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Dezee studie behandelt het klooster Fulda vanaf haar stichting door 
Bonifatiuss en Sturmi in 744 tot aan het midden van de negende eeuw. In 
dezee periode groeide de abdij uit van een kleine religieuze gemeenschap 
bestaandee uit enkele monniken die in afzondering leefden tot een 
machtigee Karolingische rijksabdij, een bloeiend intellectueel centrum en 
eenn welvarende economische onderneming met bezit van Friesland tot 
aann Italië. Hiermee kwam Fulda midden in het sociale en politieke leven te 
staann en ging een belangrijke schakel tussen het koninklijk hof en de regio 
vormen. . 

Hett centrale thema van dit proefschrift is de identiteit van Fulda, 
waarbijj  identiteit is opgevat als een dynamisch proces waarin de 
monnikenn antwoord probeerden te geven op de vraag 'wie zijn wij?'. Deze 
studiee gaat in op de vraag hoe de kloostergemeenschap, tegen de 
achtergrondd van de hierboven kort geschetste veranderingen, heeft 
geprobeerdd continuïteit en samenhang te creëren. Het belicht de 
verschillendee manieren waarop de monniken probeerden het voortbestaan 
vann hun snel groeiende, heterogene gemeenschap te waarborgen en haar 
cohesiee te versterken met behulp van teksten, architectuur, liturgie en 
memoria,memoria, waarbij ze telkens teruggrepen op het verleden. 

Voorall  in tijden waarin bestaande gewoonten en gebruiken onder 
vuurr lagen, ontstond er de behoefte om op het verleden terug te grijpen. 
Ditt proefschrift laat zien hoe de kloostergemeenschap van Fulda op 
keerpuntenn in hun geschiedenis zich wendde tot het recente verleden, de 
tijdd waarin hun klooster werd gesticht (de tijd van Bonifatius en Sturmi), 
enn het verleden van de vroegchristelijke kerk waaraan de monniken deel 
haddenn door middel van de relieken van martelaren en door de band van 
hett klooster met Rome. Deze thema's - het recente verleden, de stichting 
enn de vroegchristelijke kerk - komen steeds weer terug in het 
bronnenmateriaall  van Fulda en zijn om die reden gekozen tot de centrale 
thema'ss van deze studie. 

Dee tijdspanne van dit onderzoek begint rond het jaar 744 toen 
Fuldaa gesticht werd in de wouden van Buchonia, Hessen, en eindigt in het 
middenn van de negende eeuw. In deze periode werd namelijk de 
abdijkerkk gebouwd die tot in de achttiende eeuw dienst heeft gedaan als 
hett liturgische centrum van het klooster. Bovendien kende Fulda in deze 
periodee een grote culturele productiviteit. Hieraan kwam rond het 
middenn van de negende eeuw een einde. Een gevolg van deze (tijdelijke) 
culturelee neergang, die vergezeld ging van een terugloop van het aantal 
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monnikenn en het aantal schenkingen aan het klooster, is dat er van deze 
periodee weinig bronnen bewaard zijn gebleven. 

Hett proefschrift begint met een hoofdstuk over de annates 
necrologici,necrologici, grofweg vertaald als dodenannalen. Deze lijsten, waarin de 
monnikenn van Fulda de namen van hun overleden medebroeders 
optekenden,, zijn een eerste getuigenis van de behoefte om continuïteit te 
creëren.. Het bijzondere aan deze lijsten is datt zij enkel de namen bevatten 
vann monniken van Fulda. In tegenstelling tot andere Libri vitae waar niet 
langg na de aanleg ook de namen van weldoeners, leden van de koninklijke 
familiee en bevriende gemeenschappen ingang vonden, waren de annales 
necrologicinecrologici beperkt tot de leden van de kloostergemeenschap. Een andere 
bijzonderheidd is de structuur van de lijsten. De namen van de overleden 
monnikenn waren gerangschikt volgens het jaar, gedateerd in het jaar van 
dee Heer {Anno Domini), waarin ze waren overleden. Dit was een voor die 
tijdd zeer ongebruikelijke manier van dateren, die we in geen enkel ander 
gedenkboekk tegenkomen. 

Hett was een doelbewuste keuze om enkel monniken van Fulda in 
dee annales necrologici op te nemen, die mijn inziens tot doel had het 
gemeenschapsgevoell  te bevorderen en de monniken, waarvan velen over 
eenn groot gebied verspreid leefden, samen te binden. Niet alleen de snelle 
groeii  van het klooster voedde de behoefte aan een dergelijke lijst, ook de 
naderendee dood van de eerste abt en stichter van Fulda moet een rol 
hebbenn gespeeld. Deze had op het moment dat het initiatief tot het 
bijhoudenn van de annales necrologici werd genomen, niet lang meer te 
leven.. De andere stichter Bonifatius, was vijfentwintig jaar daarvoor al 
heengegaan.. De aanleg van de annales necrologici kwam voort uit een diep 
gevoeldee behoefte van de monniken om de continuïteit van het klooster te 
waarborgenn en eenheid te creëren binnen de gemeenschap. De lijsten 
weerspiegeldenn niet alleen wie lid was van de gemeenschap, maar legden 
ookk Fulda's lidmaatschap vast. Door de lijsten te structuren volgens de 
AnnoAnno Downm'-datering verbonden de monniken de geschiedenis van hun 
gemeenschapp met de heilsgeschiedenis. 

Hett tweede hoofdstuk van dit proefschrift concentreert zich op de 
stichtingg van Fulda in de beeldvorming van de kloostergemeenschap. De 
achtergrondd wordt gevormd door een conflict tussen de abt van Fulda en 
eenn groep monniken die een groot gedeelte van de periode, die dit boek 
bestrijkt,, heeft beheerst. De crisis die onder abt Ratgar in Fulda uitbrak 
heeftt geleid tot het op schrift stellen van een aantal werken die de 
collectievee identiteit van het klooster centraal stellen, waaronder het 
SupplexSupplex Libellus en de Vita Sturmi. Beide bronnen grijpen terug op de tijd 
waarinn Sturmi en Bonifatius, Fulda stichtten, zij het om verschillende 
redenen.. De auteurs van het Supplex Libellus wendden zich tot de tijd van 
Sturmii  en Bonifatius om hun ongenoegen met de situatie in het klooster 
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kenbaarr te maken en hun standpunten in het conflict te verdedigen. Eigil, 
dee auteur van de Vita Sturmi, wijdde een biografie aan de eerste abt en 
stichterr van het klooster met het doel de ruziënde gemeenschap te 
verzoenen. . 

Dee katalysator van het conflict was de bouw van de nieuwe 
abdijkerk,, die tussen 791 en 819 plaatsvond. Deze kerk is het onderwerp 
vann hoofdstuk drie, niet alleen omdat de bouw ervan de spanningen 
binnenn de gemeenschap over de identiteit van het klooster op de spits 
gedrevenn heeft, maar ook omdat het gebouw zelf eveneens een 
uitdrukkingg is van de collectieve identiteit van de gemeenschap. Dit 
hoofdstukk laat aan de hand van een nauwgezette bestudering van de 
architectuurr zien dat de ontwerpers van deze kerk zowel aan de 
monnikenn van Fulda als aan de wereld buiten het klooster hebben willen 
tonentonen dat Fulda niet zo maar een klooster was, maar een plaats van 
voorbeeldigee heiligheid en autoriteit. De architectuur van de nieuwe 
abdijkerk,, die in navolging van de St Pieter te Rome uit een westelijk 
transeptt bestond en als voorbeeld voor het oostelijke gedeelte de oude 
kerkk van Sturmi had gebruikt, weerspiegelde de band van het klooster 
mett de Karolingers en met Rome en gaf uitdrukking aan het groeiende 
belangg van Bonifatius als patroonheilige van de gemeenschap. Daarnaast 
wass de kerk een monument van Fulda's verleden. 

Hoofdstukk vier gaat over Eigil, de vierde abt van Fulda, die nadat 
Abtt Ratgar door de keizer was afgezet, heeft geprobeerd de rust in de 
gemeenschapp te herstellen en het voortbestaan van het klooster te 
waarborgen.. Allereerst zorgde Eigil ervoor dat de kerk, waarvan de bouw 
zoveell  onrust had veroorzaakt, werd afgemaakt en gewijd. Daarnaast 
schreeff  hij een vita van de eerste abt van het klooster en probeerde hij 
hiermeee de verering van Sturmi een centrale plaats in de collectieve 
herinneringg van de gemeenschap te geven. Deze tekst is gezien de 
thematiekk die aansluit bij het onderwerp van het Snpplex Libellus, al in 
hoofdstukk twee aan bod geweest, maar keert hier weer terug. Eigil schreef 
niett alleen de Vita Sturmi, maar gaf Candidus, een geleerde monnik in 
Fulda,, de opdracht om hetzelfde te doen voor Fulda's tweede abt, 
Baugulf.. Hiermee gaf Eigil de aanzet tot een traditie van abisvitae die 
resulteerdee in de totstandkoming van de Vita Ratgarii en de Vita Aegil. Ook 
liett de abt op het kerkhof een begrafeniskapel bouwen, mogelijk met de 
bedoelingg dat deze een gedenkplaats van de abten van Fulda zou worden. 

Hrabanuss Maurus, de vijfde abt van Fulda, bouwde voort op Eigil's 
pogingenn de rust in het klooster te herstellen en de macht en het aanzien 
vann Fulda te vergroten. Hoofdstuk vijf gaat vooral in op de 
reliektranslatiess die tijdens zijn abbatiaat hebben plaatsgevonden. Het laat 
zienn hoe Hrabanus met behulp van relieken, tituli, architectuur en 
schilderingenn heeft geprobeerd een sacraal landschap te creëren ter 
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meerderee glorie van Fulda. Hrabanus verzamelde relieken - voornamelijk 
uitt Rome - en verdeelde ze over Fulda en zijn dependances. Door de 
heiligee relieken van Romeinse martelaren te gebruiken verbond Hrabanus 
Fuldaa met de authentieke vroegchristelijke geschiedenis. Rudolf van 
Fuldaa schreef over de reliektranslaties de Miracnla sanctorum in ecclesias 
FuldensesFuldenses translatorum en gaf ze daarmee een plek binnen Fulda's 
geschrevenn memorie. Dit hoofdstuk laat, net als hoofdstuk drie, zien hoe 
dee monniken van Fulda zichzelf in verband brachten en identificeerden 
mett de Apostolische stad. Waar Abt Ratgar zich tot de architectuur had 
gewend,, gebruikte Hrabanus Maurus vooral relieken om een spiritueel 
Rome,, een heilige stad, in de wouden van Buchonia te bouwen. 
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