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Op de een of andere manier passen 
 de middeleeuwen perfect bij haar

door Liesbeth Koenen

Rosamond McKitterick wint Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Historische Wetenschap

 Uitzoeken of het echt waar is

Meteen gaat het over haar liefde voor de middeleeu-
wen. ‘Ik kan me niet anders herinneren dan dat ik erin 
geïnteresseerd was’, zegt ze. ‘De schooljuffrouwen klaag-
den tegen m’n moeder dat ik teveel wist van de middeleeu-
wen. Dat ik aldoor historische romans las, in plaats van 
de dingen te leren die ik moest leren. Als ik bijvoorbeeld 
de boeken van Rosemary Sutcliff las dacht ik: hoeveel is er 
nou echt waar? Dat wilde ik uitzoeken.’

Uitzoeken of het echt waar is. Het zou een stevige 
leidraad in haar carrière worden. Slechts twee dingen zijn 
daar volgens McKitterick voor nodig: teruggaan naar de 

oorspronkelijke bronnen, en daarbij je gewone gezonde 
verstand meenemen. Ze herinnert zich nog precies hoe 
haar enthousiasme voor die bronnen ontbrandde. Natuur-
lijk wilde ze na school middeleeuwse geschiedenis gaan 
studeren. McKitterick: ‘Het was in de universiteitsbiblio-
theek. Daar stond op een plank een rij boeken… Wacht, ik 
laat het even zien.’ 

Uit het aanpalende bibliotheekkamertje haalt ze een 
groot, gebonden boek. ‘Dit vond ik. Alle documentatie van 
elk bijzonder Latijns manuscript vanaf het jaar 400. Met 
steeds een afbeelding op ware grootte. De serie is georga-
niseerd per land en per bibliotheek. Ik was zeventien en 
begreep voor het eerst dat er boeken uit die tijd beston-
den... Dat je aan het handschrift kon zien van wanneer ze 
waren. Dat er informatie uit de eerste hand bestond!’

De thrill van rechtstreeks contact met het verleden 
is nooit overgegaan. Al snel maakte McKitterick ook 
kennis met charters: handvesten en andere wettelijke 

Wie met eigen ogen bekijkt en leest wat er overgebleven is uit de vroege middeleeuwen, vindt vol-
gens historica Rosamond McKitterick een wereld die heel wat minder afwijkt van de onze dan we 
denken.

Duister en achterlijk was het hier. Nadat de laatste Ro-
meinen vertrokken waren – met medeneming van hun 
organisatietalent, de vaardigheid fatsoenlijk sanitair aan 
te leggen en alle verdere beschaving – viel heel Europa in 
een diep zwart gat. Pas tegen de renaissance begonnen 
we daar weer een beetje uit te kruipen. Zo wil het cliché 
het.

Goed, van dat sanitair klopt wel, maar de rest van het 
bekende beeld heeft Rosamond McKitterick met haar on-
derzoek naar de vroege middeleeuwen aardig op z’n kop 
gezet. Zo goed als niemand kon lezen en schrijven, het 
was een ongeletterde maatschappij? Niet waar, liet ze zien. 
Karel de Grote een rouwdouw-veroveraar? Nou, de manier 
waarop hij de zaken in zijn aldoor uitdijende rijk regelde, 
was weloverwogen en hoogst effectief. Van enig intellectu-
eel klimaat was geen sprake? Toch werd juist toen de kiem 
gelegd voor wat nog steeds onze ‘canon’ is.

schommelstoel

Het zijn maar een paar voorbeelden uit de dikke stapel 
boeken en artikelen die hoogleraar middeleeuwse ge-
schiedenis McKitterick op haar naam heeft. Ze blijkt een 
en al vriendelijke voorkomendheid te zijn. En op de een 
of andere manier passen die middeleeuwen perfect bij 
haar. Er is de fraaie oude voornaam Rosamond, haar ver-
schijning (tijdloze lichtblauwe jurk, lang wit haar, geen 
make up), en ook de werkomgeving klopt: het in 1596 
gestichte Sidney Sussex College in Cambridge. De gevel 
van toen staat nog, maar daarachter heeft in de negen-
tiende eeuw de toenmalige leiding helaas flink huisge-
houden, vertelt McKitterick onderweg naar haar werkka-
mer. Bezoek wordt er op de schommelstoel gezet, naast 
een ook al knusse schouw.
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documenten. Een goudmijn. ‘Uit de negende eeuw waren 
er wel zevenduizend ofzo’, zegt ze. Ze gebruikte ze voor 
haar boek over vroegmiddeleeuwse geletterdheid, The Ca-
rolingians and the Written Word, dat haar naar eigen zeggen 
beroemd maakte. ‘Je kunt zoveel zien aan die charters. Ze 

werden gebruikt voor allerlei zaken die verankerd lagen 
in de gemeenschap. Die voor samenhang zorgen.’ Van 
verkoopaktes tot wetsteksten bekeek McKitterick, manus-
cripten in het Latijn en in de omgangstaal, ze bracht van 
alles bij elkaar. En kon toen niet anders dan concluderen 
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dat het geschreven woord echt niet alleen iets voor een 
paar hoogopgeleide ingewijden was. 

En dat was wel het standaardidee. McKitterick: ‘Ik had 
er een eerste artikel voor een tijdschrift over gemaakt. Dat 
kreeg ik terug met de mededeling dat het geen zin had 
hierover te schrijven, want iedereen wist toch dat alleen 
geestelijken in de vroege middeleeuwen konden lezen en 
schrijven. Ik moest dus laten zien dat wat iedereen dacht 

niet waar was.’ Toen het boek er eenmaal was, ging bijna 
alle aandacht uit naar het laatste hoofdstuk, waarin McKit-
terick aannemelijk maakt dat ook veel leken schrijfonder-
wijs kregen. Dat zint haar niet helemaal, want waarom 
dat gebeurde begrijp je pas goed als je ook de rest van het 
boek hebt gelezen: boeken en teksten deden ertoe. Niet al-
leen in religieuze contexten, maar in het functioneren van 
de hele maatschappij.

praktische dingen

‘Het wil niet zeggen dat iedereen die teksten las, maar 
wel dat ze ervan afwisten, wisten dat het belangrijk was’, 
zegt ze. ‘Je kon ermee bewijzen dat je een vrij man was, 
of dat iets jouw bezit was. Dat was de erfenis van de Ro-
meinse periode. Er was geen radicale breuk. Het ging 
gewoon door. Zo gaat dat: er wordt overgenomen, aange-
past, geselecteerd. Tot het Romeinse erfgoed hoort niet 
alleen het christelijk geloof, maar ook respect voor de 
wet. En hoe dingen georganiseerd werden, en de manier 
waarop mensen aankeken tegen zaken: doe je een trans-
actie, dan wil je dat kunnen bewijzen. Daar horen dus 
documenten bij. Praktische, totaal voor de hand liggende 
dingen als je ze eenmaal ziet.’

Zo zag McKitterick meer. Heel veel vroegmiddel-
eeuwse teksten zijn in het Latijn geschreven. ‘Iedereen 
ging er altijd van uit: dat is moeilijk. Alleen geestelijken 
leerden het’, vertelt ze. Maar was het inderdaad zo moei-
lijk, vroeg McKitterick zich af. Hoe zat dat ten westen van 
de Rijn? Het Latijn ontwikkelde zich na de tijd van de 
Romeinen natuurlijk tot de handvol verschillende talen 
die we nog steeds Romaans noemen – zoals het Frans en 
het Spaans – maar hoever stond het daarmee? McKitte-
rick kwam op een even simpel als ijzersterk idee om daar 
inzicht in te krijgen. Ze ging naar het lesmateriaal kijken. 
‘Ik wilde weten wat voor grammatica’s ze in de negende 

eeuw gebruikten. Waren die gericht op het leren van een 
vreemde taal of niet? Dat was de test.’

eigen taal

‘Op de Britse eilanden bleken ze inderdaad opgezet voor 
tweedetaal-verwervers. Maar op het vasteland niet. Daar 
gebruikten ze nog steeds de Romeinse grammatica’s. 
Dus kregen ze daar kennelijk onderricht over hun eigen 
taal. Ze moesten alleen leren hoe die formeel te gebrui-
ken, en goed leren spellen. Bij ons is de schrijftaal ook 
nog altijd formeler dan de spreektaal. Ik denk dat je 
het daarmee kunt vergelijken. Maar je ziet in de docu-
menten ook gewoner taalgebruik weerspiegeld. En als 
bijvoorbeeld een en dezelfde naam in een stuk op drie 
manieren gespeld wordt, dan merk je dat ze min of meer 
fonetisch schrijven. Ze zetten de klanken die ze gebrui-
ken om in letters.’ Nog meer ondersteuning voor McKit-
tericks stellingname dat Europa helemaal niet zo onge-
letterd was. Veel inwoners hoefden om te leren schrijven 
geen vreemde taal te leren. 

Latijn was ook de taal die Karel de Grote (747-814) 
sprak en schreef met de dignitarissen in zijn uitgestrekte 

rijk. Hij vormt het onderwerp van McKittericks laatste 
boek. Charlemagne: the formation of a European identity 
verscheen in 2008. ‘Doodeng dat ze me vroegen om een 
boek te schrijven over een onderwerp waar al 1200 jaar 
over geschreven wordt. Door iedereen in Europa. Ik zag er 
enorm tegenop’, vertelt McKitterick. Al is het anderzijds 
ook aantrekkelijk je bezig te houden met iemand over 
wie iedereen op de lagere school al gehoord heeft. ‘Elke 
taxichauffeur kent hem. Ik heb maar een keer, in een hotel 
in Heidelberg, een man ontmoet die me vroeg of ik dan 

Iedereen wist toch dat alleen geestelijken 
 konden lezen en schrijven

  Ik moest dus laten zien 
dat wat iedereen dacht niet waar was

Rosamond McKitterrick
1949
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Ontvangt de prijs voor herijking van ons 
beeld van de Karolingers en van de  

verwevenheid van politiek, religie en  
geleerdheid in hun tijd
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niet wist dat Karel de Grote nooit bestaan had, dat hij een 
verzinsel was’, lacht McKitterick. 

Ze toog aan werk. ‘Ik had geen zin een samenvat-
ting te maken van wat er in de loop der tijd allemaal over 
hem gezegd was. In het licht van de dingen die ik eerder 
gedaan had, ging ik alle bronnen opnieuw lezen. Daarna 
wilde ik dan terug naar de secundaire literatuur. In de 

veronderstelling dat die zou kloppen. Maar nee. Keer op 
keer riep ik: ja maar, dat staat er helemaal niet! Je moet 
terug naar het bewijs. Want mensen schrijven elkaar over. 
Hypotheses worden feiten, en zo raak je steeds verder af 
van de bewijsstukken. Uiteindelijk werd dit project razend 
spannend.’

roze taart

Gevraagd naar een voorbeeld van iets dat eerder niet 
bekend was of anders gezien werd, pakt ze het boek er-
bij. ‘Kijk, zie je deze kaartjes? Er werd altijd van uitge-
gaan dat je Karel de Grotes reisroutes kon volgen aan de 
hand van de charters waarop zijn naam stond. Voor elk 
jaar zijn daar kaarten van gemaakt. Maar als je berekent 
hoeveel tijd dat gekost moet hebben, krijgt het op een 
gegeven moment iets belachelijks. Dat hij veel reisde 
staat vast, maar ik dacht: wat nu als die charters gepro-
duceerd werden in naam van de koning? Zonder dat hij 
daar altijd bij hoefde te zijn?’ Met dat idee dook ze weer 
de bronnen in. En kwam met heel wat logischere route-
kaarten weer boven. 

Ineens is het de hoogste tijd voor de lunch geworden. 
Dus snel trappen af en op, en stille tuinen en een boog-
jesgallerij door. Ook in de statige hoge zaal waar de staf 
eet, is de geschiedenis ieder moment voelbaar. De pork 
roast met worteltjes, de Engelse kazen en de roze taart 
die er gevaarlijk zoet uitziet, worden genuttigd aan lange 
tafels onder tientallen oude portretten. Na de koffie in een 
aparte lounge met leesvoer, kussens en open haarden, 
praten we nog heel even verder over Karel de Grote, ofwel 
Charlemagne, in het Engels uitgesproken als ‘Sjarleméén’. 
McKitterick lacht: ‘Net zoals we van champagne ‘sjem-
péén’ maken hier.’ Wat was het voor man, denkt ze? ‘Slim, 

niet per se aardig, maar zeer kundig. Enorm energiek en 
hardwerkend, én hij wist wat hij wou. De manier waarop 
hij zijn beheerders overal als zijn agent liet optreden was 
revolutionair.’ Al sloot veel van de organisatie van zijn rijk 
wel degelijk gewoon aan bij de Romeinse tijd. Ook daar 
geen radicale breuk. 

En haar volgende boek? Dat moet gaan over een onder-
werp dat eigenlijk al als een rode stippellijn door al haar 
werk loopt. Ze is enorm geïntrigeerd door de vraag hoe 
kennis en ideeën zich door de tijd en de ruimte verplaat-
sen. ‘Hoe wisten ze bijvoorbeeld welke boeken ze moesten 
kopiëren? Wat de moeite waard was? En waren ze zich 
bewust van wat ze deden?’

bijna lyrisch

Met dat oog kijkt ze aldoor naar wat ze in de diverse 
bronnen tegenkomt. Bijna lyrisch vertelt ze over lijstjes 
genoteerde moeilijke woorden, waarin ze het geboorte-
proces van alfabetische naslagwerken ziet: ‘Je kunt vol-
gen uit welke boeken mensen die woorden halen. Hoe 
hun denkproces verloopt, hoe ze tot de notie “naslag-
werk” komen.’ Ook de manier waarop nieuwe begrippen 
worden ingepast in wat al bekend was, heeft McKittericks 
warme belangstelling. Een mooi voorbeeld van iets dat 
nog moest evolueren, vindt ze de relatie tussen hemel 
en aarde en de geografie. ‘Dat de aarde een bol is en een 
evenaar heeft en dergelijke, weten ze dan allemaal. Dat 
was al via de Grieken en Romeinen bekend. Maar hoe 
pas je daar nou het christelijke paradijs in? Wat je ziet is 
dat ze het gaan aanduiden op de kaart.’ 

Spontaan vat ze tot slot haar boodschap nog een keer 
samen: ‘Wat ik echt heel, heel graag duidelijk wil maken, 
is waarom de vroege middeleeuwen zo belangrijk zijn, te-
rug moeten in het bewustzijn. Dat is vanwege de evolutie 
en doorgifte van ideeën en kennis. Het begon niet pas bij 
de renaissance.’ Met een vleug verontwaardiging merkt ze 
op dat sommigen nog steeds spreken over de dark ages, al 
durven ze dat niet tegen haar. ‘Terwijl juist toen het idee 
is gevestigd over wat kennis is, wat je moet denken. Het 
waren monniken uit de late achtste en de negende eeuw 
in het Frankische rijk die de klassieke beschaving voor 
ons bewaard hebben. Een reusachtige nalatenschap. De 
teksten die indertijd gekopieerd werden, vormen nog altijd 
het hart van wat onze canon is geworden.’

De vroege middeleeuwen 
 moeten terug in het bewustzijn


