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Introductie 

 

Dit document bevat een cursus die ik heb geschreven voor buitenstaanders op het gebied van 

middeleeuwse manuscripten. De beslissing om een cursus te maken over middeleeuwse 

manuscripten is voortgekomen uit mijn stage. Aangezien ik een stage als afstudeerproject had 

gekozen, werd er van me verwacht dat ik een aanvullende opdracht zou uitvoeren om zo tot 

het benodigde aantal studiepunten te kunnen komen. Ik heb stage gelopen bij Bart Jaski aan 

de Universiteitsbibliotheek Utrecht op de Uithof, op de afdeling Bijzondere Collecties. Hier 

heb ik onderzoek gedaan naar middeleeuwse fragmenten en maculatuur om een supplement te 

maken op Koert van der Horst, Illuminated and decorated medieval manuscripts in the 

Utrecht University Library, Utrecht. An illustrated catalogue. Maarssen / 's-Gravenhage: 

Gary Schwartz / SDU, 1989. ISBN 90 6179 086 7. 741 ill.    

 Tijdens deze stage heb ik besloten om als aanvullende opdracht deze cursus te maken. 

De motivatie ervoor is voortgekomen uit mijn wil om mensen te enthousiasmeren voor de 

middeleeuwen en om ze in te laten zien dat de middeleeuwen ontzettend veel moois hebben 

voortgebracht. Ik wil ervoor zorgen dat buitenstaanders in aanraking komen met kennis die 

niet alledaags is, om ze op die manier te laten kennismaken met de middeleeuwen. Ik heb 

specifiek voor het onderwerp middeleeuwse manuscripten gekozen, omdat dit onderwerp naar 

mijn idee de mogelijkheid biedt om op een overzichtelijke manier (een deel van) de 

middeleeuwse maatschappij en cultuur te laten zien aan het publiek. Tevens vind ik het 

onderwerp zelf zeer interessant en wilde ik me hier graag verder in verdiepen.   

 Ik heb ervoor gekozen de cursus in te delen in drie bijeenkomsten, omdat ik door een 

vorige cursus die ik in 2010 heb gegeven over de Keltische cultuur heb ervaren dat dit aantal 

fijn werkt bij een introductiecursus. Tevens sluit drie bijeenkomsten goed aan op het 

onderwerp, omdat ik zo de volgende indeling heb kunnen maken: 

1. Vervaardiging van manuscripten 

2. Het middeleeuwse schrijven 

3. Verluchting in middeleeuwse manuscripten 

De cursus heb ik getest in samenwerking met Stichting Samenleving Oud-Beijerland. Op 12, 

19 en 26 januari tussen 19.30 uur en 21.00 uur heb ik mijn cursus aan 12 deelnemers gegeven 

in een zaaltje in de Beijerkorf in Oud-Beijerland. Aan het einde van de laatste avond heb ik 
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een evaluatieformulier laten invullen door de cursisten, om zo te weten te komen wat zij 

vonden van de cursus en of zij op- of aanmerkingen hadden. 
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Cursus deel 1: Vervaardiging van manuscripten 

 

 

Voordat de boekdrukkunst werd uitgevonden in Europa rond 1450 door Johannes Gutenberg, 

schreef men alle werken met de hand.
1
 Een boek dat met de hand geschreven is, noemt met 

manuscript. Dit komt van de Latijnse woorden manus (hand) en scribere (schrijven). 

 Toen het christendom zich verspreidde door Europa in de nadagen van het Romeinse 

Rijk, verspreidde zich ook de Mediteraanse leer van het schrijven en lezen. Door de “Regel 

van Benedictus” (zesde eeuw van Benedictus van Nursia), een regel voor monniken, werden 

nonnen en monniken gestimuleerd om meer boeken te gebruiken. Voor die tijd gebruikten zij 

ook al boeken, aangezien het christendom via het boek (de Bijbel) werd verspreid. Zo 

ontstonden de bibliotheken in de kloosters.
2
 Tot de twaalfde eeuw werden de meeste 

geschriften gekopieerd in de kloosters. Hier werd dus het gros van het monnikenwerk gedaan. 

Er was bijna geen sprake van eigen bezit als het ging om geschriften. Het schrijven van de 

monniken stond in dienst van hun klooster; voor hun eigen gebruik en dat van hun 

gemeenschap. Monniken werkten ook niet hele dagen lang aan een manuscript. Zij hadden 

ook andere taken, zoals het bijwonen van de mis, werk in de tuin of keuken en werk in de 

school van het klooster. Zo kon het een hele tijd duren voordat een manuscript klaar was. 

Gemiddeld gezien kon een elfde-eeuwse schrijver in het klooster in een jaar tijd ongeveer drie 

á vier boekjes afkrijgen van gematigde grootte.
3
 

Vanaf ongeveer 1100 werd de tekstvraag echter zo hoog dat ze het alleen niet meer konden 

bolwerken. De hulp van seculiere (niet-kerkelijke) schrijvers en “illuminators” (mensen die 

decoratie aanbrachten in een manuscript, ook wel verluchters genoemd)  werd ingeroepen 

door de kloosters, zodat ze het werk aan konden. In de twaalfde eeuw werd het gebruikelijker 

om zelf boeken te bezitten, mede doordat er aan de nieuwe universiteiten van bijvoorbeeld 

Parijs en Bologna educatie werd aangeboden. Dit leidde tot een groei van seculiere bedrijfjes 

in het schrijven en kopiëren van teksten. De groei ging zelfs zo hard dat tegen 1300 zelfs veel 

kloosters niet eens hun eigen boeken meer maakten, maar werken bestelden in werkplaatsen 

in de stad of bij een universiteit.         

                                                 
1
 Anne Margreet W. As-Vijvers, ‘Over Schrapen, Schrijven, Verluchten en Binden: Het Maken van Boeken in 

de Middeleeuwen’, in: Anne Margreet W. As-Vijvers en Micha Leeflang (red.) et al., Beeldschone Boeken: de 

Middeleeuwen in Goud en Inkt (Zwolle 2009), 47. 
2
 Christopher de Hamel, Scribes and Illuminators (Hong Kong 1992), 5. 

3
 De Hamel, Scribes and Illuminators, 7. 



 6 

 De seculiere schrijvers waren vaak lid van een gilde en werkten of woonden soms in 

de werkplaats. Vaak hadden zij een werkplaats aan huis, tenzij een mecenas (begunstiger) ze 

onderdak gaf. Seculiere schrijvers werden betaald per werk en niet per uur. Hierdoor hadden 

ze heel wat meer haast met schrijven dan de gemiddelde monnik uit de elfde eeuw. Een 

schrijver uit de vijftiende eeuw kon het voor elkaar krijgen in een aantal dagen een heel werk 

te schrijven. Een voorbeeld: Een vijftiende-eeuwse schrijver uit Napels genaamd Giovanni 

Marco Cinico schepte erover op dat hij hele werken schreef in tweeënvijftig of drieënvijftig 

uur (welk schrifttype hij gebruikte en om wat voor werken het ging is niet duidelijk) Hij kreeg 

de bijnaam Velox, oftewel Snelle.
4
        

 Het maken van een manuscript was niet alleen tijdrovend, maar ook duur. 

Tegenwoordig worden boeken goedkoop gedrukt op papier, maar in de middeleeuwen werden 

manuscripten voornamelijk gemaakt van papier (vervaardigd uit katoen), of van perkament. 

Wat perkament precies is, gaan we nu bekijken. 

 

Wat is perkament? 

Perkament wordt gemaakt van dierenhuid. Het verschilt met leer in de vervaardiging en het 

vergaat minder snel dan papier en leer. Wanneer goed bewaard, kan het meer dan duizend jaar 

goed blijven. Het meest geschikt voor het maken van perkament zijn runderen-, schapen- en 

geitenhuiden.
5
 Het maken van het perkament werd in gang gezet door de percamentarius, 

oftewel de perkamentmaker. Dit ambacht floreerde in de periode tussen 1200 en 1500 (de 

gotische periode), maar perkamentmakers waren al te vinden periode tussen 780 en 1100 (de 

Karolingische periode) en zelf eerder.       

 Vellum en perkament zijn twee termen die in de praktijk meestal voor hetzelfde 

gebruikt worden. Vellum komt van het woord Latijnse woord vitellus, dat kalf betekent. In 

principe is vellum dus alleen gemaakt van koeienhuid. Toch wordt de term vaak als synoniem 

gebruikt voor perkament. Perkament komt van de naam Pergamon, de stad waarvan de koning 

genaamd Eumenes de tweede zogezegd het perkament uitvond in de tweede eeuw voor 

Christus. Er zou op dat moment geen mogelijkheid zijn geweest om papyrus te verhandelen, 

vanwege een boycot vanuit Egypte. Perkament was het substituut voor papyrus. (voorbeeld 

papyrus) Papyrus wordt gemaakt van stroken van de papyrusplant, die haaks op elkaar 

                                                 
4
 De Hamel, Scribes and Illuminators, 7. 

5
 As-Vijvers, ‘Over Schrapen, Schrijven, Verluchten en Binden’, 47. 
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worden geplakt met behulp van het kleverige sap van de plant. Tot in de tweede eeuw na 

Christus was het bij de Romeinen nog steeds de norm om te schrijven op papyrus. De papyrus 

zelf werd gemaakt  van stroken papyrus, die aan elkaar werden gelijmd en doorgaans een 

lengte van drie meter hadden bij een breedte van dertig tot veertig centimeter. Dit werd tot een 

rol gedraaid. De rol werd in kolommen ingedeeld en beschreven. Achteraf werd er een label 

aan vast gemaakt waarop de titel stond.
6
 Pas na de tweede eeuw na Christus werd er gebruik 

gemaakt van de boekvorm zoals we hem nu min of meer kennen, oftewel de codex. 

 

Hoe werd perkament gemaakt? 

Het maken van perkament was een lang proces. Er was een aantal stappen voor nodig om van 

dierenhuid een beschrijfbaar object te maken.
7
 (voorbeeld) 

1. Ten eerste was het uitzoeken van de dieren een lastige taak. Vaak hadden de dieren in 

de middeleeuwen last van beestjes, zoals teken, en ziektes, waardoor hun huid er niet 

goed uitzag. Hoe jonger het dier, hoe minder littekens het had. Tevens moest men 

rekening houden met de kleur van de vacht, omdat je de kleur in het eindproduct zou 

kunnen terugzien. Een mooie huid was dus schaars en maakte kwaliteitsperkament al 

duur voordat het proces kon beginnen. 

2. Nadat het dier was geslacht en gevild, moest de huid gewassen worden in koud helder 

water. Dat wassen duurde ongeveer een etmaal. Hierna moest de huid onthaard 

worden. In warme landen kon dat bereikt worden door de huid te laten rotten, zodat de 

haren uitvielen. Meestal werd echter de huid geweekt in een goedje van kalk en water 

gedurende drie tot tien dagen, waarbij er met een houten stok door het vat met huiden 

geroerd moest worden. 

3. De natte huid werd daarna over een houten schild gelegd met de haarzijde naar boven. 

De haren werden van de huid geschraapt met een lang rond mes met twee handvaten 

aan de uiteinden (Soms zie je in een manuscript nog de haarinplanten aan de 

haarzijde). De bovenste huidlaag werd zo mogelijk ook geschuurd, voor een gladder 

oppervlak. Dan werd de huid omgedraaid en werden de vlezige resten van de 

binnenkant verwijderd.  

                                                 
6
 Ben Engelhart, Jan Willem Klein, 50 Eeuwen Schrift; Een Inleiding tot de Geschiedenis van het Schrift 

(Amsterdam: Aramith Uitgevers 1988), 110. 
7
 De Hamel, Scribes and Illuminators, 8-15. Tijdens de uitleg maak ik gebruik van een interactieve presentatie 

van het Fitzwilliam Museum. http://www.fitzmuseum.cam.ac.uk/pharos/sections/making_art/manuscript.html 
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4. De huid werd nogmaals gewassen gedurende een dag of twee in helder water. Zo 

kwam de kalk eraf.  

5. De nog steeds natte huid werd uitgerekt op een rond of vierkanten frame. Door de huid 

uit te rekken veranderde men de structuur van de huid, waardoor het ondoorzichtig 

werd. Rekte men de huid niet uit, dan werd de huid doorzichtig en werd het als 

schrijfmateriaal minder goed bruikbaar.
8
 Dit transparantere materiaal werd gebruikt 

voor onder andere ramen. Het vastmaken van de huid aan het frame gebeurde met 

steentjes en draad. De uiteinden van de huid werden om steentjes gelegd en met draad 

werden de steentjes vastgemaakt aan het frame. De huid werd strakgetrokken en de 

draden konden steeds strakker gezet worden. Tijdens het uitrekken konden gaatjes of 

scheurtjes ontstaan daar waar de huid dunner was. Deze werden voor zover mogelijk 

dichtgenaaid, zodat de scheur niet groter kon worden. Voor de vrouwen onder ons: 

vergelijk het met nagellak smeren op een ladder zodat hij niet verder uitscheurt.  

6. De huid werd wel nog steeds natgehouden met warm water om uitdroging tegen te 

gaan. 

7. Vervolgens werd de huid nogmaals aan beide kanten geschraapt. Dit keer gebeurde dat 

met een lunellum (een mes dat de vorm heeft van een halve maan (voorbeeld)). 

Tijdens dit proces werd de huid steeds strakker getrokken.  

8. Hierna mocht de huid drogen. De huid kromp door de droging en kwam steeds 

strakker te staan. Wanneer de huid droog was werd er wederom geschraapt met een 

lunellum, wat dit keer veel geluid maakte. Door de huid in dit stadium te schuren werd 

het oppervlak zowel  gladder als matter, waardoor het beter beschrijfbaar werd.  

9. De steentjes werden losgehaald en het perkament werd opgerold. Nu kon het worden 

verkocht. Soms werd het perkament al door de perkamentmaker gesneden tot kleinere 

bladen. (video perkament maken)
9
 

 

 

 

 

                                                 
8
 Persoonlijke mededeling van perkamenthandelaar H. de Groot uit Rotterdam op 9 januari 2012. 

9
 http://www.youtube.com/watch?v=2-SpLPFaRd0&feature=BFa&list=FLNW68- cRcVSdASG13q9snBA&lf 

=plpp_video 
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Hoe werd papier gemaakt? 

In de derde eeuw voor Christus werd papier waarschijnlijk al uitgevonden door de Chinezen. 

In de dertiende eeuw kwam het via de handel in West-Europa terecht. Papier werd in eerste 

instantie gemaakt van katoen, dat werd verpulverd en nat gemaakt. Dit goedje werd gezeefd 

en geperst, waarop het te drogen werd gelegd. (voorbeeld) Pas vanaf de negentiende eeuw 

wordt papier gemaakt van hout, aangezien katoen toen echt te schaars was om papier in de 

benodigde hoeveelheden te maken. 

 

Van perkament/ papier naar manuscript 

Voordat een kopiist kon beginnen met het beschrijven van de vellen, moest er beslist worden 

of er op papier of perkament geschreven werd. Papier was goedkoper en kon in gelijke 

afmetingen worden gekocht. Perkament was echter sterker, dus van betere kwaliteit. Bij dure 

opdrachten werd er veelal gekozen voor perkament. Papier werd tevens pas vanaf de 

vijftiende eeuw regelmatig gebruikt voor het vervaardigen van boeken, hoewel het in Italië en 

Spanje al eerder werd gebruikt.
10

         

 Werd er gekozen voor perkament, dan moest men rekening houden met het oppervlak 

van het boek. Men was natuurlijk daarbij afhankelijk van de grootte van het dier en van het 

aantal dierenhuiden dat men qua prijs kon gebruiken. Voor een gemiddeld manuscript had 

men al zo’n vijftien tot twintig dierenhuiden nodig. Deze dieren werden overigens niet enkel 

voor hun huid geslacht. Wat er overbleef werd allemaal gebruikt en ging naar bijvoorbeeld de 

slager en de lijmmaker (die gebruikte onder andere de beenderen van de dieren).
11

  

 Het boek bestond uit paren van folia of bifolia. Een folio bestaat uit een recto en een 

versozijde, oftewel een voorkant en een achterkant. Als we folia in manuscripten aanduiden, 

specificeren we ook altijd of we het hebben we over de recto- of de versozijde. In de 

middeleeuwen was het namelijk geen standaard gebruik om de pagina’s te nummeren zoals 

wij dat nu doen. Tevens hadden boeken vaak, vooral vóór de dertiende eeuw, geen 

inhoudsopgaves. Dat maakt het voor de moderne onderzoeker soms lastig om bij bijvoorbeeld 

losse fragmenten na te gaan waar het zich in een manuscript bevond. Door aan te geven of we 

te maken hebben met een recto- of versozijde kunnen we aangeven op welke manier een folio 

was ingebonden in een boek.         

                                                 
10

 As-Vijvers,‘Over Schrapen, Schrijven, Verluchten en Binden’, 47. 
11

 As-Vijvers,‘Over Schrapen, Schrijven, Verluchten en Binden’, 48. 
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 Een aantal van deze bladen of folia werd in elkaar gevouwen, zodat ze in het midden 

konden worden vastgenaaid. Een dergelijke bundel werd een katern genoemd (quire in het 

engels, van quaternio= vier). Deze katernen werden bij elkaar gebonden in een boek, ook wel 

manuscript genoemd. Een katern bestond doorgaans uit acht bladen of vier bifolia. Katernen 

werden vaak wel genummerd, zodat de volgorde van de katernen duidelijk bleef bij het 

inbinden van het manuscript. Ook werd er gewerkt met custodes (steekwoorden als het ware). 

Het eerste woord van het volgende katern werd dan in de ondermarge op het laatste folio van 

het vorige katern geschreven. Voor de moderne onderzoeker kunnen de nummering of de 

steekwoorden een grote hulp zijn bij het reconstrueren van een manuscript. Bij perkament 

werd er ook rekening gehouden met haarzijde en vleeszijde. Haarzijde zat tegen haarzijde aan 

en vleeszijde tegen vleeszijde. In een manuscript kun je vaak ook zien wat welke zijde is door 

te kijken naar de kromming van het perkament. De haarzijde zal namelijk hol krullen en de 

vleeszijde bol. Tevens heeft de vleeszijde een grovere structuur en kan hij bijvoorbeeld meer 

gelig zijn.           

 In het geval van papier werd watermerkzijde tegen watermerkzijde geplaatst. Deze 

concepten werden bijna altijd toegepast. Waarom dit precies zo gedaan werd, is niet helemaal 

duidelijk, behalve dan dat het balans gaf. Als men een bepaalde vouwtechniek gebruikte, is 

het erg logisch dat haarzijde aan haarzijde kwam. (papier verticaal vouwen (bifolio), papier 

horizontaal vouwen (quarto), papier horizontaal vouwen (octavo)). Zo kwamen de zijdes naast 

elkaar te staan.          

 Boeken van perkament waren door dit vouwproces vaak langer dan dat ze breed 

waren. Dat ligt aan de vorm van de dierenhuid, die tevens langer zijn dan dat ze breed zijn. 

Hier komt de huidige vorm van boeken vandaan.       

 De kopiist en illuminator werkten aan een katern per keer. Dit katern kon al gemaakt 

zijn, maar het kon ook nog in originele staat zijn (dat van een groot vel perkament).
12

  

 Eerst werd het perkament van lijnen voorzien. Belijning had hetzelfde doel als nu, 

echter de belijning werd vaak dik aangezet in de duurdere boeken. Manuscripten zonder 

belijning waren vaak goedkoop en huisgemaakt. Tegenwoordig vindt men het juist slordig en 

onprofessioneel staan als er belijning gebruikt wordt. Belijning was onderdeel van een boek in 

de middeleeuwen. Het ging zelfs zo ver dat toen de gedrukte boeken in omloop kwamen, men 

na het drukken met de hand nog belijning toevoegde, zodat het er niet zo “naakt” uitzag en 

zodat het meer leek op een handgeschreven boek.     

                                                 
12

 De Hamel, Scribes and Illuminators, 20-6. 
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 (voorbeeld Fitzwilliam) Lijnen werden tot de twaalfde eeuw gemaakt met zogenaamde 

blinde lijnen, gemaakt met een metalen stylus of de achterkant van een mes. Dit had soms ten 

gevolge dat er per ongeluk door het perkament werd gesneden als men te hard drukte. Vanaf 

het begin van de twaalfde eeuw wordt er langzaamaan overgestapt op pennen van grafiet, lood 

of zelfs zilver.
13

 Vanaf de dertiende eeuw wordt er ook gewerkt met pen en inkt in de kleuren 

bruin, paars, groen en rood of een combinatie hiervan. Het belijnen was een lang proces, want 

het moest allemaal met de hand worden gedaan. Om ervoor te zorgen dat iedere folio dezelfde 

belijning had werd er gebruik gemaakt van gaatjes in de marge gemaakt met een priem (‘awl’ 

in het Engels), die in een keer meerdere folia kon doorprikken. 

 

Het schrijfproces 

Het schrijven van een manuscript werd gedaan met een veer. De veer kwam meestal bij een 

gans of zwaan vandaan. Deze veren hadden genoeg grip om lang mee te schrijven en de punt 

van de veer kon zo fijn gesneden worden als nodig was. Een rechtshandige kopiist kon het 

beste schrijven met een veer die van de linkerkant van de vogel kwam, aangezien deze een 

buiging naar rechts heeft. De buiging naar rechts zorgde ervoor dat de veer comfortabel in de 

hand lag bij een rechtshandige kopiist.
14

 De veer moest goed drogen voordat hij gebruikt 

werd, aangezien een verse veer te flexibel is om goed mee te schrijven. Het uiteinde van de 

veer moest regelmatig worden bijgesneden, omdat de punt snel sleet. De pen werd doorgaans 

vastgehouden tussen de binnenkant van de top van de wijs- en middelvinger en het uiteinde 

van de duim. De ringvinger en de pink werden gekruld, zodat ze niet in de weg zaten. Op deze 

manier stond de pen recht op het perkament. De hand van de kopiist raakte zo het perkament 

ook niet aan, zodat er geen inkt- of vetvlekken op kwamen.     

 In de hand waarmee de kopiist niet schreef hield hij een mes. Hiermee kon hij zowel 

zijn veer aanscherpen als fouten wegschrapen (men had nog geen Tipp-ex). Ook werd het mes 

gebruikt om het perkament mee op zijn plek te houden. Met het uiteinde van het mes werd het 

perkament aangedrukt, zodat het niet omhoog zou komen of zou bewegen. Men gebruikte 

hiervoor geen vingers of handen om vetvlekken te voorkomen. Wanneer de hoofdtekst, 

meestal met zwarte of donkerbruine inkt geschreven, klaar was, werden de titels geschreven 

in rode inkt (rubriceren van het Latijnse rubrico, letterlijk ‘ik kleur rood’). Tijdens het 

                                                 
13

 De Hamel, Scribes and Illuminators, 23. 
14

 De Hamel, Scribes and Illuminators, 29. 
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schrijven van de hoofdtekst moest de kopiist dus al bij voorbaat stukken openlaten. 

 Nadat de kopiist een folio had beschreven, werd de tekst op fouten gecontroleerd. Dit 

deed de kopiist zelf, of hij liet een collega zijn werk nakijken. Tijdens dit proces werden er 

vaak nog woorden weggeschrapt of toegevoegd. Het kwam ook vaak voor dat de kopiist 

tijdens het schrijven een verkeerde regel overschreef. Wanneer hij aan het overschrijven was 

onthield hij vaak het laatste woord van de zin. Soms gebeurde het dan, dat wanneer hij weer 

opkeek om de volgende zin over te schrijven, hij hetzelfde woord terugvond in een andere zin, 

zodat hij bij de verkeerde regel verder begon te schrijven.     

 Wanneer het schrijfproces klaar was, werd er wat kalk over het perkament gestrooid, 

zodat de inkt niet door zou lopen en om eventuele vetvlekken te verwijderen.  

 

De verluchting 

Vaak werd een werk ook nog verlucht, dat is, gedecoreerd. De term verluchten is een 

moderne vorm van het werkwoord verlichten, in de Latijnse taal illuminare. In de meest 

strikte zin van het woord betekent verluchten decoreren met goud of zilver (goud en zilver 

reflecteren licht waardoor ze gaan glanzen). Verluchting slaat desalniettemin ook op 

decoreren zonder goud of zilver. Decoratie varieerde van een simpele initiaal tot een hele 

pagina bewerkt met goud en rijke kleuren. (voorbeeld) De verluchting werd meestal niet 

uitgewerkt door de kopiist zelf, maar door een gespecialiseerde verluchter. Deze kon in 

hetzelfde atelier werken als de kopiist, maar het kon ook gebeuren dat een geschreven werk 

heel wat kilometers moest afleggen naar de verluchter. Het schrijfproces en het verluchtings-

proces waren dus meestal twee aparte stadia.      

 Van tevoren werd al bedacht waar de decoratie zou komen op een blad. Hiervoor 

werden, net als voor titels en koppen, tijdens het schrijfproces al expres stukken opengelaten. 

De lay-out van een handschrift was namelijk erg belangrijk, vooral in de duurdere 

handschriften. Het vergde veel planning. Decoraties werden meestal pas na het schrijven 

aangebracht. Men schreef dus van tevoren al als het ware “om een decoratie” heen. Dit is ook 

te zien bij overgeleverde werken die onvoltooid zijn gebleven. De tekst is dan al geschreven, 

er zijn kaders aangebracht voor de decoratie, maar de decoratie zelf ontbreekt. Soms werden 

er ook al korte instructies naast de tekst geschreven voor de verluchters over hoe de initiaal of 

afbeelding eruit moest zien. In de meeste gevallen werden deze instructies naderhand weer 
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weggehaald zodat het werk er netjes uit zag. Soms is te zien dat er over de instructies heen is 

geschilderd. 

1. De verluchter begon met het lichtjes tekenen van de afbeelding of versiering. Dit deed 

hij met een metalen pen, welke een dun lijntje achterliet op het perkament of papier. 

Nadien werd de tekening met inkt overgetrokken. Nu was de voorstelling van de 

decoratie duidelijk.    

2. De volgende stap was het aanbrengen van bladgoud of goudpoeder. Bladgoud en 

goudpoeder werd gemaakt van echt goud. Bladgoud is goud dat tot hele dunne 

velletjes geslagen is. Van één dukaat konden ongeveer 145 blaadjes bladgoud worden 

gemaakt. Om ervoor te zorgen dat de velletjes niet aan elkaar plakten gebruikte men in 

de middeleeuwen goudvlies (‘Goldschlagershaut’ in het Duits). Goudvlies is het 

buitenvlies van de blinde darm van een koe. (voorbeeld goudvlies en darmleer, dat 

gelooid is). Het bladgoud kon op twee manieren worden aangebracht. Een deel van de 

afbeelding kon worden behandeld met een soort lijm, waarna het bladgoud erop werd 

gelegd. Nadat de lijm droog was werd het bladgoud opgepoetst of gepolijst, zodat het 

ging glanzen. Men moest zeer voorzichtig zijn met het aanbrengen en polijsten van het 

bladgoud, aangezien het vaak dunner was dan het dunste velletje papier. Het polijsten 

gebeurde traditioneel met een hondentand die op een handvat was bevestigd en werd 

gedaan vóór de decoratie, zodat men geen decoratie zou beschadigen. Door het 

polijsten viel het overtollige bladgoud vanzelf van de afbeelding. Deze methode was 

vooral gebruikelijk in vroegmiddeleeuwse werken. Een tweede methode was het 

ophogen van het gedeelte waar het bladgoud moest komen. Dit gebeurde met een 

kleverig goedje gemaakt van morter, dat bestond uit lood en roodachtige klei. 

Vervolgens werd het bladgoud daarop geplaatst en werd het stevig aangedrukt en 

gepolijst. Door de verhoging ving het goud van meerdere kanten licht. De glans die 

met teweeg bracht met het polijsten vergaat niet, aangezien goud niet vervaagt of 

verkleurt met de tijd. Bladgoud dat 600 jaar geleden is gepolijst, glanst vandaag de 

dag nog even mooi als op de dag dat het gepolijst was. (video)
15

   

 Het goudpoeder werd aangebracht als een soort verf. Het poeder werd gemixt 

met onder andere Arabische gom. Het werd aangebracht met een pen of kwastje. 

Goudpoeder gaf minder glans dan bladgoud.    
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3. Na het aanbrengen van het bladgoud was het de beurt aan de verf om aangebracht te 

worden. Het schilderen werd meestal uitbesteed aan weer een ander persoon. Eerst 

werden de grotere oppervlakken beschilderd. Vervolgens werd de schaduw 

aangebracht en als laatste werden de details geschilderd. Het verven werd met een 

penseel gedaan. Op de verschillende pigmenten en verfbestanddelen gaan we in 

tijdens onze derde bijeenkomst.  

4. De meeste illuminators factureerden, net als de kopiisten, per werk, dus per aantal 

afbeeldingen/initialen in plaats van per uur. Over het algemeen werkten ze veel voor 

weinig geld.
16

 Al het werk moest trouwens in het daglicht gebeuren, dus in de winter 

kon men veel minder gedaan krijgen. 

 

Het bindproces 

Wanneer ook de decoratie klaar was, kon het boek gebonden worden. Maar niet voordat het 

een laatste controle had ondergaan om alle sporen van de productie uit te wissen. Toch werd 

hier nog wel eens iets vergeten.        

 Alle folia waren nu nog losse blaadjes. Ze werden in de goede volgorde gelegd en in 

elkaar gevouwen, zodat het katernen werden. Deze katernen werden, zoals eerder al gezegd, 

in het midden vastgemaakt met naald en draad. Daarna werden de katernen tevens aan elkaar 

vastgemaakt, zodat een hele serie van vastgeregen katernen ontstond. De katernen werden 

hierna gesneden, zodat alle katernen van gelijke afmetingen werden en zodat de prikgaatjes 

voor de liniëring en dergelijke niet meer zichtbaar waren.
17

 Toch kun je vaak de prikgaatjes 

nog wel zien zitten. De katernen werden nu aan de kaft, vaak een houten plat, van het boek  

vastgemaakt. Boekbanden konden ook van perkament of van leer gemaakt zijn. Een houten 

kaft kon bekleed worden met leer of met stof. In leer kon men nog patronen drukken en de 

herkomst van een boek is soms af te lezen aan het patroon dat in de leren kaft gedrukt staat. 

Patronen waren namelijk, hoe klein de verschillen soms ook zijn, vaak uniek aan een bepaalde 

werkplaats of stad. Het materiaal dat gebruikt werd om de band te bekleden hing af van het 

doel van het boek en het prijskaartje dat eraan kon hangen. Dit werd vooraf besproken met de 

opdrachtgever. 
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Cursus deel 2: Het Middeleeuwse schrijven 

 

 

Zoals vorige keer al ter sprake kwam, schreef men in de middeleeuwen voornamelijk met 

veren. Bij voorkeur gebruikte men de ganzenveer, waarbij de top van de linkervleugel het 

beste schreef voor de rechtshandige kopiist. Dit heeft te maken met de curve naar rechts. Het 

schrijven met een veer gaat er heel anders aan toe dan het schrijven met een balpen. Door de 

structuur van een veer is het erg lastig om omhoog te schrijven. Dit probeerde men dan ook 

zoveel mogelijk te voorkomen. Voor een middeleeuwse schrijver was het handiger om 

bijvoorbeeld bij het schrijven van een ‘o’ op zijn minst twee lijnen te zetten in plaats van 

één.
18

 (voorbeeld PowerPoint) U kunt hier zien dat de zowel rechterkant als de linkerkant van 

de o in een lijn naar beneden worden gezet. Ook bij de v is zit goed te zien. Probeert u op een 

blaadje maar eens uit hoe de v normaal door ons geschreven wordt (in één vloeiende 

beweging) ten opzichte van de v die in twee delen is opgebouwd. Het schrijven met een veer 

is arbeidsintensiever vanwege de schrijfbewegingen, maar ook omdat de schrijver steeds moet 

indopen, bijslijpen en de ondergrond niet mag aanraken.    

 Gedurende de middeleeuwen is er een heel scala aan verschillende schriften voorbij 

gekomen. Om u een indruk te geven van wat er zoal werd gebruikt aan schriften en hoe deze 

schriften zich hebben ontwikkeld zal ik een aantal voorbeelden geven in chronologische 

volgorde. Zo krijgt u een idee van de ontwikkeling van het schrift. Eerst zal ik echter wat 

algemene zaken vertellen. We zullen in het kort gaan kijken naar het gebruik van cijfers in 

handschriften, de verdeling van een tekst in kolommen en de indeling van hoofdtekst en 

aantekeningen, oftewel glossen.  

 

Cijfers 

In Europese middeleeuwse handschriften kom je eigenlijk maar twee verschillende manieren 

tegen waarop getallen worden weergegeven. Ten eerste werden de Romeinse cijfers 

overgenomen van de Romeinen in het schrift. (voorbeeld) Tot de tiende eeuw na Christus 

waren dat de enige tekens die in het westen werden gebruikt om getallen weer te geven. De 

Romeinse cijfers staan doorgaans tussen twee punten, zodat het voor de lezer duidelijk is dat 
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er sprake is van cijfers in plaats van woorden. Vanaf de tiende eeuw begint men ook de 

Arabische cijfers te gebruiken. Dit zijn de cijfers die we nog gebruiken. Pas vanaf de 

veertiende/vijftiende eeuw worden de Arabische cijfers regelmatig gebruikt. De Arabische en 

de Romeinse cijfers werden vanaf de tiende eeuw tot de vijftiende eeuw door elkaar gebruikt. 

Oorspronkelijk komen de Arabische cijfers uit India.
19

 De Arabieren werden door de handel 

bekend met de Indiase manier van het opschrijven van getallen. De Arabieren ontwikkelden 

aan de hand van deze cijfertekens twee verschillende soorten tekens; de Oost Arabische 

tekens en de West Arabische tekens. (voorbeeld) De Oost Arabische tekens verschillen vooral 

met de West Arabische tekens in het feit dat er variatie is in de schrijfwijze van de tekens 

(voornamelijk bij de tekens voor 4, 5 en 6) . De Oost Arabische tekens worden tegenwoordig 

nog steeds in Arabië gebruikt, terwijl de West Arabische tekens hier gebruikt worden.  

 

Kolommen 

Het was niet ongebruikelijk om het werk op te delen in kolommen. Dit was een goede 

oplossing om een vol blad met tekst toch leesbaar te houden. Denk maar eens aan een krant, 

waarbij de tekst is verdeeld in vlakken. Zonder deze vlakken zou het zeer onoverzichtelijk 

worden. (voorbeeld) Gedurende de middeleeuwen zijn er verschillende tendensen te zien wat 

betreft het aantal kolommen; het aantal varieerde per eeuw en per soort tekst en was meestal 

gerelateerd aan het formaat van het handschrift.
20

 Een vroegmiddeleeuwse codex (een 

gebonden boek) heeft vaak meerdere kolommen, net zoals de rollen die hadden voordat het 

boek werd uitgevonden. Karolingische manuscripten (vanaf ongeveer 800) hebben vaak maar 

één kolom (oftewel één bladvullende tekst), net zoals de humanistische imitaties daarvan uit 

de Italiaanse Renaissance. Romaanse (West-Europese, tussen 1000-1200) en gotische werken 

(tussen 1200-1500)  hebben doorgaans twee of meer kolommen. Getijdenboeken (een boekje 

dat leken in de middeleeuwen gebruikten voor het persoonlijke gebed) worden gekenmerkt 

door het hebben van één kolom en zijn vaak ook klein. Brevieren ofwel breviaria (boek met 

gebeden die geestelijken hebben om dagelijks uit te bidden) hebben er vaak drie en hebben 

dan ook een groot formaat. Soms is een bepaald soort tekst erg duidelijk te herkennen aan het 

aantal kolommen dat het heeft. 
21
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De verdeling van een tekst 

Middeleeuwse manuscripten, vooral ‘geleerde’ werken, hadden vaak een indeling met een 

hoofdtekst, waarbij er ruimte werd vrij gemaakt voor glossen (uitleg en aantekeningen bij de 

hoofdtekst). Voor de glossen werd een andere ruimte op het blad gereserveerd dan voor de 

hoofdtekst. In de vroegmiddeleeuwse periode bijvoorbeeld was het gangbaar om met twee 

kolommen te werken; een kolom voor de hoofdtekst en een kolom voor de glossen.
22

 De 

kolom voor de hoofdtekst kon daarbij breder zijn. Vanaf de twaalfde eeuw komt er een 

nieuwe standaard op, namelijk het samenvoegen van hoofdtekst en glossen in één enkel blok. 

Het verschil tussen de hoofdtekst en de glossen zit hem dan in het verschil in schrift en in 

lettergrootte. Een variatie hierop was het gebruik van twee kolommen met aan weerszijden 

glossen (‘glossa cum textu inclusso’). (voorbeeld)  

Dan zullen we nu verder gaan op de verschillende soorten schrift. 

 

Majuskel en Minuskel 

Het schrift dat u hier ziet (van de voorbeelden “schrijven met een veer”) noemen we de 

capitalis, ook wel aangeduid als majuskel. Dit is te vergelijken met onze huidige hoofdletter. 

Tot de derde eeuw na Christus was dit het schrifttype dat het meest gebruikt werd bij de 

Romeinen. Vanaf de derde eeuw na Christus begonnen de Romeinen langzaamaan gebruik te 

maken van de minuskel (dat overigens al vanaf de eerste eeuw na Christus in ontwikkeling 

was), die te vergelijken is met onze kleine letter. (voorbeeld) Deze geleidelijke overstap liep 

bijna parallel aan de (geleidelijk) overstap van de papyrusrol naar de codex (de huidige 

boekvorm). De majuskel werd geschreven tussen twee denkbeeldige lijnen en alle letters 

waren even groot. (voorbeeld) Het minuskelschrift werd geschreven tussen vier denkbeeldige 

lijnen, waarbij de letters niet allen even groot zijn. (voorbeeld) Zoals u ziet, komen de 

schachten van de letters van de minuskel boven en/of onder de oorspronkelijke twee lijnen uit. 

Typerend voor het minuskelschrift is ook de verbinding tussen letters (zoals wij herkennen bij 

het aan elkaar schrijven). Uit het minuskelschrift is het latere Karolingische schrift ontstaan. 

 Tevens was er een verschil tussen het formele schrift (boekschrift) en het cursief; het 

informele schrift. Het cursief was een sneller schrift. Letters werden vaak ook samen 

geschreven, oftewel aan elkaar vastgemaakt (we noemen dit ligatuur). Het cursief werd met 
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een kleinere veer geschreven dan het formele schrift en was een versimpelde vorm van het 

boekschrift. 

 

Het Karolingische schrift (780-1100)   

Tijdens de regeerperiode van Karel de Grote (742-†814) werd er een begin gemaakt met de 

ontwikkeling van een schrift dat later de geschiedenis inging als het Karolingische schrift. 

Karel de Grote heeft zelf een grote rol gespeeld in het teweegbrengen van het Karolingische 

schrift. Hij zorgde er door zijn reformatie van de kerkelijke Latijnse cultuur voor, onder het 

motto Renovatio Imperii Romanii (Renovatie van het Romeinse Rijk), dat het Latijn, dat sinds 

de val van het Romeinse Rijk een slechte naam had gekregen, een opleving had. In Latijnse 

teksten zoals de bijbel stonden rond de tijd van Karel de Grote door het verval van de Latijnse 

taal veel fouten. Door de vele kloosters die in de tijd van Karel de Grote werden gesticht werd 

het Latijn meer gebruikt. Dit had ook een groot effect op het schrift, dat door de vele 

verschillende volkeren die binnen het rijk van Karel de Grote vielen, alles behalve uniform te 

noemen was. Dat ging in tegen het idee van Karel de Grote van één (Romeins) rijk. Onder 

Karels heerschappij kwam er meer eenheid in het schrift, waardoor de leesbaarheid van het 

schrift werd vergroot.          

 Het doel van Karel de Grote’s onderwijsreformatie was het leveren van goed 

onderwezen clerici aan zowel de oudere als de nieuwe gebieden van zijn rijk.
23

 Door contact 

tussen kloosters kon het verbeterde schrift zich verspreiden (detail: in deze periode (rond 800) 

is ook het vraagteken opgekomen). Karel de Grote liet de meest geleerde man die hij kon 

vinden naar Aken komen om zichzelf en zijn omgeving te laten onderwijzen.
24

 Deze geleerde 

man was de Angelsaksische priester met de naam Alcuinus van York. Toen Alcuinus in 796 

met pensioen ging, kreeg hij de leiding over de Sint-Martinusabdij in Tours. Er wordt gezegd 

dat Alcuinus het Karolingisch minuskelschrift heeft ontwikkeld. Toch is dat wat kortzichtig, 

aangezien de minuskel zich al  rond de kroning van Karel had ontwikkeld. Daarbij komt dat 

het schrift van Tours pas rond 825 echt uniform en Karolingisch te noemen was.   

 Tussen 810 en 820 begon men in de meeste kloosters over te stappen op wat wij 

tegenwoordig het pre-Karolingische schrift noemen.
 25

 In de vroege en middel-Karolingische 

periode (ongeveer 900-1000) werd er door de kopiisten veel aandacht geschonken aan de 
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kalligrafie (kunst van het schoonschrift), waarbij versieringen en krullen veel werden 

toegepast. Teksten uit deze periode kunnen mede worden gelokaliseerd aan de hand van de 

versieringen.           

 Natuurlijk zijn er verschillen te vinden in het schrift tussen verschillende landen, maar 

over het algemeen is het Karolingische schrift zeer duidelijk te herkennen. Een aantal 

herkenningspunten zijn: (voorbeeld van Karolingisch schrift) 

- Knotsvormige stokken. 

- Afglijdende a, oftewel schuin aflopend. 

- Bijna altijd een lange s. 

- E met rechte horizontale streep. 

- Rechte d. 

Naast herkenningspunten in het schrift zijn er een aantal andere overeenkomsten in het 

Karolingisch schrift. 

- Weinig ligaturen. 

- Regelmatig en breed schrift. 

- Woordscheidingen. Woorden werden voor het Karolingische schrift doorgaans bijna 

aan elkaar geschreven. Dit maakt het voor de moderne lezer erg lastig te lezen. Vanaf 

de achtste eeuw worden er ruimtes tussen de woorden geplaatst. 

- Minder afkortingen. Het lezen van een tekst met veel afkortingen was niet zonder 

moeilijkheid. Een voordeel hiervan was wel, dat je meer tekst per folio kwijt kon. 

Toch werd er in de Karolingische periode minder afgekort en samengevoegd 

(ligaturen). Dit werd bewust gedaan om de leesbaarheid van de tekst te verbeteren.
26

 

- Schrijven in één kolom, oftewel bladvullend. 

Het Karolingische schrift werd steeds meer gebruikt in steeds meer tekstsoorten. Er was in de 

Karolingische periode hierdoor geen sprake meer van gebruiksschrift en boekschrift. Het was 

snel te schrijven en vooral ook snel aan te leren voor de kopiist. Men kon dus snel aan de slag 

en meer werk verrichten in minder tijd. Dit was, naast de druk die werd uitgeoefend door 

Karel de Grote, een goede reden waarom het Karolingische schrift zich zo snel heeft verspreid 
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door Europa.
27

 Het Karolingische schrift vormt trouwens de basis voor onze huidige 

drukletters. 

Het Pre-gotische schrift (1100-1200) 

Vanaf de elfde eeuw begint er weer een ander schrift op te duiken in België en Noord-

Frankrijk, namelijk het Pre-gotische schrift. Rond de wisseling van Karolingisch schrift naar 

gotisch schrift begon het schrijven niet meer alleen het werk van kloosters te worden. De hele 

westerse maatschappij onderging een grote verandering. Er was namelijk sprake van 

verstedelijking, waarbij de steden belangrijke handelsplekken werden. Hierdoor werd de 

afstand van en naar de handel groter en werd het een vereiste om afspraken en contracten 

schriftelijk in plaats van mondeling vast te leggen. Door de opkomst van de handel werd het 

dus noodzakelijk dat niet alleen meer de monniken het schrijven machtig waren. Ook niet-

geestelijken moesten nu kunnen lezen en schrijven, om zich staande te kunnen houden binnen 

de veranderende maatschappij. Dit had tot gevolg dat er stedelijke scholen werden opgericht, 

waar men leerde lezen, schrijven en rekenen. Ook was er scholing voor de kopiist in spe. 

Typerend voor het Pre-Gotische schrift zijn (voorbeeld): 

- Rechte a. 

- Schuinere d. 

- E met een schuine streep naar boven. 

- Lange en korte s komen beiden voor. Korte s wordt aan einde van een woord gebruikt. 

Andere overeenkomsten die men in het Pre-Gotische schrift ten opzichte van het 

Karolingische schrift vindt zijn: 

- Smallere letters. 

- Hoekiger letters. 

- Meer contact tussen de letters (aan elkaar schrijven). 

- Kortere stokken. 

- Vaak wordt er in twee kolommen geschreven. 

 

 

                                                 
27

 Engelhart, Klein, 50 Eeuwen Schrift, 149. 



 21 

Het gotische schrift (1200-1500) 

Gotische kwaliteits-kopiisten moesten meerdere schriften meester zijn, dus was het belangrijk 

dat zij een degelijke scholing kregen. Soms kan men het leerproces van een leerling-kopiist 

nog zien in vroeg- kloosterlijke manuscripten.
28

 Een goede kopiist begint een boek (dit is 

waarschijnlijk een meester), waarop een mindere kopiist (de leerling) verdergaat en de goede 

kopiist af en toe een stuk tekst schrijft als om te laten zien hoe het moet. Huisstijlen werden 

op deze manier doorgegeven binnen een klooster of kopieer-atelier (werkruimte). Toch blijft 

het lastig om een bepaald manuscript toe te wijzen aan een specifieke plek door enkel naar het 

schrift te kijken, omdat er altijd invloeden van buitenaf waren, waardoor het schrift niet 

uitzonderlijk genoeg bleef.
29

          

 Het lezende deel van de bevolking werd dus groter, wat weer tot gevolg had dat er 

meer schrijfwerk te doen was. Ook de adel zorgde voor meer werk voor schrijvers en 

kopiisten. In de gotische periode werkte het aanzien verhogend om de kunst en de wetenschap 

stimuleerde.
30

 De adel stimuleerde daarom de boekproductie; zij traden vaker op als 

opdrachtgever. Tevens werd het een soort wedstrijd wie zich het meest luxe en mooist 

versierde werk had kunnen veroorloven. Boeken werden de plasma-schermen van de 

middeleeuwen, waarmee men kon opscheppen en kon imponeren.  

Typerend aan het gotische schrift zijn onder andere (voorbeeld):
31

 

- Fijne, schuine, streepjes worden toegevoegd aan de boven- en onderkant van de letters. 

Omdat de letters elkaar hierdoor kunnen raken, lijkt het soms of het schrift aan elkaar 

is geschreven. 

- Strepen die de hoogte in gaan worden benadrukt door middel van spatelvormige 

uiteinden. In het Noorden zijn de uiteinden vanaf de veertiende eeuw gevorkt.  

- Alle letters staan op de (denkbeeldige) lijn van een regel, terwijl letters als de s en de f 

in het Karolingisch (en Pre-gotisch) onder de lijn worden geschreven.  

- Het meest typerende verschil tussen het Karolingische minuskel en het Gotische 

schrift (textualis) is het rechter maken van alle stokken van letters. De meest gebruikte 

schriftvorm in de Gotische periode is de Littera Textualis. Dit is hét boekschrift van 

deze tijd en heeft zich gevormd uit het Karolingische schrift. Heel typerend aan de 
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Littera Textualis is het gebruik van drie soorten a. We noemen ze de kopjes-a, de 

buikjes-a en de hokjes-a. (voorbeeld) De kopjes a, zoals te zien, komt voort uit de 

Karolingische a, echter hij is wat rechter. De buikjes-a komt voort uit de kopjes-a. De 

hokjes-a is goed te herkennen door zijn rechte linkerkant. Ook is deze a bijna helemaal 

afgesloten, zodat hij in en tekst soms moeilijk te herkennen is als a. Soms is het heel 

erg moeilijk om te geloven dat men dit schrift zo klein kon schrijven. Er zijn 

bijvoorbeeld bijbeltjes geproduceerd ter grootte van een vinger bij een vinger. 

(voorbeeld) 

 

Inleiding Transcriberen 

Transcriberen is het overschrijven van een tekst in een andere vorm. Voor middeleeuwse 

teksten betekent dit vaak dat men een middeleeuws handschrift overzet naar een modern 

schrift of een getypte tekst. Het transcriberen van een middeleeuwse tekst is vooral in het 

begin een lastige en tijdrovende taak, aangezien je altijd eerst aan een bepaald schrift moet 

wennen. Ook de afkortingen die in de middeleeuwen gebruikt werden, voor zowel Latijnse 

teksten als teksten in de landstaal, zijn soms lastig te ontrafelen. We zullen zo een aantal 

afkortingen gaan bekijken die het meest gebruikt werden.     

 Bij het transcriberen van een middeleeuwse tekst worden meestal een aantal stelregels 

aangehouden. Bijvoorbeeld: het uitschrijven van afkortingen wordt normaliter in cursief 

gedaan. Letters die door de tand des tijds niet zo goed meer te onderscheiden zijn worden 

doorgaans tussen vierkante haakjes geplaatst. Met dit soort stelregels is het bij iedere 

getranscribeerde tekst te achterhalen hoe de middeleeuwse tekst er ongeveer uitzag.  

 Het leuke aan transcriberen is niet alleen dat je een tekst leesbaar kunt maken voor het 

moderne publiek, maar ook dat je echt bezig bent met de middeleeuwse tekst. Door zo 

intensief naar de tekst te kijken kun je je een beter beeld vormen van hoe de tekst geschreven 

was en wat een proces het moet zijn geweest om de tekst tot stand te krijgen. Hoewel het 

soms frustrerend kan zijn om een handgeschreven tekst te ontrafelen, is het voornamelijk leuk 

puzzelen. Zometeen gaan we zelf aan de slag met een Latijnse handgeschreven tekst. Eerst zal 

ik een aantal gebruikelijke afkortingen en tekens laten zien. 

1. Het &-teken (ampersand) is een ligatuur voor het Latijnse et. 

2. De t met een lusje erboven staat voor -ter/-tur 

3. De e met een streepje erboven staat voor est (Latijns voor is) 
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4. sps met een streep erboven staat voor spiritus (‘geest’) 

5. De p met een streepje door de stok staat voor –per 

6. De q met twee puntjes erachter staat voor –que 

7. Dubbele punten of de puntkomma kunnen ook voor rusten staan, vergelijkbaar met 

onze huidige komma en punt. 

 

Opdracht Transcriberen Aberdeen Bestiary (voorbeeld) 

The Aberdeen Bestiary (Aberdeen University Library MS 24) is een bestiarium uit Engeland. 

Rond 1200 is het zowel geschreven als verlucht in Engeland zelf. Een bestiarium is een soort 

encyclopedie met daarin beschrijvingen van vele soorten dieren en flora. De dieren kunnen 

zowel echt als niet-bestaand zijn. Het doel van een bestiarium was niet het geven van een 

wetenschappelijk overzicht, maar het beleren en vermaken (niet in de huidige zin van het 

woord) van de lezer. Het beleren werd gedaan door bij ieder onderwerp een morele boodschap 

toe te voegen.  

 

Transcriptie (voorbeeld) 

In\ pr\in\ci\pio\ cre\av\it\ de\us\ cel\um\ et ter\ram.\ Terra autem erat inanis et vacua, et 

tenebre erant\ super faciem abyssi, et spiritus domini ferebatur super aquas.\ Dixitque deus: 

Fiat lux. Et facta est lux. Et vidit deus luc\em quod esset bona, et divisit lucem a tenebris.\ 

Appellavitque lucem diem, et tenebras noctem. Fac\tumque [e]st vespere et mane, dies 

unus.\
32

 
 

 

Vertaling (voorbeeld) 

In het begin creëerde God de hemel en de aarde. En de aarde was zonder vorm, en (zij was) 

leeg; en duisternis was op het gezicht van de grondeloze diepte. En de geest van God kwam 

op het gezicht (oppervlakte) van de wateren. God zei: Laat er licht zijn. En er was licht. En 
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God zag het licht, dat het goed was, en hij scheidde het licht van de duisternis. En hij noemde 

het licht dag, en de duisternis nacht. En zo werden de avond en de ochtend dag één.
33

 

(Genesis, 1: 1-5). 

Zoals te zien is op de afbeelding staat de eerste zin van het boek niet in het tekstgedeelte zelf, 

maar in de versiering. Op de versiering zelf is God te zien die met zijn rechterhand zegent en 

in zijn linkerhand een boek vasthoudt. Naast dat hij een kruisnimbus om zijn hoofd heeft om 

aan te geven dat hij heilig is, zijn er drie cirkels om hem heen getekend. Deze staan 

waarschijnlijk voor de vader, de zoon en de heilige geest. God staat op vier verschillende 

ondergronden. Deze zouden kunnen staan voor de vier elementen, namelijk de aarde, de lucht, 

vuur en water. Bovenaan de pagina zien we letters en cijfers staan. Dit zijn 

inventarisatienummers, die in de zestiende eeuw met de hand zijn toegevoegd. 

 

De Gedrukte Letter (vanaf ongeveer 1450) 

Ten slotte wil ik graag nog iets vertellen over de opkomst van de gedrukte letter. Deze 

ontwikkeling luidt namelijk het begin van het einde in van de handgeschreven boeken. In 

West-Europa worden er vanaf de vijftiende eeuw boeken gedrukt. Dit gebeurt naar aanleiding 

van de uitvinding van Johannes Gutenberg rond 1450. Gutenberg vindt de losse drukletters 

uit, waardoor het mogelijk wordt om goedkoper en sneller te drukken. Dit heeft een groot 

voordeel ten opzichte van de blokboeken die in de Nederlanden rond dezelfde tijd worden 

gemaakt. Een blokboek is een blok hout waaruit in spiegelbeeld de af te drukken tekst wordt 

gesneden. Met het blokboek kan men dus maar één bladzijde tekst afdrukken. Bij de 

drukletters schuift met losse letters op een blok, die men er na het drukken weer vanaf kan 

halen om ze vervolgens voor en andere tekst opnieuw te gebruiken. Na de uitvinding van 

Gutenberg gaat het heel erg hard met de gedrukte boeken. Rond 1540 worden dan ook bijna 

geen handgeschreven boeken meer geproduceerd. Dit proces is dan te duur en te tijdrovend 

ten opzichte van de gedrukte werken.        

 In de eerste periode dat er boeken worden gedrukt, lijken de letters expres heel erg op 

die van een handschrift. Het is dan soms ook erg moeilijk om te zien of een werk uit die tijd 

nou handgeschreven of gedrukt is. Tevens worden in het begin de initialen en tekeningen nog 

met de hand gemaakt, zodat het nog meer lijkt op een handgeschreven boek. Naarmate de tijd 

vordert, wordt er een meer standaard lettertype ontwikkeld voor de drukwerken, dat 
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uiteindelijk uitmondt in het huidige lettertype.       

 Om af te sluiten heb ik nog een voorbeeld van een gedrukt boek waarin de letters erg 

lijken op handgeschreven letters. (voorbeeld) Dit is een boekje van Antonius van Hemert, Een 

devoot ende seer troostelijck boecxken [...] haren ghebeden (Antwerpen, Symon Cocus: 

1548). Het boekje is ongeveer veertien bij negen centimeter groot. De tekst is door zijn 

handgeschreven uiterlijk voor de moderne lezer dan ook niet gemakkelijk op het eerste 

gezicht te lezen. Laten we het eens proberen te lezen: (voorbeeld) 

Dit boecxken is ghedeylt in  

drie deelen. Dat eerste deel spreect van troost  

inde castidinghen Gods/ als van siecten/ leem 

den/ sterften/ dieren tijt/ hongher/ commer/ ar- 

moede/ waterschade/ oorloghe/ onuruchtbaer- 

heyt/ ende dyer gelijcken. 

 

Dat 2
(e)

 deel van dit boecxken  

spreect van troost in becoringhen des duyuels/  

des werelts/ ende ons eyghen vleeschs/ van ver- 

uaernissen/ van tooueryen. etcetera. 

 

Dat 3
(e)

 deel van dit boecx- 

ken/ spreect van troost in veruolghingen der  

menschen/ als van spiticheyt/ verwitinghe/ be- 

kiuinghe/ heymelike clappinghe/ verraderye/  

loghentale/ scande/ schade in ons goet/ zaghen  

in ons lichaem. etcetera. 

 

Den goet willighen leser  

wenscht Anthonis van Hemert troost ende vrede inden Heere.      

Meer boecken te maken (seyt Sa- 

lomon) en is gheen eynde/ ende     Eccl. 12 
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veel ouerpeysens is een quellin- 

ghe des vleeschs. Het slot der re- 

denen is dit. Vreest God/ ende hout  

zijn ghebot. Ende Christus seyt selue dat bouen  

alle een dinc sonderlinghe van noode is/ het welc   Luce. 10 

ooc dat beste is/ dat van ons niet ghenome
34
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Cursus deel 3: Verluchting in middeleeuwse manuscripten 

 

 

Vanaf de laat antieke periode werd het gebruikelijk om initialen te vergroten en te bewerken 

met kleuren. Niet alleen zag een bewerkte initiaal er mooi uit, het was ook een goede methode 

om het begin van een tekst aan te geven. Met kon in een oogopslag zien waar de hoofdtekst, 

het hoofdstuk of het tekstonderdeel begon.
35

 Simpele afbeeldingen zoals diagrammen in 

wetenschappelijke teksten werden wellicht getekend door de kopiisten. In de zesde eeuw, in 

de Regel van Sint Benedictus, wordt niet gerefereerd aan het decoreren van een boek, enkel 

aan het belang van het schrift. In deze periode worden er ook in de manuscripten nog geen 

verwijzingen gemaakt naar de verluchters, hoewel men soms al wel namen tegenkomt van 

kopiisten. De Regel van Sint Benedictus zegt wel iets over de handwerkmannen in het 

klooster (in hoofdstuk zevenenvijftig ‘Aangaande handwerkmannen in het Klooster’), 

namelijk: Als er handwerkmannen (artifices) in het klooster zijn, moeten zij het nastreven om 

hun ambacht (faciant ipsas artes) met alle nederigheid uit te voeren, nadat de abt zijn 

toezegging heeft gegeven.
36

 Deze regel kan deels verklaren waarom kloosterlijke 

illuminatoren zo lang anoniem zijn gebleven. Vanaf de zevende eeuw na Christus wordt het 

gebruikelijker om decoratie in werken te vinden. Men komt vanaf die tijd af en toe een naam 

van een verluchter tegen, maar dit is ongewoon. Een voorbeeld is de negende eeuwse Ierse abt 

van Birr genaamd Macregol. In een van de Evangelies uit de Bodleian Library in Oxford staat 

in het colofon:  

‘Macregol schilderde deze Evangelies. Wie deze vertellingen moge lezen en snappen, laat hem bidden voor 

Macregol de kopiist.’
37

 

Vanaf het moment dat er hulp buiten de kloosters wordt gezocht, in de elfde en de twaalfde 

eeuw, werken monniken en leken samen. Dit is soms te zien in een afbeelding, waarvan een 

bekend voorbeeld Hildebertus met Everwinus is (voorbeeld). De verluchter Hildebertus 

(pictor in de afbeelding) heeft hier in een sacramentarium uit 1136 een zelfportret gemaakt 

onder een afbeelding van de heilige Gregorius de Grote. We zien Hildebertus die samen met 

een kopiist aan het werk is aan een stuk tekst. Zijn assistent Everwinus houdt de verfpotten 

vast voor zijn schrijvende meester. Een ander bekend zelfportret van Hildebertus staat in een 
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kopie van de Civitatas Dei (‘Over de stad Gods’) van Augustinus. (voorbeeld) Hier zien we 

Hildebertus, met tonsuur (een kenmerk van leden van kloosterordes en lagere clericale 

wijdingen), aan het werk. Hij wordt echter afgeleid door een muis op zijn eettafel (‘mensa 

hildeberti’) die zojuist een kip in een schaal van de tafel heeft gestoten. Hildebertus staat op 

het punt om iets dat lijkt op een spons naar de muis te gooien. De tekst die hij zojuist heeft 

neergeschreven leest pessime mus, oftewel ellendige muis. Zijn seculiere assistent en leerling 

Everwinus is een rankendecoratie aan het maken. Hildebertus wordt in beide afbeeldingen 

afgeschilderd als een schrijver, met al zijn attributen. Hildebertus staat hier symbool voor het 

werk van een kopiist en een verluchter, dat in deze tijd van monnikenwerk nog samen kon 

gaan. Nadat de manuscriptproductie vergroot werd vanaf de dertiende eeuw en nadat de 

seculiere verluchters standaard worden, zien we vaker afbeeldingen of zelfportretten van 

illuminatoren in zowel religieuze teksten als profane teksten (in de volkstaal). Toch is van 

deze afbeeldingen lang niet altijd duidelijk wie de illuminator is. Meestal stond er geen naam 

bij de portretten, zodat we nu vaak helaas nog niet weten wie we voor ons hebben. Een 

voorbeeld hiervan is een afbeelding in een kopie uit 1448-9 van de Mare Historiarum van 

Giovanni Colonna.
38

 (voorbeeld) Hier zien we een seculiere illuminator aan het werk in zijn 

atelier, terwijl hij bezoek krijgt van Jean Jouvenel des Ursins, een invloedrijke beschermheer 

en kanselier van Frankrijk. De illuminator heeft het embleem van des Ursins op zijn mouw, 

dus we kunnen aannemen dat deze illuminator in dienst van de kanselier was. Het is 

opvallend dat de illuminator aan het werk is in een reeds gebonden boek. Dit is, zoals we in 

de eerste cursus hebben gezien, geen waarheidsgetrouwe weergave. Toch zie je het wel vaker 

bij afbeeldingen van kopiisten en verluchters.  

 

Kleurgebruik 

Rood en blauw waren de meest gebruikelijke kleuren in middeleeuwse versieringen.
39

 Het 

kleurenpalet van een middeleeuwse verluchter was vrij groot. Een manier om rood te maken 

was om kwik samen met zwavel te verhitten, om vervolgens het residu van de damp op te 

vangen en de vergruizen. Deze verf was erg giftig, dus een verluchter moest uitkijken dat hij 

niet zou likken aan de punt van zijn kwast om hem puntiger te maken. Een andere kleur rood 

heette drakenbloed, waarvan in de middeleeuwse encyclopedieën wordt gezegd dat het 
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gemaakt werd van het mengen van het bloed van olifanten en draken die elkaar in de strijd 

hebben vermoord. Volgens moderne botanisten komt het van het sap van de struik genaamd 

Pterocarpus draco.   

Blauw werd na rood het meest gebruikt in manuscripten. De meest gebruikte blauwe 

verf werd gemaakt van azuriet, een steen die rijk was in koper en in de meeste Europese 

landen gevonden kon worden. Het was echter moeilijk om deze steen te vermalen, omdat hij 

zo hard is. De meest geprezen en meest dure blauwe verf was ultramarijn. Dit werd gemaakt 

van lapis lazuli, die van ver moest komen, namelijk uit Afghanistan. Om deze verf in je 

manuscript te kunnen hebben, moest je heel erg rijk zijn. Andere gebruikte kleuren waren 

bijvoorbeeld groen, geel en wit. Groene verf werd vaak gemaakt van de mineraal malachiet, 

gele verf van vulkanische aarde of van saffraan en witte verf van loodwit (een 

loodverbinding).  

Om al deze grondstoffen in verf om te zetten, oftewel om ze aan elkaar te laten plakken en om 

het smeerbaar te maken, kon men eigeel of eiwit gebruiken. Verf werd tijdens het schilderen 

trouwens vaak bewaard in schelpen.        

 In hele speciale gevallen kon men het perkament ook kleuren. Dit noemen we ook wel 

gepurperd perkament. Purper was een keizerlijke kleur en het purperen was ontzettend duur. 

Vaak zijn gepurperde manuscripten voorzien van letters in goud. Een voorbeeld van een 

manuscript waarbij zelfs het perkament in zijn geheel is gepurperd en er een combinatie is 

met gouden letters, is het zogenaamde “Weense kroningsevangelarium” uit de late achtste 

eeuw. (voorbeeld) Dit manuscript zou Keizer Otto de Derde rond het jaar 1000 hebben 

gevonden in het graf van Karel de Grote in Aken. Het manuscript zou op de schoot van de 

overleden Karel de Grote hebben gelegen toen Otto het vond.
40

 De decoraties in het 

manuscript zijn klassiek geïnspireerd. De kaft van het boek is van goud en is een toevoeging 

geweest uit ongeveer 1500. (voorbeeld) 

 

Patroonboeken 

Veel miniaturen werden gekopieerd uit andere werken. Er werd dan soms een aanpassing aan 

de miniatuur gedaan. Vanaf de vroege middeleeuwen gebeurt dit al. Het woord miniatuur 

slaat niet op een kleine afbeelding (soms beslaat een miniatuur een hele pagina), maar komt 

van minium (loodmenie). Verf van minium werd vaak gebruikt om kleine initialen en simpele 
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afbeeldingen (vooral in vroege manuscripten) te kleuren. Uit het woord minium is het 

werkwoord miniare (een miniatuur maken) ontstaan.
41

     

 Het idee dat een schilder of een andere kunstenaar iets vernieuwends moet doen en 

zijn eigen gevoel moet uitdrukken is een modern idee, dat stamt uit de periode van de 

Renaissance.
42

 Vernieuwing is tegenwoordig dat wat een kunstenaar speciaal maakt. In de 

middeleeuwen heerste er een andere idee. Theoretisch gezien waren de beste illuminatoren in 

de middeleeuwen niet diegenen die  het meest vernieuwend waren, of diegenen die de meeste 

aanpassingen aan een model maakten. De beste illuminatoren waren diegenen die het meest 

kundig konden werken. In de praktijk zat er toch wel een vernieuwingsaspect aan. 

 Tevens gebruikte men modelboeken, waarin voorbeelden stonden van composities en 

versieringen. De meest gebruikte patronen waren die van vogels en andere dieren.
43

 

(voorbeeld Villard de Honnecourt, 13
e
 eeuw) Patronen werden bijvoorbeeld overgetrokken 

met behulp van transparante blaadjes, of ze werden doorgeprikt op het perkament, waarna de 

gaatjes doorstuifbaar waren met bijvoorbeeld houtskool. Zo kon men via het prikvel een kopie 

maken in het andere handschrift. (voorbeeld) Men trok vervolgens lijnen, die puntsgewijs 

konden worden nagetrokken (denk aan “iedereen kan tekenen”).
44

 Overigens was het 

gebruikelijker om uit het geheugen te tekenen. Het visuele geheugen van een middeleeuwse 

kunstenaar was zeer groot. 

 

Afbeeldingen in Bijbels en Psalters 

In de negende eeuw vinden we een welbekende kopie in Canterbury. Hier wordt een Engels 

manuscript gemaakt (tegenwoordig bekend als Harley 603) naar voorbeeld van het Utrechts 

Psalter uit 820.
45

 Het Utrechts Psalter werd gemaakt in Reims, maar ligt tegenwoordig in de 

kluis van de Universiteitsbibliotheek van Utrecht in de Uithof. Het Utrechts Psalter is 

geschreven in capitalis, naar voorbeeld van het late antieke schrift. In de in Engeland 

vervaardigde kopie heeft men expres gekozen voor de Karolingische minuskel, aangezien dat 

beter leesbaar was. Beide manuscripten zijn verder wel geschreven in drie kolommen, wat 

voor de Karolingische periode vrij ongewoon was. Zoals we vorige week hebben besproken, 

was het in de Karolingische periode de standaard om bladvullend te schrijven, oftewel in één 
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kolom. De tekst van Harley 603 verschilt iets met de tekst van het Utrechts Psalter, aangezien 

beide teksten een andere versie van één schrijver bevatten. Het Utrechts Psalter geeft een 

vertaling van de Gallicana Vulgata en Harley 603 een vertaling van de Romana Vulgata. Dit 

zijn twee verschillende Latijnse vertalingen van de bijbel van Hiëronymus. De decoraties in 

beide werken lijken erg op elkaar. Iedere psalm is voorzien van een decoratie in bister, 

oftewel geelbruin. Als voorbeeld zien we hier psalm één. (voorbeeld) De afbeeldingen hebben 

erg veel overeenkomsten, zoals de zegenende hand (van God) die in rechtsboven in de hoek 

verschijnt en Christus die op de berg staat. Alle groepen mensen om de berg zijn 

gepositioneerd op dezelfde wijze en zijn getekend in bijna dezelfde houding met dezelfde 

attributen. De tekeningen beelden uit wat er in de tekst geschreven staat. De tekst leest:
46

  

“1 

1 Gelukkig de man, die niet wandelt naar den raad der goddeloozen, en op den weg der zondaars niet staat, en op 

den stoel der verpesting niet gezeten is;  

2 maar in de wet des Heeren zijn welbehagen vindt, en op zijn wet peinst dag en nacht. 

3 En hij zal gelijk zijn een boom, geplant langs watervlieten, die zijne vrucht geeft op zijn tijd.  

En zijn loover valt niet af, en alles wat hij doet, zal slagen. 

4 Niet zoo zijn de goddeloozen. Niet zoo, maar als het stof, dat door den wind wordt weggevaagd van de aarde. 

5 Daarom zullen de goddeloozen niet bestand zijn in het gericht, noch de zondaars in de vergadering der vromen. 

6 Want de Heer kent het pad der vromen, en de weg der goddeloozen loopt uit op verderf. 

 

2  

1 Waarom razen de heidenen en zinnen de volken op ijdelheid?  

2 Aangerukt zijn de koningen der aarde, en samengerot zijn de vorsten tegen den Heer en tegen zijnen Gezalfde. 

3 Laat ons verbreken hun banden en weg van ons werpen hun juk!  

4 Die in de hemelen woont zal hen belachen, en de Heer zal hen bespotten.  

5 Dan zal Hij tot hen spreken in zijn toorn, en in zijn verbolgenheid hen met ontzetting slaan.  

6 Ik echter ben door Hem als Koning aangesteld op Sion, zijnen heiligen berg; Ik zal zijn bevel verkonden:  

7 De Heer sprak tot Mij: Mijn zoon zijt Gij; Ik heb heden u verwekt.”
47

 

 

Hoe het Utrechts Psalter in Engeland is terecht gekomen is niet duidelijk. Het zou kunnen zijn 

dat het manuscript als een koninklijk cadeau naar Engeland kwam, of als cadeau van Duncan, 

aartsbisschop van Canterbury van 957-988. Duncan (die na zijn dood is heilig verklaard) heeft 

namelijk een tijd op het continent gezeten in ballingschap. Dit zijn echter speculaties. 

                                                 
46

 Ik heb een vertaling gebruikt die het meest overeenkomt met de Gallicana Vulgata. 
47

 P.L. Dessens, J. H. Drehmanns (red.), De Heilige Boeken van het Oude Verbond; Vulgaat en Nederlandsche 

Vertaling met Aanteekeningen, Vierde Deel (Teuling’s Uitgevers-Mij 1933), 19-20. 



 32 

 In de twaalfde eeuw worden vooral psalters en bijbels prachtig en uitvoerig verlucht.
48

 

Uit de bijbels werd gelezen tijdens de maaltijden in de kloosters. Zij waren voor kloosters een 

aanzien verhogend bezit binnen de Benedictijnse orde. Tevens is deze periode dé bloeiperiode 

van de orde. Sommige psalters waren voor persoonlijk gebruik, bijvoorbeeld voor clerici, 

maar waarschijnlijk ook voor seculieren. De samenwerking van monnik en seculiere 

verluchter zorgt voor verschillen in decoratie, hoewel er rond deze tijd nog niet heel veel 

lekenverluchters waren. De monniken werden doorgaans minder blootgesteld aan 

vernieuwingen en mode in de wereld van de decoratie dan de seculiere verluchter, waardoor 

het werk van de monniken ouderwetser of conservatiever kon zijn.    

 De toename van seculiere verluchters (die ook eerder geneigd waren te reizen dan de 

monniken) zorgde in de twaalfde eeuw voor een grotere stilistische eenheid en een soort 

standaard voor de lay-out en decoratie van een manuscript.
49

 Ook de totstandkoming van 

grote universiteiten, zoals die in Bologna en Parijs, met studenten uit verschillende gebieden 

zorgden ervoor dat werken uniformer werden. Soms zijn werken bijna identiek aan elkaar. We 

zien dit bij de zogenaamde “tweelingen”, oftewel twee manuscripten die op hetzelfde moment 

of kort na elkaar zijn gemaakt naar elkaars evenbeeld. Een voorbeeld hiervan zijn twee 

Engelse Apocalypsen uit de dertiende eeuw. (voorbeeld) Hier zien we duidelijk dat de 

composities erg op elkaar lijken. De kleuren zijn bijna hetzelfde, behalve de kleur van het 

bovenste paard. De tekeningen zijn bijna identiek en zelfs de tekst is hetzelfde.  

 Een tekst waarin we ook de humor die voorkomt in middeleeuwse bijbels en psalters 

goed kunnen zien is het Ramsey Psalter uit de vroege veertiende eeuw. Hierin staat een 

afbeelding waar heel duidelijk de humor van een illuminator in naar voren komt in de marge. 

(voorbeeld) Vanaf de dertiende eeuw worden de marges in een manuscript, naast de ruimtes 

voor initialen en afbeeldingen op de bladspiegel, gebruikt om afbeeldingen en versieringen te 

plaatsen. In deze marges is er ruimte voor grotesken, kluchten en satire. Op het folio staat 

psalm 101:21-9 tot psalm 102. Vers zevenentwintig is per ongeluk weggelaten door de kopiist 

en vervolgens onderaan de pagina toegevoegd. Aan de rechterkant is aan het eind van 101:26 

een hand getekend die een flesje vasthoudt vanwaar een vloeistof naar beneden valt in een 

kom. De kom wordt vastgehouden door een kale bedelaar. De bedelaar ligt aan het einde van 

de regel van vers zevenentwintig. Aan de linkerkant van het begin van vers zevenentwintig 

staan twee muizen op een plant. De muizen houden het einde van een touw vast. Aan het touw 

klimt een derde muis omhoog. Het begin van het touw is vastgeknoopt om de nek van een kat, 

                                                 
48

 Alexander, Medieval Illuminators and Their Methods of Work, 95. 
49

 Alexander, Medieval Illuminators and Their Methods of Work, 97. 



 33 

welke precies zit waar vers zevenentwintig zou moeten hebben gestaan. Deze afbeeldingen 

wijzen de lezer er op een grappige wijze op dat ze vers zevenentwintig zelf tijdens het lezen 

op de goede plek moet invoegen.
50

        

 Een prachtig voorbeeld van een psalter waarin humoristische en bizarre 

margetekeningen samengaan met religieuze teksten is The Macclesfield Psalter. Dit Psalter 

werd gemaakt in het tweede kwart van de veertiende eeuw.
51

 In dit psalter komen we in de 

verluchting literatuur, geschiedenis, dagelijkse zaken en humor tegen. Dit alles is gedaan met 

heldere kleuren. Sommige afbeeldingen in dit psalter zijn aanvullingen op de tekst of konden 

worden gebruikt om je op te richten tijdens het bidden. Sommige afbeeldingen hebben zo te 

zien niets met de tekst te maken en kunnen soms ronduit obsceen worden genoemd.
52

 Om u 

een beetje een beeld te geven van hoe dit psalter eruit ziet, laat ik een korte video zien. (video 

van 15.01- 18.27) 

 

Afbeeldingen in studieboeken  

Ook voor een student was het belangrijkste werk de Bijbel. De Bijbel werd bestudeerd door 

middel van ongeveer twintig losse teksten als uitleg bij de Bijbel. Een deel van deze uitleg 

bestond uit twee glossen van de twaalfde eeuwse theoloog en scholasticus Petrus Lombardus, 

die aan de universiteit van Parijs gestudeerd had. Parijs en Bologna hadden in deze periode de 

grootste universiteiten. Twee voorbeelden van kopieën van het werk van Petrus Lombardus 

zijn een Parijse kopie uit ongeveer 1180 en een Parijse kopie uit ongeveer 1200.
53

 (voorbeeld) 

Bij de tweede kopie zijn de rode teksten Bijbelteksten en de zwarte teksten commentaar. In de 

marge zie je in het rood de afgekorte namen van de bronnen die Petrus Lombardus gebruikt 

heeft. Cas; staat voor Cassiodorus (een Romeinse schrijver uit de vijfde/zesde eeuw na 

Christus) en Au; staat voor Augustinus (een vierde/vijfde eeuwse theoloog en filosoof). Zoals 

u ziet zijn de initialen in beide werken kleurrijk en gedetailleerd en bevatten ze zowel dieren 

als plantachtigen.          

 Ik zal voor de volledigheid een korte beschrijving geven van hoe een universiteit 
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werkte aan de hand van de universiteit van Parijs.
54

 Er waren vier verschillende faculteiten op 

deze universiteit. De eerste was de faculteit kunsten. Hieronder vielen de artes liberales (de 

vrije kunsten): grammatica, logica, rekenen, meetkunde, muziek en astronomie. De boeken 

die hiervoor nodig waren bevatten onder andere Latijnse vertalingen van het werk van 

Aristoteles. De tweede faculteit was recht. Studenten moesten hiervoor onder andere 

wetsboeken met glossen lezen. Deze manuscripten werden waarschijnlijk geïmporteerd uit 

Bologna, Italië. De derde faculteit was medicijnen. Hiervoor moesten studenten onder andere 

een samenvatting van de Ars Medicinae, verzameld door de elfde eeuwse Constantinus 

Africanus, en een twaalfde eeuws farmaceutisch boek genaamd de Antidorarium. Een mooi 

voorbeeld van een medische tekst is een werk uit 1280 waarin werken van onder andere 

Hippocrates zijn uitgeschreven. (voorbeeld) In de miniatuur ziet u een dokter (te herkennen 

aan de urinefles die hij vasthoudt) die naast een patiënt staat en met een student of een 

familielid van de patiënt spreekt. Ook zien we dat er in de marge opmerkingen en 

aantekeningen zijn geschreven in verschillende schriften door verschillende personen uit 

verschillende periodes.          

 De vierde faculteit was theologie. Dit werd beschouwd als de meest prestigieuze 

studiemogelijkheid. Een student die theologie studeerde moest eerst vier jaar de Bijbel 

bestuderen en daarna twee jaar besteden aan de Libri Quattuor Sententiarum van Petrus 

Lombardus. De student was daarna zoiets als een bachelor theoloog, waarna hij nog verder 

studeerde. Een voorbeeld van een bijbel die een student zou bezitten is het kleine bijbeltje dat 

we in de vorige bijeenkomst hebben gezien. (voorbeeld)      

        

Volkstalige literatuur 

Volkstalige literatuur gaat deels terug op de gezongen en vertelde verhalen door 

rondtrekkende vertellers. De traditie van het mondeling overbrengen noemen we ook wel de 

orale traditie.
55

 Een deel van de later opgeschreven verhalen stammen uit de tijd dat er nog 

niks werd opgeschreven en de tijd waarin verhalen nog veranderlijk waren. Rondtrekkende 

verhalenvertellers pasten hun verhalen aan aan hun publiek, maar ook aan aan de tijd waarin 

ze leefden. Pas wanneer de verhalen opgeschreven worden kun je spreken van literatuur. Ook 

in deze vorm reisden de verhalen nog rond. Dit zien we aan het feit dat verhalen op schrift 

opduiken in allerlei talen. Een voorbeeld: de Arthurroman. Dit verhaal duikt in allerlei 
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vormen op in verschillende landen. In Frankrijk bijvoorbeeld werd het verhaal van Arthur 

zeer beroemd, voornamelijk dankzij de twaalfde-eeuwse dichter Chrétien de Troyes. Chrétien 

heeft een aantal Arthurromans geschreven, waarbij hij het hof van Arthur in Groot-Brittannië 

situeert, maar het hof modelleert naar het Franse hof van zijn eigen tijd. Hij was een van de 

eersten die Arthurverhalen in het Frans opschreef. Chrétien de Troyes werk werd een erg 

belangrijke bron voor verdere Arthurlegendes. Als voorbeeld zien we een afbeelding in een 

kopie van het werk van Chrétien de Troyes. Links zien we Arthur en Guinevere die Perceval 

opwachten en rechts zien we Perceval met een afzichtelijke vrouw.
56

 (voorbeeld)  

 Een ander voorbeeld staat in een kopie van een ander Franstalig Arthurverhaal ineen 

uitgebreide prozacyclus, di de Lancelot en prose wordt genoemd.
57

 Op een van de 

afbeeldingen in deze vijftiende eeuwse kopie (Ms. Arsenal 3479)
58

 zien we Arthur die het 

zwaard uit de steen trekt waardoor hij de rechtmatige koning van Engeland is.   

 

 

Afbeeldingen van de wereld 

Een laatste soort illustratie die we vandaag gaan behandelen zijn de afbeeldingen van de 

wereld zoals die in de middeleeuwen werd gezien. We zullen dit gaan bekijken aan de hand 

van twee voorbeelden. Beginnend met een simpele afbeelding van de wereld, zien we dat men 

een beeld had van de wereld als cirkel, waarbij de rand van de cirkel stond voor de rand van 

de aarde. (voorbeeld) De wereld zelf werd ingedeeld volgens de zogenaamde T en O. De O 

staat voor de cirkel van de wereld en de omliggende oceaan. De T staat voor de scheiding 

tussen Azië, Europa en Afrika. De Don scheidt Azië van Europa, de Nijl scheidt Azië van 

Afrika en de Mediterrane zee scheidt Europa van Afrika. De tekening van de aarde lijkt 

vreemd, maar als je de tekening een kwartslag draait naar rechts, zie je dat het veel meer lijkt 

op onze kaarten. (voorbeeld)          

 Kaarten als deze gebruikte men niet als referentiekaart tijdens het reizen, maar werden 

vaak gebruikt als illustratie om onder andere bijbelverhalen, de verblijfplaats van monsterlijke 

rassen en verschillende flora en fauna op af te beelden. Deze kaarten werden aangeduid met 

de term Mappa Mundi, dat kleed of stof van de wereld betekent, dus niet slaat op een 
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daadwerkelijke kaart van de wereld. In deze Mappae Mundi was het centrum van de wereld 

Jeruzalem. Een mooi voorbeeld van een Mappa Mundi is een zeer gedetailleerde afbeelding 

van een wereldkaart aan het begin van een psalter. 
59

 (voorbeeld) Dit kaartje is maar 10 

centimeter hoog. Bovenaan de afbeelding zien we Jezus, die in zijn linkerhand een OT-

wereldbol vasthoudt. Met zijn rechterhand maakt hij een zegenend gebaar. Net onder Jezus 

zien we het aards paradijs, waarvan men zeker wist dat het op de wereld aanwezig was. Het 

zou tijdelijk (tot de dag des oordeels) niet bereikbaar zijn en daarom ook niet te vinden. Op de 

kaart zien we dat het aards paradijs ommuurd is. In het midden van de kaart ligt Jeruzalem. 

Rechts van Jeruzalem zien we Egypte, met de Rode Zee, die letterlijk rood van kleur is. Aan 

de punt van de Rode Zee is de zee onderbroken door een streepje. Dit staat voor het splitsen 

van de zee door Mozes. In het Europese gedeelte van de map zien we duidelijk Griekenland, 

Rome, Brittannië en Normandië. Aan de rechterkant van de map staan een aantal vreemde 

wezens. Deze staan symbool voor de nog niet bekeerde mensachtige monsters die men tegen 

kon komen als men buiten de geciviliseerde wereld reisde. We zien hier onder andere een 

man die een mensenvoet eet (een kannibaal) en een man met zijn gezicht op zijn borst. 

Naarmate men meer van de wereld ging ontdekken, zie je dat dit soort wezens op andere, nog 

onbekende plekken van de wereld worden geplaatst.     

 

Afsluiting van de cursus 

We zijn nu aan het einde van de cursus Middeleeuwse Manuscripten gekomen. In de drie 

bijeenkomsten hebben we gekeken hoe een middeleeuws manuscript tot stand kwam, welke 

soorten schrift er werden gebruikt en welke soorten verluchtingen er werden gemaakt. Ik hoop 

dat u na deze cursus zo enthousiast geworden bent dat u zelf op onderzoek uit gaat in de 

wereld van de manuscripten. Hier valt namelijk ontzettend veel te ontdekken. Het zal u steeds 

duidelijker worden dat de middeleeuwen absoluut geen “dark ages” waren, maar een periode 

waarin we veel verfijning tegenkomen en waar veel verrassingen op de loer liggen.  

 Als afsluiting wil ik u nog één ding laten zien. (voorbeeld Frans fragment van papier 

uit de eerste helft van de zestiende eeuw) Dit fragment heb ik kunnen kopen in het 

Kunstmagazijn te Dordrecht. We zien hier een fragment van papier (oftewel katoen) uit de 

eerste helft van de zestiende eeuw. U kunt, als u goed kijkt, de lijnen zien die zijn gevormd 

door de zeef. De tekst is gedrukt, waarschijnlijk in Parijs of Lyon, en de gedrukte afbeelding 
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is gemaakt met een houtsnede. Dit is een stempel van hout, waarbij de afbeelding in 

spiegelbeeld wordt uitgesneden met een beitel. De afbeelding is naderhand met de hand 

ingekleurd. Het fragment komt uit een van de laatste hoofdstukken van Franse Bijbel met 

glossen.
60
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Extra Materiaal 

 

 

 

 

Cursus deel 1: 

 

Kalfsperkament, papyrus, geitenperkament, ganzenveren, print van folio 1r Aberdeen Bestiary 

voor transcriptie-opdracht. 
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Goudvlies en darmleer 

 

Cursus deel 3: 

 

 Panayotova, Stella, The Macclesfield Psalter (Thames & Hudson, 2008) & As-Vijvers, 

Anne Margreet W. (red.), De Hand van de Meester; Het Getijdenboek van Katherina 

van Kleef (Ludion 2009) 
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Fragment druk eerste helft 16
e
 eeuw, Genesis, Frans, Papier, met houtsnede. 1r en 1v  
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Evaluatieformulieren Cursisten 
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CURSUSEVALUATIEFORMULIER 

 

1. Bent u tevreden over: 

A.  De Inhoud van de cursus: 

x  Ja 

0  Nee 

0  Anders, namelijk: 

 …………………………………………………………………………………………

………………………………… 

 

B.    De duur (aantal avonden, dag en tijdstip) van de cursus: 

x  Ja 

0  Nee 

0  Anders, namelijk: 

 …………………………………………………………………………………………

………………………………… 

 

C. De cursusleider: 

x  Ja 

0  Nee 

0  Anders, namelijk: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………… 

 

2.    Heeft u behoefte aan (andere) cursussen in de toekomst, zo ja welke: 

Meer inzicht krijgen op documenten uit de 16
e
 en 17

e
 

eeuw.……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 

 

3. Heeft u nog andere suggesties/ ideeën/ opmerkingen wat betreft de cursus en/of de 

cursusleider?: Wil wel op de hoogte gehouden worden van nieuwe 

cursussen.……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 

Hartelijk dank voor uw reactie.  
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Eigen Evaluatie 

 

Ik heb met veel plezier aan de cursus gewerkt en met nog meer plezier de cursus gegeven. Ik 

denk dat de inhoud van de cursus geschikt is voor publiek dat zich nog niet heeft verdiept in 

middeleeuwse manuscripten. Het eerste deel van de cursus is echt een introductie, met veel 

afbeeldingen en met korte filmpjes, maar ook met echt perkament dat de cursisten kunnen 

aanraken en bekijken. Ik heb ook gemerkt dat de mensen hier heel enthousiast op reageerden. 

Het tweede deel van de cursus is wat gedetailleerder, waardoor de mensen wat beter op 

moeten letten naar mijn idee. Ik was van tevoren bang dat dit deel wellicht te diep inging op 

de details, maar tijdens het vertellen merkte ik dat men het interessant vond en dat men vooral 

de transcripties aan het einde, hoewel moeilijk, erg leuk vond. Het derde deel is naar mijn idee 

een goede afsluiting, omdat er veel afbeeldingen bekeken worden en bepaalde elementen uit 

de vorige delen weer terug komen. Ook hier heb ik korte filmpjes toegevoegd om wat meer 

dynamiek in het verhaal te krijgen. Tijdens mijn test op publiek heb ik aan het eind van dit 

deel een echt middeleeuws fragment laten zien om de cursus af te kunnen sluiten met een 

klapstuk. Hier werd erg goed op gereageerd, al helemaal toen ik vertelde dat ik het fragment 

voor het belachelijk lage bedrag van zes euro heb gekocht.     

 Naar mijn idee heeft de cursus tijdens de test op publiek het gewenste effect gehad. Ik 

was zelfs verbaasd over het enthousiasme dat men toonde en de intensiteit waarmee men 

luisterde naar mijn verhaal. Zelf ben ik daardoor zo mogelijk nog enthousiaster geworden 

over het vertellen over de middeleeuwen. Tevens heb ik door het geven van deze cursus de 

mogelijkheid tot een nieuw project gekregen. Er waren namelijk drie docenten van de 

middelbare school C.S.G. Willem van Oranje in Oud-Beijerland op de cursus afgekomen 

(docenten geschiedenis en Nederlands), waarvan ik met één van de docenten (Nederlands) 

heb afgesproken dat we gaan kijken of ik de cursus in 2012 in de vorm van een project kan 

gaan geven aan scholieren op de school. Ik hoop dat dat door kan gaan en ik kijk hier dan ook 

erg naar uit.  

 


