu lapidis ipse occidit.
51B-54A
Citaten uit 1 Sam. 17,1-58.
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XVII.
De pacto Ionathae cum David et disponsatione Michol filiae Saul. Quod Saul Dauid
psallentem cithara uoluit lancea configere.
54B-55B
Citaten uit 1 Sam. 18, 1-19,10.
XVIII.
De inlusione Saul, quomodo per statuam in lecto positam & pellem pilosam caprarum inlusus
est, cum quaerebat Dauid occidere.
55C-56A
Citaten uit 1 Sam. 19,11-18.
XVIIII.
De eo quod Saul misit nuntios ad quaerendum Dauid, qui uenientes ad cuneum prophetarum,
& ipsi prophetabant; nec non & Saul postea illuc ueniens tota die nudus prophetauit.
56A-57B
Citaten uit 1 Sam. 19,19-24.
XX.
De uerbis Ionathae ad Dauid et de signo sagittae quod dedit ad ipsum Dauid.
57C-58D
Citaten uit 1 Sam. 20, 14-42.
XXI.
De eo quod fugiens Dauid ad sacerdotem Abimelech, a quo pastus est, propter quod ipse
sacerdos a Saul interfectus est & turba sacerdotum cum eo.
58D-59D
Citaten uit 1 Sam. 21,1-9.
XXII.
PL 60A-C
De fuga Dauid ad Achis regem Geth.
60A-C
Citaten uit 1 Sam. 21, 10-15.
XXIII.
De eo quod Dauid fugit in speluncam Modollam, ubi eum fratres eius et omnis domus patris
eius uisitauerunt, & alii plurimi ad eum conuenerunt.
60D-61D
Citaten uit 1 Sam. 22,1-23,13.
XXIIII.
Quod Dauid in deserto Ziph in silua latuit, quem Ziphei prodiderunt Saul
61D-62A
Citaten uit 1 Sam. 23, 14-28.
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XXV.
Quod Dauid in heremo Engadi in spelunca latitans, oram clamidis Saul latenter abscidit, qui
ingressus est in eandem speluncam ut purgaret uentrem.
62B-63D
Citaten uit 1 Sam. 24,1- 23.
XXVI.
PL 63D-66A
De morte Samuelis et de historia Nabal et Abigail uxoris eius, quomodo egerunt cum Dauid.
63D-66A
Citaten uit 1 Sam. 25,1-44.
XXVII.
Quod Dauid fugiens a facie Saul, cum eum dormientem reperisset, non occidit sed solam
lanceam & sciphum aquae abstulit.
66A-D
Citaten uit 1 Sam. 26,1-28, 3.
XXVIII.
De pithonissa quae ob rogatum Saulis Samuelem suscitauit, qui ei de uicina morte intimauit.
66D-69A
Citaten uit 1 Sam. 28, 4- 28,25.
XXVIIII.
Quod Dauid Amalechitas superauit et predam quam abstulerunt, in Sicelech eripuit.
69B-69D
Citaten uit 1 Sam. 29, 1-30,31.
XXX.
Pugna Philistim contra Israel, et de morte Saulis et filiorum eius.
70A-D
Citaten uit 1 Sam. 31, 1-13.

CAPITA LIBRI SECUNDI
I.
Quod Dauid nuntium sceleris Amalachiten iussit ante se percuti pro morte Ionathae, patris
eius & fratrum eius.
71A-B
Citaten uit 2 Sam. 1, 1-10.
II.
De luctu Dauid quo plangebat interfectos Saul & Ionathan, & quod praecepit filios Iuda
docere arcum.
71C-73D
Citaten uit 2 Sam. 1,11-27.
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III.
Quod Dauid in regem unctus super domum Iuda, uiris Iabes Galaad per nuntios gratias
referebat, pro sepultura Saul et filiorum eius.
74A-75A
Citaten uit 2 Sam. 2, 1-7.
IIII.
De eo quod Abner, filius Ner, Isbosed, filium Saul, regem constituit super Israel, Dauid
regnante in Hebron super solam tribum Iuda.
75A-76A
Citaten uit 2 Sam. 2, 8-11.
V.
De eo quod Abner & pueri Isbosed contra Ioab & pueros Dauid in Gabaon certauerunt, & de
interfectione Asael, fratris Ioab (MS Stockholm heeft hier verkeerdelijk Abner in plaats van
Ioab).
76A-77B
Citaten uit 2 Sam. 2, 12-32.
VI.
Longa concertatio inter domum Dauid et Saul, sed & nomina sex filiorum Dauid, qui nati
sunt ei in Hebron.
77C-78A
Citaten uit 2 Sam. 3, 1-16.
VII.
Quod Abner exhortatus est populum ut, relicto Isboseth filio Saul, se transferret ad Dauid,
quem Ioab dolo interfecit, & ob hoc a Dauid maledictionis sententia per prophetiam
percutitur.
78B-79B
Citaten uit 2 Sam. 3,17-39.
VIII.
Quod Rechab & Banaias Isboseth, filium Saul, interfecerunt.
79C-80B
Citaten uit 2 Sam. 4, 1-12.
VIIII.
Quod uniuersae tribus Israel & senes de Israel uenerunt ad Dauid in Hebron, qui triginta
annorum regnare incipiens quadraginta annos regnando compleuit.
80C-81B
Citaten uit 2 Sam. 5, 1-5.
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X.
De eo quod Dauid contra Iebuseum dimicans coepit arcem ciuitatis, quam appelauit ciuitatem
Dauid.
81B-82B
Citaten uit 2 Sam. 5,6-10.
XI.
De uxoribus & concubinis Dauid quas habuit in Hierusalem, & filiis & filiabus eius.
82B-C
Citaten uit 2 Sam. 5, 11-16.
XII.
De pugna Dauid contra Philisteos.
82D-83B
Citaten uit 2 Sam. 5, 17-25.
XIII.
De eo quod David arcam adducens, ob casum contrarium, id est, percussionem Ozae leuitis,
diuertit eam ad domum Obethedom, indeque eam transtulit in domum suam. Cumque
complesset offerens holocausta & pacifica, partitus est cibum uniuersae multitudini Israel.
83C-87B
Citaten uit 2 Sam. 6, 1-19.
XIIII.
Quod Dauid saltans coram arca Domini a Michol filia Saul inrisus est.
87B-88C
Citaten uit 2 Sam. 6, 20-23.
XV.
Quod Dauid Deo domum aedificare uolens, a propheta Nathan Domini sermone prohibitus
est, eo quod filius eius hoc completurus esset, Dei prouidentia disponente.
88C-93D
Citaten uit 2 Sam. 7, 1-29.
XVI.
De pugna Dauid contra Philisteos , & quod Moabitas percutiens mensus est funicolo,
coaequans terrae. Necnon quod Siros percussit in ualle Salinarum, & de filiis Dauid
sacerdotibus.
93D-96C
Citaten uit 2 Sam. 8,1-9, 13.
XVII.
De pugna Dauid contra Ammon, regem filiorum Ammon, eo quod dehonestaret nuntios Dauid
missos ad se.
96D-97D
Citaten uit 2 Sam. 10, 1- 11,1.
7
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XVIII.
De delicto Dauid quod commisserat in Bethsabe uxore Urie Ethei.
98A-102A
Citaten uit 2 Sam. 11, 2-12,25.
XVIIII.
Consilium Ioab ducis, dicentis ad Dauid: Adesto uictoriae belli, ne postmodum adcribatur
uictoria mihi, sed potius tibi. Quod Dauid perficiens, Ammonitas contriuit, ac super eos
ferrata carpenta circum egit.
102A-103B
Citaten uit 2 Sam. 12, 26-31.
XX.
Incestus Amnon quem cum sorore sua Thamar commisit, quem Absalon frater eius ob hoc
occidit.
103C-104B
Citaten uit 2 Sam. 13,1-39.
XXI.
Quod Ioab per Thecuitem mulierem regem cum Absalon pacificare studuit.
104B-105B
Citaten uit 2 Sam. 14,1-33.
XXII.
De coniuratione Absalon contra Dauid secundum traditionem Hebreorum.
105C-107A
Citaten uit 2 Sam. 15, 1-17,29.
XXIII.
De eadem conspiratione secundum allegoriam.
107A-109D
Citaten uit 2 Sam. 15,1-17,29.
XXIIII.
De pugna seruorum Dauid contra Israel et nece Absalon, quem mortuum plorabat Dauid.
109D-110C
Citaten uit 2 Sam. 18,1-32.
XXV.
De aduentu Mifiboseth in occursum regis, & de reditu totius Israel ad Dauid; &
conspiratione Seba filii Bochri contra Dauid.
110D-112A
Citaten uit 2 Sam. 19, 1-20, 26.
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XXVI.
De eo quod Ioab Amasam dolo interfecit.
112A-B
Citaten uit 2 Sam. 20, 9-10.
XXVII.
De fame trium annorum quae contigerat in Israel ob interfectionem Gabaonitarum, quos Saul
quasi zelo interfecit, in cuius recompensatione stirps Saul deleta est.
112B-113B
Citaten uit 2 Sam. 21,1-14.
XXVIII.
Bella quattuor Dauid contra Philisteos, ubi reperti sunt uiri statura proceri, in quibus unus
eorum senos digitos habuit in manibus siue in pedibus.
113B-114B
Citaten uit 2 Sam. 21, 15-22.
XXVIIII.
Canticum Dauid, quod cantauit Domino in die qua liberauit eum de manu omnium
inimicorum eius & de manu Saul.
114B-116A
Citaten uit 2 Sam. 22, 1-23,7.
XXX.
De catalogo uirorum fortium Dauid, & de insignibus actibus eorum.
116A-120A
Citaten uit 2 Sam. 23, 8- 23.
XXXI.
De offensa Dauid qua offendit Dominum in dinumeratione Israel, & de plaga ob hoc in Israel
directa.
120B-123A
Citaten uit 2 Sam. 24,1-16.
XXXII.
Quod Dauid placebat Dominum offerendo holocausta in area Ornan Iebusaei.
123A-124B
Citaten uit 2 Sam. 24, 17-25.

CAPITA LIBRI TERTII
I.
De senectute Dauid & frigiditate, quem calefaciebat Abisaac Sunamitis.
123C-125C
Citaten uit 1 Kon. 1, 1-4.
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II.
De Adonia, qui regnare appetebat pro Dauid patre suo, qui & Abisaac Sunamitem expetebat
sibi fieri uxorem; quodque Dauid Salomoni inmandatis dat de aduersariis suis.
125D-126C
Citaat uit 1 Kon. 1, 5.
III.
Iudicium Salomonis de mulieribus quae de infantibus disceptabant.
126C-130C
Citaten uit 1 Kon. 3, 16-22.
IIII.
De potestate Salomonis qua imperabat uniuersis, & de sapientia eius, de diuitiis atque
diliciis, & de pace quam habebat in regno suo.
130C-132D
Citaten uit 1 Kon. 4, 21-31 Vulgaat [ 1 Kon. 5, 1-11 NBV].
V.
Quod Salomon tria milia parabolarum locutus est, & quod fuerint carmina eius quinque
milia; quodque ipse disseruit de iumentis, uolucribus, reptilibus & piscibus.
132D-133D
Citaten uit 1 Kon. 4, 32-34 Vulgaat [ 1 Kon. 5, 12-14 NBV].
VI.
De aedificio domus Dei, & quod aedificatio tabernaculi et templi unam eandemque Christi
Ecclesiam designet. [vgl. Beda, De Templo, ed. Hurst, caput 1].
133D-134D
Citaten uit 1 Kon.: geen.
VII.
Quomodo Hyram rex Salomonem in opere templi iuuerit [vgl. Beda, De Templo, caput 2].
134D-136A
Citaten uit 1 Kon. 5, 1-12 Vulgaat[ 1 Kon. 5, 15-26 NBV].
VIII.
Quot operarios Salomon in opere templi habuerit [vgl. Beda, De Templo, caput 3].
136A-138C
Citaten uit 1 Kon. 5, 13-16 Vulgaat [ 1 Kon. 5, 27-30 NBV].
VIIII.
De quali lapide templum sit factum [ vgl. Beda, De Templo, caput 4].
138C-140B
Citaten uit 1 Kon. 5, 17-18 Vulgaat [ 1 Kon. 5, 3132 NBV].
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X.
Quando uel ubi aedificatum sit templum [vgl. Beda, De Templo, caput 5].
140B-142A
Citaat uit 1 Kon. 6, 1; 2 Kron. 3, 1.
XI.
Cuius mensurae sit factum [vgl. Beda, De Templo, caput 6].
142A-143A
Citaten uit 1 Kon. 6, 2-3.
XXII.
De fenestris eius & tabulis per gyrum [vgl. Beda, De Templo, caput 7].
143A-144D
Citaten uit 1 Kon. 6,4-7.
XIII.
De ascensu et factura medii ac tertii cenaculi [vgl. Beda, De Templo, caput 8, ‘tabernaculi’
i.p.v. ‘cenaculi’].
144D-147C
Citaten uit 1 Kon. 6, 8-10.
XIIII.
Quod parietes cedro ac pauimentum sit abiete tectum [vgl, Beda, De Templo, caput 9].
147C-148D
Citaat uit 1 Kon. 6, 15.
XV.
De distincta mensura templi ipsius & oraculi [vgl. Beda, De Templo, caput 10].
148D-150B
Citaten uit 1 Kon. 6, 16-17.
XVI.
Quod omnis domus sit cedro uestita & auro [vgl. Beda, De Templo, caput 11].
150B-152C
Citaten uit 1 Kon. 6, 18-20.
XVII.
Quod altare oraculi cedro sit tectum & auro [vgl. Beda, De Templo, caput 12; ‘sit tectum’
ontbreekt bij Beda].
152C-154A
Citaten uit 1 Kon. 6, 20-22.
XVIII.
De factura cherubim [vgl. Beda, De Templo, caput 13].
154A-157A
Citaten uit 1 Kon. 6, 23-28.
11
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XVIIII.
Quod parietes sculpti & pauimentum sit auro uestitum [vgl. Beda, De Templo, caput 14].
157A-158A
Citaten uit 1 Kon. 6, 29-30.
XX.
De ingressu oraculi siue templi [vgl. Beda, De Templo, caput 15].
158B-162A
Citaten uit 1 Kon. 6, 31-35.
XXI.
De atriis domus Domini [vgl. Beda, De Templo, caput 16].
162B-165B
Citaat uit 1 Kon. 6, 36.
XXII.
Quod annis templum sit aedificatum [vgl. Beda, De Templo, caput 17].
165B-166A
Citaten uit 1 Kon. 6, 37-38.
XXIII.
De columnis aereis [vgl. Beda, De Templo, caput 18].
166B-171A
Citaten uit 1 Kon. 7, 13-22.
XXIIII.
De mari aereo [vgl. Beda, De Templo, caput 19].
171A-173B
Citaten uit 1 Kon. 7, 23-26.
XXV.
De basibus decem & luteribus [vgl. Beda, De Templo, caput 20].
175B-178B
Citaten uit 1 Kon. 7, 27-39.
XXVI.
Quod in in regione Iordanis facta sint uasa domus Domini [vgl. Beda, De Templo, caput 21].
178B-179A
Citaten uit 1 Kon. 7, 45-47.
XXVII.
De altari utroque [vgl. Beda, De Templo, caput 22].
179A-180B
Citaat uit 1 Kon. 7, 48a.
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XXVIII.
De mensis decem aureis [vgl. Beda, De Templo, caput 23].
180B-181C
Citaat uit 1 Kon. 7, 48b.
XXVIIII.
De decem candelabris [vgl. Beda, De Templo, caput 24].
181C-182D
Citaat uit 1 Kon. 7, 49.
XXX.
De cardinibus ostiorum & perfectione operis domus Domini [vgl. Beda, De Templo, caput 25;
‘operis’ ontbreekt bij Beda].
182D-184A
Citaten uit 1 Kon. 7, 50-51.
XXXI.
Quod inlata arca Domini in oraculum templi in sanctum sanctorum, uectes eius ultra non
apparebant extrinsecus sicut prius apparere consueuerant.
184B-185C
Citaten uit 1 Kon. 8, 6-9.
XXXII.
De eo quod nebula impleuit domum Domini & non poterant sacerdotes stare & ministrare
propter nebulam; & de dedicatione templi per Salomon & populum Israel.
185C-186D
Citaten uit 1 Kon. 8, 10-11 en 63-64.
XXXIII.
De eo quod Salomon fecit festiuitatem celebrem & omnis Israel cum eo septem & septem
diebus, id est quattuordecim diebus.
186D-190A
Citaat uit 1 Kon. 8, 65.
XXXIIII.
Quod Salomon post aedificationem templi & domus regis aedificauit urbes plurimas, et uicos
ad se pertinentes muniuit muris & quod alienigenas fecit sibi seruos & tributarios filios,
autem Israel constituit esse uiros bellatores.
190A-191C
Citaten uit 1 Kon. 9, 11-23.
XXXV.
De eo quod Salomon tribus uicibus per annos singulos offerebat holocausta, & quod classem
instituit ad ducendum aurum de Offir.
191C-192C
Citaten uit 1 Kon. 9, 25-28.
13
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XXXVI.
De regina Saba, quae venit audire sapientiam Salomonis.
192D-193D
Citaten uit 1 Kon. 10, 1-13.
XXXVII
Quod fecit Salomon de lignis thinis fulchra domus Domini & domus regiae & citharas &
lyras nec non & scuta & hastas de auro et posuit eas in domus siluae Libani.
193D-195D
Citaten uit 1 Kon. 10, 12-17.
XXXVIII.
Quod Salomon fecit sibi thronum de ebore grandem quae uestiuit auro & quod omnia uasa de
quibus potabat ipse rex erant de auro mundissimo & quod magnificatus est super omnes
reges terrae diuitiis et sapientia.
195D-198D
Citaten uit 1 Kon.10, 18-25.
XXXVIIII.
De alienigenis mulieribus quas amauit Salomon.
198D-199B
Citaten uit 1 Kon. 11, 1-2.
XL.
De diuisione decem tribuum a domo Dauid propter peccatum Salomonis & quod Roboam
derelicto seniorum iuuenum oboediuit persuasioni.
199B-200C
Citaten uit 1 Kon. 11, 29-32.
XLI.
De propheta qui Hieroboam increpauerat ob idololatriam, & seductus ab pseudopropheta
contra preceptum Domini comedit & ob hoc a leone in uia occisus est.
200D-201C
Citaten uit 1 Kon. 13, 1-2.
XLII.
De Sesac rege Aegypti, quomodo propter peccata Roboam spoliauerit Hierusalem, sublatis
thesauris domus Domini & thesauris regis, scutis quoque aureis quae fecerat Salomon, pro
quibus fecit rex Roboam scuta aerea & tradidit ea in manu ducum scutariorum, quodque
bellum fuit semper inter Roboam et Hieroboam, & inter Asa regem Iuda et Baasa regem
Israel, cunctis diebus eorum.
201D-203C
Citaten uit 1 Kon. 14, 25-28.
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XLIII.
Quod sermo Domini factus est ad Iehu, filium Anani, contra Baasa, regem Israel, praedicens
poenas futuras, eo quod peccare fecerat Israel & de Amri, rege Israel, quomodo emerit
montem Samariae.
203D-205B
Citaten uit 1 Kon. 16, 1-4 en 23-24.
XLIIII.
De temporibus Achab & quomodo Achiel de Bethel aedificauit Hiericho, in Abiran
primogenito suo fundans eam & in Segub nouissimo suo ponens portas eius.
205B-D
Citaten uit 1 Kon. 16, 33-34.
XLV.
De Helia Thesbite, quod dixerit de habitatoribus Galaad ad Achab: uiuit Dominus Deus
Israel in cuius conspectu sto & quomodo absconsum in torrente Carith pascebant eum corui,
deferentes ei panem et carnes mane, similiter panem et carnes uespere.
205D-206D
Citaten uit 1 Kon. 17, 1-7.
XLVI.
De Sarepthena uidua quae pascebat prophetam, cuius farinae et oleo ob hoc benedixit
Dominus.
206D- 207C
Citaten uit 1 Kon. 17, 8-9.
XLVII.
De filio mulieris matris familiae quem resuscitauit Helias.
207C-208C
Citaten uit 1 Kon. 17, 17-23.
XLVIII.
De disceptatione Helie contra prophetas Achab & quomodo immolando ostenderit Deum
uerum esse Dominus Israel, idola autem falsos deos quos colebat Achab. & de pluuia quam
orando impetrauit Helias.
208D-210B
Citaten uit 1 Kon. 18, 1-44.
XLVIIII.
De fuga Helie qua fugiebat Iezabel & quomodo sedens in umbra iuniperi petiuit animae suae
ut moreretur, quem angelus Domini sub cinericio pane & aqua ibi pascebat.
210B-211C
Citaten uit 1 Kon. 19, 3-8.
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L.
Quomodo Helias in monte Oreb in spelunca latitans multimoda locutione Domini ibi
consolatus est, cui & delegat Dominus ungere reges & Heliseum prophetam pro se & dat eis
potestatem percutiendi gladio.
211C-213D
Citaten uit 1 Kon. 19, 13-21.
LI.
Bellum Benadath, regis Syriae, contra Achab, regem Israel, cum apparuit propheta
confortans eum, & data est ei uictoria per pueros principum prouinciarum.
214A-215A
Citaten uit 1 Kon. 20,1-20.
LII.
De eo quod Benadath, rex Siriae, semel uictus, instaurat proelium iterum contra Israel; sed
similiter a eo superatur; qui confugiens ad clementiam regis Israel , sine iussu Domini
foederatus est cum eo, ob quod per prophetam a Domino missum corripitur.
215A-216D
Citaten uit 1 Kon. 20, 20-37.
LIII.
De eo quod Achab rex concupiuerat uineam Naboth Iezrahelitae, quam, illo occiso per
Iezabelis consilium, sibi usurpauerat & ob hoc per Helias prophetam corripitur.
217A-219A
Citaten uit 1 Kon. 21.
LIIII.
De uisione Micheae prophetae, qui Achab, regi Israel, praedicit necem futuram.
219A-220D
Citaten uit 1 Kon. 22, 9-23.

CAPITA LIBRI QUARTI
I.
De Ochozia rege, qui cecidit per cancellos domus suae & pro hac infirmitate misit ad
consulendum idolum Accaron; unde iratus Dominus per prophetam ei condigna respondit.
221A-222B
Citaten uit 2 Kon. 1, 1-4.
II.
De raptu Heliae per turbinem in caelum & de postulatione Helisaei qua postulauit duplicem
spiritum Heliae in se fieri.
222C-225A
Citaten uit 2 Kon. 2, 1-14.

330

16

pag 1-364.qxp_Opmaak 1 25-02-16 15:55 Pagina 331

III.
Miraculum Helisei in Hiericho , ubi inuocauit Dominum et conuertit aquas in dulcedinem &
de pueris qui Heliseo conuiciebantur & propter hoc a duobus ursis de saltu uenientibus
lacerati sunt.
225A-D
Citaten uit 2 Kon. 2, 19-24.
IIII.
De bello trium regum, id est Iudae & Israel atque Edom, contra regem Moab & de uictoria
conlata eis a Domino.
225D-227D
Citaten uit 2 Kon. 3, 4-19.
V.
De eo quod Heliseus mulierem in benedictione olei a creditore liberauit , nec non & de
muliere Sunamite cuius filium Heliseus resuscitauit.
228A-229D
Citaten uit 2 Kon. 2, 4, 1-29.
VI.
De pulmento amaro quod Heliseus per inmissionem farinae indulcauit, deque oblatione uiri
uenientis ad Heliseum de Baal Salisa.
229D-231A
Citaten uit 2 Kon. 4, 38-42.
VII.
De Naaman Siro, cuius lepram curauit Heliseus in nomine Domini.
231A-233C
Citaten uit 2 Kon. 5.
VIII.
De filiis prophetarum conquerentibus pro angustia loci & de reuocatione ferri ab aqua per
Heliseum.
233C-235A
Citaten uit 2 Kon. 6, 1-7.
VIIII.
De eo quod rex Syriae insidiabatur Heliseo & de fama facta in Samaria propter obsessionem
Benadad regis Syriae & de liberatione mirabili Israhelitarum per gratiam Domini.
235A-238B
Citaten uit 2 Kon. 6, 8-7,17.
X.
De unctione Ieu in regem & de tyrannide Athaliae matris Achaziae regis.
238B-239B
Citaten uit 2 Kon. 9, 1-11,3.
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XI.
De Ioiada pontifice, quomodo Ioas filium Achaziae regem constituit & de studio ipsius regis
ad templi aedificationem restaurandam.
239C-243C
Citaten uit 2 Kon. 11, 4-12, 16.
XII.
De egrotatione Helisei, in qua praedixit regi Ioas, Domino iubente, gentem Syriae
percutiendam.
243D-245B
Citaten uit 2 Kon. 13, 14-19.
XIII
Obitus Helisei hominis Dei, cuius funus corpus alicuius mortuum cum tetigisset, statim
reuixit.
245B-C
Citaten uit 2 Kon. 13, 20-21.
XIIII.
De Amasia rege Iuda, qui percussit Edom in ualle Salinarum & de Azaria rege Iuda, qui alio
nomine Ozias est appellatus, nec non & de Hieroboam rege Israel.
245D-247B
Citaten uit 2 Kon. 14, 7-15, 2.
XV.
De Achaz rege Iuda, ob cuius peccata, Rasin rex Siriae, & Facae filius Romeliae, rex Israel,
ascenderunt in Hierusalem ad proeliandum.
247B-250B
Citaten uit 2 Kon. 16, 1-18.
XVI.
De translatione decem tribuum quae regnabant in Samaria, in Asyrios per Salmanasar regem
Assyriorum, in quibus locis itidem ipse rex alios colonos adductos substituit qui deos proprios
quos in terra sua coluerunt, ibi colebant, & nihilominus Deum Israel.
250C-251D
Citaten uit 2 Kon. 17, 18-41.
XVII.
De Ezechia rege, cuius temporibus rex Assyriorum Sennacerib misit nuntios in Hierusalem
cum manu ualida ut blasphemarent Deum uiuentem.
251D-254D
Citaten uit 2 Kon. 18, 1-37.
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XVIII.
Oratio Ezechiae in templo Domini contra uerba regis Assyriorum & de eo quod Esaias filius
Amos propheta responsionem Domini super contumacia regis Assyriorum mandat Ezechiae.
255A-258B
Citaten uit 2 Kon. 19, 1-34.
XVIIII.
De eo quod angelus Domini octoginta quinque milia percussit in castris Assyriorum & de
interitu Sennacerib regis Assyriorum.
258B-D
Citaten uit 2 Kon. 19, 35-37.
XX.
De egrotatione Ezechiae & de sermone Domini ad eum prolato per Esaiam prophetam.
259A-261B
Citaten uit 2 Kon. 20, 1-7.
XXI.
De signo quod postulauit Ezechias in reductione cursus solaris.
261C-262D
Citaten uit 2 Kon. 20, 8-11.
XXII.
De nuntiis Berodah regis Babiloniorum ad Ezechiam missis & sermone Domini quem Esaias
pro ipsis nuntiis retulerat.
262D-266A
Citaten uit 2 Kon. 20,12-19.
XXIII.
De Manasse filio Ezechiae, quando post peccatum poenitentiam gessit & ob hoc de carcere
meruit liberari.
266B-C
Citaten uit 2 Kon. 20, 21-21, 1.
XXIIII.
De Iosia rege, qui terram omnem Iuda ab idolorum spurcitia emundauit & verbis Dei in libro
legis lectis conpunctus est. Contaminauit Tafeth quod est in conualle fillii Ennom; abstulit
equos quos dederant reges Iuda soli in introitu templi Domini; excelsa polluit & contriuit
statuas & sepulchra mortuorum effodiens sui Domino conbusit ossa idolatrarum.
266D-269C
Citaten uit 2 Kon. 22, 1-23, 20.
XXV.
De phase celeberrimo quod fecit Iosias in octauo decimo anno regni sui Domino.
269D-271A
Citaten uit 2 Kon. 23, 20-21.
19
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XXVI.
De morte Iosiae et substitutione Achaz filii eius in regno Iudae, post quem Ioachim regnauit
in loco fratris captiuitati.
271A-C
Citaten uit 2 Kon. 23, 29-34.
XXVII.
De Ioachim rege qui & Iechonias alio nomine est appellatus quem Nabuchodonosor cum
matre & uxoribus cum eunuchis ac cetera turba & parte uasorum Dei, de Hierusalem
transtulit Babylonem.
271D-274B
Citaten uit 2 Kon. 24, 1-16.
XXVIII.
De Sedecia rege, qui ob scelerum magnitudinem traditus est cum filiis & omni populo.
274B-C
Citaten uit 2 Kon. 24, 17-19.
XXVIIII.
De Nabuzardam principe exercitus regis Babilonis, qui terram Iudaeorum deuastauit, ciuitates
destruxit, templum concremauit et domos regias incendio consumpsit & omnem predam in
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SUMMARY
The Jewish people - their religion and their traditions - have been a subject of Christian
writing and debate from the very beginning. After all, Christianity arose from Judaism. The
Church had to define its position towards the earlier people (populus prior) with whom God
had sealed a covenant and to whom He had delivered His laws. In the ninth century, this
question also commanded much attention in the Carolingian Empire. What were the views of
Carolingian rulers and bishops concerning this issue? How did contemporary biblical scholars
write about the problem? These are the questions which I am attempting to answer in Populus
Prior. The Jewish People in the Carolingian Biblical Commentaries. Three Commentaries on
the biblical books, Samuel 1 & 2 and Book of Kings 1 & 2, written by Hrabanus Maurus,
Angelomus of Luxeuil and Claudius of Turin are central to my research.
For a long time these biblical commentaries attracted little attention. Exegetes as well
as historians ignored them, mainly because they assumed that these commentaries contained
little new material and only consisted of long, literal quotations from patristic literature. It is
typical of this situation that until recently, there were only very few critical editions of these
commentaries. This situation has fortunately changed in the last few decades. New editions
were published, as is evident from the volumes in Corpus Christianorum Continuatio
Mediaevalis. Moreover, recent studies make it clear that the commentaries have more to offer
than slavish repetitions of earlier opinions. Exegesis was of central interest in the ninth
century, and not only in ecclesiastical circles. Stimulated by political and cultural reforms
under Charlemagne and his sons, the entire body of biblical books was subjected to
explication and interpretation. It was the first time that a complete commentary became
available for some books of the Old Testament.
My research builds on these recent developments. From the huge quantity of
exegetical writings created in the ninth century I selected three commentaries. All three offer
a comprehensive explanation of Samuel 1 & 2 and Kings 1 & 2, together often designated at
the time as the Books of Kings (Libri regum). The most ancient one dates from 823 and was
composed by Claudius, bishop of Turin. As far as is known, this is the first complete
commentary on these biblical texts in the Latin speaking world. The second commentary was
completed in 829 by Hrabanus Maurus, then Abbot of Fulda and later (847-56) Archbishop of
Mainz. Angelomus of Luxeuil is the least known of these three authors. The exegesis of Kings
written by this monk dates from the early forties of the ninth century. There is no modern,
critical edition available of any of these three commentaries. In order to mitigate this lacuna to
some extent, I have examined a small number of manuscripts, particularly for my study of the
commentary written by Hrabanus.
There were several reasons for selecting these three commentaries as the focus of my
research. Firstly, all three texts originate from a brief period of twenty years and deal with the
Libri regum. There is therefore an excellent basis for comparison, and for identifying possible
connections. Secondly, the colourful and equally instructive stories in Samuel 1 and 2, and
Kings 1 and 2, about Saul, David, Salomon and their royal descendants presented a great
attraction to the Carolingian rulers. For the latter, biblical kings served as authoritative models
from the past, and they found plenty of interest in the expert explanations of these tales. This
enables us to position the exegetical explications of Hrabanus Maurus, Angelomus and
Claudius within the political and cultural context of the Frankish realm. Thirdly, in two of
1
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these commentaries – those by Hrabanus and by Angelomus – an anonymous Jewish Latin
commentary from the ninth century was explicitly used as an exegetical source. The author in
question was identified by Hrabanus as Hebraeus quidam. Especially a closer study of the use
of this Jewish text by two Christian authors gave me a better insight in these commentators’
attitudes towards the Jewish people.
My initial question about the position of the Jews in these three commentaries proved
on further consideration to contain a whole range of underlying questions. On which points
did these exegetes differ from each other as regards their points of view on Judaism? Can we
hear the echoes of the debates that took place among the Carolingian elite? Are the
differences between them to be explained by the chronology of their works (823; circa 829;
post 840 respectively), and by developments in the Carolingian Empire during that period?
Are these commentaries above all a mental mirror of the authors or of the ecclesiastical
traditions, or should they also be seen as windows on the political-religious reality of the ninth
century? What were the intentions of the authors in writing their commentaries? What was the
role they attributed in their exegeses to the information that came from Jewish sources? How
did these relate to Christian authoritative texts which they also used and to a much greater
extent? What was the relationship between the growing interest in the Old Testament in this
period, on the one hand, and the perception the three authors had of Jews on the other? Was
there a connection between statements about the Jewish people and a certain form of exegesis
such as the allegorical interpretation or the more literal reading of the Libri regum? How did
these authors feel about the presence of Jews in the Carolingian Empire? Did they hold some
attraction for Christians as a source of knowledge concerning the Hebrew Bible? All these
questions play a role in this thesis.

Structure of the dissertation
My dissertation is structured in the following way. In the introductory chapter I have set out
the objectives of my research and accounted for the methodology as well as for the use of
publications and manuscripts. Here I also paid attention to recent and current debates on this
topic. There is a central and persistent question concerning the so-called Hermeneutical Jew.
Who were the Jews that are mentioned and apparently involved in the biblical commentaries?
Are we concerned here with Jews as they lived in the social reality of the ninth century or
merely with the Christian perception of Jews, which has little or nothing to do with that reality
(the ‘Hermeneutical Jew’)? The extensive study by Johannes Heil, Kompilation oder
Konstruktion. Die Juden in den Pauluskommentaren des 9. Jahrhunderts from 1998, and the
book by Jeremy Cohen, Living Letters of the Law. Ideas of the Jew in Medieval Christianity
(1999) both emphasise that the Christian perceptions were ideological constructions; Jews
were the negatively defined counterpart of the ideal Christians. They convincingly
demonstrated that these perceptions played a fundamental part in Carolingian discourses. But
did this also mean that there is, therefore, little or nothing to say about the life of Jews in the
ninth century? I believe this is going too far, which is why I have attempted, among other
things, to identify the interaction between such perceptions and the position of the Jews in the
Carolingian Empire. In doing so - as regards Hrabanus - I built upon the important essay from
1996 by Louis Verstrepen, entitled ‘Raban Maur et le judaïsme dans son commentaire sur les
quatre Livres des Rois’.
In the subsequent chapters (2 and 3), I discuss what we can discover from various
other sources outside the exegetical commentaries about the history of Jews in Carolingian
356
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society. The nature of these sources is extremely diverse and runs from legal documents to
miracle stories, and from letters and annals to the marginalia in a liturgical text. Yet in spite of
this diversity, the general picture that emerged from these sources was largely similar. The
Jews, although never in large numbers, coexisted in a matter-of-course way with their
Christian neighbours. The serious misgivings expressed by some bishops, especially Agobard
and Amulo, do not detract from this evident co-existence. My third chapter on the conversion
of the court deacon Bodo to the Jewish faith and the subsequent reactions by Christian authors
to this scandal, again clearly show that Jews and Christians did not live in segregated
societies. They knew about each other, whether by hearsay or not, knew of each other’s
attitudes and views, and in some instances debated these explicitly. That the exegesis of Old
Testament texts in these debates mattered, cannot be denied.
The following three chapters form an exegetical triptych with Hrabanus Maurus,
Angelomus of Luxeuil and Claudius of Turin as the protagonists. Each of the three panels is
dedicated to one of these three Carolingian biblical scholars and their commentaries on the
Libri regum. I have deliberately integrated my central questions on their attitudes towards
Jews and Judaism into my discussion of their exegetical approach, and of their position in
Carolingian society. Their views on Jews can come into focus by taking into account the
difficulties of Carolingian exegesis itself. This was all about recuperating a patristic legacy of
biblical scholarship and making it accessible to contemporaries. Authors therefore profusely
cited the patristic auctoritates, yet they made deliberate choices. Ninth-century reflections on
Jews will only come into sharper focus if this process of selection is analysed; otherwise they
remain merely dim reproductions of the patristic heritage. It is typical of the Carolingian
exegesis that it shows an increasing interest in the literal interpretation of Scripture. It is true
that the allegorical reading prevails, but this does not mean that the exegesis iuxta litteram and
the interest in the original Hebrew texts is not given all the scope it needs. All three biblical
commentators discussed in these chapters had a lively interest in the literal or historical sense
of Scripture.
Particularly within the context of a literal interpretation, Hrabanus and Angelomus
used Jewish exegetical information available to them. Besides the basic information gleaned
from Jerome, the most significant source where this expertise was to be found was a Latin text
written by an anonymous author from the beginning of the ninth century. Hrabanus referred to
him as ‘a certain Hebrew’ (Hebraeus quidam). Supported by the study and partial edition of
this text by Avrom Saltman in 1975, I have investigated in some detail how Hrabanus and
Angelomus dealt with the Jewish perspective on the Books of Kings. Their use of it was by no
means limited to mere questions of translation, but also draws upon interpretations of the
biblical narrative which sometimes appear to be the counterpart of the Christian allegoresis.
The commentaries, the dedicatory letters involved, and other contemporary sources
demonstrate that the three exegetes discussed here all had a close connection with the
Carolingian court. This is significant in relation to my central question. As is shown in my
chapters 2 and 3, these court circles and their ecclesiastical networks also harboured specific
views on the position of Jews, which interacted with the exegesis on the ‘earlier people’
(populus prior) that was directed, first and foremost, to Carolingian rulers and their entourage.

Methodology of the three commentaries
For all three exegetes, the Jewish people were the earlier people, those who had been God’s
original Elect. This was a challenging reality of sacred history which they could not ignore.
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Already from the age of the New Testament, the followers of Christ, with the Jew Paul in the
vanguard, commented on this. The real Christian identity turned out to be hard to express in
words without raising the relationship with the Jewish faith and its sacred scriptures. In the
centuries that followed, Christians returned to this theme time and again in sermons and
letters, in exegetic tracts and theological essays. Particularly influential was the work of two
authors writing around the year 400: Augustine, bishop of Hippo, and Jerome, the Latin
translator of the Bible. By the ninth century, the works of both ‘fathers’, also on the relations
between Jews and Christians, were held in the highest possible esteem. For Augustine, after
the advent of Christ, the Jews retained a permanent significance as the unintentional witnesses
of the Christian Truth. For Jerome, they served as the indispensable oracle throughout his
labours of translating the Old Testament from its original language. Neither of these authors
minced their words when it came to defaming the Jews, particularly because the latter had
refused to acknowledge Christ as their Redeemer, and also for holding on to a literal
interpretation of the Word of God instead of adopting a ‘spiritual’ or allegorical approach to
the Old Testament. Carolingian biblical commentary is full of this patristic legacy of antiJewish discourse, yet as it turns out, this is not the entire story. My research yielded a broader
and more nuanced image, at least with regard to ninth-century exegesis, of which I now
summarise the main results.
The almost ubiquitous use of earlier Christian sources is typical of all ninth-century
exegesis, with the Church Fathers holding pride of place, but this was not a matter of simply
reproducing patristic authority. On the contrary, it did lead to a sometimes surprisingly
independent exegesis of older authoritative commentary, a phenomenon that is still quite
under-researched. As I stated above, Carolingian commentary was long ignored as slavish
imitation of patristic texts, without a shred of originality. In their modern meaning of
‘originating from oneself’, the terms ‘originality’ or ‘authenticity’ are of course not
appropriate to describe Carolingian biblical commentary, but this by no means excludes
creative and independent minds at work. These commentators did not consider repetition or
extensive citation as reprehensible; in fact, the inclusion of substantial texts gleaned from the
Fathers offered an opportunity to bring an authoritative past closer to the reader. To our
exegetes, repetition meant appropriation. The result of this activity of assembling and
summarising (colligere) was that the ambiguity and variation in interpretation in these
commentaries was by no means reduced. On the contrary, it was increased almost ad
infinitum. The technique of assembling parts of older texts offered scope for divergent and
even opposing views, where in the case of impasse, the wise reader (prudens lector) was
given the ultimate choice: it was up to him to make up his own mind.
All three commentators I studied used such techniques, although there are significant
differences. Claudius devised a strict separation between the literal exegesis on the one hand
and an allegorical and moral interpretation (tropology) on the other. He clearly preferred the
latter two. Claudius, it should also be pointed out, rarely used information from Jewish
sources. His use of authoritative texts is not quite the brilliant collage or assemblage that we
find in Hrabanus and Angelomus. Claudius, by contrast, preferred to cite big sections from the
Church Fathers, and most of all from Augustine. As for Claudius’ views on the Jewish people,
these ran mostly parallel with the sources he preferred to cite, particularly Augustine and
Isidore of Seville. Like the latter, he juxtaposed and contrasted Jews and Christians, using
known antitheses such as: Law/Gospel; Letter/Spirit; arrogance/humility;
ignorance/knowledge; human justice/Divine justice; Jews/Gentiles. Extremely hostile
expressions are moderated in some instances, however, and much space is given to the
authoritative commentary of Beda Venerabilis, from whose work such unfavourable
comparisons are virtually absent. This indicates that Claudius’s commentary cannot be
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considered as a typical example of an Adversus Iudaeos text. This is confirmed, furthermore,
by his eschatological opinions, which, on the basis of Ro. 11, 25-26, take into account that the
whole of Israel will receive salvation. In that context he even hazards the guess that the
Church will revert to the Jews (ad priorem populum revertens).
In his exegetical methods, Hrabanus Maurus is the most synthesising author.
Differently from Claudius, he connects the historical and literal exegesis with the ‘mystical
meaning’ throughout his discourse. For this author, the historical or literal level of exegesis
forms the indispensable reference point for what he calls the ‘spiritual’ or allegorical
interpretation: knowledge about the historical Hannah, the mother of Samuel, was necessary
in order to understand her role as the prefiguration or typus of the ecclesia. Hrabanus’ literal
or historical exegesis is mostly based on three authors, to whom he turned again and again for
information: Jerome, the Jewish historian Josephus, and the so-called Hebraeus quidam. Not
only did he appreciate linguistic and historical information provided by the Hebraeus, but also
some of the Jewish traditiones. Unlike Claudius, Hrabanus mentioned his sources and
commented on their uses and limitations. This elaborate treatment of sources is very typical of
Hrabanus. He omits passages in this creative repetition, deconstructs texts, appropriates them
as his own and supplements them; he corrects, compares and points out inconsistencies so that
in effect a new, autonomous text is created with its own divisions under newly created
headings. These original headings are only partly found in current editions, but they can be
reconstructed on the basis of the oldest manuscript, which gets us closer to what the author
meant to convey in this commentary; the results of this part of my research can be found in
the Appendix. Hrabanus accounts for his exegetical method not only by referring to his
sources in the margin of his text by standard abbreviations, but also to comments that were his
own: these are signalled in the margin by the ‘M’ of Maurus, the monastic name by which he
chose to identify himself. On the basis of these marginal references, I was able to establish
how Hrabanus expressed himself more explicitly with regard to the Jewish people. This
yielded something that might be called a double portrait. On the one hand, the abbot of Fulda
treated his Hebrew source with genuine respect. There is not a single denigrating comment on
this subject to be found in his entire text. On the other hand, in his allegorical interpretations
Hrabanus regularly expressed undoubtedly negative views on the Jewish people, and not only
where he was citing Augustine or other patres. If it came to justifying the claim that the prior
populus had lost its position as God’s elect, Hrabanus was as implacable as other Carolingian
authors.
Angelomus was a monk of Luxeuil, yet he was also connected with the Carolingian
court, and wrote exegesis for rulers. Building on Hrabanus' method, he too created his own
commentary on the basis of earlier as well as contemporary exegesis which, at times, he
radically rewrote. One of his contemporary sources is Hrabanus’ commentary on Kings. As
Hrabanus did, Angelomus uncovered and explored the literal meaning of the biblical text, but
then went his own way, giving the moral interpretation much more significance than
Hrabanus had ever done. Angelomus’ use of the Hebraeus and other Jewish sources is also
much more extensive, certainly if we also take into account his commentary on Genesis, but
the marginal indication of sources – so typical for the Abbot of Fulda – disappears.
Apparently, Angelomus did not think it important, or he was not interested in it. Furthermore,
this author is less restrained than Hrabanus in voicing his own opinions of the texts he
included, and this goes for Jewish and Christian sources alike: both are occasionally subjected
to critical deliberation. The discussions on how to do exegesis, which Hrabanus had preferred
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to keep from his commentary, definitely made its way into biblical commentary by the midninth century. Scholarly literature on Angelomus is scant, and it hitherto argues that this
biblical commentator adopted a more hostile position towards the Jewish people than his
contemporary exegetes. At least, this is the conclusion of Avrom Saltman and Bath-Sheva
Albert, but my own research points into a different direction.

The Jewish people in Carolingian Bible Commentaries
At the start of my research I was somewhat astonished by some of the conclusions which
Johannes Heil put forward in his rich book on the ninth-century exegesis of the Epistles of
Paul. Heil seems to assume a complete dichotomy between the manner in which Jews were
portrayed in these exegeses and the way the Jews lived in the Carolingian world. Does a
similar dichotomy appear in the three commentaries which I investigated in the present study?
The following examination offers some material for an answer.
In Hrabanus’ exegesis, we do not find any direct references to the controversy with the
Carolingian court in which Archbishop Agobard of Lyon was involved. There is no reference
at all in Angelomus’ commentary to the conversion of Bodo, whom Amulo held up to his
colleagues as a hideous example. The everyday social dealings between Jews and Christians,
as I described them in chapter 2, were apparently no reason for concern to Claudius, Hrabanus
and Angelomus, in contrast to Agobard. In any case, their exegeses do not comment on these
interactions. We should nevertheless not dismiss their reflections on the ‘earlier people’,
which had lost its privileged position, as being totally theoretical. The points of view held by
Hrabanus and his fellow exegetes regarding the populus prior are indeed not their own
inventions. They do not concern the Jews who appealed to imperial patronage in Aachen, as I
described them in chapter 2. Concerning this matter, I agree with Heil’s conclusion. Such
views on the Jews have indeed been gathered from a longstanding ecclesiastical tradition that
started in the New Testament and refracts into several colourways through the prism held up
by the Church Fathers. Yet this is exactly the point where my questions have their origin. For
the vestigia patrum do not all take the same direction. I believe that it is precisely these
differences that matter if we want to know what the Carolingian exegetes thought of the Jews.
On the one hand, they chiefly followed Augustine and Isidore in their opinion on the Jewish
people. After all, after the coming of Christ on earth the position of this ‘earlier people’ had
changed dramatically. The ecclesia gentium now took pride of place as the true Israel. The
sacerdotium and regnum of the Jews had moved to the Christians. This transfer was, in the
opinion of Augustine and a number of other patres, directly linked to the fact that the Jews
refused to acknowledge and accept Christ because they interpreted their Holy Scriptures in a
literal way, blind as they were to the more profound significance of these scriptures. Their
appeal to Pontius Pilate to crucify Jesus was the limit. Yet, their part was not played out.
Henceforth they would remain the unintended witnesses to the triumph of the ecclesia
gentium until the end of time, when they would still share salvation.
Nonetheless, this was not the only portrait of the Jewish people that was appropriated
by Claudius, Hrabanus and Angolomus. Bede’s vision in his book on the Temple - in which
Jews and Christians are not postulated as two diametrically opposed peoples but considered to
be two parts of the one people of God – acquired a central place in their commentaries when
the building of the Temple by King Salomon is discussed. Admittedly, some of Bede’s too
irenic statements are omitted by Hrabanus and Angelomus – contrary to Claudius who copies
them entirely – but the essence of his vision remains. The result is that their commentaries
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have a paradoxical character. Hrabanus and Angelomus themselves unfortunately do not
reflect on this paradox. As they both noted, the prudens lector is required to read with the
necessary understanding. Ultimately the proverb ‘the reader takes it all’ applies here too.
In addition to the variance in these patristic stances, a second aspect is relevant here.
How do the pronouncements on Jews in these commentaries relate to the way Jews and
Christians dealt with each other socially in the ninth century? The use of contemporary Jewish
sources in these exegeses, of which the marginal notes of the Hebraeus are the most
important, demonstrate in any case that the biblical commentaries were connected to the
actual world where Jewish religious traditions were practised. We read about the attitudes and
opinions held by the Jews at that time in the work of both Agobard and Amulo, as well as in
that of the converted Bodo in his vita nova. The extent to which these attitudes and opinions
were represented correctly cannot be taken into consideration in this instance. What counts is
that in the ninth century, Christians had a particular knowledge of Jewish ideas and principles.
They were rejected by Agobard and Amulo as being absolutely ludicrous, which was part of
their polemic strategy, whereas this was the reverse for Bodo, who named himself Eleazar
after his conversion. He actually defended the Jewish ideas and principles against the Spanish
Christian Paul Albarus.
Something similar occurs in the biblical commentaries. Here too we encounter
knowledge of ninth-century Jewish exegetical notions, but contrary to Agobard and Amulo,
these are now not rejected as foolish but integrated as testimonies (testes) into an exegesis
iuxta litteram and sometimes connected with an allegorical interpretation. The fact that some
critics protested against this, as Hrabanus indicates explicitly, and that, consequently,
Angelomus cites the author of his Jewish source a little less explicitly, shows that these
commentaries were most definitely mirrors of their time, rather than merely academic patristic
questions. On the one hand, these commentaries reflect the prevailing opinions on Jews that
were more or less taken for granted in the Christian tradition. On the other, these
commentaries make abundantly clear the Christian interest in Jewish traditions and biblical
exegesis in the ninth century.
It is remarkable in this context that one of the most important Christian objections to
the Jewish interpretation of the Bible was precisely the literal exegesis, while at the same time
the Carolingian exegetes made ample use of this literal Jewish interpretation. Without the
populus prior and its religious ideas Claudius, Hrabanus and Angelomus were apparently
unable to formulate or defend their own Christian superiority. Without Abraham, Moses,
Samuel, David, Salomon, Joshua and all those other Old Testament heroes, the Christian
sacerdotium and regnum lacked any foundation. The Jewish interpretations of Scripture were
therefore informative, but at the same time had to be treated with caution. Nobody needed
another Bodo. The Carolingian biblical scholars were lucky to have an extensive patristic
heritage at their disposal, full of allegorical interpretation, in which just about everything in
the Hebrew Bible prefigured Christ and his Church and in which the opposition between the
letter that kills and the Spirit that gives life was one of the leading thoughts. Their
appreciation of this heritage was unequalled. They nevertheless went their own way by paying
more attention to the letter than previously and by consulting Jewish sources when necessary.
Would they have realised that the spirit would never survive without the letter? I am pretty
sure that they would have.
(Vertaling met medewerking van Prof. F. van den Broecke)
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