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Vijfhonderd schapen, tweehonderd geiten, tweeëndertig runderen en
zestien paarden: dat is de indrukwekkende veestapel die heer Gillert van
Trazegnies bij een vete met de premonstratenzer abdij Ninove in het
midden van de twaalfde eeuw wegroofde van de uithof Renissart. De
man moest zijn actie uiteraard met de dood bekopen, door toedoen van de
beschermheiligen van het klooster: Cornelius en Cyprianus én de Maagd
Maria. Hij stortte weliswaar niet onmiddellijk ter aarde maar moest het in
zijn stervensuur zonder de hulp van het laatste Sacrament stellen en is dus
ongetwijfeld in de eeuwige Duisternis terechtgekomen.
Het relaas over de aanval van heer Gillert biedt een typisch
voorbeeld van een strafwonder, waarvan het mirakelboek van Ninove er
naar verhouding veel bevat In totaal tellen we er achttien, dat is ruim een
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derde van het totaal aantal mirakels. De rest bestaat uit enkele
protectiewonderen en een bonte verzameling genezingswonderen. Deze
verhalen bieden niet alleen veel informatie over de heiligencultus die de
kanunniken van Ninove in de twaalfde eeuw met succes exploiteerden, ze
verschaffen tezamen met de korte stichtingsgeschiedenis die er meteen op
volgt, ook een interessante doorkijk op de strijd die de abdij met de haar
toegestane middelen met machtige leken in de omgeving moest leveren
om voldoende inkomsten uit haar bezittingen te verkrijgen. Het was een
gevecht vol intimidaties en usurpaties over en weer maar als zodanig niet
bijzonder. Vrijwel alle collega-instellingen van Ninove hadden
soortgelijke reeksen conflicten aan te gaan. We ontkomen echter niet aan
de indruk dat de strijd tusSen de Ninoofse abdij en haar buren af en toe
wel erg hoog oplaaide, omdat de kloosterlingen het maximum uit hun
bezitsrechten wilden halen daar ze over weinig andere inkomstenbronnen
beschikten.
De teksten waren al eerder op wetenschappelijke wijze uitgegeven
door W.W. ROCKWELL. Hij bezorgde in 1925 een integrale editie van de
codex met de vijftiende-eeuwse titel Liber Miraculorum S. Cornelii
Ninivensis. Bij nader onderzoek bleek de codex uit twee, op elkaar
aansluitende, maar aparte onderdelen te zijn samengesteld: te weten het
eigenlijke mirakelboek en een kroniekmatige ontstaansgeschiedenis van
de abdij. Het zijn verhalencycli met elk een eigen doel, traditie en context
Rockwell had niet onderkend dat ze bij een boekbindoperatie in de late
Middeleeuwen door elkaar waren geraakt als gevolg van een verwisseling
van katernen. Een simpele herschikking van de katernenvolgorde, op
voorstel van prof. DEROLEZ, deed de oorspronkelijke structuur herstellen.
Zo werd de basis gevormd voor de nieuwe editie, die nu meteen kon
worden voorzien van een parallelvertaling in modern Nederlands.
Dirk VAN DE PERRE tekende voor de Latijnse tekstuitgave, de
annotaties en de uitvoerige inleiding die de lezer met zowel de context
van de Ninoofse abdij in de twaalfde eeuw als de tekstgeschiedenis en
uitgaveprincipes van het Liber Miraculorum en de Historia Fundationis
bekend maakt Hij genoot daarbij de medewerking van M. COCK. ArnoudJanBijSTERVELD vervaardigde de vertaling, met steun van onder meer J.J.
VAN MOOLENBROEK. Prof. W.L. BRAEKMAN ten slotte, verzorgde de uitgave
van de korte Middelnederlandse tekst De Boete, die in de vijftiende eeuw
op twee blanco gelaten bladen middenin de codex is opgetekend. Net als
andere teksten in dit genre betreft deze een reeks voorschriften die in
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Ninove opgelegd werden aan zieken die tot de H. Cornelius wendden om
van hun kwaal verlost te worden; ze hebben betrekking op het regelmatig
van
toegezegde
betalingen,
het
nakomen
van
voldoen
vastenverplichtingen en het in acht nemen van een soberheidsdieet.
De editie is dus een gezamenlijk werkstuk van een aantal ter zake
kundige geleerden. Nu staat groepswerk niet altijd garant voor kwaliteit,
maar in dit geval mag het resultaat zeer de moeite waard worden
genoemd. Ook al hadden de uitgevers het voordeel dat ze konden
bouwen op de uitstekende transcriptie van Rockwell, ze wisten er heel
wat aan toe te voegen. De annotatie is uitgebreid maar nergens overbodig.
De inleiding over de eerste eeuw van de abdij is zeer verhelderend, en de
ontrafeling van katernen, handen en auteurs kan ronduit voorbeeldig
worden genoemd. Ook voor de vertaling heb ik niets dan lof. Het pittige
en pakkende Latijn van de mirakels, waarvan frater Damiaan (een broer
van de hooggeschatte abt Amold die het klooster van 1185 tot 1190
bestuurde) als de vermoedelijke auteur is aan te wijzen, klinkt mooi door
in het Nederlands.
Een minimaal pun~e van kritiek betreft de vertaling van het begrip
curia. Dat had ik met het oog op de historiografie over de kloosterlijke
uithofeconomie zelf eerder met uithof vertaald in plaats van met het meer
neutrale hof. Met uithof lijkt me de kloosterlijke satellietstatus van deze
geheel en al door conversen uitgebate bedrijfscomplexen beter uitgedrukt.
Op de curiae of grangiae in kwestie zien we immers voortdurend
lekebroeders in de weer, als schaapherder, schoenmaker en uithofmeester.
En die kwam men in de klassieke domaniale hoven zeker niet tegen.
Een paar andere kleinigheden betreffen de redactie en vormgeving.
In het begin van de inleiding wordt een overzichtska~e gemist met
daarop de geopolitieke situatie van Ninove tussen Vlaanderen en Brabant
en de relatieve afstand van de abdij tot plaatsen met centrumfuncties als
Gent, Oudenaarde, Ename, Geraardsbergen, Aalst en Brussel. Verder wil
ik opmerken dat het Latijn op de linker- en het Nederlands op de
rechterpagina niet overal mooi gelijk met elkaar oplopen. Het Latijn heeft
weliswaar minder ruimte nodig dan het Nederlands, maar daar kan
rekening mee worden gehouden door per bladzijde minder Latijn af te
drukken. Uit het oogpunt van papierbesparing hebben de uitgevers er
echter voor gekozen de linkerbladzijde zoveel mogelijk te laten vollopen.
zodat de lezer die van het Nederlands naar het Latijn wil springen nogal
eens een pagina terug moet slaan. Diezelfde lezer moet anderzijds ook
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vaak verder bladeren om de explicatieve noten bij de Nederlandse tekst te
kunnen lezen, want die zijn, in tegenstelling tot de tekstnoten bij het Latijn
(waar dus wel ruimte voor was), als eindnoten achteraan geplaatst,
overigens eveneens met een nummering in cijfers - hetgeen tot verwarring
aanleiding kan geven. Kortom, met een paar bladzijden meer en een iets
ruimer budget was het gebruikscomfort groter geweest.
Terug nu naar de inhoud. Het mirakelboek is in de jaren negentig
van de twaalfde eeuw, mogelijk nog eerder, door één broeder
samengesteld, hoogstwaarschijnlijk om vertelstof te bieden aan
kloostergeestelijken die moesten preken voor leken. De Historia
Fundationis daarentegen is door verschillende auteurs geschreven en
aangevuld in de eerste helft van de twaalfde eeuw. Er worden zes
verschillende handen onderscheiden. Wat de schrijver van het Liber
Miraculorum aangaat, kan worden vastgesteld dat hij behoorde tot de
tweede generatie norbertijnen die de pioniersgeest van de eerste witheren
had levend gehouden. Die eerste norbertijnen, afkomstig uit Park bij
Leuven, hadden het seculier minikapittel van drie kanunniken te Ninove,
dat tussen 1114/1116 en 11118/1119 was opgericht door de plaatselijke
heer, in 1137 overgenomen en tot een volkrijke abdij weten uit te bouwen.
Na hun succesvolle expansie kwam het er voor broeder Damiaan en de
zijnen op aan, de motivatie van het convent en de heilzoekende familia op
peil te houden. Tussen de regels door zijn dan ook verschillende
waarschuwingen te lezen tegen verslapping en verwereldlijking.
De visie op de plaats van het klooster in de omgeving is zoals we
kunnen verwachten: zwart-wit, met de godvrezende onzen' als de
goeden en de 'Op het stoffelijke ingestelden' als de slechten. Wie echter de
teksten tegendraads ontleedt, zal wel enig begrip kunnen opbrengen voor
de bruten die geregeld de uithoven overvielen. De gedachte dringt zich op
dat zij vaak reden genoeg hadden zich tegen het klooster te keren. De
vijfhonder schapen en tweehonderd geiten uit het beginverhaal
bijvoorbeeld lijken me niet steeds binnen de omheining van de eigenlijke
curia van Renissart gehoed te zijn: zij waren ongetwijfeld door de broeders
op de gemene gronden van het dorp gedreven, ten koste van de
gebruiksrechten van heer Gillert en zijn clientèle. Tegen de schriftelijke
wapens van de abdij wisten die niet te strijden. Wat konden zij anders
doen dan die velden kaal vretende kudden maar in hun geheel meenemen
om de broeders een lesje te leren?
I
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Bij voortduring heeft men het idee op
dergelijke
belangentegenstellingen te stuiten. Op de keper beschouwd was Ninove
aan de Dender in de tweede helft van de twaalfde eeuw een snel,
misschien zelfs agressief uitbreidende instelling. Ze was gunstig gelegen
in het overgangsgebied tussen Vlaanderen en Brabant dat werd
gedomineerd door kleine heren die achteraf bezien qua macht weinig
perspectieven bezaten. Die heren begunstigden de abdij zo ruim dat ze er
hun nageslacht mee in moeilijkheden brachten. De graven van
Vlaanderen en hertogen van Brabant, die na verloop van tijd de voogdij
wisten te verwerven, profiteerden dankbaar van deze sluipende
eliminatie van potentieel lastige adelsfamilies. Geen wonder dat ze in een
tweede fase de abdij steeds actief in haar rechten tegen de nazaten van
haar weldoeners steunde. Het is een proces dat men bij vele
premonstratenzer en cisterciënzer stichtingen in Europa kan waarnemen,
maar zelden vindt men het zo pakkend gedocumenteerd als in deze
verhalende teksten van en over de abdij van Ninove en haar heiligen. ·
J.A. (Hans) MOL

