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Vlaanderen heeft een zeer rijke 
handschrifttraditie. In de veertiende 
eeuw behoorden de Vlaamse scri-
benten en miniaturisten tot de 
absolute wereldtop, zowel in kwali-
teit als kwantiteit. Van deze rijkdom 
bestaat jammer genoeg geen over-
koepelend overzicht en vele hand-
schriften, zeker die in kleinere erf-
goedinstellingen, zijn dan ook onbe-
kend en onbemind. Daarom werkt 
de Vlaamse Erfgoedbibliotheek aan 
een centrale toegang, zodat onder-
zoekers en een internationaal 
publiek van liefhebbers hun weg 
kunnen vinden naar al dat schoons. 
We lichten er alvast één tophand-
schrift uit en vertellen u en passant 
meer over een prangende middel-
eeuwse kwestie.

Handschriften  
in Vlaanderen

Middeleeuwse handschriften waren 
een opslagplaats van kennis en waar-
heid, geschreven op de huid van 
dieren en vaak verlucht met kost-
bare pigmenten. Handschriften 
waren zeer waardevolle objecten: in 
1277 gingen er in Doornik elf stuks 
van de hand voor een som die gelijk 
was aan de prijs van twee huizen. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat 
ze met veel zorg werden omringd. 
In bibliotheken werden ze met 
 zware kettingen vastgeklonken aan 
tafels en wie toch overwoog een 
handschrift te stelen werd met de 
scherpste vervloekingen bedreigd:

Voor wie dit boek stal of het ontleende 
en niet terugbracht, dat het in zijn 
handen moge veranderen in een serpent 
en hem verscheuren, dat hij verlamme 
en dat al zijn lendenen verdorren, dat 
hij wegkwijne van de pijnen, roepend 
om medelijden, en dat er geen eind 
kome aan zijn foltering, totdat hij sterft. 
Laat boekenwurmen knagen aan zijn 
ingewanden ten teken van de Worm 
die nimmer sterft, en wanneer hij ten 
langen laatste naar zijn ultieme 
bestraffing gaat, laat de hellevlammen 
hem dan voor altijd verteren.1

Vanaf de tiende eeuw werd het jonge 
graafschap Vlaanderen een belang-
rijk centrum van handschriftpro-
ductie. In dit gebied waren namelijk 
enige belangrijke kloosters te vinden, 
zoals Sint-Baafs en Sint-Pieters in 
Gent, Sint-Winoksbergen, Sint-
Amands en Sint-Vaast. De scribenten 
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Portret van een evangelist (Mattheus?) in 
het oudste verluchte handschrift van  
België, de Codex Eyckensis (ca. 760), f. 1v. 
Kerkschat van Maaseik.
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in deze kloosters behoorden tot  
de productiefste van heel Europa, 
samen met hun broeders in andere 
beroemde ‘Belgische’ kloosters 
zoals Lobbes, Sint-Truiden en Sint-
Laurent. Vanaf de dertiende eeuw 
kwamen bovendien wereldlijke 
schrijfateliers op, die weldra de 
luister van de oude kloosters eve-
naarden. Omgerekend vervaardig-
den de wereldlijke en de geestelijke 
scribenten in de dertiende eeuw 
gezamenlijk één handschrift per 900 
inwoners van ‘België’. Als je dat ver-
gelijkt met de dertiende-eeuwse 
productiecijfers in ‘Nederland’ (1 per 
34.000 inwoners), ‘Duitsland’ (1 per 
2800) of zelfs Frankrijk (1 per 2600), 
dan springen de Zuid-Nederlandse 
scribenten er duidelijk bovenuit. 
België was tussen 1000 en 1400 de 
onbetwiste wereldleider op het 
gebied van handschriftproductie.

Die leidende rol is bij velen onbe-
kend, omdat historici niet graag 
spreken over ‘middeleeuws België’. 
Onze moderne landsgrenzen hadden 
in de dertiende eeuw immers geen 
betekenis. Het middeleeuwse graaf-
schap Vlaanderen omvatte een flink 
stuk van het huidige Noord-Frank-
rijk, Antwerpen, Henegouwen en 
Zeeuws-Vlaanderen, en laat zich 
slecht vergelijken met het heden-
daagse Vlaanderen. Afgezien daarvan 
is het moeilijk uit te maken of een 
handschrift echt ‘Vlaams’ of ‘Bel-
gisch’ is. Het is vaak gokken waar 
een manuscript ontstond en boven-
dien kon het gemakkelijk verhuizen. 
Zo is het oudst bewaarde verluchte 
handschrift in België, de achtste-
eeuwse Codex Eyckensis, wellicht 
gemaakt in de abdij van Echternach 
en vervolgens overgebracht naar de 
abdij van Aldeneik in Maaseik.

Wie alle bewaarde Vlaamse 
handschriften wil bestuderen – de 
laatste telling kwam uit op 4735 
exemplaren – moet zich voorberei-
den op een wereldreis. De belang-
rijkste collecties bevinden zich wel in 
de buurt: in de erfgoedbibliotheken 
van Vlaanderen, de Koninklijke 
Bibliotheek in Brussel en in Noord-
Franse steden als Arras, Douai en 
Valenciennes. Omgekeerd bezitten 
de grote Vlaamse bewaarinstellingen 
een flink aantal buitenlandse hand-
schriften, die in de loop der eeuwen 
via gift, ruil, koop of diefstal naar 
Vlaanderen zijn gekomen. Als unieke 
getuigen van middeleeuwse kennis 
en kunst zijn deze handschriften 

alleen maar in waarde gestegen.2

Voor een dertiende-eeuws 
handschrift wordt al snel € 50.000 
tot € 100.000 op tafel gelegd, zodat 
een verzameling van elf stuks ook 
nu met gemak de prijs van twee 
huizen vertegenwoordigt. Hoewel 
de handschriften niet meer letterlijk 
aan de ketting liggen, worden ze nog 
steeds met de grootst mogelijke 
zorg omringd. Om deze waardevolle 
objecten zo goed mogelijk te 
beschermen en ze tevens voor zo 
veel mogelijk mensen toegankelijk 
te maken, zetten bibliotheken in op 
het digitaal beschikbaar stellen van 
hun handschriftencollecties.

Een scribent in 
actie: zelfportret 
van Lambert van 
Sint-Omaars, wer-
kend aan zijn ency-
clopedische Liber 

Floridus (1121),  
ff. 6v-13r. Univer-
siteits biblio theek 
Gent, Boeken toren 
[BHSL.HS.0092].

Introïtustekst van 
Pasen, met een 
miniatuur van de 
verrijzenis van 
Christus. Diederik 
van Breedzip, 
 Graduale van de 

abdij van Sint-Trui-

den (1540-1542),  
ff. 130v- 131r. Biblio-
theek Hasselt Lim-
burg [HS-X-0003].
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Handschriften  
op de kaart

Vlaamse erfgoedinstellingen bewa-
ren heel veel middeleeuwse manu-
scripten. Sommige daarvan zijn erg 
bekend, andere zijn verborgen 
parels. Als u geen expert bent, is 
het bijna onmogelijk om te weten 
te komen welke handschriften zich 
waar bevinden. Daarom coördineert 
de Vlaamse Erfgoedbibliotheek de 
ontwikkeling van een nieuwe cen-
trale toegang, om onderzoekers en 
liefhebbers op een eenvoudige 
manier naar al dat moois te leiden.

We doen dat in drie stappen.  
In eerste instantie ontwikkelen we 
een model om handschriften in 
Vlaamse collecties op een uniforme 
manier te beschrijven. Daarna 
brengen we het handschriftenbezit 
in Vlaanderen in kaart: de grote 
collecties van bekende bibliotheken 
én collecties die klein, minder 
gekend of minder toegankelijk zijn. 
Ten slotte publiceren we deze gege-
vens online, niet alleen door ze op 
één plek doorzoekbaar te maken, 
maar ook door de (open) dataset 
beschikbaar te maken via zoveel 
mogelijk zoek- en onderzoek-
platforms in binnen- en buitenland.  
Zo vergroten we de vindbaarheid, 
de bekendheid en de internationale 
uitstraling van handschriften in 
Vlaamse erfgoedbibliotheken.

Handschrift in de kijker 

Als voorbeeld brengen we hier een 
fraai, relatief onbekend manuscript 
voor het voetlicht. In een dertiende- 
eeuws handschrift (Ms. 365) van de 
Openbare Bibliotheek van Brugge 
wordt een tekst bewaard over 
bloedverwantschap. Dat concept 
kreeg in de middeleeuwse samen-
leving vanuit juridische hoek veel 
aandacht. Van de graad van verwant-
schap hing namelijk veel af, bijvoor-
beeld of een huwelijk legitiem was, 
of een kind een bastaard was en 
wie in aanmerking kwam voor een 
erfenis.

Raimundus de Pennaforti (1175/ 
80-1275), een dominicaan en kerk-
jurist, wijdde een traktaat aan dit 
onderwerp. Hij definieerde het 
concept en gaf praktische richtlijnen 
om graden van verwantschap te 
berekenen. In het traktaat wordt 
uitvoerig aandacht besteed aan de 
legitimiteit van huwelijken vanuit het 

standpunt van verwantschappen. 
Ten tijde van Pennaforti was een 
huwelijk rechtsgeldig tot de vierde 
graad. Dat was zo bepaald tijdens 
het Vierde Lateraans Concilie in 
1215. Eerder gold een beperking tot 
de zevende graad, vastgelegd tijdens 
het Concilie van Rome in 1059. Die 
beperking was echter zo streng dat 
de toenmalige elite bij de meeste 
huwelijken genoodzaakt was de 
Kerk om een vrijstelling te vragen 
(en hiervoor te betalen). Dat werd 
aangevochten als een kerkelijk mis-
bruik en in 1215 werden de regels 
versoepeld tot de vierde graad. 

Wanneer de bepalingen niet werden 
gerespecteerd, was dat reden om 
het huwelijk nietig te verklaren, de 
partners te veroordelen en even-
tuele kinderen tot bastaard te ver-
klaren.

De praktische insteek van het 
werk wordt in de kopie in het Brugse 
handschrift versterkt door twee 
grote miniaturen die de theoretische 
uitleg overzichtelijk illustreren. Ze 
stellen een boom van bloedverwant-
schap (f. 2v) en een boom van ver-
wantschap (f. 3r) voor, met vakjes 
die uitnodigen om zelf aan de slag 
te gaan met een concrete familie.

De arbor affinitatis of boom van 
verwantschap illustreert de inge-
wikkelde structuur van verwant-
schap tussen de aangetrouwden van 
een broer en zus. Centraal staan 
dan ook de woorden frater en soror. 
Door huwelijk (of ‘vleselijke ver-
bintenis’) ontstond een bijzondere 
relatie met bloedverwanten van de 
aangetrouwde familie en met aan-
verwanten van eigen bloedverwan-
ten. Binnen deze primum genus affini-
tatis was het verboden te trouwen. 
Een vrouw kon bijvoorbeeld niet 
trouwen met haar schoonbroer, of 
met de echtgenoot van haar over-
leden dochter.

Het handschrift bevat verder 
twee basiswerken van het kerkelijk 
recht: de decretalenverzameling 
van paus Gregorius IX (circa 1230), 
gecompileerd door Raimundus de 
Pennaforti, en de constitutiones van 
paus Innocentius IV (circa 1250). 
Het maakte deel uit van de biblio-
theek van de cisterciënzerabdij van 
Ter Doest in Lissewege en werd 
daarna opgenomen in de bibliotheek 
van de Abdij Onze-Lieve-Vrouw 
Ten Duinen. Na de Franse Revolutie 
belandde het in de Brugse Open-
bare Bibliotheek. De volledige col-
lectie Duinenmanuscripten die daar 
is ondergebracht is erkend als 
Vlaams Topstuk.3

1 Maurits Smeyers, Vlaamse miniaturen van de 
8ste tot het midden van de 16de eeuw. Leuven 
1998, p. 12.

2 Albert Derolez e.a., Corpus catalogorum Belgii. 
The medieval booklists of the Southern Low Coun-
tries. Brussel 1997-2009.

3 Het handschrift is te bewonderen op Flandrica 
(www.flandrica.be/items/show/1048/) en 
digitaal raadpleegbaar via de catalogus van de 
bibliotheek (www.cabrio.bibliotheek.brugge.
be/browse/webgaleries/MS3650).

Vlaamse collecties 
bevatten ook vele 
manuscripten van 
elders, zoals deze 
tweedelige Wen-

ceslasbijbel (Praag 
1402-1403), vol. 1, f. 
6r. Museum Plantin-
Moretus, Antwer-
pen [M 15.1].

Raimundus de 
 Pennaforti, ‘Arbor 
affinitatis’ [boom 
van verwantschap], 
Libri Decretalium 

glosati, e.a., f. 3r. 
Openbare Biblio-
theek Brugge  
[Ms. 365].


