Ter inleiding
A.J. BRAND

Niet geheel ten onrechte wordt de middeleeuwse maatschappij nogal eens als
gewelddadig afgeschilderd. Verwijzend naar de vele feodale oorlogen, de kruistochten, het bestaan van een professionele 'vechtersklasse' als de ridderschap en
het gemak waarmee de middeleeuwers naar de wapens leken te grijpen om een
conflict te beslechten, trachtten velen dit standpunt te verdedigen. Bij een dergelijke poging tot karakterisering van de middeleeuwse maatschappij moet men
oog hebben voor de toen ter tijd heersende opvattingen betreffende rechtsgang
en het gebruik van geweld. De mate van geweld wordt bepaald door de effectiviteit van de repressie en de ter beschikking staande machtsmiddelen van bestuur en justitie. Naarmate het centraal gezag adequater optreedt, is de mogelijkheid het recht in eigen hand te nemen kleiner. In de middeleeuwen bestond
de souvereine staat niet. Het centraal gezag was zwak en het juridisch apparaat
dat de koningen en territoriale vorsten ter beschikking stond, vertoonde vele
gebreken. Pas met het aanbreken van de late middeleeuwen, 14de-15de eeuw,
slaagde de centrale overheid er langzamerhand in alle lagen van de bevolking
van haar gezag te doordringen. Tot die tijd had men nauwelijks oog voor het
algemeen welzijn, maar trachtte men veeleer de persoonlijke belangen veilig te
stellen. Omdat de bescherming van een hogere instantie ontbrak, werd deze
binnen de eigen familie gezocht. De uitgebreide familie, de maagschap, was de
belangrijkste maatschappelijke organisatie. Het individu maakte slechts deel uit
van de maagschap. Iedere individuele rechts geldende handeling, zoals huwelijk,
vererving of vervreemding van goederen, behoorde de goedkeuring van de magen te krijgen. Het welzijn en de eer van de maagschap stond voorop en wanneer
een van de leden onrecht werd aangedaan, kwam de gehele familie in het geweer
om recht te zoeken en de eer te herstellen. Wraak was hiertoe het geëigende middel. Reeds in het Germaanse recht werd de bloedwraak als middel om conflicten
zonder ingrijpen van boven af tot een bevredigend einde te brengen, aanvaard.
In veel gevallen leidde dit tot jarenlange vetes; een verschijnsel dat tot aan het
einde van de middeleeuwen niet alleen voor bleefkomen, maar bovendien gelegitimeerd was. Sedert de 14de eeuw slaagden landsheerlijke en stedelijke overheden erin de vetes te beteugelen door dwangmatig de partijen te verzoenen
en de verbroken vrede te herstellen. Het recht vete te voeren bleef op deze wijze
gehandhaafd, maar de mogelijke excessen die een gevaar voor de maatschappelijke orde opleverden, werden in de kiem gesmoord.1
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Er bestond onderscheid tussen bloedwraak en riddervete.2 Bloedwraak deed
zich voor na moord, verwonding of zware (lees dodelijke) belediging. De daaruit voortkomende vijandschap kwam in alle maatschappelijke lagen voor en beperkte zich meestal tot een conflict tussen het slachtoffer, de agressor en hun
respectievelijke magen. In het ergste geval ontstond een algemene opstand, naar
aanleiding van een vete die zich tussen families uit de hoogste politieke kringen
binnen een stad afspeelde en waarbij een uitgebreide cliëntele gemobiliseerd
werd.3 De riddervete speelde zich daarentegen alleen tussen territoriale heren
en hun standgenoten af. Om zeer uiteenlopende redenen kon de tegenpartij de
vrede ontzegd worden ('absage'). Vervolgens werd een conflict aangegaan dat
meestal ver buiten de kring van de maagschap reikte en in het ergste geval de
landsgrenzen kon overschreiden. Dienstmannen van een heer en huurlingen
trokken in zo'n geval ten strijde. Essentieel is dat in beide gevallen de vrede die
volgens het landrecht bij alle lagen van de bevolking diende te heersen, verbroken werd. Brunner spreekt bij het voorkomen van dergelijke situaties van vete
in een bredere betekenis van het woord. Zo'n vete komt voor in maatschappijen
waar men op diverse manieren zijn recht kan halen. In het christelijk Europa,
waar men altijd nog de paus als hoogste rechtsmacht aan kon spreken, was zelfs
de strijd die koningen elkaar aanzegden niet onwettig, maar vete in de betekenis
die Brunner aanhangt.4 In het moderne spraakgebruik is oorlog een onwettig
en grootscheeps internationaal conflict. Wanneer we de gedachtengang van
Brunner als leidraad nemen, was oorlog binnen de grenzen van het Latijnse
westen in juridische zin niet meer dan tweedracht, vete op grote schaal, een legaal conflict. Vanzelfsprekend voldeden de kruistochten niet aan deze criteria.
Zij waren volgens het canoniek en wereldlijk recht in de middeleeuwen, hoewel
wettelijk toegestaan, een bijzondere vorm van oorlog.
Vanuit militair oogpunt gezien, bestond er onderscheid tussen opstand en oorlog. De oorlog was herkenbaar aan de grootschaligheid van de strijd en bracht
militair ingrijpen met zich mee die zich in het gehCle land deed voelen. Zij stond
gelijk aan georganiseerd geweld, geïnstigeerd door rebellerende groeperingen,
regeringen of territoriale overheden. Alle lagen van de bevolking werden er
door aangetast. De bevolking leed niet alleen onder de destructieve gevolgen
1 Zie bijv. D.A. Berents, Misdaad in de late middeleeuwen. Een onderzoek naar de criminaliteit in het laat-middeleeuwse Utrecht (1984 2 )56-61. J. van Herwaarden, Opgelegde bedevaarten. Een studie over de praktijk van het
opleggen van bedevaarten (met name in de stedelijke rechtspraak in de Nederlanden gedurende de late middeleeuwen)
ca. 1300-1550 (Assen, Amsterdam 1978) 49-51.
2 O. Brunner, Land und Hemchaft Grundfragen der territorialen Verfassungsgeschichte Österreichs in Mittelalter
(Darmstadt 1981 6 ) 19-20.
3 W. Blockmans, Een middeleeuwse vendetta. Gent 1300 (Houten 1987) 15-63. J. Heers, Family clans in the
middle ages (Amsterdam, New Vork, Oxford 1977) 73-76.
4 Brunner, Land und Hemchaft, 41.
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schappij in twee orden verdeeld. Zo plaatste men vrijen tegenover onvrijen,
heersers tegenover het volk en vanuit de kerkelijke optiek geestelijken tegenover de leken, waarbij de eerste categorie altijd superieur was. Deze opsplitsing
impliceerde tevens dat de geestelijkheid boven de wereldlijke heersers stond.
In de Karolingische periode viel er een aanpassing van deze, uit kerkelijke koker
stammende tweedeling waar te nemen. De geestelijkheid plaatste de kerkelijke
autoriteit niet langer boven de wereldlijke gezagsuitoefening, maar verving deze door de tegenstelling bidders (oratores) en vechters (bellatores). Bewust als men
zich was van het sacrale karakter van het koningschap, stond de vorst boven
beide groeperingen, maar bleef afhankelijk van de adviezen van de hem omringende geestelijken, de enige geletterden aan het hoC De leken, en dus ook de
feodale adel die militaire en bestuurlijke diensten aan de vorst leverden, bleven
ondergeschikt? Sedert de tweede helft van de lOde eeuw kwam onder clerici
een driedelige ordening in zwang, afgestemd op maatschappelijke functionaliteit en waarbij ook de producenten een plaats kregen toegewezen. De te grove
indeling in geestelijken en leken werd vervangen door de trits oratores, bellatores
en laboratores (bidders, vechters en werkers); een indeling die met de opkomst
van de nijverheid al spoedig haar toepasselijkheid verloor, maar nog zeer lang
als een ideologisch model door de kerk werd gehandhaafd. Ongetwijfeld had
deze tot doel de boerenbevolking, die door het aantrekken van de economie
haar status zag verbeteren, in een maatschappelijk keurslijf te dwingen door
haar ondergeschiktheid extra te benadrukken. Ik wil hier niet ingaan op de discussie of met werkers het gewone volk dat in het zweet des aanschijns het dagelijks brood moest zien te verdienen, bedoeld werd of dat men refereerde aan
de welgestelde boeren die in hoger aanzien stonden dan het gepeupel, de onvrijen. Het gaat er hier om aan te geven dat de geestelijkheid de strijders als
een aparte, aan haar ondergestelde maatschappelijke categorie bleefbeschouwen.8
Met name voor 1000 was de superioriteit van de geestelijkheid gefingeerd.
Wereldlijk en kerkelijk gezag waren te zeer vergroeid om de veronderstelde
machtspositie van de kerk gestalte te geven. De vorsten hielden vast aan het
standpunt van de laatste Romeinse keizers dat zij de authoriteit over wereldlijke
en geestelijke zaken in handen hadden. Karel de Grote beleed trouw aan deze
opvatting en zorgde ervoor dat de paus als hoofd van de kerk eerbiedigd werd,
maar alleen onder zijn gezag. Met de desintegratie van het Frankische rijk wisten de pausen zich enigszins aan deze klemmende greep te ontworstelen. De
kroning van Lodewijk de Vrome in 823 is daar een voorbeeld van. De dominan7 G. Duhy, De drie orden. Het zeljbeeld van defeodale maatschappij 1025-1250 (Amsterdam, Brussel 1985)
92-95. J. Le Goff, De cultuur van middeleeuws Europa (Amsterdam 1987) 326-327.
8 Ibidem, 324, 326-327.
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tie van de leken bleef echter door de gehele kerkelijke structuur waarneembaar.
De pausverkiezingen ontaardden regelmatig in een weinig verheffende machtsstrijd tussen de machtige Romeinse adelsfami!ies. Onder het bewind van de Ottonen werd het pausdom een instrument voor de vestiging van de keizerlijke
autoriteit. Keizers en koningen benoemden de bisschoppen en schakelden ze
in bij het rijksbestuur. Evenals de wereldlijke heren met een bestuurlijke taak
ontvingen zij lenen en werden zo opgenomen in de feodale structuur. Kerkelijke
hoogwaardigheidsbekleders vormden tot het uitbreken van de investituurstrijd
een onmisbare schakel in het landsheerlijk bestuur van de Karolingen, Capetingen en Salische vorsten. Omdat zij geacht werden celibatair te leven, konden
zij geen dynastie stichten en eigen dynastieke belangen najagen. D~ band tussen
vorst en bisschop als feodaal heerser was persoonlijk en beoogde de versterking
van de koninklijke macht.
De feodale adel daarentegen was erop uit door vererving van de leengoederen
en de bijbehorende ambten haar autonomie te vergroten en een permanente
machtspositie te vestigen. De Karolingen slàagden er nauwelijks in de verzelfstandiging van de lekenheren en de daarmee gepaard gaande versnippering van
de koninklijke macht te voorkomen; zeker niet toen tijdens de regering van Lodewijk de Vrome en zijn opvolgers de zwakte en interne verdeeldheid van de dynastie steeds duidelijker aan het licht kwam. Magyaren, Saracenen en vooral de
Vikingen buitten de situatie uit en lanceerden desastreuze invallen die vaak tot
diep in het Frankische rijk reikten. Het ontbreken van een sterk centraal gezag
dwong de lokale heren ertoe de verdediging zelf ter hand te nemen. Edelen en
clerici haastten zich door de uitgifte van lenen meer vazallen aan zich te binden
om op deze wijze eigen militaire contingenten te paard te creëren. De strijders
te paard groeiden, voor zover zij een eigen gebied beheersten, in de lOde eeuw
uit tot autonome territoriale machthebbers. Zij bouwden vluchtburchten voor
de boeren die er in tijden van nood een toevluchtsoord vonden. In ruil voor deze
bescherming stonden de boeren hun grond af Frankrijk raakte zodanig gefeodaliseerd dat al spoedig het adagium 'nulle terre sans seigneur' opgeld deed.
De ruiter, over het algemeen aangeduid als miles, zou een eeuw later deel gaan
uitmaken van de ridderschap, herkenbaar aan specifieke gedragscodes en een
op christelijke leest geschoeid ideaal. Zover was het in de 10de eeuw nog niet.
De Frankische milites vormden een aristocratische groep die ondergeschikt bleef
aan de hoge adel. Ieder van vrije geboorte, beschikkend over enig fortuin en
militaire vaardigheden kon tot deze relatief open groep toetreden. Er bleef gedurende de 10de eeuw een duidelijk onderscheid bestaan tussen de milites en
de hoge edelen.9 Deze laatsten waren uiteindelijk verantwoordelijk voor het
9 Contamine, La guerre, 109-110. G. Duby, 'Les origines de la chevalrie' in Ordinamenti mi/itare en Occidente
nell' alto medaevo (Spoleto 1968) 739-761 , hiervan 750-751. A. Borst, 'Das Rittertum im Mittelalter' in
ibidem, Das Rittmum im Mitte/alter (Darmstadt 1976) 212-247, hiervan 217-219.
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handhaven van de vrede in hun territoria. Zij werden bijgestaan door de milites,
die in hun functie als strijders hun heer bijstonden. Zij waren afhankelijk van
hun heer en werden beloond voor hun dienstbetoon. In deze periode gebruikte
men het woord mi/es als omschrijving voor degenen die een heer dienden, een
betekenis die ook bij de schets van de ontwikkeling van de Duitse ridderschap
nog ter sprake zal komen.lo
In de loop van de llde eeuw vervaagde in Frankrijk het onderscheid tussen
de machtige edelen en de aan hen ondergeschikte cavaleristen; een ontwikkeling die in het laatste kwart van de 10de eeuw werd ingezet en het wereldlijk
krijgsbedrijfbinnen de kerkelijke kaders bracht. Deze zeer geleidelijke evolutie
liep langs diverse, overigens nauw met elkaar verweven draden: de Godsvredebeweging, de hervormingsbeweging en het ontstaan van de kruistochtgedachte. Het ontbreken van een sterk centraal gezag, bood de kerk de mogelijkheid zich op te
werpen als de beschermer van de maatschappelijke rust en vrede. Dit bleek
noodzakelijk omdat de adel zich niet naar behoren van deze, haar traditioneel
toebehorende taak kweet. Door de verregaande versplintering van de macht
kwamen vetes tussen verschillende adelsfamilies steeds vaker voor. Met name
in Zuid-Frankrijk, waar de autonomie van de lokale heren het verst gevorderd
was, nam de gewelddadigheid hand over hand toe. Vooral de kerk en de bevolking werden het slachtoffer van machtsmisbruik van lokale heren en de plundertochten van vetevoerders. Rondtrekkende jonge edelen die geen aanspraak
maakten op het vaderlijk erfdeel, omdat dit patrimonium ongedeeld moest blijven om verdere versnippering van het machtsgebied te voorkomen, trachtten
op een andere wijze hun fortuin te vergaren. De situatie werd langzamerhand
onhoudbaar en de bisschoppen namen het initiatief tot een algemene vredesbeweging die de bandeloosheid van de plaatselijke adel in moest dammen.
In 977 werd tijdens het concilie van Charroux voor het eerst de Godsvrede
uitgeroepen. Het initiatief sloeg aan en ook elders in Frankrijk besloot men de
vrede af te dwingen met het doel de goederen van de armen en van de kerk
te beschermen. In het eerste kwart van de 11 de eeuW werd een tweede stap genomen. Met de introductie van het Godsbestand trachtte men het strijdgewoel tot
enkele dagen in de week te beperken. Doorgaans legden de kerkelijke prelaten
het verbod op de wapens tussen donderdag en maandag te hanteren. Degenen
die de vrede ofhet bestand braken, konden rekenen op forse kerkelijke straffen
als excommunicatie ofinterdict. In hun pogingen de vrede te handhaven, waren
de bisschoppen aangewezen op de hulp van wereldlijke heren en hun legers.
Er werden onder leiding van de kerkelijke gezagsdragers vredesrnilities gevormd die tegen de weerspannige vredeschenners ten strijde trokken. Op deze
wijze lokte de kerk een nieuwe oorlog uit die ditmaal haar goedkeuring en zegen
10 Duby, Les origines, 750. Bo rst, Rittertum , 2 17-2 18.
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kreeg.tI Het handhaven van de vrede groeide uit tot een christelijke plicht. De
traditionele taak van de adel kwam opnieuw op haar schouders te rusten maar
werd voorzien van een religieus tintje. Wezen, weduwen, onderdrukten en armen hadden recht op haar bescherming. Net als hun goederen moesten ook
de bezittingen van de kerk door het ingrijpen van bisschoppen en edelen die
de vrede dienden gevrijwaard blijven van roof en plundering.
Het zaad van de vredesbeweging viel op een vruchtbare akker. Rond 1000
werd de bevolking geteisterd door misoogsten, overstromingen, hongersnoden
en onverklaarbare ziekten. Deze natuurrampen werden opgevat als een straf van
God. De vredesbeweging kreeg hierdoor een hogere betekenis. Men wilde niet
alleen een einde maken aan de gewelddadigheid van de lokale heren. Tegelijkertijd gaf men blijk de toorn van God af te willen wenden en de maatschappelijke
orde te herstellen. In de woorden van Cowdrey verlangde de bevolking naar
een vrede' die een verlossing was van allerlei plagen die hun welzijn vernietigden.'12 In deze moeilijke tijden waarin de bevolking sterker aan het geloofhechtte en de inspanningen van de bisschoppen zeer gewaardeerd werden, ontstond
een klimaat dat herstel van de kerkelijke autoriteit mogelijk maakte. Kerkhervormers die allerlei misstanden binnen de kerk aan de kaak stelden en een verdieping van de religiositeit predikten, konden bij alle lagen van de bevolking
op veel bijval rekenen. Vooral de schending van het celibaat, waarvoor men de
term nicolaïsme reserveerde en het veelvuldig voorkomen van simonie of de verkoop van kerkelijke ambten waren velen een doorn in het oog.
De hervormingsbeweging beperkte zich in eerste instantie tot het kloosterwezen.
Het klooster Cluny dat in 910 door hertog Willem van Aquitanië gesticht werd,
vormde een belangrijk centrum van de nieuwe stroming. Door de stichting
grote autonomiteit te verlenen en het direct onder pauselijke bescherming te
stellen, werd Cluny gevrijwaard van lekeninvloed. Onder leiding van een aantal
uitzonderlijk bekwame abten streefden de kloosterlingen naar een striktere observantie van de regel van Benedictus van Aniane, die veel nadruk legde op ascese en innerlijke geloofsbeleving. Cluny en de vele stichtingen die van het klooster uitgingen, kregen al spoedig de roep dat nergens anders vuriger gebeden
werd om de zondelast van de mensheid te verlichten. Vele edelen deden rijke
giften aan de kloosters en bevorderden nieuwe stichtingen om monniken de
mogelijkheid te bieden voor het zieleheil van de rijke edelen te bidden. In een
tijd waarin de bevolking te lijden had van allerlei rampen, die als een straf van
God werden opgevat en volgens velen de inleiding op het aanbreken van het
duizendjarig rijk vormden, raakten de angst voor de hel en het zondebesef diep
11 C. Erdmann, Die Entstehung der Kreuzzugsgedanke (Darmstadt 1965) 56-57.
12 H .E]. Cowdrey, The peace and truce of God in the 11th century' inPast and Present 46 (1970) 43-67,
hiervan 48-49. Letterlijk citaat: 'which was adeliverance from all manners of scourges that destroyed
their welfare.'
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ingeworteld. De hervormingsbeweging trad op den duur buiten de kloostermuren en liet haar invloed tevens onder de leken gelden. Ook het krijgsbedrijf
kwam in de ban van de nieuwe religiositeit, hetgeen een belangrijke verklaring
vormt voor de bereidheid van de milites in dienst van de kerk deel te nemen aan
de vredesbewegingP
Cluny was niet het enige centrum dat een belangrijke bijdrage leverde aan
de hervormingsbeweging. Het in 914 gestichte klooster Brogne in het hertogdom Brabant werd het brandpunt van de reformatie die zich door geheel Lotha..:.
ringen verbreidde. In de llde eeuw verkregen de Lotharingers zelfs de steun
van de Duitse keizers. Door het huwelijk van Hendrik III met een dochter van
de hertog van Aquitanië werd ook de band met Cluny versterkt. Lotharingers
en Cluniasten groeiden uit tot belangrijke adviseurs van de keizer en leverden
in die positie een belangrijke bijdrage tot het herstel van de pauselijke macht
in de kerk.14 Vooral in Opper-Lotharingen in bischopssteden als Toul, Metz
en Verdun deed men veel moeite om de leidinggevende positie van de paus van
een theoretische basis te voorzien. In de 10de en ook nog aan het begin van
de llde eeuw was het pausdom niet meer dan een speelbal tussen rivaliserende
Romeinse geslachten. De Ottonen hadden reeds getracht de dwingende greep
van de strijdende facties te doorbreken, maar doordat zij niet meer konden doen
dan de partijen tegen elkaar uit te spelen, waren zij gedwongen zich op één van
de belangrijke geslachten te verlaten. De zetel van Petrus was door deze politiek
rond 1000 in het bezit van de hertogen van Tusculum gekomen, de heersende
adelijke familie in Rome. In 1044 kregen zij met een heftige oppositie te kampen
en paus Benedictus IX werd verjaagd. De tegenstanders van de Tusculi stelden
een nieuwe paus aan, die de naam Sylvester 111 koos. Hij moest al spoedig inzien
dat hij niet de capaciteiten had met succes oppositie tegen de afgezette paus te
voeren. Benedictus op zijn beurt realiseerde zich dat op den lange duur zijn positie niet houdbaar was en besloot afstand te doen tegen betaling van een fors
'pensioen'.ls Met de benoeming van Gregorius VI keerden de kansen voor de
hervormers aan het Duitse hof die niets liever zágen dan dat het pausdom uit
de greep van de Romeinse facties verlost werd. Tijdens het concilie van Sutri
in 1046 bewerkstelligde keizer Hendrik 111 de abdicatie van de nieuwe paus na
hem van simonie beschuldigd te hebben. De keizer besloot schoon schip te maken en handelend in de geest van de reformatie drukte hij een aantal pausbenoemingen van Duitse bischoppen door. Onder het bewind van de hervormingsgezinde Leo IX, de vroegere bisschop van Toul, kwam de pauselijke 'monarchie'
binnen de kerk weer tot leven. Niet gehinderd door de Italiaanse rivaliteiten,
13 J. Bumke, Studien zum Ritterbegriifim 12. und 13. Jahrhundert (Heidelberg 1964) 111-112.
14 G. Barraclough, The medieval papacy (Londen 1972 2 ) 66-67.
15 Ibidem, 64, 71.
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reisde hij door Westeuropa en veroordeelde op zijn weg tijdens concilies simonisten en nicolaïsten en trachtte de geestelijke moraal op een hoger peil te brengen.
Het is onjuist de lijn van de pauselijke macht onder Leo IX zonder meer naar
de extreme stellingname van Gregorius VII in het Dictatus pape van 1075 door
te trekken. Het door Gregorius geclaimde recht koningen en keizers af te mogen zetten en de almacht over kerkelijke en wereldlijke zaken op te eisen, stemde
niet overeen met de intenties van de hervormingsbeweging. Hoewel aan het begin van de 11 de eeuw in Lotharingen de idee veld won dat de kerk alleen ondergeschikt was aan het canoniek recht, heeft men nooit het conflict met de Duitse
keizers hierover gezocht. De investituurstrijd was veeleer het gevolg van politieke verwikkelingen die tot de inname van rigoristische standpunten leidde.
Dit moet echter in dit verband buiten beschouwing blijven. De pauselijke
macht binnen de kerk bleek voorgoed gevestigd, terwijl ook haar prestige onder leken met sprongen toegenomen was.
Als heerser over de pauselijke staten, waaraan in 1052 het hertogdom Benevento door de Duitse keizer werd toegevoegd, beschouwde Leo IX de bescherming ervan inherent aan zijn taak.16 Hiermee leverde hij een belangrijke bijdrage
aan het ontstaan van de kruistochtgedachte en het ontstaan van de ridderschap.
Sinds de Noormannen in 1016 Sicilië en Zuid-Italië in bezit hadden genomen,
stonden de kerken en kloosters er vaak bloot aan aanvallen en plunderingen.
Toen Leo IX troepen begon te werven die in dienst van St. Pieter zouden staan,
hamerde hij bij voortduring op het feit dat het om een verdedigingsoorlog ging
met het doel de goederen van de kerk te beschermen. Hij had hiertoe enige precedenten tot zijn beschikking, want reeds in de 9de eeuw hadden de pausen Leo
IV en Johannes VIII in de strijd tegen de Saracenen de verdediging van Rome
op zich genomen. Leo IX voerde echter geen verdedigingsoorlog in de strikte
zin van het woord omdat hij zich in gebieden begaf die buiten zijn eigen territoria lagen. In wezen ging het om een agressie-oorlog, die zolang zij maar de bescherming van het geloof en de kerkelijke goederen nastreefde, geoorloofd
wasP Zo verleenden zijn opvolgers hun steun aan de Franse edelen die meestreden in de reconquista in Spanje en keurden zij de invasies in Sicilië en Engeland
goed.
Gregorius VII nam een volgende stap in het proces dat leidde tot de vorming
van een christelijke ridderschap. Al in het begin van zijn pontificaat gaf hij
ruchtbaarheid aan zijn plannen om aan het hoofd van een christelijk leger de
Arabische dreiging aan de grenzen van Byzantium weg te nemen en Jeruzalem
op de Islam te heroveren. Hoewel de investituurstrijd roet in het eten gooide,
lag in deze plannen een belangrijke aanzet tot het ontstaan van de kruistochtge16 Erdmann, Kreuzzugsgedanke, 109-110.
17 Ibidem. E. Mayer, Geschichte der Kreuzzüge (Stuttgart 1985 6 ) 20-21, 23.
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dachte. De strijd tegen de Duitse keizer Hendrik IV eiste al zijn aandacht op.
Verder gaand op het pad dat zijn voorgangers geëffend hadden, riep Gregorius
de seculiere strijders op om hem, de plaatsvervanger van Petrus, bij te staan in
de oorlog tegen de geëxcommuniceerde keizer. Het pauselijk standpunt werd
glashelder door de canonist Bonizo van Sutri uiteengezet. Hoewel het geestelijken verboden was zich aan bloedvergieten schuldig te maken, had de kerk het
recht militaire acties tegen schismatici, ketters en geëxcomuniceerden te leiden.
De strijd diende door alle gelovigen en zeker door de groten der aarde geleverd
te worden. Zij zouden in dat geval niet meer dan hun christelijke plicht volbrengen.18 Gregorius VII noemde de strijders in zijn dienst de militia Sancti Petri;
een gewapende macht die kerk en geloof in dienst van de paus verdedigde.
Het jaar 1095 bracht een triomf voor het hervormde pausdom met zich mee.
Met zijn preken te Clermont wist Urbanus II te bereiken dat onder de morele
leiding van de paus een grote legermacht aangevoerd door machtige edelen als
Godfried van Bouillon, Bohemund van Tarente en Robert Courtehose, een
zoon van Willem de Veroveraar, naar het Heilige Land trok. Urbanus II gafblijk
van zijn grote diplomatieke vaardigheid door de feodale en religieuze belangen
van de edelen en strijders en de ideologie van de Godsvrede tot één geheel te smeden. In de oproepen werd gerefereerd aan de verovering van jeruzalem. Door
jeruzalem te presenteren als de erfenis van Christus, legde Urbanus een brug
naar de wereldlijke aspiraties van de lokale machthebbers. In een tijd waarin
de eenheid van het patrimonium de machtspositie van hoge edelen en hun vazallen verzekerde, moet de verovering van de stad Gods, waardoor zij weer in de
schoot van de kerk werd gebracht, hen enorm aangetrokken hebben. De verovering van jeruzalem werd 'de catalysator die de ridderschap van St. Pieter in
de ridderschap van Christus veranderde'.19 Als strijders in dienst van Christus,
een militia Christi, behoorde men zich niet onledig te houden met roven en plunderen, maar ging men op een gewapende pelgrimage naar het Heilige Land om
daar het eeuwige leven als beloning te ontvangen. De kruistocht fungeerde op
deze wijze niet alleen als bliksemafleider voor de gewelddadigheid binnen
Europa, tegelijkertijd werd de Godsvrede ook in het 'Outremer' hersteld. De miles, uit op het herstel van de Godsvrede, stond tijdens de kruistochten in dienst
van Christus, de hoogste heer die men zich kon voorstellen. Het wereldlijke
dienstbegrip, dat de miles van de adel scheidde, kreeg een zodanig aantrekkelijke
lading dat, althans in Frankrijk, ook edelen zich in de loop van de 11de eeuw
met de titel miles gingen tooien. Voor hen werd het een eretitel, die beslist geen
gelijkschakeling met de economische en sociaal inferieure strijder te paard in18 M . Keen, Chivalry (New Haven, Londen 1984) 48.
19 L. en). Riley-Smith, The crusades. Idea and reality 1095-1274 (Londen 1981) 7. Letterlijk citaat: 'the
catalyst that turned the knighthood of St. Peter into the knighthood of Christ'.
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hield, die immers van hen afhankelijk bleef. Het bevorderde wel het ontstaan
van een aparte 'vechterklasse', hoewel pas in de 12de eeuw de sociale gelijkschakeling plaats zou vinden.20 De kruistochtgedachte groeide uit tot één van de hoogse
idealen van deze ridderschap en stond er borg voor dat de band met de kerk
nooit geheel verbroken werd.
In het Duitse rijk vond de toenadering tussen adel en de in haar dienst optredende mi/es ongeveer een eeuw later plaats. De oorzaken hiervan moeten deels
in de politieke structuur van het keizerrijk gezocht worden. In de 10de en het
grootste deel van de llde eeuw was het Duitse keizerschap sterker dan het Franse koningschap. Alleen het oude machtscentrum van de Karolingen, het Rijnland, was grondig gefeodaliseerd. De band tussen heer en vazal was hier het
sterkst ontwikkeld en ook andere karakteristieken als de militaire dienst aan
de heer en de bouw van kastelen kwamen er in de llde eeuw veelvuldig voor.21
In de overige delen van het Duitse rijk vallen veel minder sporen van een feodale
structuur waar te nemen. Dit had diverse redenen, waarvan de volgende het
meest in het oog springt. Allodiaal bezit, dat wil zeggen vol eigendom van
grond, kwam onder de Duitse territoriale heren veel vaker voor dan in Frankrijk. De verhouding tussen de lokale machthebbers en de koningen lagen hierdoor veeleer op het persoonlijke vlak en gingen buiten de kaders van het feodale
stelsel om. Behoud van de allodia en handhaving van een onafhankelijke
machtspositie stonden hoog in het vaandel bij de hoge adel en maakten haar
tot een onbetrouwbare schakel in het rijksbestuur. De keizers ontleenden hun
prestige aan de zeer omvangrijke allodia en steunden bovendien op de bestuurlijke en militaire diensten van personen die persoonlijk aan de vorst gebonden
waren; de bisschoppen en vooral na de investituurstrijd de ministerialen.
Godsvrede en Godsbestand pasten nauwelijks in een rijk waar het centraal gezag
de overhand had. Het handhaven van de vrede was een taak van de keizer. De
kerk en haar rechtspraak lagen in Duitsland te zeer ingebed in de wereldlijke
bestuurlijke organisatie om een onafhankelijke rol te kunnen spelen.22 Onder
het zwakke bewind van de minderjarige Hendrik III begon het keizerlijk gezag
in zijn voegen te kraken. De investituurstrijd en de daarmee samenhangende
burgeroorlog tussen Hendrik IV en zijn rivaal Rudolf van Rheinfelden, ondermijnden het keizerlijk gezag deerlijk. Naar Frans voorbeeld ontplooiden de bisschoppen toen een vredesinitiatief, dat al spoedig door lekenheren werd overgenomen onder de term Landfriede. Deze Landfriede gold voor de gehele bevolking
in het gebied waar de vrede afgekondigd werd. In het begin van de 12de eeuw
nam de keizer weer het heft in handen en riep een Reichsfriede uit, die zich over
20 Duhy, Les origines, 759-760. Bumke, Ritterbegriff, 112, 114-115.
21 J. Beeler, Warfare infeudal Europe 730-1200 (lthaea, Londen 1971) 217.
22 Cowdrey, 'Peaee and truee', 64-65.

20

AJ. Brand

het gehele rijk uitstrekte. De Duitse vredesbeweging werd in handen van de
keizer een manifestatie van het centraal gezag met het oogmerk de territoriale
heren in toom te houden.23
Volgens hetzelfde principe van persoonlijke trouw aan een heer maakten zowel de koningen als de hoge adel en geestelijkheid gebruik van de diensten van
onvrijen, de ministerialen. De ministerialen waren slechts in theorie aan de grond
gebonden maar genoten door hun bijzondere verdiensten een hogere status dan
de overige onvrijen. In de 11de eeuw behoorden zij evenals de vazallen en onvrijen die diensten leverden aan hun heer tot diens gevolg, zijnfamilia. Niet alleen streden zij op het slagveld aan de zijde van hun heer, maar in tijden van
vrede verbleven zij aan het hof, boden hun diensten aan en verkregen er kost
en inwoning. In deze context moet volgens Bumke in het Duitse rijk voor 1200
het begrip ridder geplaatst worden.24 Terwijl in Frankrijk edelen en mi/es al in
de 11de eeuw de ridderschap uitmaakten, werden in het keizerrijk tot 1200 alleen strijders die heerdiensten leverden ridder genoemd. Toch vielen er vanaf
ca. 1150 enige verschuivingen waar te nemen. In de legers van de koningen en
de rijksgroten waren de ministerialen de vechters te paard bij uitstek en vormden
tijdens de investituurstrijd en de burgeroorlogen in de 12de eeuw de meest betrouwbare militaire contingenten. Met het aflopen van de investituurstrijd in
1122, dat tot gevolg had dat de bisschoppen niet langer een sleutelrol in het
rijksbestuur konden spelen, werden aan de ministerialen in toenemende mate belangrijke posten toevertrouwd. Daarbij kwam dat door het inkrimpen van de
keizerlijke macht als gevolg van opvolgingsproblemen de territoriale heren hun
onafhankelijkheid zagen groeien. Het Duitse rijk veranderde langzamerhand
in een lappendeken van kleine vorstendommen, wa~r voor de ministerialen in
dienst van een lokaal heerser veel eer viel te behalen. Ondanks hun juridisch
onvrije positie verkregen zij leengoederen die zelfs erfelijk werden. Het verschil
in levensstijl tussen ministeriaal en edelman vervaagde steeds meer en zal wellicht
voor de adel een duwtje in de rug betekent hebben om uiteindelijk toch de titel
ridder te accepteren. De omslag trad rond 1200 op, maar dit wilde naar de mening van Bumke nog niet zeggen dat er een 'einheitliche Ritterstand' geformeerd
werd.25 Het juridisch onderscheid tussen vrij en onvrij bleef van kracht. Men
behoorde als edelman tot een stand; een op grond van juridische voorrechten
en privileges bepaalde maatschappelijke groepering, ontoegankelijk voor lieden die niet op een gelijkwaardige juridische positie konden bogen en dus in
een mindere stand thuis hoorden. De toevoeging ridder bij een adellijke titel
diende alleen ter meerdere eer en glorie van de drager en zijn familie. De Duitse
23 Ibidem, 64-66.
24 Bumke, RitterbegriJ[, 61-70.
25 Bumke, RitterbegriJ[, 82-83.
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edelen zouden, evenals de Franse standgenoten, zich nooit verlagen tot het niveau van de gewone strijders te paard die in hun dienst traden. De toenadering
bleek, mede door de bemoeienissen van de kerk met het krijgsbedrijf, echter
mogelijk. De Duitse adel raakte doordrongen van haar christelijke plichten. De
kruistochtgedachte bleef er, evenals in overige delen van Europa, zeer levendig.
De belangrijkste factor die de 'eenwording' in de hand werkte, lag in de veranderende opvattingen aangaande de dienstbaarheid. Het dienstprincipe aan de heer
verdween naar de achtergrond en werd vervangen door een ridderideaal dat in
Frankrijk tot bloei was gekomen. Dit vernieuwde ideaal was opgebouwd uit
ingrediënten als deugdzaamheid, dienst aan de dame en heldhaftigheid. Het waren exponenten van de zogenaamde hoofse literatuur, die in de loop van de 12de
eeuw in Frankrijk snel aan populariteit won. Deze wereldlijke literatuur was
een bijprodukt van een aantal intellectuele en culturele ontwikkelingen die in
de 12de eeuw een hoogtepunt bereikten. De kruistochten en vooral de reconquista, de herovering van Spanje op de Islam, leidden onder meer tot een herontdekking van het antieke erfgoed. Veel medische en fllosofische werken uit
de oudheid waren in Arabische vertalingen bewaard gebleven. Toen christenen
ten noorden van de Pyreneeën in contact kwamen met de Arabische cultuur
in Spanje, werd hun interesse voor deze werken gewekt. Gebruik makend van
de talenkennis van Joden, vertaalden geleerden de teksten in het Latijn en voerden ze naar Frankrijk, van waaruit ze langzamerhand over geheel Europa verspreid raakten. De gevolgen van deze herontdekking waren enorm. De traditioneel christelijke filosofie werd doorspekt met de opvattingen van de grote wijsgeren uit de oudheid. Acceptatie van de denkbeelden van bijvoorbeeld Plato
en later, in de 13de eeuw vooral van Aristoteles, leidde ertoe dat de westerse
filosofie op een nieuwe leest werd geschoeid. Het Romeinse recht raakte in
zwang en werd een werktuig in de handen van de vorsten die het bestuur trachtten te centraliseren. De daarmee samenhangende noodzaak van een uitgebreide
bureaucratie vereiste goed opgeleide juristen. De interesse voor academische
kennis groeide. Het onderwijsmonopolie van de kathedraal- en abdijscholen
werd doorbroken door rondtrekkende leermeesters die grote aantallen studenten trokken. Zij vestigden zich uiteindelijk in grote steden als Parijs, Bologna,
Oxford. Hier ontstonden in de 12de eeuw de eerste universiteiten. In de kringen
van geleerden en studenten, waar het Latijn nog een levendige taal was, kende
ook de Latijnse literatuur in de vorm van de vagantenpoëzie een opleving. Het
intellectueel en cultureel élan dat de herontdekking van het antieke erfgoed bewerkstelligde, was zo geprononceerd dat men met recht van een renaissance kan
spreken.
De 12de-eeuwse renaissance stimuleerde de neerslag van werken die voordien mondeling werden overgeleverd. Dit gebeurde niet alleen in het Latijn,
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maar nu ook voor het eerst in de volkstaal. Met name aan de hoven van koningen en machtige edelen kwam de literatuur in de volkstaal tot grote bloei. Hierbij zullen twee factoren van belang zijn geweest: de aanwezigheid van klerken
en het optreden van edelen als maecenas. In de residenties van de vorsten bevond
zich tevens het administratief apparaat, ondergebracht in kanselarijen waar
klerken te werk gesteld waren. De aanwezigheid van geletterd personeel stimuleerde wellicht de ontwikkeling van een schriftcultuur die zich niet louter beperkte tot bestuurlijke zaken, maar ook literaire vormen aannam.26 Alleen de
zeer rijken beschikten over de middelen om zich als maecenas van een veelbelovend auteur op te werpen. Zij stelden het kapitaal ter beschikking dat nodig
was om schrijvers en dichters van de benodigde middelen te voorzien en hen
voor gedane arbeid te belonen. De maecenas had grote invloed op de inhoud
van het werk, waartoe hij in veel gevallen de opdracht had gegeven. Bovendien
stemde de auteur zijn verhaal of gedicht af op het milieu waarin zijn broodheer
verkeerde. De literatuur in de volkstaal die vanaf de 12de eeuw tot ontwikkeling
kwam, was in de eerste plaats een hofliteratuur, toegesneden op een ridderlijke
levenswijze. Kastelen van grote heren werden ontmoetingsplaatsen van ridders
van allerlei signatuur. Hier werden zij vergast op de vruchten van literatoren,
de troubadours en romanschrijvers, terwijl zij zichzelf ook niet onbetuigd lieten. Voor deze kringen bewerkten auteurs als Chrétien de Troyes de in de volkscultuur wijdverbreide Arthurverhalen tot een nieuw literair geheel. Zij
schetsten een ideaalbeeld dat door alle ridders zo goed mogelijk nagevolgd
diende te worden. Largesse, prouesse en valeur (vrijgevigheid, dapperheid en
deugdzaamheid) werden de sleutelbegrippen van een in deze literatuur gepropageerde gedragscode die door medievisten tegenwoordig als hoofs omschreven wordt. Het was ook het terrein waar de hoofse liefde gecultiveerd werd.
In een poging de liefde van een dame te winnen, die zij in feite nooit terug zou
kunnen schenken, excelleerden gewone ridders in hoofs gedrag. Wanneer een
dame de liefde van haar bewonderaar aanvaardde, gaf zij de ridder daarmee een
passepartout tot de zekere, rijke wereld van de hoge adelP De dienst aan de
dame werkte egalisering tussen de gewone ridders en de hoge adel in de hand
en kwam op gelijke hoogte met de onverbreekbare trouw aan de heer te staan.
Dienstbaarheid in deze vorm leidde niet tot gezichtsverlies bij de hoge adel.
Hoofsheid en ridderlijke deugdzaamheid, maakten de ridderschap los van haar
oorspronkelijke sociale kaders en dichtten de kloof die tussen de hoge adel en
gewone ridders bestaan had. Aan de 12de-eeuwse Franse hoven werd de ridderschap tot één sociale groep gesmeed.
Halverwege de 12de eeuw kon men drie genres in de epische literatuur on26 J. Bumke, Mäzene im Mitte/alter (München 1979).
27 Keen, Chivalry, 30-31.
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derscheiden. Het eerste type, de chanson de geste of de heldenepiek, kwam
voort uit de mondelinge overlevering van Merovingische en Karolingische heldendichten zoals het Roelandslied. Voorts bestond er een kleine groep van wat
Bumke Versromane noemt die veel elementen uit de klassieke literatuur van de
oudheid bevatten. Tenslotte genoot de hoofse roman, waarin, zoals in de Arthurverhalen veel Keltische invloeden te herkennen zijn, een enorme populariteit in Frankrijk.28 Van daaruit verspreidden deze literatuurvormen zich over
geheel Westeuropa. Rond 1200 deden zij ook aan de Duitse hoven hun intrede
en brachten er de sociale gelijkschakeling tussen ministerialen en edelen op gang.
Hoewel het Duitse adelspubliek niet ongevoelig was voor de ridderlijke
deugden die in de literatuur gepropageerd werd, oogstte bijvoorbeeld het chanson de geste weinig bijval. De epen met een antiek thema werden echter veelvuldig in het middelduits vertaald. In zijn artikel belicht Voorwinden het aspect
van de strijdbeschrijvingen in enkele duitstalige dichtwerken. Hij gaat terug
tot de vroegste schriftelijke neerslag van diverse epen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen werken met veel latijnse invloeden die door monniken
genoteerd werden en verzen uit de Germaanse mondelinge traditie, die aan de
vorstenhoven werden voorgedragen door hofzangers en speellieden. Op inhoudelijke gronden komt hij tot een verrassend verschil tussen beide tradities.
Vooral de bewerkers/vertalers uit geestelijke kringen grepen terug op antieke
voorbeelden en besteedden veel aandacht aan de strijd en het daarmee gepaard
gaande geweld. De verzen uit de Germaanse traditie bevatten daarentegen veel
minder strijdbeschrijvingen en bloedvergieten.
De discrepantie tussen beide literatuurvormen, voert ons tot de vraag hoe
de ridder zich op het slagveld gedroeg. Sedert de 12de eeuw werd moed steeds
meer als een adellijke deugd opgevat.29 Onder de ridderschap werd moed hoger
gewaardeerd dan weelde. Een ridder die zich laf toonde, diende zich tegenover
zijn gelijken te schamen en had niets aan zijn rijkdommen wanneer er achter
zijn rug minachtend over hem gesproken werd. Stoutmoedigheid stond echter
niet gelijk aan driestheid. Hoewel de absolute trouw aan zijn heer hem op het
slagveld het leven kon kosten, waakte de ridder ervoor overdreven risico's te
nemen. Ondoordachtheid en opofferingsgezindheid waren nutteloze karaktertrekken, die de dienstbaarheid schade toebrachten. Nauw verbonden hiermee
is de clementie die ridders voor elkaar toonden. Het aantal doden onder de élite
van de legers lag opvallend laag. Maso heeft zich verdiept in dit verschijnsel,
dat zo weinig met het gewelddadige karakter van de oorlog lijkt overeen te
stemmen. Behalve het voor de hand liggende argument dat een gevangene los28 J. Bumke, HcflSche Kul/ur. Litera/ur und Gese/lschaft im hohen Mi/te/alter I, II (München 1986) I 124-125.
29 G. Duby, 'Guerre et société dans I'Europe feodale: la morale des guerriers' in Concetto, storia, mi/i e
imagini del medie aevo (Florence 1973) 473-492, hiervan 478-479.
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geld opleverde, bleek achter deze onbloedige strijdwijze een complex van normen en waarden te liggen die Maso in zijn bijdrage aan deze bundel ontrafelt.
Het kerkelijk initiatief tot de vredesbeweging in de 10de en 11de eeuw, het gewapenderhand verdedigen van de kerkelijke belangen tijdens de investituurstrijd en de kruistochten maakten rechtvaardiging van de oorlogszuchtige activiteiten onder kerkelijk gezag noodzakelijk. Hiertoe stond haar het politiekchristelijke concept van het helium iustum ter beschikking dat met name door
de kerkvader Augustinus (354-430) ontwikkeld was. De bisschop van Hippo
ontleende zijn argumenten aan de bijbel en aan de denkbeelden van Cicero. Immers, de theoriën van Augustinus dienden bij de Romeinse opvattingen aan te
sluiten, maar konden omdat het christendom in 391 tot staatsgodsdienst was
verheven, in een christelijke context geplaatst worden. Het Romeinse recht,
diep beïnvloed door de opvattingen van Cicero, kende een rechtvaardiging van
oorlog. Men mocht tot oorlog overgaan wanneer het bestaande evenwicht in
de rechtsorde door kwaadwillenden verstoord werd. De strijd diende beëindigd
te worden op het moment dat de benadeelde partij weer in het bezit van de afgenomen goederen en rechten kwam. In de Romeinse visie was er slechts sprake
van een rechtvaardige oorlog wanneer compenstaie van geleden schade werd
gezocht. Augustinus nam deze denkbeelden over, maar voegde daar bijbelse elementen aan toe. In zijn ogen ging het niet primair om het herstel van rechten,
maar van de rechtvaardigheid. Aangezien de rechtvaardigheid in Gods wetten
besloten lag, mocht elke aanval op de orthodox christelijke leer en het gebied
dat zij bestreek, bestraft worden. De vroeg christelijke kerk liet zich echter kenmerken door een diep geworteld pacifisme, hetgeen moeilijk te rijmen viel met
een doctrine die zelfs het doden van tegenstanders goedkeurde. In het nieuwe
testament vindt men immers voornamelijk pacifistische gedragscodes terug.
Volgens de interpretatie van Augustinus hadden deze vooral betrekking op de
innerlijke vredelievendheid en hij sloot de oorlog als correctionele actie niet
uit. Een dergelijke oorlog werd door Augustimis zelfs als een verlengstuk van
de vredelievende intenties opgevat. Zij die de helium iustum aangingen, trachtten
de rechtvaardigheid te herstellen en dwalers weer op het rechte spoor te brengen. Het oude testament, dat werkelijk wemelt van strijdtonelen, sterkte
Augustinus in de overtuiging dat alle inbreuken op land en goederen gewroken
mochten worden, zolang de oorlog maar op Goddelijke autoriteit verklaard
werd. In de praktijk hield dit in dat heersers, wier macht een afgeleide van de
Goddelijke autoriteit was, een oorlog mochten ontketenen om gebieden en
goederen te heroveren die tot het domein van de orthodoxe kerk behoorden.
Voor de middeleeuwse kerk lag hier de basis om ketters en ongelovigen te straffen of zelfs te doden omdat deze afbreuk deden aan de waarden van de kerk
en zich kerkelijke goederen toeëigenden. Volgens Russell, wiens betoog hier
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in grote lijnen gevolgd wordt, rechtvaardigde juist deze doctrine de kruistochtbeweging.30 De leer van de rechtvaardige oorlog keurde gewelddadige correctie
door lieden met de juiste intentie goed. Omdat het geestelijken verboden was,
bloed te vergieten, moest de kerk wel een beroep doen op de wereldijke instanties; de ridders en de adel. De kruistochten mochten echter alleen op bevel van
de paus, Gods plaatsvervanger op aarde, ondernomen worden. In tegenstelling
tot de rechtvaardige oorlog was pauselijke instemming alleen niet voldoende.
Een kruistocht werd hierdoor een bijzondere vorm van het bellum iustum en
kreeg het predikaat heilige oorlog.
De theorie van de rechtvaardige oorlog die sterk op het ingrijpen van de kerkelijke overheden toegesneden was, bleek in de loop van de 13de eeuw steeds
slechter in overeenstemming met de maatschappelijke realiteit gebracht te kunnen worden. Men kon moeilijk volhouden dat een wereldlijk heer die zich gedwongen zag de rechten en goederen van zijn onderdanen tegen invallers te verdedigen, maar zonder pauselijke toestemming slag leverde, geen rechtvaardige
motieven had. Zeker niet toen het koningschap aan gezag begon te winnen en
de kerk haar zeggenschap over de opkomende monarchieën terug zag lopen.
Bovendien waren het ook tijdens de kruistochten de wereldlijke heren geweest
die de strijd met de Saracenen aanbonden. De opvatting van filosofen-theologen dat oorlog aangewend mocht worden ter bescherming van het geloof en
dus ook van het Heilige Land, dat als een domein van het christendom werd
beschouwd, gafvoedsel aan de idee dat behoud van de patria strijd rechtvaardigde. Belangrijke argumenten voor deze secularisatie van de bellum iustum ontleende men aan het Romeins recht en de geschriften van Aristoteles. Met name
de beroemde 13de-eeuwse filosoof Thomas van Aquino slaagde er op briljante
wijze in de heidense nalatenschap van Aristoteles in het christelijk gedachtengoed te passen. Hij 'verpolitiseerde' als het ware de doctrine van de rechtvaardigde oorlog en maakte haar daarmee tot een bruikbaar instrument in de handen
van wereldijke heersers. Van Aquino betoogde dat niet langer alleen de christenheid het recht op bescherming verdiende, maar dat een oorlog ten dienste van
het algemeen welzijn behoorde te staan. In navolging van Aristoteles ging hij
ervan uit dat de mens in een natuurlijke hiërarchie geplaatst was, waarbij de
meest bekwamen de zwakkeren om hun bestwil leidden. Slechts de vorst, die
immers over de meeste autoriteit beschikte en zich liet leiden door juiste intenties, mocht de oorlog verklaren.31 De drager van de auctoritas, die altijd als een
soort arbiter in het herstel van de juiste orde was opgetreden, had zijn tiara afgestaan en deze ingeruild voor een gewone kroon. Hiermee was een concept ontstaan dat zich in de eeuwen na de dood van Aquino zich zou aanpassen aan de
30 EH. Russell, The just swr in the middle ages (Cambridge 1977) 18-23.
31 Ibidem, 259-262.
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zich wijzigende politieke omstandigheden in Europa; een aanpassing die echter
met verschil van inzichten gepaard ging. Zoals uit de bijdragen van Krop en
Van Leeuwen zal blijken, stonden aan het einde van de middeleeuwen traditionele wijsgeren als Hendrik van Gorkum en 'politieke adviseurs' als Philippe
de Mézières en Guillebert de Lannoy lijnrecht tegenover elkaar. In vele politieke
tractaten en filosofische werken uit die tijd valt een groeiend besef van de verschrikkelijke gevolgen van de oorlog waar te nemen, waardoor de rechtvaardiging ervan aan scherpere criteria werd gebonden.
De gruwelijkheden van de oorlog traden tegen het einde van de middeleeuwen
steeds duidelijker aan het licht. Oorlogen werd grootschaliger, legers telden
meer manschappen, de bevolking leed onder de plunderingen van de rondtrekkende legers die op deze wijze hun leeftocht vergaarden en tevens de bevoorrading van de vijandelijke troepen trachtten te bemoeilijken. Op het gebied van
de bewapening vonden enorme verbeteringen plaats, waardoor het aantal
slachtoffers op het slagveld toenam. Net als vandaag de dag zou men met een
beetje goede wil ook tijdens de middeleeuwen van een wapenwedloop kunnen
spreken. Deze terminologie wordt tenminste door Ottenheym gebruikt wanneer hij de evolutie van de kasteelbouw bespreekt. De overgang van de betrekkelijk eenvoudig geconstrueerde donjon naar het 13de-eeuwse kasteel dat qua
architectonisch vernuft niet onder deed voor de gothische kathedralen, was in
feite het resultaat van een militair vraag-en-antwoord-spel tussen aanvaller en
verdediger. In de pogingen de vijand te slim af te zijn, bracht men allerlei technische verbeteringen aan, die na verloop van tijd achterhaald werden door innovaties in bewapening en verdedigingsmethoden. Uitvindingen werden er echter
nauwelijks gedaan. Over het algemeen borduurde men voort op een bekend
stramien, zodat de technische vooruitgang in het krijgsbedrijf tamelijk langzaam en gelijkmatig verliep. Slechts de invoering van de stijgbeugel in de eerste
helft van de 8ste eeuwen de toepassing van het buskruit sinds de 14de eeuw
brachtten een aardverschuiving in de strijdmethoden teweeg. De cavalerie, die
sedert de 8ste eeuw een steeds belangrijkere rol ging vervullen in de legers,
dankte haar superioriteit in eerste instantie aan de introductie van de stijgbeugel. Deze fundamentele verbetering zorgde ervoor dat de ruiter steviger in het
zadel zat, een grotere stootkracht ontwikkelde en daarbij een hoge snelheid
handhaafde.32 De opkomst van de cavalerie luidde niet het einde van de infanterie in de middeleeuwse legers in. Nog tijdens de slag bij Hastings in 1066 was
het Anglo-Saksische leger, zoals uitstekend op het tapijt van Bayeux te zien valt,
32 Over de reikwijdte van de gevolgen die de invoering van de stijgbeugel met zich meebracht, is enige
discussie ontstaan. Zie hiervoor L. White jr., Medieval technology and social change (Oxford 19704 ). B.S.
Bachrach, 'Charles Martel, shockcombat, the stirrup and feudalism' in Studies in medieval and renaissance
history 7 (1970) 47-75.
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nagenoeg geheel samengesteld uit voetvolk. De opkomst van de ridder bleek
echter niet te stuiten. In de 12de eeuw had de infanterie vooral een ondersteunende functie gekregen. De kruisboogschutters boden de oprukkende cavaleristen de benodigde dekking en hielden de vijand op een afstand. Het voetvolk
dat voorzien was van bogen pieken gaf de ridders tevens bescherming wanneer
zij zich na een charge hergroepeerden. Ondanks de onmisbaarheid van de infanterist, werd de ridder tot de 14de eeuw als de surperieure strijder beschouwd.
Over het algemeen besliste de ridderschap de slag en streek zij met de roem
en eer.
De toegenomen stootkracht van de ruiter vereiste aanpassingen in de wapenuitrusting. In de vroege middeleeuwen bood de brunia, een leren tuniek verstevigd met ijzeren ringen of platen, voldoende bescherming. In de llde eeuw,
zoals opnieuw op het tapijt van Bayeux - hier door Madou besproken op inhoudelijke en kunsthistorische aspecten - waargenomen kan worden, was de
bruniavervangen door de maliënkolder. Hoewel de maliënkolder de strijder in
bewegelijkheid nauwelijks belemmerde, bleek hij niet bestand tegen de enorme
vuurkracht: van de kruisboog. Halverwege de 13de eeuw bleek het dan ook nodig de maliënkolder te verstevigen met metalen platen. De aanschafvan een verbeterde uitrusting betekende een aanslag op het vermogen van de strijders.
Slechts de rijken konden zich de aanschaf ervan veroorloven, hetgeen de sociale
status van de ridderschap in de legers toe deed nemen. Pijlen konden echter ook
tussen de platen terecht komen of de verbindingen breken, waardoor de bescherming nutteloos werd. Het harnas, gemaakt van blank metaal dat op alle
belangrijke ledematen scharnierde en het gehele lichaam bedekte, bood, zo leek
het, in de 14de eeuw de oplossing. Engelse en vooral Franse ridders ondervonden spoedig dat ook bij de infanteristen nieuwe technieken hun intrede hadden
gedaan. Tijdens de Honderdjarige oorlog bracht het inferieur geachte voetvolk
meermaals de 'bloem der Franse natiè, d.i. de ridderschap, zware slagen toe.
Tijdens deze langdurige strijd tussen Engeland en Frankrijk gingen, zoals Marsilje aantoont, traditie en vernieuwing hand in hand. De Franse ridders bleken
niet in staat soepel in te spelen op de nieuwe strijdmethoden, waarbij de in haar
ogen inferieure infanterie meer dan eens de beslissing forceerde. De intrede van
de artillerie betekende het definitieve einde van de traditionele oorlog, uitgevochten door ridders. De feodale dienstplicht verviel. Permanente legers in
dienst van vorst en staat beheersten tegen het einde van de 15de eeuw het oorlogswezen. De heroïek van de ridder te paard liep ten einde. Hem restte niets
anders dan zich aan te passen aan de nieuwe omstandigheden en als officier in
de staande legers een militaire carrière op te bouwen.
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van het strijdgewoel en de plunderingen van de langstrekkende legers, zij werd
ook bij de voorbereidingen van de strijd betrokken. Er moesten enorme bedragen op tafel komen, hetgeen tot belastingverhoging leidde. Het oproepen van
stads- en plattelands milities had een nieuwe werkverdeling op het platteland
en in de nijverheid tot gevolg.
Ondanks de talrijk voorkomende gewapende incidenten tussen vorsten of
andere machthebbers, kan men nauwelijks volhouden dat de oorlogen in de
middeleeuwen zich op vergelijkbare schaal met de huidige conflicten afspeelden. Oorlogen werden in de vijf eeuwen voor en na 1000 door relatief kleine
legers uitgevochten. De hoge cijfers die in de kronieken voorkomen, zijn meestal met de bedoeling de voortreffelijkheid van het eigen kamp te onderstrepen
enorm opgeschroefd en nauwelijks geloofwaardig. De middeleeuwse oorlog
was niet totaal en leidde zeker niet tot genocide. Er werd op betrekkelijk kleine
schaal schade aangericht en de strijd was veelal kortstondig. Zelfs de Honderdjarige oorlog was een aaneenschakeling van tamelijk korte gevechtshandelingen, die onderbroken werden door langdurige wapenstilstanden. Nooit werd
de 'natie', in dit geval Frankrijk, in haar geheel daadwerkelijk met de strijd en
haar gevolgen geconfronteerd. Het tijdvak tussen ca. 500 en 1500 was zonder
twijfel gewelddadig, maar als men oog heeft voor de verschillende vormen van
gewelddadigheid kan men nauwelijks volhouden dat de 20ste eeuw vrediger
is. In de woorden van de Franse historicus Contamine, specialist op het gebied
van de middeleeuwse oorlogsvoering, moet vastgesteld worden dat 'de illusie
(d.i. de vermeende oorlogszuchtigheid) samenhangt met het feit dat in de middeleeuwen het maatschappijbeeld als vanzelfsprekend militaire karakteristieken
in zich draagt.'5 Men zwelgde in het spektakel van de oorlog, de voorbereidingen, de toernooien, de parades, de pracht en praal van de ridderschap, maar de
strijd werd geen cultus die de gehele maatschappij aanging. Te gemakkelijk
wordt vergeten dat de middeleeuwse maatschappij grote groepen non-combattanten kttnde. Marginale groepen, kinderen, vrouwen, ouden van dagen en clerici werden van het strijdgewoel uitgesloten.6 Er bestond slechts een kleine hoeveelheid professionele vechters, nl. de ridders en de huurlingen. Slechts in geval
van uiterste nood deed men een beroep op het gewone volk, de boeren en de
stedelingen.
De indruk dat de middeleeuwen als geen andere periode op de oorlog was afgestemd, werd onder meer gewekt door de visie die de kerk op de toenmalige
maatschappelijke ordening had. In de vroege middeleeuwen werd de maat5 P. Contamine, Laguerre au moyen age (parijs 1980) 481-482. Letterlijk citaat: 'l'illusion (d.i. de vermeende oorlogszuchtigheid) vient en partie de ce qu'au moyen age Ie décor de l'existence prend volontiers
un aspect militair.'
6 H et is deze groep, die tevens van het recht vete te voeren uitgesloten werd.

