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Mijnheer de rector magnificus, mijnheer de decaan, zeer geachte toehoorders,

Vlakbij de plaats waar Yamaha’s en Honda’s jaarlijks strijden om de Grote Prijs van
Engeland, in Northallerton, halverwege York en Middlesbrough, werd in augustus
1138 slag geleverd tussen de legers van David, koning van Schotland, en een coalitie
van Noord-Engelse baronnen. Dit gewapende treffen staat bekend als de Slag bij de
Standaard, omdat het Engelse leger streed onder het banier van koning Steven, zon-
der dat deze zelf aanwezig was. Verschillende geschiedschrijvers uit de tijd besteed-
den er aandacht aan, onder wie Aelred, abt van Rievaulx, het oudste cisterciënzer-
klooster van Engeland.1 Dat een godvruchtige monnik een boekje schreef over een
oorlog is niet zo gek als men bedenkt dat een van de Engelse aanvoerders, Walter
Espec, de stichter was van Rievaulx. Geen wonder dat de abt hem een hoofdrol toe-
bedeelt, die dan wel moest passen bij Walters gevorderde leeftijd. Aelred laat hem
daarom de battle speech houden, de rede tot aanmoediging van de troepen vooraf-
gaand aan het gevecht. Die rede is alleszins opmerkelijk, niet vanwege de ronkende
taal, die toch wel eerder uit de pen van Aelred dan uit de mond van de bejaarde
edelman zal zijn gevloeid, maar vanwege de inhoud. Welbeschouwd had Aelred die
niet zelf bedacht. Hij had hem ontleend aan de passage die Hendrik, de aartsdiaken
van Huntingdon, in zijn ‘Geschiedenis van de Engelsen’ aan de Slag bij de Standaard
wijdde. Ook daarin is een battle speech opgenomen, die echter werd afgestoken door
Ralph, titulair bisschop van de Orkney eilanden.2 Aelred van Rievaulx heeft nu
doodleuk – maar niet ongebruikelijk voor geschiedschrijvers in de Middeleeuwen –
deze speech van bisschop Ralph achterin zijn geschiedwerkje over de Standaard
overgeschreven en een veel uitvoeriger en retorisch verfraaide omwerking aan het
begin geplaatst en in de mond gelegd van zijn hoofdpersoon Walter Espec. Op die
manier sloeg Aelred als het ware twee vliegen in één klap: hij kon de belangrijke rol
van heer Walter op het slagveld vol in de schijnwerpers plaatsen én hij kon daarnaast
zijn collega-auteur de aartsdiaken van Huntingdon een poepie laten ruiken: dat toe-
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spraakje van bisschop Ralph was leuk geprobeerd, maar wie wilde weten hoe je zo-
iets volgens de regelen van de klassieke retorica écht deed, moest eerst maar eens
lezen of luisteren wat hij, Aelred, van dezelfde stof had gemaakt.

Wat was nu de inhoud van die twee battle speeches? Kort samengevat komen ze op
het volgende neer (en ik parafraseer of citeer daarbij uit Aelreds versie): laten we
niet bang zijn voor die geweldige overmacht daar tegenover ons. We gaan winnen
en waarom? Omdat onze voorouders de laatste honderd jaar altijd hebben getriom-
feerd en in korte tijd dit eiland – Engeland – hebben veroverd, iets wat de grote Ju-
lius Caesar véél meer moeite heeft gekost. En wie anders dan jullie eigen Norman-
diër – vester Normannus – Robert Guiscard heeft Zuid-Italië en Sicilië bedwongen?
Op de Schotten heeft onze Willem de Veroveraar al overwinningen behaald. Daar
komt bij: wij vechten een rechtvaardige oorlog voor een rechtmatige, door de paus
gezalfde koning. Trouwens, niemand zal het onrechtvaardig vinden ‘dat wij de wa-
pens voor het vaderland opnemen, dat wij strijdend voor onze vrouwen, voor onze
kinderen, voor onze kerken het dreigende gevaar afwenden’.3 Onze strijd is bittere
noodzaak, want die Schotten, en dan in het bijzonder de mannen uit Galloway, dein-
zen voor niets terug; ze begaan gruwelen die met geen pen zijn te beschrijven. Dus
we gaan dadelijk niet vechten tegen mensen, maar tegen beesten waaraan niets is
dat God behaagt. ‘Jullie daarentegen kunnen dadelijk je handen wijden in het bloed
van zondaars; hoe gelukkig zijn jullie dat jullie handen door Christus zijn uitverko-
ren om zijn wonden te wreken. Haast jullie dus om dit ras van de aardbodem weg te
vagen, in de onderwereld op te bergen opdat de zon niet, als het nog langer zou le-
ven, zijn licht zou verbergen en de hemel geen regen meer zou laten vallen en de
vruchten der aarde door droogte zouden verwelken’.4

Moet ik nog verder gaan? Want Aelred is nog niet aan het einde van zijn Latijn.
Overdrijven is ook een kunst, een literaire stijlfiguur om precies te zijn, en Aelred
geeft er blijk van die volledig te beheersen. Maar daar gaat het nu niet om. Ik heb
deze passage uit de Relatio de Standardo vrij uitvoerig aangehaald omdat Engelse his-
torici als Ralph Davis en John Gillingham deze en andere teksten uit ongeveer de-
zelfde tijd als aanwijzingen zien voor het ontstaan in Engeland van een nationaal be-
wustzijn, het gevoel deel uit te maken van een roemrijke natie.5

In de battle speeches van Walter Espec en bisschop Ralph van Orkney is dit natio-
nale gevoel op subtiele wijze met drie geladen noties verbonden – patria, Normanni-
tas en militia Christi. De laatste, het idee dat het nakende gevecht een ‘heilige’ strijd
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vóór Christus, tegen de vijanden van het christelijke geloof was, waarbij de Engel-
sen God en de heiligen aan hun zijde wisten, laat ik, hoe belangrijk ook, even voor
wat zij is.6 Het is mij in dit verband vooral te doen om de andere twee: patria in de
betekenis van vaderland waarvoor een man bereid moet zijn te sterven – en dat va-
derland was hier evident Engeland – en Normannitas in de betekenis van Normandi-
sche erfenis, dat deel van het Normandische verleden en het Normandische karak-
ter dat de Engelse baronnen die tegenover de Schotten in het veld stonden met
zelfvertrouwen en met trots moest vervullen. Volgens Davis en Gillingham is de
contemporaine geschiedschrijving rond de Slag bij de Standaard een belangrijke
aanwijzing dat wat Engeland na de verovering door Willem van Normandië in 1066
decennia lang had verdeeld – de scheiding tussen de Normandische elite en de au-
tochtone Anglo-Scandinavische bevolking – snel aan betekenis inboette. Veel men-
sen uit de bovenlaag van de samenleving waren inmiddels van gemengde komaf –
Hendrik van Huntingdon bijvoorbeeld7 – en dat bracht met zich mee dat enerzijds
de Normandische elite zich steeds meer als ‘Engels’ ging zien, terwijl in omgekeer-
de richting de Engelse bevolking steeds meer bereid was die Normandische elite als
‘Engels’ te accepteren. En een belangrijk onderdeel van dit integratieproces was de
toe-eigening door de Engelse elite van wat Davis heeft genoemd ‘de Normandische
mythe’, ‘the saga of the Norman race’.

Gillingham heeft vervolgens benadrukt dat deze nieuwe nationale bewustwor-
ding in Engeland gepaard is gegaan met een opzettelijke degradatie tot barbaren van
de andere volkeren die op de Britse eilanden leefden.8 We zien dat voor het eerst
rond 1125 gebeuren, in het geschiedwerk van Willem van Malmesbury. Voor die
tijd werden Ieren, Schotten, Welsh en wat dies meer zij natuurlijk wel (vaak) als vij-
anden, maar zeker niet als inferieure tegenstanders afgeschilderd. Volgens Gilling-
ham had de veranderende opstelling te maken met een groeiend Engels superiori-
teitsbesef dat niet helemaal zonder grond was. Op een aantal terreinen streefden de
Engelsen de bewoners van de Britse periferie juist in deze tijd voorbij. De Engelse
economie raakte snel gecommercialiseerd en kwam daardoor op een duidelijk ho-
ger plan van ontwikkeling te staan.9 Echte slavernij verdween, waardoor het oog-
merk en het karakter van oorlogvoering veranderden. Engelse legers waren beter
bewapend en beter getraind dan die van hun Britse en Ierse opponenten. Ten slotte
hielden de elites in de periferie er huwelijkspraktijken op na die in de ogen van de
Kerk polygaam en incestueus waren. En daarmee had men in Engeland onder in-
vloed van hervormingen in de Kerk gebroken.
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Nu valt op het aplomb waarmee Gillingham zijn visie poneert wel een en ander af te
dingen. Om te beginnen werd Engeland ten tijde van de Slag bij de Standaard ver-
scheurd door een burgeroorlog die bijna twintig jaar zou duren en waarin aan één
van de betrokken partijen wel degelijk een uitgesproken Normandisch signatuur
kan worden toegeschreven.10 Vervolgens blijkt uit de verschillende beschrijvingen
van de slag dat het Schotse leger niet alleen bestond uit etnische Schotten – voor zo-
ver men daarvan al kan spreken – maar ook uit allerlei buitenlanders, inclusief
Engelsen, Normandiërs en Vlamingen. Ten derde mag Aelred van Rievaulx de
Schotten als barbaren hebben afgeschilderd, tegelijkertijd schrijft hij in uiterst posi-
tieve bewoordingen over de Schotse koning David en vooral over diens zoon Hen-
drik die, als we Aelred mogen geloven, een toonbeeld van beschaving en deugd-
zaamheid moet zijn geweest.11

Ten slotte heeft Gillingham in een van zijn andere artikelen terecht geconsta-
teerd dat het Engelse barbariseringsoffensief niet onbeantwoord is gebleven.12 Pre-
cies het jaar 1138 moet in dat opzicht als memorabel worden beschouwd. Het zag
namelijk de voltooiing van een van meest invloedrijke geschiedenisboeken uit de
Engelse Middeleeuwen: de Historia regum Britanniae van Geoffrey van Monmouth,
een protégé van Robert earl van Gloucester, een buitenechtelijke zoon van koning
Hendrik I. Walter Espec bezat een van de eerste kopieën.13 Ook wie nog nooit van
Monmouths boek heeft gehoord, zal met een deel van de inhoud vertrouwd zijn,
want de Historia vormt de bron van de nog immer mateloos populaire verhalen rond
koning Arthur en de tovenaar Merlijn. Nu heeft Gillingham scherpzinnig opge-
merkt dat het geen toeval was dat uitgerekend deze tekst in deze periode tot stand is
gekomen. De Arthurlegende – door Geoffrey gepresenteerd als waar gebeurde ge-
schiedenis – plaatste de Britse prehistorie van Engeland, die in het grote werk van
Beda en zijn navolgers geheel ondergesneeuwd was geraakt,14 opnieuw in het volle
licht. Daarbij werden de inwoners van Wales voorgesteld als de ware nazaten van de
Britten uit koning Arthurs tijd. Monmouth, zelf Welsh van geboorte, schonk zijn
volk dus een eerbiedwaardige en bovendien op schrift gestelde en in een groter his-
torisch verband passende geschiedenis. Op die manier kon hij als het ware ‘cultu-
reel respect’ voor de Welsh opeisen juist toen Anglonormandische geschiedschrij-
vers en auteurs van ridderromans hen begonnen te barbariseren.15

Volgens Gillingham zou de Historia daarnaast nog een ander, directer doel heb-
ben gediend, namelijk de geleerde ondersteuning van de politieke toenadering van
verschillende vorsten in Wales tot de partij van Mathilde in de Engelse burgeroor-
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log, de partij die werd aangevoerd door Robert van Gloucester. Hoe dit ook zij, al-
weer blijkt eruit dat de afstand tussen de nieuw gecreërde ‘Engelsen’ en de Britse
‘barbaren’ in de werkelijkheid niet onmetelijk was en dat er intensieve culturele en
politieke contacten waren.

Maar al deze bedenkingen en nuanceringen kunnen mijns inziens de globale juist-
heid van de visie van Gillingham over het ontstaan van een nieuw Engels nationaal
gevoel niet onderuithalen. Gillingham sprak in verband met dat gevoel van de
‘Standard factor’, omdat het in de Engelse berichten over de Slag bij de Standaard
zo pregnant naar voren komt.16 Welnu, die kwalificatie zou ik willen adopteren als
titel van mijn rede: de Standaardfactor. Met als ondertitel: ‘over het gevoel Engels
te zijn in de twaalfde eeuw.’

Ik heb dit onderwerp natuurlijk niet zomaar gekozen. Het past helemaal in het
brede thema van etniciteit en natievorming in de Middeleeuwen, waarmee ik mij de
komende jaren in Amsterdam hoop te profileren. Een natie, zo leerde ik lang gele-
den op een uitstekende middelbare school in Breda, is ‘een groep van mensen met
een bepaald saamhorigheidsgevoel. Dit ontstaat door eenheid van taal, woongebied,
staat [of daarmee vergelijkbare politieke gemeenschap], zeden en gewoonten,
waarden en idealen, bestaansmiddelen en het besef van een gedeeld verleden. De
genoemde factoren behoeven niet alle tegelijk aanwezig te zijn; zelfs eenheid van
taal is niet noodzakelijk (zie bijvoorbeeld Zwitsersland)’.17 Zo’n nationaal saamho-
righeidsgevoel kan heel sterk zijn. De voormalige Britse Prime Minister John Major
– weet u nog? Die man die zo leek op een nette vertegenwoordiger in huishoudelij-
ke apparaten? – nou, die drukte het eens in één zin als volgt uit: ‘I never leave Britain
without the spirit sinking just a little, and it always lifts the heart to set foot here
once again.’18 Dát is wat ik bedoel.

Nu is de heersende opvatting onder historici dat natievorming en nationalisme
typisch ‘moderne’ fenomenen zijn; ze zouden eenvoudig niet bij de Middeleeuwen
passen. Toen ontbraken de communicatiemiddelen om de massa te indoctrineren.
Ook was er nog niet zoiets als een uitgewerkte ideologie van nationale identificatie.
Meer in het algemeen zou de middeleeuwse samenleving geen voedingsbodem heb-
ben verschaft aan nationale sentimenten: de sociale verhoudingen werden geken-
merkt door een strenge sociale hiërarchie; een brede middenklasse ontbrak; in het
maatschappelijke leven stonden interpersoonlijke relaties binnen kleine, face-to-face
netwerken voorop. Het gevoel van nationale verbondenheid in de moderne tijd is
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juist gebaseerd op anonimiteit; het loopt door alle rangen, standen en klassen heen,
maar wordt bij uitstek ‘gedragen’ door de middengroepen.

Daar zit allemaal wel wat in, maar we moeten het kind niet met het badwater
weggooien. De afwezigheid in de Middeleeuwen van ‘nationalisme’ als een vol ont-
wikkelde ideologie van nationale identificatie hoeft niet tevens te betekenen dat
elke vorm van nationale identificatie ontbrak. Want dat was volgens mij geenszins
het geval. Wat juist zo opvalt, is dat in middeleeuwse bronnen sociale formaties op
een hoger niveau van maatschappelijke organisatie – formaties die in het Latijn wor-
den aangeduid als populi, gentes, nationes – wel degelijk worden voorgesteld als groe-
pen die onderlinge verbondenheid oproepen, vooral doordat ze nadrukkelijk en
persistent worden geassocieerd met kwaliteiten die aan hechte primaire groepen
worden toegeschreven, zoals bloedverwantschap en ‘gemeenschap’ (communio, com-
munitas).

Hoe dit gevoel in de Middeleeuwen precies werkte, wanneer het zich waar ont-
wikkelde, hoe diep het in de samenleving doordrong, door welke krachten het kon
worden gemobiliseerd of versterkt, in welke vormen en via welke media het tot uit-
drukking werd gebracht, welke retorische middelen daartoe werden ingezet en in
welke verhoudingen daarbij etnische en niet-etnische ingrediënten werden ge-
mengd: over al dat soort zaken weten we alles bij elkaar genomen, ondanks een re-
cente stroom van publicaties over allerlei deelaspecten en aanverwante verschijnse-
len als ‘racisme’, ‘patriottisme’ en ‘regionalisme’19 nog véél te weinig. Ik betreur
dat, en niet alleen omdat we hier te maken hebben met een maatschappelijk rele-
vant – anderen zouden zeggen: modieus – onderwerp met een hoge actualiteits-
waarde dat gemakkelijk is te verbinden met de etnisch-nationale conflicten die in
bepaalde delen van onze wereld aan de orde van de dag zijn en die vaak aantoonbaar
middeleeuwse wortels hebben – wat al deprimerend genoeg is.

Nee, het gaat wat mij betreft wel degelijk om een thema met een intrinsiek we-
tenschappelijk belang voor de middeleeuwse geschiedenis. Ten eerste hebben we te
maken met een sociaal-psychologisch mysterieus fenomeen: hoe kan het dat zeer
persoonlijke, intense emoties die mensen alleen zouden moeten hebben voor naaste
verwanten en vrienden overgedragen kunnen worden op een vaag geheel dat vooral
bestaat als idee. Afgelopen zaterdag konden we de coach van het Nederlandse voet-
balelftal nog horen zeggen dat de bittere nederlaag tegen de barbaarse Ieren niet al-
leen een ramp betekent voor het Nederlandse voetbal, maar ook voor ‘het Neder-
landse volk’. Want wat valt er nog te beleven aan een wereldkampioenschap voetbal
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als ‘wij’ zelf niet meedoen? En het vervelende is: hij heeft naar mijn gevoel gelijk!
Maar waarom voel ik dat nu zo? Hoe kan het dat Nederland/Oranje ook bij de ver-
stokte kosmopoliet waarvoor ik mezelf graag aanzie, een gevoelige snaar raakt?20

Dergelijke ogenschijnlijk volstrekt onbenullige vragen raken onmiddellijk aan
een heet hangijzer in het sociaal-wetenschappelijke debat over het functioneren van
groepen waarvan de leden elkaar niet persoonlijk kennen en die desondanks een in-
tiem gevoel van onderlinge verbondenheid kunnen oproepen, groepen die door Be-
nedict Anderson zo treffend ‘imagined communities’ zijn gedoopt.21 Zijn dat soort
communities ‘natuurlijk’/ primordiaal – niet in de zin van genetisch bepaald, maar in
de betekenis van inherent aan de aard van menselijke samenlevingen – en dús ook
universeel (van alle tijden en van alle culturen)? Of zijn ze daarentegen per definitie
niet alleen ‘imagined’ maar ook ‘constructed’: de resultanten van zorgvuldige ideo-
logische constructies die een verborgen, vaak in dragende mythen verpakte bood-
schap van sociale en politieke ordening en rechtvaardiging inhouden – en daardoor
niet per se universeel, maar cultuur- en historisch-specifiek?22

In elk geval zijn uitingen van nationale identificatie nauw verbonden met staats-
vorming en in die verbinding schuilt het tweede wetenschappelijke belang. Het is
belangrijk om méér te weten over de wijze waarop aan nationale identificatie ge-
stalte is gegeven op de lange weg die van de barbaarse koninkrijken en chiefdoms uit
de vroege Middeleeuwen via de feodale vorstendommen en stadstaten van de cen-
trale Middeleeuwen heeft geleid naar de frappante staatkundige diversiteit van de
late Middeleeuwen. Tegen 1500 telde Europa enige honderden zichzelf soeverein
achtende staatkundige entiteiten die qua omvang en bestuursstructuur enorm van
elkaar verschilden.23 Maar de variatie was niet willekeurig. Er was een bepaald pa-
troon uitgezet dat zich eeuwenlang zou handhaven.24 Ik ben ervan overtuigd dat een
beter inzicht in de werking van nationale identificatie de vestiging van dit patroon,
alsmede de etnische en regionalistische tegenkrachten die dat opriep, kan helpen
verklaren.

Dit zijn Grote Kwesties die om gerijpte en genuanceerde antwoorden vragen en zo-
ver ben ik – weest u gerust – nog lang niet. Ik wilde de rest van mijn betoog vullen
met de simpele vraag, of de Standaardfactor een halve eeuw na de Slag bij de Stan-
daard nog altijd ‘werkte’, met andere woorden, of het Engelse nationale gevoel zich
verder heeft kunnen ontwikkelen. Mijn keuze voor een tweede peiling tegen het
einde van de twaalfde eeuw is eenvoudig te rechtvaardigen. Engeland raakte toen
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intensief betrokken bij een grote internationale militaire operatie, de derde kruis-
tocht. Ik ben uitgegaan van de veronderstelling dat deze voor middeleeuwse men-
sen indrukwekkende, bijna sacrale gebeurtenis sterke gevoelens van nationale trots
heeft losgemaakt. Voordat ik die hypothese ga toetsen, moet ik eerst – kort – iets
vertellen over de algehele staatkundige context, over de kruistocht zelf en over de
bronnen die ik heb gebruikt.

Voor een juist begrip van het vervolg is het absoluut noodzakelijk om iets te we-
ten over de politieke geschiedenis van Engeland in de twaalfde eeuw. In 1138 was de
koning van Engeland tevens hertog van Normandië. Een halve eeuw later maakte
Engeland deel uit van een veel complexer conglomeraat van in personele unie ver-
enigde vorstendommen: het zogenaamde Rijk van Anjou (Engels: Angevin Empire),
dat zich uitstrekte van de Pyrénées Occidentales in het zuiden tot de Schotse laag-
landen in het noorden.25 Dit rijk is tussen 1150 en 1156 ontstaan toen Hendrik
Plantagenet, een achterkleinzoon van Willem de Veroveraar, door erfopvolging en
via een spectaculair huwelijk binnen korte tijd werd erkend als koning van Engeland
en hertog van Normandië, als graaf van Anjou, Maine en Touraine, en als graaf van
Poitou en hertog van Aquitanië. Hierdoor werd de koning van Engeland veruit de
grootste leenman van de koning van Frankrijk – want al zijn vorstendommen buiten
Engeland waren Franse kroonlenen. Bovendien betekende dit binnen de concrete
machtsverhoudingen van de twaalfde eeuw dat de koning van Engeland over een
véél groter stuk van Frankrijk heerste dan de koning van Frankrijk zelf deed.

Vanaf het begin leverde het bestaan van het Rijk van Anjou twee op den duur on-
oplosbare problemen op: dat van de interne beheersing en dat van de relatie tussen
de koningen van Frankrijk en Engeland. Het eerste probleem stond een vérgaande
integratie tussen de onderdelen van het Rijk in de weg en als zodanig heeft het Rijk
van Anjou het proces van nationale bewustwording in Engeland nauwelijks kunnen
afremmen.26 Wat het tweede probleem aangaat, zal het duidelijk zijn dat het bestaan
van het Rijk van Anjou een tijdbom legde onder de Frans-Engelse betrekkingen.
Maar daarnaast vereiste het van beschouwers toen – en vereist het van middeleeuw-
se historici nu – een soort van double-speech en double-think.27 Wie het over Frank-
rijk, c.q. de Fransen had, dacht enerzijds aan alle gebieden en hun inwoners die
rechtstreeks, dan wel via een leenband aan de koning van Frankrijk waren verbon-
den, anderzijds slechts aan dat deel ervan waarover de Franse koning ook werkelijk
iets had te zeggen. Daarnaast kon je bij ‘Engeland’ en ‘Engelsen’ denken aan Enge-
land alleen of aan het hele Rijk van Anjou. Houd u dat even vast!
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Toen Hendrik Plantagenet in 1189 overleed, werd hij in ál zijn vorstendommen op-
gevolgd door zijn zoon Richard ‘Leeuwenhart’, misschien wel de enige koning uit
de Middeleeuwen waarvan iedereen hier aanwezig wel eens heeft gehoord. Op het
moment van zijn opvolging had Richard al plechtig beloofd dat hij op kruistocht zou
gaan.28 Een nieuwe kruistocht naar het Heilige Land was nodig omdat Jeruzalem,
sedert 1099 een christelijke stad, in 1187 weer in handen was gevallen van de mos-
lims of, nauwkeuriger, van de moslimheerser over Egypte en Syrië, Saladin. Het
kruisleger bestond in feite uit drie colonnes, elk geleid door een van de drie groot-
ste vorsten van het Westen: keizer Frederik Barbarossa van het Duitse Rijk (1152-
1190), koning Filips II Augustus van Frankrijk (1180-1223) en koning Richard I van
Engeland (1189-1199). Het Duitse leger trok over land en strandde in het zuiden
van Klein-Azië, waar de keizer overleed; veel Duitse ridders en voetknechten zijn
toen waarschijnlijk huiswaarts gekeerd, de rest voegde zich bij de hoofdmacht in
Palestina. De Franse en Engelse legers gingen in de Provence scheep en overwinter-
den op Sicilië, waar allerlei problemen rezen. Op doorreis naar Palestina veroverde
Richard Leeuwenhart en passant Cyprus. De belangrijkste wapenfeiten in het Hei-
lige Land zelf bestonden uit de succesvolle belegering van de vitale havenstad Akko
(even ten noorden van Haifa) en de verovering van Jaffa (ten zuiden van het huidige
Tel Aviv).29 Onderweg van Akko naar Jaffa werd slag geleverd met de troepen van
Saladin bij het woud van Arsuf; het kruisleger zegevierde. Daarna volgden nog tal-
rijke kleine belegeringsoperaties en schermutselingen in het gebied tussen Jeruza-
lem en de Gazastrook, maar er werd zelfs geen poging gedaan om de heilige stad
zelf te heroveren.Tot op de dag van vandaag verschillen militaire historici van me-
ning over de vraag of dat nu wel of niet had gekund en, zo ja, of dat dan ook verstan-
dig was geweest.30 In elk geval lag de eindverantwoordelijkheid bij Richard Leeu-
wenhart, die na de dood van Frederik Barbarossa en het overhaaste vertrek van
koning Filips van Frankrijk na de inname van Akko de hoogste vorst in rang was en
daarmee de vanzelfsprekende commandant van het kruisleger gedurende het groot-
ste deel van de kruistocht.

Voor de toets van mijn stelling dat de Standaardfactor door de derde kruistocht
werd geactiveerd, heb ik uitsluitend gebruikgemaakt van Engelse geschiedwerken
die ongeveer ten tijde van de kruistocht tot stand zijn gekomen, dus er min of meer
contemporain verslag van doen.31 Een aantal ervan kan zelfs worden beschouwd als
ooggetuigeverslag of was rechtsreeks gebaseerd op een ooggetuigeverslag. Overi-
gens waren de auteurs op één uitzondering na allemaal geestelijken of monniken die
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in het Latijn schreven en u moet zich goed realiseren dat ze schreven voor de aristo-
cratische en klerikale elite, niet voor een breed publiek.

De meeste van deze werken waren opgezet als algemene geschiedenissen van
Engeland. Hiertoe behoren de bekende grote kronieken van Roger van Howden,32

Gervasius van Canterbury, Ralph van Diceto, Willem van Newburgh, Ralph van
Coggeshall en de kleine maar kostelijke ‘Kroniek over de tijd van koning Richard’
van Richard van Devizes uit Winchester, een auteur met een briljant, in klassieke li-
teraire stijl gegoten gevoel voor satire en anecdote.33

Al deze kronieken hebben met elkaar het wisselende perspectief gemeen, dat
wil zeggen, ze schakelen als in een tv-rapportage heen en weer tussen wat er in het
Heilige Land gebeurt en het wel en wee ‘thuis’. Dat ‘thuis’ staat eigenlijk altijd voor
‘thuis in Engeland’ in strikte betekenis, met af en toe korte uitstapjes naar Norman-
dië, nooit naar andere Franse delen van het Rijk van Anjou. De enige uitzondering is
Diceto’s werk dat nog wel eens bijzonderheden geeft over Anjou, Maine en Aquit-
anië. De gebeurtenissen ‘thuis in Engeland’ draaien vooral rond het optreden van
de drie personen die elkaar tijdens de afwezigheid van koning Richard de macht be-
twistten, namelijk de door Richard aangestelde en door velen gehate Normandi-
sche gouverneur Willem Longchamp, Richards roemruchte jongere broer en latere
opvolger Jan zonder Land, en hun beider halfbroer Geoffrey Plantagenet, de aarts-
bisschop van York. Natuurlijk hield daarnaast de opvolging van de aartsbisschop van
Canterbury, die in het Oosten was overleden, de klerikale gemoederen bezig en
volgde men met argusogen elke beweging van koning Filips II van Frankrijk dichtbij
de grenzen van het Rijk van Anjou, en vooral bij Normandië.

Kortom, we hebben hier te maken met verschillende specimina van een nieuw
type geschiedschrijving dat zich in de loop van de twaalfde eeuw heeft ontwikkeld
en waarin de eigen geschiedenis niet langer in het perspectief van de christelijke
heilshistorie werd geplaatst, maar waarin de lotsverbondenheid tussen vorst, lands-
regering en gemeenschap van onderdanen zelf centraal stond en waarin de basis
werd gelegd voor echte ‘nationale’ geschiedschrijving.34

Afwijkend, maar minstens zo interessant, zijn twee geschiedwerken die uitslui-
tend over het verloop van de derde kruistocht gaan. Het eerste is de oud-Franse
rijmkroniek van Ambroise, een troubadour uit de omgeving van Evreux – een Nor-
mandiër dus en de enige leek onder onze auteurs, de enige ook die in de volkstaal
schreef. Ambroise doet alsof hij de hele kruistocht zelf heeft meegemaakt, maar het
is niet zeker of dat ook klopt. Zijn kroniek kan even goed een bewerking zijn van een

14

PETER HOPPENBROUWERS



verder onbekend authentiek ooggetuigeverslag.35 Het andere werk dat specifiek ge-
wijd is aan de kruistocht is het zogenaamde Itinerarium (reisverslag) van Richard, ka-
nunnik van St.Trinity’s in Londen. Hiervan gaat het eerste deel terug op een con-
temporain ooggetuigeverslag van een kapelaan van de orde van de tempeliers en de
rest ófwel op Ambroise ófwel op de brontekst van Ambroise.

De belangrijkste uitkomst van mijn analyse van deze teksten is dat de Standaardfac-
tor tegen het einde van de twaalfde eeuw inderdaad nog altijd werkte. De Engelse
historiografie verraadt een sterk nationaal bewustzijn, dat net als een halve eeuw te-
voren steunde op een ferme onderstreping van de eigen superioriteit en de bewuste
cultivering van een vijandbeeld. Onthullend is echter dat die hele kruistocht in het
nationale vertoog maar een bijrol speelde; het richtpunt lag elders, veel dichter bij
huis. Om die verplaatsing door de ruimte te bereiken, pasten onze geschiedschrij-
vers vier narratieve kunstgrepen toe.

De eerste van deze kunstgrepen zal wellicht verrassend overkomen maar dringt
zich niettemin onmiddellijk en overduidelijk op aan wie de bronnen doorleest. Hier
wordt geen strijd op leven en dood geleverd met de heidense Turken. De échte vij-
and woont naast de deur. Het zijn de Fransen. Deze narratieve truc wordt langs
twee lijnen uitgewerkt. De moslims blijven in alle beschrijvingen diffuus, vaag, op
afstand. Ze worden gewoonlijk heel algemeen aangeduid, als ‘saracenen’ of als
‘ongelovigen’, veelal zonder beledigende toevoegingen.36 Natuurlijk zijn de mos-
lims vijanden, maar ze zijn als het ware vijanden buiten [de] kijf. Belangrijker is ech-
ter dat het kruisleger meestal wordt voorgesteld als een leger dat bestaat uit slechts
twee ‘nationale’ componenten: ‘Engelsen’ en ‘Fransen’. Ik geef een voorbeeld.
Richard Leeuwenhart werd tegen het einde van zijn verblijf in het Heilige Land
ziek. Devizes schrijft dan: had Saladin dat geweten, dan zou hij de Francigenae (‘de
Fransen’) ‘met koeienstront hebben beschoten’ (de stercore bovum lapidaret) en de
Angligenae (‘de Engelsen’) ‘die zo van drank houden, dronken hebben gevoerd van
angst’ (potatores lectissimos potione pavoris exebrieret).37 Prachtig. Devizes suggereert
trouwens dat ook buiten Engeland in termen van deze tweedeling werd gedacht. De
Sicilianen zouden iedereen die aan de zijde van de koning van Engeland meedeed en
meevocht ‘Engelsen’ hebben genoemd, of ook wel de caudati, de ‘mannen met het
haar in een staartje’.38

Sommigen van onze auteurs doen overigens alsof ze de Engels-Franse vijand-
schap betreuren en gaan zelfs zover deze te beschrijven als een jammerlijke broe-
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dertwist. Opmerkelijk in dit verband is een uitgesponnen passage in Ambroises
rijmkroniek – een Normandische tekst! – waarin aan de twistende kruisvaarders de
eenheid in het Rijk van Karel de Grote ten voorbeeld wordt gesteld, toen links en
rechts heidense vijanden werden verslagen. Ambroise somt dan de belangrijkste
volkeren op die onder Karels heerschappij leefden en daartoe rekent hij tot onze
opperste verbazing – en waarschijnlijk ook die van Ambroises beter geïnformeerde
toehoorders – niet alleen de Bretonnen maar ook de Engelsen! Si èrent tuit apelé
Franc – ‘ze werden allemaal Frank genoemd’ – wordt met aplomb gesteld.39 Dit
staaltje geschiedvervalsing is bij de Engelse elite toch nooit aangeslagen.

Door een tweede narratieve truc wordt de Engels-Franse tegenstelling juist verder
op scherp gesteld. Er wordt namelijk in sterke mate een persoonlijk conflict van ge-
maakt tussen de Franse koning Filips II en de Engelse koning Richard Leeuwenhart.
In dit procédé van narratieve indikking krijgen beide vorsten diametraal tegenge-
stelde karakters aangemeten. Elke nuance wordt daarbij uit het oog verloren. Ka-
raktertekening verwordt tot karikatuur. Coggeshall bijvoorbeeld versimpelt de
motieven van koning Filips om direct na de inname van Akko naar Frankrijk terug te
keren tot afgunst op Richard Leeuwenhart, die eenvoudig rijker, guller en moedi-
ger was. In de schaduw van deze man viel voor Filips eenvoudigweg geen roem en
geen eer meer te behalen.40 Filips wordt zo de verpersoonlijking van het minne en
kwade: een duistere, onbetrouwbare, gierige, ziekelijke en laffe intrigant, en een
ridder van niks, die zich zo gauw hij het hazenpad kon kiezen uit de voeten maakte
om, eenmaal terug in Frankrijk, tegen Richard te gaan stoken en complotteren.
Vergelijk dat met de enige moslims die in onze bronnen echt worden geportret-
teerd: Saladin en zijn broer Safadin! Behalve op afschuw en afwijzing mogen zij vol-
op rekenen op onverhulde bewondering!41

Richard Leeuwenhart wordt weer even ongenuanceerd uitgetekend als Filips II.
Hij is de goedgeefse, dappere, deugdzame, edelmoedige en vrome strijder voor de
zaak van Christus, de belichaming van de ridderidealen zoals die in de elfde en
twaalfde eeuw waren uitgekristalliseerd. Om die gestalte te geven zou koning
Richard zich bovendien nadrukkelijk hebben geïdentificeerd met koning Arthur,
die inmiddels deel was gaan uitmaken van het Engelse nationale patrimonium. Tot
Richards wapenrusting behoorde het legendarische zwaard Excalibur en niet toe-
vallig werd tijdens de derde kruistocht koning Arthurs graf op het ‘eiland’ Avalon
blootgelegd. Weliswaar is dit contrast tussen de Franse en Engelse koning niet in
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alle teksten even sterk aangezet, maar de neiging is onmiskenbaar. Het verste gaat
ongetwijfeld de troubadour Ambroise – wiens rijmkroniek de vroegste vermelding
van de bijnaam ‘Leeuwenhart’/ Coeur de lion bevat. Literatuurhistoricus Brian Lévy
kwalificeerde Ambroises typeringen van Filips en Richard als een ‘psychomachie’,
een ‘bataille royale des Vices contre les Vertus’ en hij dichtte de rijmkroniek een
‘sous-texte manichéen’ toe.42

Wellicht ten overvloede merk ik op dat de ‘echte’ Richard Leeuwenhart zoals
hij uit modern historisch onderzoek naar voren komt niet zo ééndimensionaal is ge-
weest en bepaald ook niet beantwoordde aan de moderne Hollywoodversie van
Ambroise.43 Richard was juist een persoon met heel verschillende kanten, een fasci-
nerende man over wie de meningen destijds al sterk uiteenliepen, en dat nog steeds
doen. Een en ander samenvattend zou ik zeggen dat Leeuwenhart een arrogante
bruut was met een zeldzaam talent om de verkeerde mensen te schofferen; een ko-
ning ook die tijdens zijn kruistocht – toen hij verstoken was van brede advisering
door een raad – kapitale inschattingsfouten maakte, zoals de openlijke aanwijzing
van zijn neefje Arthur van Bretagne als zijn opvolger.44 Dat Leeuwenhart naar mo-
derne begrippen een oorlogsmisdadiger was, mogen we hem misschien niet al te
zeer aanrekenen – we moeten hem immers beoordelen naar de normen van zíjn tijd
– maar ook naar die normen maakte hij het wel erg bont. Dat blijkt wel uit de om-
standige excuses die in alle Engelse bronnen worden aangevoerd voor Richards
meest dubieuze krijgsdaad: de executie in koelen bloed van 2700 krijgsgevangenen
uit Akko – nog altijd maar half zoveel als generaal Mladic er bij Srebrenica liet neer-
schieten, zal een cynicus zeggen.45 Van de andere kant was Richard Leeuwenhart
onmiskenbaar een moedige of misschien is het beter te zeggen roekeloze man,
graag haantje de voorste in het gevecht, maar daarnaast wel degelijk een bekwaam
militair met zowel tactisch als strategisch inzicht en behept met een bijna obsessieve
aandacht voor logistiek.46 Ook het beeld van zijn laatste regeringsjaren is overwe-
gend gunstig, al moeten we meer van wat toen goed ging op het conto schrijven van
de geoliede Engelse en Normandische bureaucratie dan op de persoonlijke bemoei-
enis van de koning.

De derde kunstgreep die nodig was om een internationale militaire operatie in het
Midden-Oosten te verkopen als een nationale confrontatie tussen Engeland en
Frankrijk bestond in het wegwerken van de Franse onderdelen van het Rijk van
Anjou. Zoals ik zo-even al zei, werd het kruisleger voorgesteld als een leger van
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Engelsen en Fransen. Die termen waren echter ambigu en daarom besteedden onze
Engelse auteurs liever geen aparte aandacht aan de bijdrage van hun rijksgenoten uit
de overzeese Franse gebieden aan de krijgsinspanningen.47 Op die manier was men
meteen af van de vervelende vraag, of die nu als ‘Engelsen’ of als ‘Fransen’ moesten
worden gezien.

De enige uitzondering vormt de kroniek van Ambroise, een tekst die duidelijk
voor een Normandisch aristocratisch publiek was geschreven. Ambroise heeft na-
drukkelijk wél zijn best gedaan om elk onderdeel van het Rijk van Anjou aandeel en
eer in de kruistocht te geven. Ik citeer als voorbeeld Ambroises beschrijving van de
verovering van Messina in oktober 1190:

‘Mais teus genz orent l’ovre enprise
Qui mainte vile aveient prise:
Ço erent Norman et Peitevin,
Gascon, Mansel et Angevin,
E de Engleterre en i aveit
Assez plus que l’ em ne saveit’48

Alles bij elkaar telt Ambroises kroniek wel een stuk of tien van dit soort rijtjes, niet
identiek maar toch steeds op hetzelfde neerkomend: Richard Leeuwenhart is niet
alleen koning van Engeland, maar ook graaf en hertog van de grote Franse vorsten-
dommen van het Rijk van Anjou, en die droegen eveneens hun steentje aan de kruis-
tocht bij.

Het mooie is nu dat in de Engelse bewerking van Ambroise, het Itinerarium van
Richard van Saint Trinity, de meeste van deze uitweidingen eenvoudig zijn weggela-
ten. Slechts één enkele keer volgt het Itinerarium Ambroise nauwgezet en dat is bij
de beschrijving van de marsorde van het kruisleger voorafgaand aan de beroemde
slag bij het woud van Arsuf, begin september 1191: de tempeliers vormden de
voorhoede, de hospitaalridders de achterhoede; daartussenin bevonden zich, van
voor af aan, de Bretonnen (Bretagne was in deze tijd een dependance van de Planta-
genets), dan de lieden uit Anjou, dan de Poitevins met onder hen de koning van Je-
ruzalem, Guy de Lusignan (wiens familie uit Poitou kwam), daarachter de Norman-
diërs en de Engelsen qui le dragon portouent (‘die het banier met de draak’ – het
vaandel van Richard Leeuwenhart – ‘droegen’).49 Maar waar het natuurlijk om gaat
is dat het kruisleger op zijn roemrijkste moment wordt voorgesteld als een leger
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van kruisvaarders uit het Rijk van Anjou dat alleen door de religieuze ridderorden
uit Outremer werd ondersteund. Fransen, laat staan deelnemers uit het Duitse Rijk
ontbreken geheel.50 Dit beeld wordt slechts ten dele gecorrigeerd in het vervolg
van beide teksten waar de namen worden opgesomd van de twaalf onderaanvoer-
ders van het kruisleger. Als eerste noemen Ambroise en het Itinerarium earl Robert
van Leicester, gevolgd door vier baronnen uit Normandië; dan de Henegouwse
edelman Jakob van Avesnes, de enige die in het verslag van het treffen naast Richard
zelf een echte, geïndividualiseerde heldenrol krijgt toebedeeld. Pas na Jakob komen
de zes Franse leiders, aangevoerd door graaf Robert van Dreux, een neef van de
Franse koning, en zijn broer Filips, de bisschop van Beauvais, wiens bloed Richard
Leeuwenhart wel kon drinken.51

Komen we bij de vierde en laatste narratieve kunstgreep en wel de laat twaalfde-
eeuwse variant op de barbarisering van de vijand als vaste component van de Stan-
daardfactor. Hier zaten de Engelse geschiedschrijvers met een reusachtig probleem.
Want terwijl ze opzettelijk probeerden om de Fransen te presenteren als nationale
vijand nummer één, konden ze hen onmogelijk afschilderen als barbaren. Dat zou
indruisen tegen elk cultuurgevoel binnen de aristocratische en klerikale milieus
waarvoor onze auteurs schreven. Frankrijk zette in de twaalfde eeuw cultureel de
toon, dus wie de Fransen voor barbaren verklaarde, zette daarmee zichzelf voor
aap. De Fransen kregen wel hun portie van de etnografische stekeligheden die re-
gelmatig in onze teksten opduiken – wat hielden ze van lekker en veel eten, en, nog
een van Devizes: de Fransen waren net zo tuk op zeep als op mest.52 Maar dit viel
toch allemaal binnen de ‘kaaskoppenfolklore’, de populaire en niet kwaadaardig be-
doelde gewoonte om ‘anderen’ – de inwoners van buurdorp, buurstreek of buur-
land van een spottende scheldnaam te voorzien of hun vaste negatieve eigenschap-
pen toe te schrijven. Een auteur als Devizes spaarde in dat opzicht trouwens het
eigen volk niet – ik refereerde al aan zijn verwijzing naar de Engelse drankzucht.

Hierin was in deze tijd ook de barbarisering van de Welsh, de Ieren en de Schot-
ten blijven steken. Zowel in meer serieuze historische beschouwingen als in ridder-
romans waren de niet-Engelse bewoners van de Britse eilanden voorgoed gedegra-
deerd tot spreekwoordelijke lomperiken, onbehouwen lieden van geringe
beschaving en geneigd tot geweld.53 Op stereotiepe minachting konden ten slotte
ook de Grieken rekenen, dat wil zeggen de onderdanen van het christelijke Byzan-
tijnse rijk, met wie de kruisvaarders regelmatig te maken hadden. De standaardaan-
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duiding in onze teksten is griffones/les griffons, een woord met dezelfde gevoelswaar-
de als ‘moffen’, dat soms nog werd versterkt met negatieve adjectieven als ‘viles’
(schurkachtige) of ‘effeminati’ (verwijfde).

Bezwaren van een andere orde bestonden er tegen de barbarisering van de mos-
lims, want ook die worden beslist nooit neergezet als barbaren. De diepere reden
daarvoor kan geen andere zijn dan dat zeker de schrijvende elite in het Westen met
respect en ontzag opkeek naar de geleerde kennis en de culturele verworvenheden
van de Arabische wereld. Net zo min als de Fransen konden de moslims als barbaren
gelden. Daar komt nog bij dat veel christelijke schrijvers moeten hebben beseft dat
de moslims juist hen, westerlingen, maar barbaren vonden, lieden die wel vechtlus-
tig waren maar verder toch vooral viezeriken die zich nooit wasten, haar op hun ge-
slachtsdelen lieten groeien en er dubieuze omgangsvormen tussen man en vrouw
op na hielden.54

Waren er dan helemaal geen echte barbaren meer over onder de vijanden van
Engeland? Toch wel: de Oostenrijkers, de boerenpummels die het in hun domme
koppen hadden gehaald om de gelouterde kruisridder en nobele koning Richard
Leeuwenhart op zijn terugkeer uit het Heilige Land lafhartig gevangen te nemen en
onder abonimabele omstandigheden op te sluiten. Voor dat tuig willen Coggeshall
en Diceto de ganzenveer nog wel even extra aanpunten. Coggeshall verslikt zich bij-
kans in zijn scheldpartij op de Oostenrijkers, die hij laat eindigen met de uitroep: ‘o
volk met de dikke nek, o barbaarse stam die grote zwaarlijvige mannen met weinig
herseninhoud voortbrengt.’55 Voor Diceto rieken de Oostenrijkers sterk naar bar-
barendom, ze spreken een afschuwelijk patois, zijn van huis uit vies en wentelen
zich – netjes vertaald – in hun eigen gorigheid. Ze leven eerder als wilde dieren dan
als mensen.56

Maar vergeet de Oostenrijkers, dames en heren. Wat ik u duidelijk heb proberen te
maken is dat in Engeland in de twaalfde eeuw zoiets als een nationaal gevoel ont-
stond, dat we goed kunnen traceren in de geschiedschrijving uit die tijd. Daaruit
viel tevens af te leiden dat aan dat sentiment in de tijd van de Slag bij de Standaard
heel anders uiting werd gegeven dan aan het einde van de eeuw. In de eerste periode
stoelde nationale identificatie deels op de toegeëigende waarden van een allochtone
groep invallers (de Normandiërs), deels op een besef van militaire, sociaal-econo-
mische en culturele superioriteit en deels op de ‘disidentificatie’ met en barbarise-
ring van de niet-Engelse bewoners van de Britse eilanden. In de laatste periode
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werd via een aantal narratieve kunstgrepen de Engels-Franse tegenstelling op
scherp gezet waarbij het Engelse superioriteitsgevoel ten opzichte van de Fransen
als het ware werd gesublimeerd in de ideale kruisridder Richard Leeuwenhart, ter-
wijl de bijdragen aan de kruistochtinspanningen van de Franse delen van het Rijk
van Anjou werden gebagatelliseerd. Zo wordt de grote militaire confrontatie tussen
Engeland en Frankrijk uit het begin van de dertiende eeuw al duidelijk aangekon-
digd in de Engelse geschiedschrijving uit het einde van de twaalfde eeuw en, wat
meer is, van die confrontatie wordt een nationale zaak gemaakt.

Voordat ik, aan het einde van mijn rede gekomen, enkele woorden van dank ga uit-
spreken, wilde ik u graag één plaatje laten zien [zie illustratie]. De kenners zullen
onmiddellijk de ruïnes van Château-Gaillard herkennen, de sterkte die Richard
Leeuwenhart na zijn terugkeer uit Duitse gevangenschap volgens de laatste vesting-
bouwkundige inzichten hoog boven de Seine liet optrekken om de toegang tot de
Normandische hoofdstad Rouen tegen Franse agressie te beschermen. Richard ver-
toefde er graag en heeft er een aanzienlijk deel van zijn laatste levensjaren doorge-
bracht.57

Maar ik laat u deze dia niet alleen zien omdat Richard Leeuwenhart een promi-
nente plaats innam in mijn verhaal. Hij is ook een persoonlijke herinnering. Ik heb
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hem namelijk zelf gemaakt, 25 jaar geleden, in de memorabele zomer van 1976,
toen ik als verse doctoraalstudent middeleeuwse geschiedenis in Leiden mee mocht
op excursie naar Normandië. Onder de bezielende leiding van H.P.H. Jansen, die
net was aangetreden als hoogleraar in Leiden, werd het een prachtige tocht. En hoe-
wel ik mijn keuze voor de periode van 500 tot 1500 al had gemaakt, hebben de Mid-
deleeuwen mij toen, tussen de Calvados en de tripes à la mode de Caen door, voor het
eerst echt geraakt en betoverd. Vanaf dat moment wist ik: dit is mijn tijd; hier moet
ik méér en wel het mijne van weten.

Mijn woorden van dank beginnen bij het beste wat ik heb: mijn twee oogappels,
Tess en Mats. Dat ik van alle mensen in de wereld de allerliefste kinderen heb, is een
onbegrijpelijk geschenk. En wat een gouden deal! Terwijl ik elk van hen ooit één
keer een beetje heb bezield, inspireren zij mij elke dag opnieuw. Mijn dank aan hun
moeder Karin, met wie ik meer een apart stel dan een echt paar vorm, is van een an-
dere orde; zij weet wel welke.

Wat ik verschuldigd ben aan mijn ouders, Jeanneke Godrie en Harrie Hoppen-
brouwers, 75 en 80 jaar oud en volgende week een halve eeuw met elkaar ge-
trouwd, is niet in woorden uit te drukken. Ze hebben me een heerlijke en onbe-
zorgde jeugd gegund en mij altijd gestimuleerd om, zoals dat bij ons heette, dóór te
leren. Natuurlijk ben ik apetrots dat ik hier vanmiddag in vol ornaat voor hén heb
mogen oreren, maar nog meer deugd doet het mij dat ze hier in blakende gezond-
heid aanwezig zijn.

Hooggeleerde Van der Woude, hooggeleerde Blockmans, hooggeleerde Noor-
degraaf, beste Ad, Wim en Leo. Jullie zijn de drie hoogleraren geweest die mij op
de momenten in mijn academische carrière waarop het er echt om spande het be-
slissende zetje in de rug hebben gegeven. Zonder jullie had ik hier nu niet gestaan.
Dat besef ik ten volle en ik ben jullie daar zeer erkentelijk voor; trouwens ook voor
alles wat ik daarnaast zo al van jullie heb opgestoken – dingen die vaak helemaal
niets met de geschiedvorsing te maken hebben.

Hooggeleerde Leupen, beste Piet. Dat uitgerekend ik jou opvolg als hoogleraar
in de middeleeuwse geschiedenis in Amsterdam, dat heeft iets ironisch. Als medi-
evisten zijn we weliswaar loten van dezelfde stam maar ontegenzeglijk heel ver-
schillende loten. Jij vertegenwoordigt de ‘Amsterdamse traditie’ van Niermeyer en
Van de Kieft in veel zuiverder vorm dan ik, een leerling van H.P.H. Jansen, die hier
toch werd gezien als een verloren zoon die maar niet huiswaarts wilde keren. Wat
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kan ik toevoegen aan wat ik je al eerder heb gezegd: ik ga zeker proberen andere pa-
den in te slaan, maar mét gepast respect voor de Amsterdamse traditie.

Beste collega’s van de Opleiding Geschiedenis, beste vrienden van de Leerstoel-
groep Middeleeuwse Geschiedenis. Toen ik hoorde dat ik in Amsterdam was voor-
gedragen, ben ik best even geschrokken, want werken in Amsterdam en omgaan
met die vrijgevochten Amsterdammers, dat was andere koek voor een jongen uit de
provincie die zijn universitaire bestaan tot nog toe in het keurige Leiden en Gronin-
gen had gesleten. Maar jullie hebben me open en hartelijk in jullie Gideonsbolwerk
toegelaten en ik heb geen moment het idee gehad dat ik hier niet welkom zou zijn.
Dat is de afgelopen maanden goud waard geweest, waarvoor mijn dank.

Hooggeacht College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam. U bent
uiteindelijk bereid geweest mij aan uw illustere school te benoemen. Ik dank u
oprecht voor deze grote eer en beloof plechtig dat ik mijn uiterste best zal doen om
het door u in mij gestelde vertrouwen niet te beschamen.

Dames en heren studenten. Wij zijn nog onbekenden voor elkaar. Ik heb hier pas
één college gegeven, voor vier studenten, die stuk voor stuk zó onwaarschijnlijk
aardig waren dat ik de Opleiding ervan verdenk dat ze speciaal waren ingehuurd om
de nieuwe hoogleraar helemaal op zijn gemak te stellen. De meesten van jullie zijn
vast anders; ik ben daarop voorbereid. Omdat ik nog nauwelijks studenten ken, heb
ik alle nieuwe eerstejaars uitgenodigd om hier vanmiddag naar mij te komen luiste-
ren. Ik hoop dat een aantal van hen aan die invitatie gehoor heeft gegeven en, vooral,
zich minder heeft verveeld dan verbaasd, want dat probeer ik in mijn onderwijs
toch vooral van mijn Middeleeuwen te maken: verbazing-wekkende geschiedenis.

Ik heb gezegd.
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Noten

1. De in het vervolg gebruikte teksten: [Rievaulx] en [Huntingdon], p. 712-719.
2. Bisschop Ralph was op het slagveld aanwezig namens zijn superieur Thurstan, aartsbis-

schop van York, de hoogste geestelijke van Noord-Engeland, die echter wegens ziekte
was verhinderd.

3. Sed, ut interim de rege taceamus, nullus certe justum negabit, quod pro patria arma suscipimus;
quod pro uxoribus nostris, pro liberis nostris, pro ecclesiis nostris dimicamus, imminens periculum
propulsantes. [Rievaulx], p. 187.

4. Consecrate manus vestras in sanguine peccatorum: felices quorum hodie manus ad suas ulciscendas
injurias Christus elegit. Festinate, et nefandum hoc genus hominum terris obruite, inferis sepelite,
ne, sit diutius vixerint, sol lumen abscondat, coelum neget pluvias, fruges quadam aridate marces-
cant. [Rievaulx], p. 188.

5. Davis, 1976, ch. 2, i.h.b. p. 66-68 (vgl. voor kritiek op Davis’ visie Loud, 1981). Gilling-
ham, 2000, nr. 3 (‘Conquering the barbarians: war and chivalry in twelfth-century Bri-
tain and Ireland’) en nr. 8 (‘Henry of Huntingdon and the twelfth-century revival of the
English nation’). Nauwkeuriger is om te spreken van een ‘herleving’ van nationale senti-
menten. Volgens veel auteurs zijn vormen van nationale identificatie ook reeds in Angel-
saksisch Engeland waarneembaar. Zie o.a. Davis, 1998. De bundel met het volgens re-
censies belangwekkende artikel van literatuurhistorica Geraldine Heng over nationale
sentimenten in Engeland rond 1200 (zie literatuurlijst onder Heng, 2000) was ten tijde
van de eindredactie van de oratietekst nog niet in een Nederlandse universiteitsbiblio-
theek beschikbaar. Ik heb het dus niet kunnen raadplegen.

6. Over de Slag bij de Standaard als een ‘kruistocht’ zie Davis, 1976, p. 67 en Tyerman,
1988, p. 21-22. Anders dan Tyerman beweert, vochten de Engelsen volgens Henry van
Huntingdon niet ‘under the banners of local saints’. Zowel Henry als Aelred zijn klip en
klaar over wat ‘de Standaard’ was: het regium (in)signum. Tyerman verwart Henry van
Huntingdon met Richard van Hexham, de auteur van een derde verslag van de Slag bij
de Standaard. Volgens Richard was de standaard een reusachtige paal met in de top een
zilveren doosje dat een heilige hostie bevatte. Om de standaard heen stonden banieren
met afbeeldingen van de drie patroonheiligen van Northumbrië. Cf. Davis, ibidem;
Gransden, 1974, p. 217.

7. Gillingham, 2000, p. 126, noot 19. Walter Espec was van Normandische komaf; zie
Green, 1986, p. 245-246.

8. Dezelfde tendens treffen we overigens in dezelfde periode ook buiten Engeland aan. Zie
o.a. Bartlett, 1982, ch. 6 (‘The face of the barbarian’).

9. Het is wel zo dat de periferie vanaf het einde van de twaalfde eeuw in hoog tempo een
deel van haar economische achterstand wegwerkte. Davies, 2000, p. 137-140.
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10. Crouch, 1986, p. 64-79. Gillingham, 2000, p. 15 en 55, bagatelliseert de impact van de
burgeroorlog.

11. Partner, 1977, p. 71, merkt op dat Aelred was opgegroeid aan het hof van David van
Schotland.

12. Gillingham, 2000, nr. 2 (‘The context and purpose of Geoffrey of Monmouth’s History of
the Kings of Britain’).

13. O.a. Green, 1986, p. 12 en 158-159; Green, p. 21, meent dat de Historia al voor de dood
van Hendrik I was voltooid. Gillingham, 2000, p. 20 en 31, houdt vast aan ‘kort voor ja-
nuari 1139’; in elk geval was Monmouth ‘hard at work’ in de jaren onmiddellijk na de
dood van Hendrik, dus tussen ca. 1135 en 1138. Loomis, 19942, p. 59 geeft ‘about 1138’
als voltooiingsjaar.

14. Zie over de invloed van Beda op de Engelse geschiedschrijving in de Middeleeuwen
Gransden, 1992, nr. 1 (‘Bede’s reputation as an historian in medieval England’), p. 1-29.
Over de Arthurlegenden vóór Monmouth: Bollard, 19942.

15. Zie bijvoorbeeld de denigrerende karakterisering van de Welsh in de Conte du Graal
van Chrétien van Troyes: ‘Gallois sont tuit par nature/ plus fol que bestes en pasture.’ Cit. Gil-
lingham, 2000, p. 27.

16. Gillingham, 2000, p. 130. Voor het begrip ‘disidentificatie’ tussen etnische groepen of
sociale klassen: Hofer, 2000, p. 158.

17. Persoonlijke aantekeningen bij het hoofdstuk ‘Het nationalisme’ van H.H. Verstegen,
W.A. Nolet O.P., Diorama van de Moderne Tijd (’s-Gravenhage 19655). Toen ik de aanteke-
ningen maakte, zat ik in de vierde of vijfde klas van Gymnasium Ypelaar te Breda; de om-
schrijving is van mijn toenmalige geschiedenisleraar, dr J. van Waesberghe, een gepro-
moveerde mediëvist en een buitengewoon inspirerende docent, die een grote invloed
heeft gehad op mijn besluit in 1972 om geschiedenis te gaan studeren. Vgl. de definitie
van natie in Brown, 2000, p. 37: ‘a community whose common will is a reflection of the
links of common ancestry, and is denoted in the objective similarities which derive from
such links, most notably a common language and a common traditional culture.’

18. Cit. Cannadine, 1995, p. 12.
19. Jenkins, 1997 p. 143, beschouwt nationalisme, lokalisme, regionalisme, communalisme

en racisme allemaal als ‘ideologies of ethnic identification’ of, nauwkeuriger, ‘historical-
ly and [geographically] specific (…) allotropes of the general phenomenon of ethnicity’.

20. Over sportprestaties als lakmoes voor nationaal gevoel, Grant en Stringer, 1995, p. 4 (de
‘Tebbit test’). Anderen spreken in hetzelfde verband over soccer nationalism, een snel op-
komend gevoel van nationale trots dat niet erg diep zou steken. Vgl., in relatie tot de
eerste reacties op de Vlaamse overwinning in de Guldensporenslag van 1302, Lambert,
2000, p. 389.

21. Anderson, 19912.
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22. Over de mogelijk sociaal-psychologische ratio achter de constructie van nationalistische
mythen, zie o.a. Brown, 2000, 24. Brown wijst als de twee nationale ‘core myths’ aan het
bestaan van een ‘permanent, fixed homeland’ en het delen van een ‘common ancestry.’

23. Tilly, 19922, p. 41-42, spreekt van ‘hundreds of formally independent principalities,
duchies, bishoprics, city-states, and other political entities that generally could use force
only in the immediate hinterlands of their capitals (…)’. Verderop op p. 42 stelt hij dat
omstreeks 1490 ‘Europe’s 80 million people divided into something like 200 states,
would-be states, statelets, and statelike organizations.’

24. Voor een schets van dit patroon: Tilly, 19922, i.h.b. de hoofdstukken 2 (‘European cities
as states’), 3 (‘How war made states, and vice versa’), 5 (‘Lineages of the national state’)
en 6 (‘The European state system’) en Blockmans, 1997, i.h.b. hoofdstukken 1 (‘De ver-
overing van de ruimte’) en 7 (‘De vorming van het Europese statensysteem’). Het blijkt
erg moeilijk om te denken in termen van een andere staatkundige realiteit dan de mo-
derne. Hierna komt bijvoorbeeld het Rijk van Anjou ter sprake, dat in het register van
sommige recente, nog wel door Engelse auteurs geschreven overzichtswerken over de
centrale Middeleeuwen ontbreekt. Zo in Barber, 1992 en Bartlett, 1993. Eveneens
trouwens in het door Bartlett geschreven deel van de New Oxford History of England. Bart-
lett, 2000. Enigszins vergelijkbaar is de worsteling met de gedachte van Groot-Neder-
land (in feite de Habsburgse Nederlanden) in de Nederlandse en Belgische geschied-
schrijving; daarvoor o.a. De Schepper, 1995.

25. De betere inleiding op ontstaan en geschiedenis van het Rijk blijft Gillingham, 1994, nr.
1 (‘The Angevin Empire’) – dat ook verscheen als afzonderlijke monografie.

26. Vooral Lewis Warren, de belangrijkste moderne biograaf van Hendrik Plantagenet,
heeft benadrukt dat vérgaande integratie tussen de onderdelen van het Rijk van Anjou
geen doel was van Hendrik. Warren, 1973, o.a. p. 228-231, 560-563 en 594-595. Gil-
lingham denkt daar genuanceerder over en noemt een aantal terreinen (recht, openbaar
bestuur, bevordering ‘gemengde’ huwelijken) waarop wel degelijk een zekere mate van
integratie en homogenisering zou zijn bevorderd. Samenvattend: Gillingham, 1994, p.
57-65.

27. Filips II Augustus maakte er volgens Richard van Devizes gebruik van, toen hij twee pau-
selijke gezanten die ‘naar Frankrijk’ (in Galliam) waren gestuurd, met klem uitnodigde
om Normandië te bezoeken quam regni Francorum partem precipuam fuisse dedicerant. Uiter-
aard lieten de Engelse autoriteiten hen niet toe. [Devizes], p. 57. Voor moderne auteurs
is dit double-think niet altijd vol te houden. In zijn studie over William Marshal noemt
David Crouch bijvoorbeeld mensen uit Normandië de ene keer ‘Norman’, de andere
keer ‘Frenchman’. Zie m.b.t. Eustace de Bertremont respectievelijk p. 136 en p. 141.

28. Dat was op zichzelf niet bijzonder. Alle Engelse koningen van Steven tot en met Edward
II verklaarden zichzelf op enig moment tijdens hun koningschap crucesignati. Tyerman,
1988, p. 293.
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29. Een recente beknopte samenvatting van de belangrijkste gebeurtenissen van de derde
kruistocht biedt Madden, 1999, ch. 4. Een handige compilatie van in het Engels vertaal-
de bronteksten – waaronder een complete vertaling van de Oud-Franse continuatie van
Willem van Tyrus (de belangrijkste verhalende bron) – is Edbury, 1998. Van de continu-
atie bestaat eveneens een toegankelijke moderne editie: Morgan, 1982.

30. Veel specialisten blijven de beslissing van Richard om, tot twee keer toe, niet tot een be-
legering van Jeruzalem over te gaan als verstandig verdedigen. O.a. Madden, 1999,
p. 93-96. Gillingham, 1999, p. 189-191 en 209-210, maakt tevens duidelijk dat de me-
ningen ook in de tijd zelf sterk verdeeld waren. De opvatting dat Richard Jeruzalem had
kunnen – en moeten – veroveren, is het laatst verdedigd door Markowski, 1997, maar
vgl. Gillingham, a.w. p. 209, noot 65.

31. Beknopte informatie over auteurs en werken is te vinden in Gransden, 1974 en Partner,
1977.

32. Ik ben er, met Gillingham, 1994, nr. 5 (‘Roger of Howden on crusade’) en Corner,
1983, met name p. 300, van uitgegaan dat Roger van Howden ook de auteur is van de zo-
genaamde kroniek van abt Benedictus van Peterborough. Zie voor de editie [Peterbo-
rough].

33. Over Devizes’ stijlgevoel: Partner, 1977, p. 144-145.
34. Huling, 1981. Ook Partner, 1977, hoofdstuk 9 (‘The question of Christian history’) sig-

naleert het wijken van het alomvattende Orosiaanse geschiedbeeld, waarin het goddelij-
ke heilsplan met de mensheid duidelijk wordt geëxpliciteerd. Zij ziet echter ter vervan-
ging geen proto-nationale geschiedschrijving opkomen, maar bespreekt tendensen als
een groeiend ‘parochialisme’, een groeiend realisme/ naturalisme (maar tegelijk óók
een nog sterker dan al gebruikelijk beroep op bovennatuurlijke verklaring) en een groei-
ende voorkeur voor een episodische benadering gepaard aan een paratactische stijl.

35. De argumenten voor deze laatste opvatting – naar mijn idee de juiste – vindt men al bij
Hubert en La Monte, 1941, p. 10-18.

36. Bancourt, 1987, p. 229, onderscheidt in de rijmkroniek van Ambroise drie ‘gemeen-
plaatsen’ in de beschrijving van de moslimvijanden: de ‘insolence’ van hun ‘préten-
tions’, hun ‘perfidie’ en hun neiging tot ‘trahison’. Ambroise, besluit Bancourt, ‘les
décrit selon les conventions les plus banales, leur attribue la personnalité et le discours
des Sarrasins épiques, les fait vivre dans des scènes où se reconnaissent des situations épi-
ques’. Aan deze stereotiepe, ‘epische’ stilering beantwoordt tevens een geografische
tweedeling tussen christenheid en heidense wereld (la paianie in het Oud-Frans van
Ambroise), die overigens een treffende parallel had in de moslimwereld waar de schei-
ding werd gemaakt tussen dar al-islam (‘het huis van de islam’) en dar al-harb (‘het huis
van de oorlog’).

37. [Devizes], p. 74-75.
38. [Devizes], p. 19: Greculi enim et Siculi omnes hunc regem sequentes Anglos et caudatos nomina-

bant.
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39. [Ambroise], vv. 8500-8512. Het Itinerarium: [Saint-Trinity], Liber V, caput XXI [ed. pp.
332-333].

40. [Coggeshall], p. 33-34: Cernens itaque rex Philippus diversae nationis homines,que ad loca sanc-
ta confluxerunt,se sub principatu regis Ricardi tradere, famamque probitatis eius de die in diem ex-
crescere,eo quod esset in thesauris locupletior,in donativis erogandis profusior,in exercitu numerosi-
or,in expugnatione hostium ferocior,reputans pro alterius excellentiori gloria famam probitatis ejus
obfuscari maturius repatriare disposuit.

41. Bancourt, 1987, p. 230-232, plaatst de gelimiteerde bewondering voor individuele
moslims eveneens in de epische traditie van de chansons de geste. Hillenbrand, 1999,
p. 592-600, merkt op dat Saladin eerder in het Westen dan in het Oosten werd bewon-
derd. Over de moderne literaire beeldvorming rond Saladin ook Irwin, 1997. Gabrieli,
1969, part two, section 1, geeft een selectie van vertaalde fragmenten uit de contempo-
raine biografie van Saladin van Baha’ ad-Din, met daarin beschrijvingen van de persoon-
lijkheid van Saladin.

42. Levy, 1989, p. 148: ‘Est en effet totale l’opposition des deux grands alliés: si bien que
nous avons affaire à une véritable confrontation moralisante, à une psychomachie per-
sonnelle entre les vertus chevaleresques qu’incarne le bon Richard Coeur de Lion, et les
vices correspondants qui sont ceux du roi de France. Dans cette Bataille royale des Vices
contre les Vertus, l’avarice s’oppose toujours à la largesse, la mauvaise foi à la loyauté, et
la lâcheté à la prouesse.’ Op p. 151 noemt Levy Ambroise een tekst met een ‘sous-texte
manichéen’; op p. 154 spreekt hij van ‘francophobie grossière’. In pro-Franse tekst van
‘Ernoul’ daarentegen is Filips II ‘le sage chef, toujours juste et bienveillant envers son
vassal courageux mais imparfait’ (p. 152); maar Richard noemt hij ‘imparfait’ én boven-
dien inferieur in de feodale hiërarchie (p. 153).

43. Over de legendenvorming rond Richard Leeuwenhart: Gillingham, 1990, nr. 7 (‘Some
legends of Richard the Lionheart: their development and their influence’) en Nelson,
1992. Van de Engelse koningen was Richards neefje Henry III de eerste die openlijk blijk
gaf van bewondering voor Leeuwenhart. Hij liet de heldendaden van zijn oom in het
Heilige Land afbeelden op muurschilderingen en geglazuurd aardewerk. Ook werd
Richards roem al in de dertiende eeuw bezongen in liederen. Zie ook Tyerman, 1988,
p. 85 en Lloyd, 1988, p. 198-200

44. Over een andere vermeende taxatiefout, de onvoorwaardelijke steun aan de koning van
Jeruzalem Guy de Lusignan ten nadele van Koenraad van Montferrat, die door de mees-
te andere leiders van de derde kruistocht als veel capabeler werd beschouwd, wordt na
de gedeeltelijke rehabilitatie van Guy in Smail, 1982, genuanceerder gedacht.

45. Voor het harde moderne oordeel van R. Grousset, zie Gillingham, 1999, p. 4, noot 14 en
p. 169. Dat Richard ook in ogen van sommige tijdgenoten over de schreef ging, blijkt uit
Brundage, 1974, p. 134-136 en Bradbury, 1998, p. 97-98. Maar volgens Gillingham,
a.w., p. 170, vonden de meeste tijdgenoten Richards daad gewoon ‘the natural conse-
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quence of Saladin’s failure to abide by the terms agreed (…) and they either approved or
referred to it in neutral tones’.

46. M.n. Prestwich, 1992, i.h.b. p. 9-15. Een recent tegengeluid is dat van Markowski,
1997, maar ik vind dat niet erg overtuigend. Het besluit om Jeruzalem niet te belegeren
komt uit de bronnen wel degelijk naar voren als een weloverwogen strategische beslis-
sing waarbij Richard zich een en andermaal liet adviseren door militaire experts uit
Outremer. Vooral Richards opzet om het zwaartepunt van de militaire inspanning te
verleggen naar Egypte wordt tegenwoordig algemeen beschouwd als strategisch logisch
en zinnig.

47. Ik zou dus verder willen gaan dan Gillingham, die al eens constateerde: ‘it is clear that
the legendary Richard is essentially a king of England, not a ruler of the Angevin Empire.’
Gillingham, 1994, p. 187 (cursivering PH). Dit werd al duidelijk zo voorgesteld in de
contemporaine – Engelse – geschiedschrijving.

48. [Ambroise], vv. 741-746: ‘Maar alle lieden hadden ervaring want ze hadden al menige
stad ingenomen. Het waren Normandiërs en Poitevins, Gascogners, lieden uit Maine en
Anjou, en uit Engeland waren er meer dan je kon weten.’

49. De tekst van [Ambroise], vv. 6147-6156 gaat: Li Temple fist cel jor l’anz garde/ et l’Ospital
la riere garde/ Breton et Angevin ensemble/ errouent après, ço me semble/ Li Poitevin e li reis
Guis/ erent après, si con jo enquis/ Normans et Engleis chevalchouent/ après, qui le dragon por-
touent/ e l’ Ospitals errot deriere/ qui fist cel jor la guarde riere.

50. Opmerkelijk in dit opzicht is de behandeling van de derde kruistocht in de Oostenrijkse
ridderroman Wilhelm von Österreich van Johann van Würzburg uit 1314. In de enige be-
schreven grote slag maakten de ‘Duitsers’ de helft van het kruisleger uit; hertog Leopold
van Oostenrijk, de man die ‘in het echt’ Leeuwenhart gevangen liet nemen, was hun
Hauptman en een van de ‘Duitse’ eenheden werd aangevoerd door … Richard Leeuwen-
hart, wan Engellander wellent sin/ alle tütsch (‘want Engelsen zijn allemaal Duits’)! Jones,
1992, p. 110-114.

51. De identificaties zijn van Hubert en La Monte, 1941.
52. [Devizes], p. 73-74: Epulabatur gens ex Francis et Anglis promiscua quantocumque constaret (..)

et salva Francorum revrentia usque ad nauseam; en p. 67: et omnis Francus saponarios amat ut
stercorarios.

53. Giraud de Barri, bijvoorbeeld, zelf van hoge gemengd Welshe komaf, stelde zich de
vraag: a Kambria potest aliquid boni esse? Cit. Türk, 1977, p. 103. Willem van Newburgh
vond de Ieren ‘onbeschaafd en barbaars in hun gedrag, bijna geheel onwetend van wet-
ten en orde, lui in het landbouwbedrijf en daarom veeleer levend van melk dan van
brood[graan].’ Citaat Gransden, 1974, p. 266 + noot 150. Daarentegen was Newburgh
als noorderling aanmerkelijk vriendelijker over de Schotten, althans de Schotse koning-
en. Vgl. Partner, 1977, p. 60.

54. Zie voor dit aspect Hillenbrand, 1999, hoofdstuk 6 (‘Aspects of life in the Levant in the
crusading period’).
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55. [Coggeshall], p. 57: O gens cervicosa! O barbara tellus quae viros gigantea mole porrectos educare
consuevisti sed animi virtute ignavos; statura proceros, sed probitate inertes!

56. [Diceto], p. 106: Homines siquidem regionis illius barbariem maxime redolentes, horrent verbis,
habitu squalent, inmundiciis feculescant,ut intelligas eorum cohabitationem ferinam pocius quam
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