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DEEL 1

Literatuur in de Middeleeuwen

(5de-15de eeuw)

B. KEUNEN  I INLEIDING TOT DE VOORNAAMSTE MODERNE LITERATUREN1



INLEIDING

Relevantie van de middeleeuwse literatuur

1. Periodisering

Afbakening
De Middeleeuwen worden traditioneel ingedeeld in drie periodes: de vroege Middeleeuwen
(vanaf de val van het Romeinse rijk in 476 tot aan het einde van het millennium), de hoge
Middeleeuwen (11de eeuw - midden 13de eeuw) en de late Middeleeuwen (einde 13de tot en
met de 15de eeuw). De markeringsdata voor het begin en het einde van de Middeleeuwen
(boekdrukkunst: ca 1450, val van Constantinopel: 1453, Columbus: 1492, Luther: 1519) zijn
echter niet volledig van toepassing voor een literatuurhistorisch overzicht, vermits de cultu-
rele ontwikkeling niet naadloos aansluit bij de politieke geschiedenis. Niettemin zal de glo-
bale structuur van dit hoofdstuk de traditionele driedeling volgen, maar met enkele wijzi-
gingen. De belangrijkste ‘etappes’ van de literaire ontwikkeling zullen daarbij worden geac-
centueerd.

Overzicht evoluties 
In de vroege Middeleeuwen, van de inval van de Germaanse volkeren in het Romeinse Rijk
tot omstreeks de bloeiperiode van de feodaliteit (5de eeuw tot het einde van de 10de eeuw),
kent de literatuur haar eerste bloeiperiode sinds het verval van het Romeinse rijk.

• Aanvankelijk is er weinig culturele productie 
in het Latijn: vooral filosofische en religieuze teksten (geschreven door de clerus)
in de volkstaal: vooral orale overlevering 

• Een eerste teken van een nieuwe culturele conditie is de “Karolingische Renaissance” —
een cultuur gekenmerkt door een heropflakkering van de waarden van de klassieke
Oudheid, en door een sterke oriëntatie naar christelijke waarden.  Karel De Grote stimu-
leert het onderwijs en voert een echte cultuurpolitiek (wou het oude Rome laten herle-
ven en een cultureel imago creëren dat paste bij zijn status)

Eerste schaarse vormen van ‘moderne literatuur’
Moderne literaturen vs. Latijnse literatuur 

Culturele en sociale ontwikkelingen (zoals de gevolgen van de kruistochten, de verstedelij-
king, de uitbouw van het feodale sociale bestel, het ontstaan van het universitaire onderwijs)
kenmerken het begin van een nieuwe literaire periode, de Hoge Middeleeuwen (11de eeuw
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tot het midden van de 13de eeuw). 
• Vanaf de 12de eeuw kan men spreken van een bloeiperiode van het literaire leven: er ont-

staan nieuwe genres, nieuwe thema’s; en dat alles in de volkstaal.
• Naast een verfijnde aristocratische cultuur vindt men in de stedelijke cultuur de eerste

tekenen van het burgerlijke waardepatroon. 

De late Middeleeuwen (13de-14de eeuw) staan enerzijds in het teken van “het herfsttij der
Middeleeuwen” (Huizinga) en leiden in zekere zin de Renaissance in. Niettemin staan de late
Middeleeuwen nog sterk onder invloed van de middeleeuwse eenheidscultuur. 

• Het laat-middeleeuwse werk van Dante geldt als culminatiepunt van de middeleeuwse
cultuur. 

• In de (vooral Italiaanse) steden manifesteert zich een nieuwe mentaliteit die de brug zal
slaan naar de Renaissance. 

• Andere laat-middeleeuwse literatuurvormen wijken zozeer af van het middeleeuwse
cultuurpatroon dat zij onder de noemer ‘Renaissance’ (deel 2) zullen worden besproken. 

2. Cultuurhistorische context van de middeleeuwse literatuur

De middeleeuwse eenheidscultuur
De literatuur uit de middeleeuwse periode wordt besproken vanuit een breder cultuurhisto-
risch perspectief. Centraal gegeven is het culturele proces dat resulteert in een middeleeuw-
se eenheidscultuur. 

De “goddelijke orde” op religieus, wetenschappelijk en sociaal vlak
het boek van God
het boek der natuur
de stratificatie in clerus, aristocratie en boeren

Elementen van de middeleeuwse eenheidscultuur
De elementen waaruit de middeleeuwse eenheidscultuur ontstond zijn erg divers: overblijf-
selen van de oude Keltische cultuur, nieuwe beschavingsvormen van vooral de Germaanse
en in mindere mate de Slavische bevolkingsgroepen, de Joods-christelijke levensbeschouwing
en de restanten van de antieke cultuur. De middeleeuwse cultuur vermengt de genoemde ele-
menten en poogt ze te integreren. Het middeleeuwse cultuurpatroon wordt geleidelijk opge-
bouwd vanaf de 9de eeuw (Karel de Grote) en manifesteert zich het duidelijkst op het einde
van de hoge Middeleeuwen, meer bepaald in het Frankrijk van de 12de eeuw. De gotische
bouwkunst, de scholastieke wijsbegeerte en het ridderideaal wijzen op een gemeenschappe-
lijke manier van denken en handelen. De literatuur van Dante geldt als de ultieme synthese
van die middeleeuwse habitus. 
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De middeleeuwse habitus
De eenheidscultuur baseert zich op een zekere conformiteit in denken en handelen. Het mid-
deleeuwse subject groeit op met voorstellingen en gedragsregels die als vanzelfsprekend
worden ervaren. In navolging van de Duitse kunsthistoricus Erwin Panofsky kan men dit
geheel van ‘culturele vaardigheden’ omschrijven als de middeleeuwse ‘habitus’. Het indivi-
duele gedrag en de individuele voorstelling lijken te worden ‘gestuurd’ door algemene patro-
nen die gelden voor de hele middeleeuwse samenleving. ‘Habitus’ duidt dus op het collec-
tieve aspect van de individuele cultuuruitingen. 
De culturele eenheid die in de Middeleeuwen wordt bereikt, speelt in het verdere verloop van
de cultuurgeschiedenis een belangrijke rol: het middeleeuwse wereldbeeld fungeert als refe-
rentiepunt. Om nieuwe cultuurprojecten te formuleren transformeert men of zet men zich af
tegen dit cultuurpatroon. Zo kan men het begin van de literatuur van de Renaissance begrij-
pen als het moment waarop de middeleeuwse habitus in twijfel wordt getrokken. 
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HOOFDSTUK 1

Vroeg-middeleeuwse literatuur
(5de-10de eeuw)

1. Cultuurhistorische context

1.1. Periode van verval 

Met uitzondering van de Latijnse literatuur en de niet-Westerse literatuur (par. 1.2. en par.
1.3.) moet men vaststellen dat het culturele en literaire leven na het verdwijnen van de medi-
terraanse cultuur — in de 5de eeuw — een diepe inzinking kent. De vroege Middeleeuwen
zijn een periode van invasies (door Germaanse stammen, Vikingen, Steppenvolkeren,
Saracenen). De 9de eeuw vormt een cultureel hoogstaand intermezzo; in de periode van de
Karolingische Renaissance (par.3) kent de Westerse cultuur een eerste heropbloei.
In lokale Oudgermaanse gemeenschappen is er ondanks de constante oorlogsdreiging een
rijke cultuurproductie (par. 2). De Oudgermaanse cultuurvormen wijken af van de algemene
tendens van de Westerse cultuurgeschiedenis, maar spelen niettemin nog een belangrijke rol,
omdat zij met hun niet-christelijke inspiratie de dominante cultuurvormen sterk hebben beïn-
vloed. Vermits West-Europa sinds de 7de en 8ste eeuw en Noord-Europa sinds de 10de eeuw
werden gekerstend, vermengde de overlevering zich echter geleidelijk met christelijke ele-
menten.

1.2. Latijnse literatuur

Stijlvormen
De kunstontwikkeling volgt aanvankelijk de Romeinse tradities, maar die tendens wordt
geleidelijk verdrongen door de pogingen van de Kerk om eigen (niet-heidense en Latijnse)
cultuurvormen te ontwerpen. Twee belangrijke stilistische kenmerken bepalen de vroeg-mid-
deleeuwse Latijnse literatuur:

• episch-illustratieve stijl, vooral ten dienste van propagandadoeleinden: verhalen uit de
bijbelse geschiedenis, hagiografieën. 

• symbolisch-allegorische stijl: men streeft niet meer naar een realistische afbeelding, maar
wel naar de bezwering en de geestelijke tegenwoordigheid van het heilige wezen waar-
door ieder detail van de voorstelling veranderd wordt in de geheimschrifttekens van de
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heilsleer. De artistieke voorstellingswereld wordt beschouwd als de weerspiegeling van
Gods schepping, als een weergave van ‘het boek van God’. 

Patristiek (100-800)
De cultuurdragers van de eerste eeuwen van de Middeleeuwen zijn de geestelijke autoritei-
ten van de Kerk, de zogenaamde kerkvaders. Nog tijdens de laatste eeuwen van het
Romeinse imperium, maar vooral in de 4de eeuw, ontwikkelden de kerkvaders een christe-
lijk wereldbeeld met behulp van in het Latijn geschreven traktaten omtrent filosofische en
theologische kwesties. Men noemt hen, wegens de pogingen het christelijke wereldbeeld te
legitimeren, apologeten. De traditie die in het spoor van de kerkvaders ontstaat, is de patris-
tiek.
De geschriften van de kerkvaders betekenen een breuk met de laat-Romeinse beschaving.
Laatstgenoemde besteedt aandacht aan zinnelijk genot, aan de harmonie van lichaam en
geest,... terwijl de kerkvaders veeleer een ascetische geloofsijver prediken. Wereldse genoe-
gens worden ervaren als een gevaar voor het christelijk ideaal. 

Enkele belangrijke vertegenwoordigers uit de 2de eeuw na Christus zijn o.m. Justinus de
martelaar en Tertullianus. Na het edict van Milaan (313: Keizer Constantinus verleent
godsdienstvrijheid) kent de christelijke geloofsleer een grote bloei, met figuren als
Hieronymus (Vulgata, De viris illustribus) en Aurelius Augustinus (345-430) (De Civitate
Dei, Confessiones, De doctrina christiana).
Vanaf de 5de tot de 9de eeuw vallen er geen vernieuwende denkers te signaleren. Voor
de verspreiding van de christelijke levensbeschouwing is enkel het werk van de zoge-
naamde Compilatoren (Beda, Boëthius, Alcuinus) van belang. 

In de 9de eeuw kent de filosofische ontwikkeling nieuwe impulsen; men spreekt daarom van
een nieuwe traditie, met name de scholastiek. Die traditie kent in de hoge Middeleeuwen
haar hoogtepunt tijdens de “humanistische renaissance van de 12de eeuw” en in de 13de
eeuw (met figuren als Albertus Magnus en Thomas van Aquino) .

1.3. Cultuurvormen buiten de eenheidscultuur

• Gelijktijdig met de vorming van een West-Europese christelijke eenheidscultuur werd
het Slavische Oosten door de oud-christelijke cultuur van het Oost-Romeinse rijk
(Byzantium) bepaald. De Slavische wereld is echter tot in de 18de eeuw een perifeer ele-
ment gebleven in de westelijke cultuur.

• Ook de Arabische en Joodse wereld ontwikkelden een hoogstaande cultuur die de West-
Europese cultuur zou beïnvloeden via Spanje. Gedurende 7 eeuwen leefden Joden en
Arabieren in Spanje onder Moors gezag vreedzaam naast elkaar. In de 10de eeuw was
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het Moorse Spanje uitgegroeid tot het welvarendste en meest gecultiveerde land in West-
Europa met grote steden en cultuurcentra als Cordoba, Granada en Toledo. Aan de hoge-
scholen onderwezen in een geest van tolerantie christelijke, joodse en islamitische geleer-
den. 

Zowel de Arabische filosofie (Avicenna, Averroës) als de joods-sefardische filosofie
(Maimonides, Kabbala; Sefarad= Hebreeuwse naam voor Spanje) waren gekenmerkt
door het streven om de eigen godsdienstleer te verbinden met gedachten van de
Griekse filosofie. Deze Arabisch-Joodse filosofie werd de weg waarlangs een groot
deel van het erfgoed van de Griekse wetenschap en filosofie (in het bijzonder
Aristoteles) voor het eerst de christelijke filosofie zou bereiken in de late
Middeleeuwen. Die kosmopolitische cultuur ging ten onder door de strijd van chris-
telijke legerscharen die de Moorse vestingen ten val brachten en de Inquisitie die
vanaf 1478 ook de sefardische joden als ketters vervolgde en in de diaspora dreef.

2. Oudgermaanse literatuur (700-1250)

2.1. Kenmerken van de Oudgermaanse verhaalcultuur

Datering
De Oudgermaanse heldenverhalen werden mondeling overgeleverd in de periode tussen 700
en 1250; daarna worden zij vervangen door ‘modernere’ (hoog-middeleeuwse) heldenverha-
len. De meeste documenten (opgetekend door monniken) dateren uit het tweede millennium
(vooral de 13de eeuw).
De verhaalstof is in sommige gevallen ouder dan de 8ste eeuw (enkele verhalen gaan terug
op de tijd van de grote volksverhuizingen)

Belang 
Vermits West-Europa sinds de 7de en 8ste eeuw werden gekerstend (voor Scandinavië: 10de
eeuw), is de overlevering geleidelijk vermengd met christelijke elementen. Niettemin wijken
de heldenverhalen af van de algemene tendens van de middeleeuwse eenheidscultuur. De
Oudgermaanse heldenverhalen geven een goed beeld van de Germaanse cultuur tijdens de
vroege Middeleeuwen. 
De Oudgermaanse verhalen leven voort in de Karolingische Renaissance, maar ook nog later
(de ridderroman van de 12de eeuw).

Overdrachtsvorm
orale literatuur 
voorgedragen door militaire dichters (skopen genoemd in West-Europa, skalden in
Scandinavië) bij feestelijke gelegenheden. 
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Stilistische kenmerken
verhalen op rijm
eenvoudig, functioneel rijm
latere, schriftelijke versies: verfijndere stijl

Thematische kenmerken
heldenverhalen met een vast narratief schema
legitimatie van het gezag van de vorst
christelijke elementen
complex geheel van verhaallijnen
allusies op stammentwisten en ruzies tussen personen

2.2. Schriftelijke documenten uit de Oudgermaanse literatuur

Enkele documenten uit de vroege Middeleeuwen werden bewaard dankzij de interventie van
monniken: 

Beowulf-epos 
• verhaalstof uit de tijd van de volksverhuizingen, aangepast in de 6de-8ste eeuw, opgete-

kend in de 10de eeuw (maar er is sprake van een geschreven tekst uit de 8ste eeuw die
verloren is gegaan).

• de cultuursfeer van de Angelen en Saksen die sinds de 5de eeuw de Britse eilanden
bevolkten, werd bewaard, maar door de scribent aangevuld met christelijk motieven.

• stilistische kenmerken: verfijnde poëtische techniek; geschreven in allitererende accent-
verzen; aristocratisch en elegisch van toon. 

Hildebrandlied 
• gaat terug op een heldendicht uit de tijd van de volksverhuizingen 
• fragmentarische overblijfselen uit de periode ca. 800 (manuscripten van Fulda, Hessen)
• stilistisch kenmerk: stafrijm op basis van accentverzen

Nibelungenlied
• 31 fragmenten bleven bewaard, maar slechts een negental beschouwt men als volledig.

De tekstfragmenten stammen grotendeels uit de 13de-14de eeuw, maar de basis ervoor
ligt in de orale overlevering (die vaak teruggaat tot de tijd van de grote volksverhuizin-
gen)

• de Ilias van de Germaanse volkeren: verenigt vergeten Germaanse mythes en legendes
over historische personages in een nationalistisch getint gedicht. Vandaar dat het lied
populair was gedurende de hele Middeleeuwen en dat het in de romantiek (cf. Wagner)
opnieuw actualiteitswaarde kreeg.
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• thematisch: tragedie over de rol van het noodlot, over de onophoudelijke strijd tussen de
krachten van het goede en het kwade, over de vergelding van immorele daden

Oudscandinavische literatuur
• mondeling overgeleverd in de periode tussen 700 en 1250; bloeitijd tussen 800 en 1100;

opgetekend (door monniken) in 13de eeuw.
• voornaamste bron van kennis over de Oudgermaanse cultuur en literatuur. Teksten die

geest en stijl van de Oudgermaanse goden- en heldenverhalen (liederen en verhalen)
zeer goed bewaard hebben. 

• verschillende genres bleven bewaard: liederen, poëzie, proza

a. Eddaliederen: 29 liederen over helden en goden
- inhoud varieert naargelang van het tijdperk: 

* heldenliederen (vóór 1000) 
* godenliederen (10de en 11de eeuw)
* gedichten met christelijk inspiratie (na de 11de eeuw)

- vorm: 
* eenvoudige versvorm en stijl 
* structuur wordt bepaald door het alliteratievers (4 heffingen), aangewend in
rapporterende beschrijvingen en dialogen.
* typisch stijlprocédé: “kenning” (of metaforische perifrase)

b. Skaldenpoëzie (genoemd naar de skalden, cf. supra) 
- te situeren tussen de 9de en de 12de eeuw.
- stilistisch nog verfijnder dan de Eddaliederen: gebruik van binnenrijm; 8-regelige
strofen; duidelijk metrisch schema (6 syllabische verzen met drie accenten). 
- deze poëzie beïnvloedde de thematiek van de preromantische literatuur (cf.
infra). 

c. Saga’s  
- prozavorm uit IJsland (veroverd in de 9de eeuw door Noorse volkeren). 
- drie groepen: Familiesaga’s, koningssaga’s en (over mythologische of legendari-
sche figuren) Fornaldarsaga’s.
- voorbeelden: Egils saga, Skala Grimm Sonar
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3. Karolingische Renaissance

3.1. Cultuurpolitiek ten tijde van Karel De Grote

De ontwikkeling van de middeleeuwse eenheidscultuur
Ten tijde van Karel De Grote worden de eerste stappen gezet in de richting van de middel-
eeuwse eenheidscultuur. Drie factoren kunnen die ontwikkeling verklaren: 

• De verplaatsing van het zwaartepunt van de Westerse beschaving: niet langer het Zuiden
(de bakermat van de mediterrane cultuur van de Oudheid en van het vroege christen-
dom) maar het Noorden (gebied tussen Loire en Weser) is de dynamische kracht in
Europa. 

• De theocratische en cultuurpolitieke ingrepen van Karel De Grote (768-814; tot keizer
gekroond in 800). Het politieke en ook culturele leven oriënteert zich naar de christelijke
levensbeschouwing; Karel de Grote ontwerpt een theocratisch politiek systeem dat de
‘heidense’ levensbeschouwing van de Germaanse cultuur zal vervangen.

• De herleving van het culturele leven in de Karolingische Renaissance. Onder impuls van
Karel de Grote krijgt ook het culturele leven nieuwe mogelijkheden.

Basis van de Karolingische cultuur: de cultuurpolitiek van Karel De Grote 
Karel de Grotes cultuurpolitiek onderscheidt zich van die van de vier voorgaande eeuwen
doordat het een coherent programma vormt. Zijn programma baseert zich op:

• Het antieke cultuurideaal (keizer als erfgenaam van Rome) geldt als voorbeeld. Enkele
ingrepen dragen daartoe bij:
- supranationale taal (Latijn)
- herstel van de esthetica van de oudheid 

• centralistische politiek die zich organiseert naar het voorbeeld van het Romeinse rijk
- hofambtenaren
- kerkelijke opvoedings- en organisatievormen (kloosterscholen, abdijen)

• De christelijke levensbeschouwing (die als overkoepelend waardesysteem wordt inge-
voerd)

• Een nieuwe sociale stratificatie krijgt vorm: de driedeling van ridderdom (aristocratie),
geestelijkheid (clerus) en boerenstand. Die sociale stratificatie breekt met de Germaanse
samenlevingsstructuur (stamverbanden) en laat zich gevoelen tot na de Middeleeuwen
(het hoofse ridderideaal bijv. vindt hier zijn oorsprong; cf. infra).

3.2. Literatuur van de Karolingische Renaissance

Carmina Barbara 
• Karel de Grote laat de oude (mondeling overgeleverde) Oudgermaanse epen (‘barbaarse

gezangen’ of Carmina Barbara) te boek stellen door monniken.
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• daarnaast laat hij aanpassingen in christelijk zin aanbrengen (ondanks die aanpassingen
werden zij later toch vernietigd wegens hun heidense wortels).

Chansons de geste 
• vert.: liederen over heldendaden (ook heldenepos genoemd) 
• centrale figuren: Karel de Grote en diens omgeving (vandaar de benaming Frankische

romans of Karelromans)
• de Karolingische thematiek leeft voort na de 9de eeuw (bijv. Karel ende Elegast, 13de

eeuw). Vaak kent men de Chansons de geste via latere hoog-middeleeuwse versies.
Chanson de Roland

- oudste schriftelijke versie: 11de eeuw
- verhaalstof: strijd tegen Saracenen (Bataille de Roncevaux, 778) door Karel de Grote

en zijn baronnen (Ganelon, diplomaat onder Karel de Grote en diens stiefzoon
Roeland)

- Thematiek: feodale geest (trouw aan de heer), strijdlust of heldenmoed, geloof.

3.3. Kenmerken van de chansons de geste

Overdrachtsvorm
• verspreiding via mondelinge overlevering 
• verhalen worden gezongen door (tussen aristocratische centra rondtrekkende) jongleurs

(met rudimentaire instrumentale begeleiding)
• jongleurs zijn (itt de Oudgermaanse dichters) beroepsdichters (cf. in de Noordgermaanse

wereld: skalden; in de Zuidgermaanse wereld: Skopen) 
• het publiek van deze heldenliederen is ook en misschien wel in eerste instantie het

‘gewone volk’. 

Thematische kenmerken
• lofliederen bevestigen de feodale geest (trouw aan de heer)
• heldenliederen (die legendarisch geworden heldendaden van meestal historische figuren

bezingen) cultiveren strijdlust en heldenmoed, maar ook de christelijke inslag van de hel-
dendaden

• de lof- en heldenliederen uit de Karolingische Renaissance hebben een duidelijke ideo-
logische (propagandistische) functie
- verheerlijken van de heersende klasse
- bestendigen van de bestaande (nieuwe) maatschappelijke orde
- uitdragen van christendom

Stilistische kenmerken
Verzen: decasyllaben die sterk variëren in lengte. 
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HOOFDSTUK 2

Hoog-middeleeuwse literatuur
(11de-13de eeuw)

1. Cultuurhistorische context

1.1. Algemene schets

Politieke situatie
Kenmerkend voor de periode die men in de algemene geschiedschrijving ‘hoge
Middeleeuwen’ noemt, zijn de volgende politieke factoren: de kerkhervormingen onder
impuls van de abdij van Cluny (10de-11de eeuw); de kruistochten (vanaf 11de eeuw); de con-
flicten tussen de keizer van het Duitse Rijk (Heilig Roomse Rijk der Duitse Naties) en het pau-
selijke gezag (investituurstrijd in de 11de eeuw, de strijd tussen Welfen en de
Hohenstaufendynastie in de 12de eeuw); de uitbouw van de Franse natie (12de eeuw, vol-
tooid in de loop van de 13de eeuw). 

De rol van de economische heropleving  
“In de elfde eeuw werkten de volksstammen van West-Europa zich langzaam uit het barba-
rendom omhoog. Ze bevrijdden zich van de honger en deden, de een na de ander, hun intre-
de in de geschiedenis en een gestadige vooruitgang. (...) In de duisternis van de tiende eeuw
kwam er, lijkt het, vanuit de grote kloosterdomeinen een aarzelende vooruitgang in land-
bouwtechnieken op gang, die ongehinderd kon doorzetten. (...) Deze agrarische bloei heeft in
de historische documenten geen directe sporen achtergelaten, maar is aan talloze aanwijzin-
gen af te lezen; op haar berust heel de culturele vooruitgang van de elfde eeuw.” (Georges
Duby, De Kathedralenbouwers, 1976: 12,13)

De feodale sociale structuur 
De sociale structuur die reeds ten tijde van Karel De Grote bestond —  de driedeling van cle-
rus, aristocratie en landbouwers —  neemt haar definitieve vorm aan en fungeert vanaf de
11de eeuw als structuur voor de culturele ontwikkeling.

• Aan de clerus dankt men vooral de bloei van onderwijs en plastische kunsten
• In de kringen van de aristocratie vormt zich de riddercultuur 
• Tegelijk dient zich een nieuwe sociale groep aan: de stedelijke burgerij
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De bloei van de middeleeuwse eenheidscultuur
De ontwikkelingen binnen de religieuze instituties en binnen de riddercultuur dragen bij tot
de totstandkoming van een uniform voorstellings- en handelingspatroon. De stabiele een-
heidscultuur in de Franse 12de eeuw vormt zowel een nieuwe renaissance van het klassieke
cultuurideaal als het hoogtepunt van de christelijk-middeleeuwse levenshouding. De mid-
deleeuwse habitus (het geheel van waarnemings-, gedrags- en voorstellingsschema’s waar-
van in de inleiding sprake was) krijgt haar definitieve gestalte. 
De hoog-middeleeuwse literatuur moet in het kader van deze culturele ontwikkeling worden
begrepen. 

Gevolgen voor het literaire leven
Voor de ontwikkeling van de moderne literaturen (literatuur in de volkstaal) is de ontwikke-
ling van de riddercultuur (die vanaf de 2de helft van de 12de eeuw vaste vorm krijgt) en van
de aristocratische gedragscode het belangrijkste contextuele gegeven. Het literaire leven staat
tijdens de Hoge Middeleeuwen in het teken van de gedragscode van clerus en (vooral) aris-
tocratie. 
De ridderstand ontwikkelt een eigen cultuur — een hofcultuur of hoofse cultuur — die sterk
afwijkt van de leefwereld die men in de spiritualistische Latijnse literatuur terugvindt. De
wereldse inhoud van de ridderroman bijv. staat in sterk contrast met de ascetische levensstijl
van de intellectuele elite tijdens de Vroege Middeleeuwen (de clerus). Hoewel in de aristo-
cratische cultuurvormen de christelijke invloed dominant blijft, ondergaat de christelijke
inspiratie van de cultuur enkele opvallende wijzigingen. (cf. thematische kenmerken)

• Let wel: in de marge van die dominante riddercultuur ontwikkelt zich in kringen van de
burgerij een belangrijke stedelijke literatuur waarin die gedragscode minder prominent
aanwezig is.  

1.2. Ontwikkelingen onder impuls van de clerus

• Invloed van clerus op aristocratie
• De Renaissance van de 12de eeuw

- universitair onderwijs
- bloei van de filosofie 

> ontwikkeling van de scholastiek in de loop van de 12de eeuw (begin 13de eeuw:
Albertus Magnus; voortgezet in de tweede helft 13de eeuw met Thomas van
Aquino). 

> door de kruistochten (meer bepaald de bezetting van Constantinopel in 1204) en
door intense contacten met Arabische en Joodse filosofen in Spanje vinden de
Griekse en Arabische filosofie hun plaats in de Westerse wijsbegeerte. In de vroege
Middeleeuwen baseerde men zich enkel op teksten van Plato; nu wordt het (meer
op empirie en op argumentatieleer gerichte) denken van Aristoteles de basis van



de filosofische reflectie.
• De clerus verleent haar steun aan de aristocratische literatuur omdat zij die begreep als

een reactie op de nieuwe culturele uitdaging — de opkomst van de burgerij in de mid-
deleeuwse steden. De aristocratische literatuur fungeerde als dam tegen de toenemende
verburgerlijking en secularisering.

1.3. Bloei van de aristocratische cultuur

De belangrijkste ontwikkeling in de Europese samenleving is het toenemend belang van de
ridderklasse en van de aristocratische gedragscode. Het ridderschap kent een uitzonderlijke
bloeiperiode in de tweede helft van de 12de eeuw.

• Ridders zijn vrije aristocraten in dienst van de koning, of ondergeschikte edelen (minis-
triales) die (in het kader van de feodale machtshiërarchie) lenen verwierven en in ruil
daarvoor trouw en politieke onderdanigheid verzekerden.

• Onder impuls van de kruistochten neemt het ridderideaal vaste vorm aan: op het einde
van de twaalfde eeuw stelt men een toenemende verfijning van zeden en gewoonten
vast.

• De taak van de aristocratie wordt geformuleerd als een sociaal en spirtueel-christelijk
ideaal. 

• Inspiratiebron voor de hofcultuur in heel Europa is Zuid-Frankrijk (Provence,
Aquitanië). In de Occitaanse cultuur, die in de 11de eeuw vorm begint aan te nemen (cf.
infra: troubadours), ontwikkelt zich het ridderideaal en zal zich (in de loop van de 12de
eeuw) snel uitbreiden en zijn stempel drukken op het culturele leven in heel Europa.

1.4. Opkomst stadscultuur

Reeds in de 11de, maar vooral in de 12de en 13de eeuw groeit de macht en de aantrekkings-
kracht van de steden (economische groei, demografische groei). De stedelijke burgerij brengt
de eerste vormen van kapitalisme voort (cf. de handel tussen de Hanzesteden, de opkomst
van het bankwezen in de 12de en 13de eeuw) en biedt daardoor een voedingsbodem voor cul-
turele ontwikkelingen. 
De stadscultuur zorgt voor het ontstaan van een meer heterogene sociale wereld (stedelijke
groeperingen passen niet in het strakke schema van de feodale samenleving), maar ook voor
een cultuur die deels afwijkt van de hoofdstroom van de middeleeuwse cultuur. In de pro-
ducten van de stadscultuur is er meer aandacht voor het alledaagse sociale leven en voor min-
der verheven (‘volkse’) ervaringen. 
De opkomst van de burgerlijke stadscultuur is echter een geleidelijk proces. Pas in de 18de
eeuw schuift de burgerlijke cultuur van de periferie naar het centrum van de Westerse cul-
tuur. 
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2. Aristocratische literatuur

Het belangrijkste deel van de literatuur in de Hoge Middeleeuwen ontstond binnen de aris-
tocratie of in opdracht van de aristocratie; bovendien was de thematiek door en door aristo-
cratisch. Andere vormen van literatuur (de burgerlijke en Latijnse bijv.) wegen niet zo zwaar
op de ontwikkeling van de moderne literaturen. 
De aristocratische cultuur overleeft de Hoge Middeleeuwen; het ridderideaal speelt nog een
belangrijke rol bij menig Bourgondische edelman (Late Middeleeuwen) en Renaissancevorst.

2.1. Kenmerken

Betekenis van de hoofse literatuur
Het begrip ‘hoofs’ duidt op het feit dat zowel de thematiek als het publiek van deze literatuur
gesitueerd is in de hofcultuur van wereldlijke en geestelijke vorsten. 

• Het vorstelijke hof was een belangrijke culturele institutie omdat de vorst en zijn omge-
ving fungeerden als broodheer (mecenas) en als publiek voor de kunstenaar.

• De literaire thematiek is dan ook vaak verbonden met het waardepatroon van deze klas-
se: de ridderroman en de liefdeslyriek sluiten aan bij het christelijke ridderideaal en de
deugden van trouw, bescherming aan zwakkeren en heldenmoed. (cf. thematische ken-
merken)

Een van de belangrijkste thematische aspecten is het hoofse liefdesideaal (de courtoisie): 
“Sinds Denis van Rougemont is het gewoon dat wat sommigen de uitvinding — anderen de
ontdekking (....) van de liefde noemen, althans de manier van liefhebben die onze cultuur
onderscheidt van alle andere culturen ter wereld, te situeren in de twaalfde eeuw, met name
in de kringen van de hoge Franse adel. Het is gewoon, maar waar.” (Georges Duby,
Edelvrouwen in de twaalfde eeuw, 1995: 354) 
Aan de basis van de courtoisie liggen zowel sociale als culturele factoren:

• De hoofse liefdescultus maakte het erfenissysteem uit de feodale samenleving — waar-
door er een groot aantal ongehuwde aristocraten bestonden — beheersbaar, en dient dus
ook een sociaal nut. 
Bovendien bevestigde de cultus van de vrouw de feodale hiërarchie. (cf. thematische
kenmerken)

• De courtoisie is te danken aan de vernieuwde aandacht voor de literatuur uit de Oudheid
(cf. Ovidius’ liefdesgedichten, het Griekse en Romeinse epos) en de invloed uit de verfij-
nde Arabische cultuur (cf. kruistochten). Beide elementen werden echter, conform de
middeleeuwse eenheidscultuur, vermengd met christelijke elementen. 

Overdrachtsvorm: troubadours
• De hoofse literatuur ontstaat onder invloed van het mecenaat van aristocratische hoven. 
• Typering
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- Benaming: < trovare 
- componisten (tekst en muziek) van minneliederen of vertellers van ridderromans
- Aanvankelijk gebruikt voor dichters uit Zuid-Frankrijk (Aquitanië, Provence; vanaf

de 11de eeuw) die in de langue d’oc componeerden. Het fenomeen verspreidt zich
over heel Europa: trouvères (Noord-Frankrijk, langue d’oïl, bijv. Chrétien de Troyes) en
de Minnesänger (Duitsland, bv. Hendrik Van Veldeke en Walther von der Vogelweide). 

- de troubadours reisden soms van hof naar hof, maar zochten meestal toch een vaste
beschermheer. In sommige gevallen behoorden ze tot de aristocratie en hielden ze er
een hofhouding op na. Belangrijke informatie over de troubadours, hun levensstijl en
hun liefdesleven vindt men in de zogenaamde Vida’s, biografische introducties die tij-
dens de opvoering ten gehore werden gebracht.

- de componist van de minneliederen noemt men troubadour, maar de betaalde uit-
voerder is een jongleur (speler). Niettemin konden troubadours ook eigen werk uit-
voeren en jongleurs ook componist zijn van eigen liederen. Jongleurs kenden, in
tegenstelling tot de meeste troubadours, vaak een zwervend bestaan.

- troubadours kwamen uit alle sociale groepen: aanvankelijk waren zij aristocraten,
daarna ook hovelingen die uit andere klassen van de bevolking (burgers, clerus, die-
naars) afkomstig waren (Ventadour is zoon van een bonthandelaar); ook vrouwen
waren troubadour.

• Enkele bekende voorbeelden: Bernard de Ventadour (Zuid-Frankrijk), Chrétien de
Troyes (Noord-Frankrijk), Hendrik Van Veldeke (Nederlanden/ Duitsland) en Walther
von der Vogelweide (Duitsland).

Thematische kenmerken
De thematiek van de aristocratische literatuur is verbonden met het waardepatroon van de
aristocratie: 

• Het ridderideaal draagt christelijke deugden uit: trouw (aan de heer of aan de vrouw),
bescherming aan zwakkeren (boeren, vrouwen, kinderen) en heldenmoed (belangeloze
inzet voor de christelijke beschaving). Zo is de ridderroman een verhaal over heldhafti-
ge figuren die in al hun daden de gedragscode van de aristocratie bevestigen. 

• Een van de belangrijkste expressies van de aristocratische waarden is het hoofse liefdes-
ideaal (de courtoisie). De vrouw wordt niet voorgesteld in een ondergeschikte positie,
maar integendeel geïdealiseerd. Dit ideaal heeft verschillende componenten.
- Religieuze component: de vrouw wordt geïdealiseerd. Enerzijds neemt de vrouw de

positie in van ‘heilige’, anderzijds is de hoofse liefde tussen man en vrouw een subli-
matie van de alledaagse liefde. In tegenstelling tot de erotiek in de burgerlijke litera-
tuur krijgt de aardse liefde een spiritueel karakter. (liefde voor de vrouw = liefde tot
God)

- Politieke (feodale) component: het eerbetoon van de vazal aan de “vrouwe” staat
symbool voor de trouw aan de heer. Bovendien past de cultus van de liefde in de
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opdracht van de ridder. In de riddercultuur is het immers een essentiële sociale taak
de vrouw onvoorwaardelijk te beschermen. 

- Affectieve component: emoties die binnen het strenge maatschappelijke bestel van de
Middeleeuwen geen kans krijgen, worden beleefd in de culturele sfeer. 

• De alledaagse praktijk toont echter dat de vrouw in de Hoog-middeleeuwse cultuur nog
steeds een ondergeschikte positie bekleedde.

2.2. De hoofse ridderroman (11de - 13de eeuw)

De ridderroman is in oorsprong een Noordfranse en Angelsaksische literaire vorm die sterke
invloed onderging van de Zuidfranse troubadours (cf. troubadourslyriek). Zulke romans zijn
epen (heldenverhalen) en werden geschreven in de volkstaal. 

Thematiek
Hoewel de thematiek van de minnelyriek ook in ridderromans een prominente plaats
inneemt, ligt de nadruk vooral op de beschrijving van avontuurlijke heldendaden. De plot
draait doorgaans om de beproevingen die de held moet ondergaan en die hem in staat stel-
len zijn aristocratische identiteit ten toon te spreiden en te bevestigen.
Men onderscheidt drie vormen van ridderromans naargelang van de thematiek en het hoofd-
personage (de held): 

Klassieke ridderroman
Helden uit de klassieke Oudheid. Ontstond in Frankrijk en beïnvloedde vervolgens de ande-
re Europese taalgebieden. 

Roman d’Aeneas 
Hendrik van Veldeke, Eneide (ca. 1185)

Britse ridderroman: 
Helden uit de Britse cultuursfeer. Het decor is vaak de Keltische of Oudgermaanse samenle-
ving. Het bekendst zijn de zgn. Arthurromans (ridders van de Ronde Tafel: Lancelot, Iwein,
Parcifal, etc...)

Chrétien de Troyes (1135-1183), epische cyclus van Arthurromans
Sir Gawain and the Green Knight
Wolfram von Eschenbach, Parcifal (1200-1210)
Gottfried von Strassburg, Tristan (ca. 1210). 

Oosterse ridderroman: 
Vloeit voort uit de culturele invloed uit het Midden-Oosten (cf. kruistochten); sterke nadruk
op de hoofse liefde. 

Floire et Blancheflor (ca. 1150: Ned. versie, Floris ende Blancefloer)
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2.3. Troubadourslyriek of hoofse minnelyriek

In oorsprong Zuid-Frans genre dat ontstond in de tweede helft van de 11de eeuw en dat zich
in de loop van de 12de en 13de eeuw verspreidde over de Westerse cultuur. Vanaf 1250 is het
genre over zijn hoogtepunt heen. 
Minnelyriek werd gedicht in de volkstaal (langue d’oc, langue d’oïl, middelhoogduits,
Toscaans) en geldt als wegbereider van de renaissanceliteratuur. Via de (late) Italiaanse
variant — de dolce stil nuovo van Dante — beïnvloedde de troubadourslyriek Petrarca.  
Kenmerken: cf. supra

2.4. Dierenverhalen

Dierenverhalen vindt men aanvankelijk vooral in Frankrijk en Vlaanderen (12de en 13de
eeuw). Zij vinden inspiratie in de fabels uit de oudheid (cf. Griekse fabels van Aesopus:
Ysopet en Esopet) en Zuid-Oostazische fabels die door de kruistochten weer werden ontdekt.
De thematiek van dierenverhalen is meestal satirisch: de menselijke ondeugden worden alle-
gorisch geprojecteerd op dierlijke eigenschappen. 
Dierenverhalen vindt men aanvankelijk terug in de hoofse kringen en ze bevestigen, zoals de
andere vormen van hoofse literatuur, de aristocratische gedragscode en de feodale machts-
hiërarchie. Niettemin zijn deze verhalen vaak een scherpe satire op (kwalijke uitwassen van)
de feodale samenleving.

Een van de eerste teksten is Ysengrimus (ca. 1150) van magister Nivardus uit Gent.
-Twaalf Latijnse verhalen over allegorische dierenfiguren, voornamelijk de wolf
Isengrinus die steeds opnieuw in de luren wordt gelegd door de sluwe vos Renardus. 

In de volkstaal verschenen in Frankrijk, tussen 1170 en 1205, verschillende versies van Le
Roman de Renart.

-27 onafhankelijke fragmenten (branches) waaronder Branche “Le Plaid” 
-Deze branche was inspiratiebron voor het Vlaamse dierenepos Van den Vos Reynaerde
(ca. 1257-1271)
-Duitse variant: Reinhart Fuchs.

3. Burgerlijke literatuur 

3.1. Vagantenlyriek (late 11de, 12de en 13de eeuw)

Overwegend in het Latijn geschreven, maar deels ook in de volkstaal (vroegmiddelhoogd-
uits) gedichte liederen over liefde en wereldse genoegens. 
De auteurs — vaganten genoemd — bleven anoniem of zijn enkel bekend onder een pseudo-
niem (bijv. de archipoeta van de Carmina Burana). 

1

B. KEUNEN  I INLEIDING TOT DE VOORNAAMSTE MODERNE LITERATUREN18

LITERATUUR IN DE MIDDELEEUWEND E E L



Van de vagantenliederen zijn enkel de Carmina Burana overgeleverd (manuscipten die ca.
1230 in de Abdij van Benediktbeuren werden opgetekend).

Vaganten
• < Lat. vagari (rondzwerven)
• Marginale kunstenaars: rondtrekkende scholasten, studenten, uitgetreden geestelijken

die zich aan de rand van de samenleving bevonden en van stad tot stad trokken (in het
bijzonder naar de universiteitssteden in Frankrijk en Noord-Italië). Soms gaat het om aan
lager wal geraakte individuen. 

• Zij combineren een grote culturele bagage (lectuur van Latijnse klassieken) met een hedo-
nistische levensstijl. Dat laatste staat in scherp contrast met de ascetische idealen van de
kerkelijke hervormingsbeweging van Cluny, met de courtoisie en met het ridderideaal. 

Genres
• Drink- en dansliederen (bijv. In Taberna). Door het overvloedig gebruik van hedonistische

motieven (liefde, wijn, gokspel) worden vagantenliederen vaak goliardenlyriek
genoemd (< Lat. Gulla, of Goliath)

• Hekeldichten (tegen adel en clerus): o.a. parodie op de eucharistie
• Natuurpoëzie
• Liefdesliederen
• Klaagliederen (bijv. Fortuna imperatrix mundi: motief van de onbarmhartige Fortuna

(noodlotsmotief) en dodendansmotief (in de dood is iedereen gelijk)

3.2. Burgerlijk kortproza

Boerden
• korte verhalen (anekdotes) die een komisch effect beogen (vaak met behulp van scatolo-

gische en seksuele grappen)
• verwant met het volkse theatergenre van de kluchten; ook verwant met de exempelen

(die een expliciete, maatschappijbevestigende zedenles bevatten; zij refereren aan ‘voor-
beeldig’ gedrag)

• satire (soms grof en boertig) op clerus en burgerij
• erotische thematiek: huwelijksleven, overspel, ontuchtige priesters, ...

Fabliaux
Genre dat verwant is met de boerden (satirisch, erotisch getint), maar verfijnder van vorm en
inhoud. 

• Formeel: volgt een lyrisch schema (octosyllabische, paarsgewijs rijmende verzen)
• Inhoud: erotische en sensuele connotaties zijn subtieler aangebracht.
• Dit genre inspireerde Boccaccio (cf. infra).
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