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BEELD VAN DE TENTOONSTELLING: 

ZEVEN EEUWEN TUSSEN RIJN EN NOORDZEE 

Meesterlijke Middeleeuwen verenigt een kleine hon- 

derd manuscripten die stuk voor stuk tot de hoogte- 

punten van de West-Europese boekverluchting beho- 

ren. Samen overspannen ze een kleine zeven eeuwen 

cultuurgeschiedenis. Het verhaal begint symbolisch 

in het jaar 8oo, als Karel de Grote tot keizer van een 

multinationaal imperium wordt gekroond. Karel 

beschouwt zichzelf als de legitieme opvolger van de 

Romeinse keizers en kiest Constantijn als zijn grote 

voorbeeld. Onder zijn regering bloeit de productie 

van handschriften opnieuw op. Het overzicht eindigt 

— even symbolisch als het is begonnen — in 1475, twee 

jaar voor de dood van Karel de Stoute. In die tijd 

wordt de boekdrukkunst volwassen en neemt ze een 

aantal essentiële functies van het handschrift over. 

De bezoeker volgt in de tentoonstelling een helder, 

chronologisch geordend parcours dat, opgesplitst in 

vier periodes, een inzicht geeft in de middeleeuwse 

handschriftenproductie tussen Rijn en Noordzee. 

Artistieke centra blijken niet permanent te zijn en 

verschuiven in de loop van de geschiedenis van oost 

naar west en van zuid naar noord. Tegelijk evolueren 

ook de maatschappelijke betekenis en de vormgeving 

van de manuscripten. 

Centraal in het opzet staat de artistieke uitstraling van 
de ‘meesterlijke’ miniaturen. De onovertroffen kwa- 

liteit van de stukken en de vormentaal waarmee de 

kunstenaar aan de inhoud gestalte geeft, primeren. 

Zij zijn de drijvende krachten achter de essays en de 

notities in dit boek. Kleur en lijn, vorm en compositie 
zijn de hoofdrolspelers van het verhaal. Uiteraard 

blijft de historisch-culturele inbedding van het con- 

crete kunstwerk niet onvermeld. Maar de atelierorga- 
nisatie en de werkwijze van de verluchters zijn, net als 

de geschiedenis van de handschriften en de iconogra- 

fie van de voorstellingen, niet de eerste bekommernis. 

ZEVEN EEUWEN IN EEN BOEK 

De catalogus bestaat uit twee grote delen. Het eerste 

focust op de relatie tussen woord en beeld en op de 

functie van het handschrift binnen de verschillende 

geledingen van de middeleeuwse maatschappij. Het 

tweede deel zet de historisch-geografische lijn uit die 

de zich steeds wijzigende artistieke vormentaal mee 

helpt verklaren. 

Woord en beeld in context 

In het middeleeuwse handschrift speelt het woord 

een essentiële rol, maar het gaat op een unieke wijze 
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samen met het beeld. Beide worden in het manuscript 

gedragen en gekoesterd. Zoals de bijdrage van Brigitte 

Dekeyzer aantoont, functioneren ze elk op hun 

manier: het beeld mert kleur en lijn, het woord met 

tekens die op hun beurt ook uit lijnen en kleuren zijn 

opgebouwd. Het beeld is niet enkel illustratie en 

merkteken — zie in dit verband het essay van Samuel 

IJsseling — maar het is geregeld het noodzakelijke 

vehikel van de lectuur en de mogelijkheidsvoorwaar- 

de voor het ontstaan van betekenis en herinnering. 

Natuurlijk zijn de voorstellingen vaak ook een lust 

voor het oog en ‘spreken ze aan’. Zoals Herman Pleij 

het in zijn bijdrage formuleert: “Miniaturen moeten 

intrigeren, helpen, debat uitlokken, tot wedijver aan- 

zetten, oplossingen aandragen en ten slotte ook 

bewondering afdwingen en genotservaringen 

bewerkstelligen. Daarmee is de middeleeuwse minia- 

tuur een waarlijk multimediaal houvast, dat het 

woord niet zozeer vervangt of verklaart maar eerder 

uitdaagt.” 

De dierenhuid, aanvankelijk niet meer dan ruwe 

materie, wordt bewerkt tot drager en bewaarder van 

goddelijke, politieke, poëtische, wetenschappelijke 

en esthetische boodschappen. Handschriften bevat- 

ten elk op hun manier fragmenten van de ontwikke- 

ling van het menselijk denken, voelen en handelen. 

Dankzij hun ‘poortfunctie’ fungeren ze als doorgeef- 

luiken van bestaande en nieuwe ideeën. Boeken zijn 

de meest betrouwbare, maar tegelijk ook de meest 

gevaarlijke vrienden. Ze kunnen immers inhouden 

bevatten die volledig of subtiel tegen de gangbare opi- 

nies en gebruiken ingaan, en die met enkele woorden 

of zinnen de hele maatschappelijke constellatie op 

haar grondvesten doen daveren. Vele boeken eindigen 

dan ook op de brandstapel. Meestal echter zijn ze de 

min of meer getrouwe neerslag van eeuwenlange 

overtuigingen die getranscribeerd, gevarieerd of 

geglosseerd worden doorgegeven. 

Handschriften functioneren in diverse contexten 

van religieuze, huiselijke en politieke aard. De essays 

van Christopher de Hamel, William Noel en Bert 

Cardon gaan daar dieper op in. In de kerk en de abdij, 
in het huis van de rijke burger en aan het hof spreken 

manuscripten nieuwe generaties aan. Reeds in de 

vroege Middeleeuwen ontstaan boekenverzamelin- 

gen waarin de behoefte aan classificatie van de werke- 

lijkheid en aan selectie van de kennis een cruciale rol 

speelt. De middeleeuwse bibliotheken, die qua 
omvang absoluut niet met de hedendaagse kunnen 

concurreren, zijn dan ook de meest treffende uiting 

van de zoektocht van de mens naar een samenhan- 

gend wereldbeeld. Karen de Coene werkt die proble- 
matiek verder uit. 

Het boek bekeken 
Het tweede deel van de catalogus belicht de vormelijke 

ontwikkelingen van de artistieke taal door de eeuwen 

heen en kadert die in een historisch en geografisch 

perspectief. Vier essays, telkens gevolgd door notities 

die de geselecteerde handschriften beschrijven, schrij- 

ven samen het verhaal en richten zich respectievelijk 

op de keizerlijke (Lawrence Nees), monastieke (Walter 

Cahn), hoofse (Adelaide Bennett) en prinselijke en 

stedelijke context (Dominique Vanwijnsberghe) 

waarin de handschriften zijn ingebed. 
Na de val van het West-Romeinse Rijk en de inval- 

len van de barbaren volgt een overgangsperiode naar 
een Germaans Europa waarin het antieke erfgoed 

nooit volledig verloren gaat. De idee van het keizer- 

rijk leeft voort in het collectieve geheugen. In de late 
83ste eeuw slaagt Karel de Grote erin een keizerlijk ter- 

ritorium van Europese allure te organiseren. Het his- 

torische model voor zijn imperium vindt hij in Italië. 
Hij is zich bewust van de onschatbare waarde van de 

Romeinse cultuur en het christendom, en omringt 

zich met geleerden die de antieke kennis beheersen. 

Aan het keizerlijk hof worden teksten koortsachtig 
verzameld en het actieve leven, naar analogie met de 

vita activa uit de Oudheid, blijft een ideaal. De hof- 

kunstenaars van Karel de Grote ontwikkelen een 
nieuw, bijzonder leesbaar lettertype — de zogeheten 
Karolingische minuskel — en zij representeren, naar 

analogie met de Romeinen, de mens en de ruimte zo 

waarachtig mogelijk. Toch blijft ook de Germaanse 

component bewaard. Het decoratieve en het magi- 

sche zijn inherent aan de keizerlijke kunst. Woorden 

met goud of zilver op gekleurd perkament geschre- 

ven, hebben een magisch-sacraal karakter. Aken is het 

grote politieke centrum en de draaischijf van de boek- 

productie. Daarnaast ontstaan ook in de andere delen 

van het Frankische rijk belangrijke kernen van intel- 

lectuele cultuur: Fulda en Lorsch in centraal Duits- 
land, Freising en Augsburg in Beieren, Sankt Gallen in 

Zwitserland, Reims en Tours in Frankrijk. Ook enkele 

kleinere abbatiale centra — Sint-Baafs in Gent, Saint- 

Bertin en Saint-Vaast in Noord-Frankrijk — spelen een 

rol van betekenis. 
Ook rond het jaar 1000, in de Ottoonse periode, 

blijven de antieke cultuur, de natuurlijke omgeving 
en een esthetiek met magisch-sacraal gehalte 
bewaard. Tegelijk doen er zich ingrijpende maat- 

schappelijke veranderingen voor. Het grote rijk van 

Karel de Grote valt door de Germaanse erfenisrege- 

ling uit elkaar. Niet alleen het politieke maar ook het 

intellectuele centrum verschuift van Aken naar Sak- 

sen, het ‘Rijk zonder hoofdstad’. In de handschriften 

profileert de keizer zich meer en meer als de bezwe- 

rende, door God gemachtigde heerser. Het lijkt wel 

een politiek manifest, waarin de gereduceerde, tanen-
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de macht zich met een aureool van belangrijkheid 

omgeeft. De Karolingische hofacademie verliest haar 

rol en abdijscholen geven steeds nadrukkelijker de 

toon aan. : 
In het verlengde daarvan verwijdert de miniatuur- 

kunst zich omstreeks het midden van de 11de eeuw 

van de vermeende aardse realiteit en richt ze de blik 

op de hogere, geestelijke werkelijkheid. Natuurlijke 

lichaamsvormen en herkenbare ruimtes maken plaats 

voor gestileerde en geabstraheerde vormen. Volgens 

de monniken-kunstenaars berust de ultieme waar- 

heid niet op aarde, maar in de hemel. Het verlangen 

naar een spirituele werkelijkheid beheerst de romaan- 

se periode. Bovendien verrijken de kunstenaars het 

kleurengamma en introduceren zij nieuwe iconogra- 

fische thema’s, die de bekende schema's uit de Karo- 

lingische en de Ottoonse tijd gevoelig uitbreiden en 

nuanceren. De abdijen nemen het heft in eigen han- 

den. De religieuze cultuur domineert en de historio- 

grafie, die als legitimatie van de Ottoonse macht een 

belangrijke politieke functie vervult en de daden van 

de keizer voor het voetlicht haalt, verdwijnt van het 

toneel. Religiositeit en representatie van het goddelij- 

ke komen op de eerste plaats. 

Het primaat van de geestelijke orde, ver weg van 

het politieke en dus aardse leven, is van relatief korte 

duur. Reeds in het midden van de 12de eeuw ontstaat, 

onder meer dankzij de impulsen van Suger, abt van 

Saint-Denis bij Parijs, de idee van de renovatio imperii 

of het herstel van het antieke, door keizer Constantijn 

gestichte en door Karel de Grote voortgezette christe- 

lijke eenheidsrijk. Nog steeds zijn de abdijen en de 

grote kathedraalscholen de promotoren van de intel- 

lectuele cultuur, maar hun impact krijgt meer wereld- 

se dimensies. Tot op zekere hoogte mogen zij zelfs als 

de voorlopers van de universiteiten worden be- 

schouwd. Meer en meer staat de politieke en de eco- 

nomische dynamiek haaks op de stabiliteit en de spiri- 

tualiteit van de romaanse periode. Het beschouwende 

en onveranderlijke leven, karakteristiek voor het 

monastieke milieu, maakt plaats voor een stedelijke 

mentaliteit. Arbeid is niet langer een ‘verachtelijke’ 
bezigheid, maar de concrete bijdrage van het individu 

tot de realisatie van de goddelijke stad op aarde, de 

voorafbeelding van de hemelse stad. In de stedelijke 

context profileert de ‘burger’ zich als een afzonderlij- 

ke groep, met zijn eigen specifieke belangen en ver- 

langens. De voorstellingen in de handschriften krij- 

gen een meer herkenbaar, aards karakter. Ook de 

beeldinhoud wijzigt zich en het aandeel van de niet 

strikt religieuze literatuur stijgt. Uiteraard blijft het 

profane van religiositeit doordrongen, maar de aan- 

dacht voor het actieve leven in de stad en op het plat- 

teland neemt toe. Bovendien zijn het niet langer 

alleen de intellectueel geschoolde geestelijken die 

teksten transcriberen en boeken verluchten; ook ste- 

delijke lekenateliers worden opgericht. De toene- 

mende vraag naar handschriften vereist immers een 

steeds rationelere productie, die op haar beurt de ren- 

tabiliteit verhoogt. Op die wijze sluipt nagenoeg 

ongemerkt de profit-mentaliteit in de creatie van 

handschriften binnen. 

Die dynamiek zet in de 14de eeuw door. Maar er 

doemen schaduwzijden op. Enerzijds wil de cultuur 

hoofs en verfijnd zijn, anderzijds botst zij op de tragi- 

sche werkelijkheid van ziekte en dood. De Honderd- 

jarige Oorlog (1337-1453) put de krachten uit en de 

Zwarte Dood raast over Europa. Ook de kunst
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schommelt tussen die twee uitersten. Zij richt zich op 

de werkelijkheid zonder echt ‘realistisch’ te worden. 

De voorstelling herschept de realiteit en tilt haar op 

een hoger niveau. Vanaf omstreeks 1370 ontstaat in de 

Zuidelijke Nederlanden, samen met de gestage ver- 

spreiding van de stedelijke mentaliteit, een kunst- 

vorm die zich meer dan ooit op de dagelijkse realiteit 

richt en het huiselijke, het karikaturale en het maca- 

bere in beeld brengt. Tijdens de Bourgondische 

periode, vanaf 1420, stokt die tendens en treedt een 

bijzonder krachtige, naturalistische en tegelijk ge- 

idealiseerde beeldtaal op. Bij de Zuid-Nederlandse 

kunstenaars triomfeert niet de schaduwzijde van het 

bestaan, maar het glorieuze van de stadscultuur en 
van het hofleven. Een uiterste verfijning is zichtbaar 

in de mode, de stoffen, de materialen, de gebruikte 

kleuren en de gebaren. De voorstellingen en de tek- 

sten bevestigen en visualiseren de rijkdom van geest 

en het financieel vermogen. Elke vorm van devotie is 

met luxe omgeven. Zelfs de minder bemiddelde bur- 

ger spiegelt zich aan de cultuur van de hoveling en 

schaft zich gelijkaardige handschriften aan. Die zijn 

schraler maar leggen dezelfde intenties aan de dag. 

In de loop van de eeuwen verwerft het geschreven 

woord in het maatschappelijke weefsel een steeds 

prominentere plaats en de boekproductie neemt hand 

over hand toe. Aanvankelijk, in de Karolingische en 
de Ottoonse tijd, gaat het om unieke manuscripten 

die voornamelijk aan het keizerlijk hof circuleren. In 
de romaanse periode is het handschrift vooral voor de 

geestelijken bestemd. Het boek is hun religieuze en 
intellectuele voedsel, en dus belangrijk. Met de groei 

van de steden verspreidt het civilisatieproces zich 

over een bredere laag van de bevolking. Analoog hier- 

mee nemen ook de hoeveelheid en de diversiteit van 

de handschriften toe. Het leidt in de Zuidelijke 

Nederlanden op het einde van de 14de eeuw zelfs tot 

een zekere massaproductie, waarbij naar steeds effi- 

ciëntere productiemiddelen wordt gezocht. De ten- 

toongestelde handschriften en de begeleidende cata- 

logusnotities tonen die opvallende toename. Van 

unieke ‘eilanden’ evolueren de manuscripten naar 
kwalitatief hoogstaande ‘groepen’. Het is de stijgende 

vraag naar het geschreven woord die in het midden 

van de 15de eeuw aan de basis ligt van de mechanise- 
ring van het productieproces en de ontwikkeling van 

de boekdrukkunst. 
De wereld van het middeleeuwse handschrift is het 

rijk van een kleine elite van geletterden en ingewij- 

den: het keizerlijk hof, de monastieke enclaves, de 

rijke stedelingen en de mecenassen. Ruimtelijk ver- 

wijst de tentoonstelling dan ook voortdurend maar 
suggestief naar die verschillende leefsferen met hun 

tijdruimtelijke verschillen en hun specifieke mens- 

en wereldbeeld. De getoonde manuscripten zijn 

exclusief, uniek en altijd authentiek. Bovendien 

neemt hun aantal in de loop van de eeuwen ziender- 
ogen toe. Krachtige metaforen, aangepast aan elk his- 

torisch-geografisch luik, verwijzen niet zozeer naar 

de inhoud van de tentoongestelde werken, als wel 

naar de beeldtaal van de miniaturen: de illusie van het 

lichaam (Karolingisch en Ottoons); de hemelse kleur 

(romaans); de veredelde lijn (gotisch); de suggestie 

van ruimte (Bourgondisch). Het zijn sleutels tot de 

wondere wereld en de intieme beslotenheid van de 
middeleeuwse voorstellingen.


