
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Het verlangen naar de Middeleeuwen. De verbeelding van een historische
passie

van Kesteren, R.T.M.

Publication date
2004

Link to publication

Citation for published version (APA):
van Kesteren, R. T. M. (2004). Het verlangen naar de Middeleeuwen. De verbeelding van een
historische passie. [, Universiteit van Amsterdam]. Wereldbibliotheek.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/het-verlangen-naar-de-middeleeuwen-de-verbeelding-van-een-historische-passie(ddbe9f61-afa7-4cae-a0ef-acc564c12da5).html


HOOFDSTUKK 2 

AliaAlia luce del vero. 
Dee exemplarische Middeleeuwen van 

Lodovicoo Murator i 

Dee dag zal aanbreken dat we om 
onzee schrijfsels, roem en inspan-
ningenn zullen lachen. Dan zullen we 
beseffenn dat we niets hebben gewe-
ten,, als we niet het enige wat ertoe 
doett hebben gekend. 

-- Muratori 

InIn gezelschap van Jean-Baptiste La Curne de Sainte-Palaye, verzamelaar van 
middeleeuwsee literaire manuscripten, bracht Charles de Brosses, raadsheer 
vann het parlement te Dijon, in 1740 een bezoek aan Modena. De stad, die in 
diee jaren zo'n twintigduizend inwoners telde, bood een feestelijke aanblik, 
wantt de hertog had het plan opgevat het carnaval op Venetiaanse wijze te 
vieren.. Overal - aan het hof, in de opera en natuurlijk gedurende de 'corso' 
-- zagen beide bezoekers gemaskerde burgers. Bij al het feestgedruis brachten 
zijj  ook een bezoek aan de hertogelijke bibliotheek. Daar troffen ze in stille 
afzonderingg de oude geleerde Lodovico Antonio Muratori aan (afb. 1). In 
eenn van zijn brieven schreef Charles de Brosses: 

Wee zagen die brave grijsaard, met zijn vier witte haren en kale hoofd, 
terwijll  hij, ondanks de extreme koude, blootshoofds en zonder haard-
vuurr in die kill e zaal aan het werk was te midden van een stapel oud-
heden,, of beter gezegd Italiaanse rommel van vroeger. Want ik kan er 
werkelijkk niet toe komen de naam antiquiteit [*le nom d'antiquité'] 
tee geven aan alles wat met die smerige eeuwen van onwetendheid te 
makenn heeft. Ik kan me niet voorstellen dat er, behalve theologisch ge-
redetwist,, iets zo afstotelijk is als die studie. Gelukkig zijn er lieden die 
zichh hiervoor wel interesseren. Ik prijs mensen als DuCange en Mu-
ratori,, die zich in die afgrond storten, zichzelf opofferend als Curtius. 
Ikk voel in elk geval geen behoefte hen hierin te volgen. Sainte-Palaye 
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daarentegenn raakte in extase bij het zien van zoveel paperassen uit de 
tiendee eeuw. 
Wijj  amuseerden ons met enkele Romeinse inscripties, want Muratori 
iss een man die van veel markten thuis is. Hij zei ons dat hij gewend was 
zoo te werken, zonder zich te bekommeren om voorzorgsmaatregelen 
tegenn koude of hitte. Bitter klaagde hij over de omstandigheid dat al het 
geldd werd gestoken in de soldateska, waardoor de letteren geheel en al 
tee gronde werden gericht. Na twee uur van conversatie verlieten wij de 
goedee man, onder de indruk van zijn eenvoud en grote geleerdheid.1 

afb.. 1. Lodovico Muratori 
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Mett hun bezoek aan Modena en andere Italiaanse steden traden Char-
less de Brasses en La Curne de Sainte-Palaye in het voetspoor van geleerde 
landgenotenn die eerder naar het Apennijnse schiereiland waren afgereisd. 
Twintigg jaar tevoren was Montesquieu door Muratori rondgeleid door de 
hertogelijkee bibliotheek.2 Sainte-Palaye was daarbij zeker niet de eerste ge-
weestt die grote belangstelling koesterde voor middeleeuwse handschriften. 
Jeann Mabillon, benedictijn van de congregatie van Saint-Maur, was hem in 
dee jaren 1685-1686 voorgegaan (afb. 2). Samen met zijn medebroeder Michel 
Germainn was hij naar Italië vertrokken om er vroegchristelijke en middel-
eeuwsee bronnen te verzamelen. Beide kloosterlingen volgden hiermee het 

MABILLON . . 

afb.. 2. Jean Mabillon 
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voorbeeldd van de bollandisten Daniël van Papebroek en Godfried Henskens, 
diee op hun beurt op het schiereiland materiaal hadden verzameld voor de 
uitgavee van de Acta Sanctorum, een serie heiligenlevens waarvan het eerste 
deell  in 1643 was verschenen.3 De bollandisten, jezuïeten afkomstig uit de 
zuidelijkee en noordelijke Nederlanden, leverden evenals de mauristen een 
aanmerkelijkee bijdrage aan de kritische bestudering van de Middeleeuwen. 
Muratorii  was in diverse opzichten schatplichtig aan het werk van mauristen 
enn bollandisten. 

Grégoiree Tarrisse, eerste 'supérieur general' van de congregatie van Saint-
Maur,, had onmiddellijk na zijn uitverkiezing broeder Luc d'Achery opdracht 
gegevenn de befaamde boekencollectie van de abdij van Saint-Germain-des-
Préss in Parijs op orde te brengen en een betrouwbaar overzicht van benedic-
tijnsee heiligen (Acta Sanctorum Ordinis Sancti Benedicti) samen te stellen. 
Toenn Achery vanwege ouderdom genoodzaakt was een opvolger te kiezen, 
liett hij Mabillon van Saint-Denis naar Saint-Germain overkomen. In minder 
dann een jaar tijd publiceerde deze het eerste deel van de Acta Sanctorum. 
Achtt volumineuze delen zouden volgen.4 Rondom de religieuzen van de 
abdijj  van Saint-Germain verzamelden zich erudieten als Charles DuCange, 
Étiennee Baluze en La Curne de Sainte-Palaye, die veelal verbonden waren 
aann het Journal des Scavants (vanaf 1666) en de Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres,, waarvan ook Muratori het lidmaatschap verkreeg.5 

Mabillonn ondernam zijn Italiaanse expeditie met instemming van Lode-
wijkk xiv en op verzoek van Charles-Maurice Le Tellier, aartsbisschop van 
Reims,, die belast was met de organisatie van de koninklijke bibliotheek. 
Inn naam van de Franse koning moest de maurist waardevolle boeken en 
handschriftenn voor deze bibliotheek zien te verwerven.6 De reis voerde hem 
onderr meer naar Milaan, Florence, Rome, Modena en Parma, waar hij tal-
lozee geleerden ontmoette, die ook een grote rol zouden spelen in het leven 
vann Muratori. 

Inn Milaan raadpleegde Mabillon de Ambrosiana, 'die alle andere Itali-
aansee bibliotheken, met uitzondering van de Vaticaanse, overtrof zowel in 
bouwstijll  als in boekencollectie'. Bibliothecaris Andreas Pusterla, die tien 
jaarr later zou worden opgevolgd door Muratori,7 was er zijn gids.*  In en 
rondd de Lombardische stad bezocht hij ook enkele privé-collecties. In het 
kabinett van kanunnik Francesco Settala viel zijn oog op een opmerkelijk 
middeleeuwss document: een op papyrus geschreven catalogus van relieken 
diee zich ten tijde van paus Gregorius de Grote te Rome bevonden. Voor Mu-
ratorii  zou deze bron een belangrijk instrument worden in zijn strijd tegen de 
ongebreideldee verering van martelaren (zie blz. 135-136). In het museum van 
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graaff  Francesco Mezzabarba zag Mabillon allerlei kerkelijke kostbaarheden. 
Bijj  vertrek kreeg hij van deze geleerde diens boek over numismatiek ten 
geschenke.9 9 

Inn de Eeuwige Stad verkeerde Mabillon diverse malen in gezelschap van 
Giovannii  Giusto Ciampini, polyhistor en spil van de Accademia fisico-
matematicaa en uitgever van de Romeinse Giornale deiLetterati {i66B~i6So),l° 
Raffaelloo Fabretti, archeoloog-epigraficus en beheerder van de catacomben, 
enn Emmanuel Schelstraete, prefect van de Vaticaanse bibliotheek. Gevieren 
bezochtenn ze onder meer de catacomben van Callixtus.11 In Florence werd 
Mabillonn rondgeleid door de bibliothecaris van de groothertog van Toscane, 
Antonioo Magliabechi. Enkele jaren tevoren had hij de Italiaanse geleerde 
overigenss nog geschreven dat zijn gezondheid een reis naar het schiereiland 
niett zou toelaten.12 Dankzij Magliabechi, door Mabillon gekenschetst als 
eenn 'wandelend museum' en 'levende bibliotheek', kreeg hij toegang tot vele 
boekerijen,, kabinetten en archieven.13 Modena, waar Muratori later biblio-
thecariss van de hertogelijke bibliotheek zou worden, was voor Mabillon een 
gemistee kans. Vluchtige blikken wierp hij op de kathedraal. Een bezoek aan 
hett Petrusklooster aldaar leverde naar eigen zeggen 'niets bijzonders op, niet 
inn de bibliotheek, noch in het archief'.14 

Inn Parma werd hij begroet door Benedetto (Bernardino) Bacchini, grond-
leggerr van de Italiaanse mediëvistiek en leermeester van onder anderen Mu-
ratorii  en de Veronese historicus Scipione Maffei.I5 Drie dagen lang vergezelde 
dee Italiaanse benedictijn Mabillon en Germain. Waarschijnlijk richtte Bac-
chinii  niet toevallig terzelfder tijd zijn eigen Giornale dei Letterati op, waaraan 
ookk Ciampini, Magliabechi en Gottfried Wilhelm Leibniz hun medewerking 
zoudenn verlenen. Het Franse periodiek Journal des Sgavants, spreekbuis van 
dee mauristen, verkeerde op dat moment in een crisis. Met Ciampini's en 
Bacchini'ss Giornale kwam een einde aan de contrareformatorische censuur 
diee Italië lange tijd had buitengesloten van de rest van Europa.16 In tegen-
stellingg tot de Romeinse Giornale besteedde het Parmezaanse periodiek, 
datt van 1686 tot 1690 zou verschijnen en waarvan de kolommen goeddeels 
doorr Bacchini zelf werden gevuld, nauwelijks aandacht aan de klassieke 
letteren. . 

Gedurendee Mabillons bezoek aan Parma liet Bacchini hem de stad zien 
enn deed hij hem uitgeleide naar Piacenza, waar Mabillon in het klooster 
vann San Sisto enkele keizerlijke, vroegmiddeleeuwse oorkonden kon aan-
schouwen.. Tussen beide erudieten bleef een hechte vriendschap bestaan.17 

Voordatt Mabillon Frankrijk bereikte, bezocht hij andermaal de Ambrosiana. 
Inn Monza nam hij nog een kijkje in de kerk van Johannes de Doper, waar 
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dee 'ijzeren kroon' werd bewaard. Hiermee werden volgens de traditie de 
Langobardischee koningen gekroond - een overlevering waarmee Muratori 
zouu afrekenen in een van zijn eerste opstellen over de Middeleeuwen (zie 
biz.. 131-132).18 

Twaalff  jaar na Mabillon begon Bernard de Montfaucon zijn tournee 
doorr Italië. Vanwege zijn kennis van het Grieks was deze benedictijn van 
dee congregatie van Saint-Maur naar de abdij van Saint-Germain geroepen. 
Hett doel van de reis maakte hij kenbaar in een brief aan Magliabechi. Aan 
dee Florentijnse geleerde schreef hij dat hij naar Italië was afgereisd om 
manuscriptenn van Griekse kerkvaders te verzamelen.19 Van 1698 tot 1701 
trokk de maurist langs vele kloosters en steden. Aanvankelijk verkeerde hij 
inn het gezelschap van dom Paul Briois. Deze zou zijn vaderland echter 
niett weerzien. 'De arme dom Paul, mijn dierbare reisgezel', schreef hij 
vanuitt Rome aan Muratori, 'stierf 10 februari [1700] jongstleden aan een 
kwaadaardigee koortsaanval.'20 

Inn juli 1698 waren beide benedictijnen uiterst hartelijk ontvangen door 
Muratori,, in die tijd bibliothecaris van de Ambrosiana te Milaan.21 Muratori 
brachtt hen in contact met Italiaanse erudieten ter plaatse, toonde hen de 
velee manuscripten van de Ambrosiana en gaf hen toestemming om kopie-
enn te maken.22 In het museum van Settala kreeg Montfaucon de lijst van 
martelaarsreliekenn uit de tijd van Gregorius de Grote te zien. Dit document, 
datdat eerder aan Mabillon was getoond, werd hetzelfde jaar nog door Mura-
torii  gepubliceerd.23 Bij hun vertrek ontvingen de mauristen van Muratori 
aanbevelingsbrieven,, met behulp waarvan zij onder meer te Venetië contac-
tenn zouden leggen met Apostolo Zeno.24 Aan het in 1709-1710 door Zeno, 
Maffeii  en Antonio Vallisnieri opgerichte Venetiaanse Giornale dei Letterati 
d'Italiad'Italia zou ook Muratori zijn medewerking verlenen. Hierin schreef hij 
onderr andere een biografie van Bacchini.25 

Dezelfdee maand nog brachten beide mauristen een bezoek aan Modena, 
waarr zij kennismaakten met Bacchini en de hertog van Modena. Bacchini 
hadd enkele jaren tevoren zijn klooster in Parma moeten verlaten. Op de 
valreepp had hij Leibniz hier nog kunnen ontvangen. Na een kort verblijf 
inn de abdij van San Benedetto di Polirone had hij zijn intrek genomen bij 
dee benedictijnen van het Petrusklooster in Modena. Daar was hij opnieuw 
begonnenn met de uitgave van zijn Giornale dei Letterati (1692-1698), waarin 
hijj  de historisch-kritische methode van de bollandisten en mauristen pro-
pageerdee en onder meer Mabillons Traite des Etudes Monastiques lovend 
besprak.. Hertog Rinaldo d'Este had hem vervolgens in 1697 tot conservator 
(custos)(custos) van zijn bibliotheek in Modena benoemd. 
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Aann Bacchini kwam, aldus Montfaucon, de eer toe dat hij de waarde van 
dee hertogelijke boekerij had ingezien. Montfaucon kreeg er een groot aantal 
Latijnsee en Griekse manuscripten te zien. Bacchini zelfwas druk bezig met 
dee uitgave van een geschiedenis van de aartsbisschoppen van Ravenna, in 
dee negende eeuw te boek gesteld door een zekere Agnellus.26 De ontdek-
kingg van dit middeleeuwse werk in het Modenese archief was ongetwijfeld 
Bacchini'ss beroemdste wapenfeit. Tegelijkertijd maakte de editie van dit zo-
genoemdee Liber Pontificate duidelijk hoezeer gebeurtenissen uit de vroege 
kerkgeschiedeniss praktische implicaties hadden voor de eigen tijd. Agnellus 
hadd namelijk geschreven dat in de vroege vijfde eeuw keizer Valentinianus m 
dee bisschop van Ravenna de rang van aartsbisschop had verleend. Door de 
bisschoppenn van Rome werd het recht om het pallium over te dragen echter 
alss een pauselijk prerogatief gezien. In Romeinse contreien werd de uitgave 
vann het Liber Pontificate daarom met argwaan bekeken, ofschoon Bacchini 
dee Kerk geenszins wilde compromitteren en hij evenmin overtuigd was van 
dee juistheid van Agnellus' mededeling. Na een bezoek aan Rome kreeg hij 
evenwell  het imprimatur, op voorwaarde dat hij in de inleiding zou verklaren 
datdat Agnellus' uitspraak over het pallium ongeloofwaardig was. 

InIn 1701 bezocht Montfaucon andermaal Modena. Opnieuw verbleef hij 
inn het klooster van Bacchini, die de laatste hand legde aan zijn 'Agnellus'. 
Muratorii  was inmiddels bibliothecaris van de hertog van Modena geworden. 
Vann 1700 tot zijn dood in 1750 zou hij deze functie blijven bekleden. Toen 
Montfauconn hem hier bezocht, bereidde hij publicatie van zijn Anecdota 
GraecaGraeca voor, met teksten van onder anderen keizer Julianus de Afvallige, 
Firmus,, bisschop van Caesarea, en de Griekse kerkvader Gregorius van 
Nazianze.27 7 

'Eenvoudig'' en 'geleerd' - zo kenschetste Charles de Brosses bij zijn 
bezoekk aan Modena Muratori. Eenvoud28 en geleerdheid typeerden ook 
Muratori'ss omgang met het middeleeuwse verleden. Een groot deel van 
zijnn leven legde hij zich toe op 'die smerige eeuwen van onwetendheid', 
diee in de opvatting van Brosses de naam 'oudheid' niet verdienden en 
waarvann deze de studie volstrekt nutteloos achtte.29 Muratori daarentegen 
gaff  een van zijn hoofdwerken zonder schroom de titel 'Oudheden der 
Middeleeuwen'.. In dit hoofdstuk zal worden gepoogd een antwoord te vinden 
opp de vraag waarom Muratori zich aan de geschiedenis wijdde en hoe hij 
vormm gaf aan 'die smerige eeuwen van onwetendheid*. Daarbij zal worden 
ingegaann op de invloed van bollandisten en mauristen, de verhouding tussen 
geschiedeniss en oudheidkunde, en de plaats van Muratori's mediëvisme in 
dee geschiedschrijving van Settecento en Verlichting.30 Het historisch werk 
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vann Muratori, en dat van geestverwanten als Mabillon, vormt het begin van 
dee wetenschappelijke geschiedschrijving en mediëvistiek. Naast Muratori's 
historische,, politiek-juridische, theologische en filosofische studies zal ook 
gebruikk worden gemaakt van diens zeer omvangrijke correspondentie.31 

MiddeleeuwenMiddeleeuwen als erudizione sacra 

Inn 1721 presenteerde Giovanni Artico, graaf van Porcla, aan Bacchini, Apos-
toloo Zeno, Maffei, Muratori, Giovanni Battista Vico en andere geleerden 
zijnn 'Voorstel aan de geletterden van Italië hun leven te beschrijven'. Derge-
lijkee biografieën waren, zoals de Engelse geleerde Francis Bacon eerder had 
betoogd,, van groot belang, aangezien hiermee een overzicht van wetenschap-
pelijkee kennis kon worden gegeven. Muratori schreef zijn autobiografische 
bijdragee - waarbij de titel Intorno al metodo seguito ne' suoi studi verwees 
naarr Descartes' Discours de la methode - nog hetzelfde jaar, maar hij wilde 
niett dat de tekst tijdens zijn leven zou worden gepubliceerd.32 

Naa zijn studie moraaltheologie en recht, zo weten we uit de brief aan 
Porcia,, had Muratori zich achtereenvolgens verdiept in de Italiaanse en 
Latijnsee poëzie, in de antieke redenaarskunst en stoïcijnse wijsbegeerte. 
Naa lezing van Justus Lipsius' handboek over de stoïcijnse filosofie had hij 
voll  overgave diens werken over de Romeinse Oudheid bestudeerd. In de 
erudizioneerudizione profana meende hij zijn bestemming te hebben gevonden. Hij las 
dee oude Romeinse en Griekse schrijvers en daarnaast moderne traktaten 
overr inscripties en munten. Want de ware erudiet moest zich naar het 
oordeell  van de schrijver in zowel de Ouden als Modernen verdiepen. Van 
eenn voorgenomen editie van onuitgegeven Griekse en Romeinse inscripties 
kwamm het echter niet: Fabretti was hem voor geweest.33 

Inn die periode ontmoette Muratori ook Bacchini, die hem vervolgens 
binnenleiddee in de wereld van de erudizione sacra. Naar aanleiding van 
eenn reis van Bacchini naar Montecassino schreef Muratori aan Magliabechi: 
'Ookk ik zou me willen hullen in het erudiete stof van de archieven aldaar. 
Evenzeerr zou ik van die heilige oudheid ('antichita') willen genieten.'34 De 
benedictijnn maakte hem vertrouwd met de kerkvaders en kerkgeschiedenis, 
inn het bijzonder met het epitome van Baronius' Annales Ecclesiastici, dat was 
samengesteldd door Henri de Sponde, bisschop van Pamiers. 

Eenn van Muratori's vroegste verhandelingen ging over 'de eerste chris-
telijkee kerken'. De auteur betoogde dat reeds vóór Diocletianus vele kerken 
warenn gesticht ten dienste van het gebed en de heilige eucharistie. Hiermee 
gaff  hij weerwoord aan protestanten die meenden dat de eerste christenen 
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geenn behoefte hadden gehad aan kerken, maar slechts aan prediking en 'in-
nerlijkee cultus'. Pas met Constantijn waren volgens hen de eerste kerken 
gebouwdd als uitdrukking van politieke macht.35 Toen Muratori in 1695 on-
verwachtt een aanstelling kreeg aan de Ambrosiana in Milaan kon hij zijn 
belangstellingg voor de erudizione sacra demonstreren.36 'De heilige eruditie 
iss mijn voornaamste studiegebied,' schreef hij Magliabechi.37 Hetzelfde jaar 
nogg was hij tot priester gewijd, maar dankzij pauselijke dispensatie was hij 
onthevenn van de hierbij behorende kerkelijke verplichtingen. 

Inn zijn Milanese periode publiceerde Muratori de eerste twee delen van 
zijnn Anecdota.3*  In het eerste deel, op eigen kosten uitgebracht in 1697, gaf 
hijj  vier onuitgegeven gedichten van Paulinus van Nola in druk. De verzen 
hadd hij een jaar tevoren in de Ambrosiana ontdekt.39 Hier vond hij ook 
hethet zogenoemde 'fragment van Muratori', ook wel Canone Muratoriano -
eenn opsomming van geschriften die in vroegchristelijke tijd deel uit maak-
tenn van het Nieuwe Testament - dat hij later zou publiceren in het tweede 
deell  van de Antiquitates.40 De Anecdota gingen vergezeld van commentaar, 
tweeëntwintigg dissertaties (verhandelingen41) en een appendix. In de disser-
taties,, die alle over de vroegchristelijke tijd handelden, gaf hij blijk van zijn 
historisch-filologischee kwaliteiten. Zo stelde hij in de vijftiende dissertatie 
nauwkeurigg het doopjaar van Augustinus vast en betoogde hij in het ap-
pendix,, dat handelde over de Ambrosiaanse ritus en kerk te Milaan, dat in 
dee vroegchristelijke tijd twee Italiaanse provincies een metropoliet hadden 
gehad:: Rome en Milaan. Pavia was in die tijd onderworpen geweest aan het 
aartsbisdomm Milaan.42 

Inn het tweede deel van de Anecdota (dat een jaar later het licht zag) 
wenddee Muratori zich voor het eerst tot de periode der Middeleeuwen. 
InIn deze band publiceerde hij de catalogus van martelaarsrelieken ten tijde 
vann Gregorius de Grote, die Mabillon en Montfaucon eerder in manuscript 
haddenn aanschouwd. Ook gaf hij een plaats aan de 'profane eruditie'. Zo 
werdd het verslag van de Milanese kroniekschrijver Johannes de Cermenate 
overr de Italiaanse veldtocht van keizer Hendrik vu in druk gegeven. Voorts 
schreeff  hij in dit deel een doorwrochte studie over de Langobardische 'ijzeren 
kroon'.43 3 

Volgenss een traditie, die vooral de kanunniken van de kathedraal te 
Monzaa ter harte ging, werden de Langobardische koningen met deze kroon, 
diee een spijker van het Heilig Kruis zou bevatten, te Monza gekroond. Mu-
ratorii  bestudeerde alle relevante vroegmiddeleeuwse bronnen,44 inclusief 
munten,455 en kwam tot de conclusie dat er geen enkel bewijs was dat de 
Langobardischee koningen de kroon ooit hadden gedragen. De eerste ver-
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meldingg van een 'ijzeren kroon' dateerde pas uit de dertiende eeuw. Het 
verhaall  van de heilige spijker die zich in de kroon zou bevinden, was bo-
vendienn een bedenksel uit zeer recente tijd. Die laatste uitkomst was voor 
Muratorii  ongetwijfeld de belangrijkste. Voor de geloofwaardigheid van de 
Kerkk was het in zijn optiek van levensbelang om echte van onechte relieken 
tee onderscheiden. Door middel van onderzoek naar de middeleeuwse ge-
schiedeniss kon de integriteit van de Kerk aldus worden veilig gesteld. Niet 
iedereenn dacht hier zo over. Giusto Fontanini, Romeinse prelaat die zijn le-
venn lang Muratori zou blijven achtervolgen,46 publiceerde een Dissertatio de 
coronacorona ferrea Langobardorum, waarin hij de Modenese bibliothecaris heftig 
bekritiseerde,, met als gevolg dat de Congregatie der Riten de echtheid van 
dee reliek officieel bevestigde. 

Inn Muratori's studie over de ijzeren kroon kwam voor het eerst zijn 
historisch-kritischee werkwijze duidelijk naar voren. Steeds toetste hij gang-
baree historiografische voorstellingen aan bij voorkeur verschillende primaire 
bronnen.. Daarbij maakte hij gebruik van veelsoortige bewijsstukken, waar-
onderr kronieken, liturgische teksten, munten en oorkonden.47 Het idee om 
symbolenn te bestuderen was wellicht afkomstig van Francesco Bianchini.48 

Muratori'ss Anecdota waren samengesteld naar het voorbeeld van Mabil-
lonss Vetera Anakcta, waarvan het eerste deel in 1675 was verschenen. De 
VeteraVetera Analecta bestonden uit niet eerder uitgegeven kerkelijke geschriften, 
gerangschiktt rond een bepaalde gebeurtenis of persoon, voorzien van com-
mentaarr en uitgebreid met enkele dissertaties. 'Ik hoop niet dat mijn verza-
melingg onderdoet voor die van Achery, Baluze en Mabillon,' schreef Muratori 
bijj  verschijning van het eerste deel aan Magliabechi.49 Enkele maanden later 
vertrouwdee hij Gijsbert Cuper, hoogleraar Griekse en Latijnse letterkunde, 
geschiedeniss en oudheden aan het Athenaeum te Deventer, toe dat hij de 
compilatiee 'in navolging van Baluze, Mabillon en Achery' had gemaakt.50 

Mabillonn zelf dankte Muratori voor toezending van het eerste deel. De mau-
ristt schreef dat Baluze er reeds dankbaar gebruik van had gemaakt.51 In 
zijnn brief aan de graaf van Porcla constateerde Muratori dat de Anecdota 
hemm bekendheid en vriendschap hadden opgeleverd in zowel binnen- als 
buitenland.522 Die vermaardheid zou hem zijn verdere leven goed van pas 
komen. . 

Dee invloed van Mabillon kwam niet enkel tot uiting in de opzet van de 
Anecdota,Anecdota, maar ook in Muratori's historische methode en geschiedopvat-
ting.. Een mijlpaal in de zeventiende-eeuwse geschiedkunde was ongetwijfeld 
Mabillonss De Re Diplomatica libri  vi. De faam was het boek al vooruitge-
sneld.. Verwachtingsvol keek Magliabechi uit naar het moment waarop hij 
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dee verhandeling zou kunnen lezen: 'Ik zal het werk lezen, sterker nog, ik zal 
hett verslinden, zodra het bij mij is aangekomen.'53 

Dee nieuwe wetenschap der 'diplomatiek', of ook wel 'oorkondenleer', had 
betrekkingg op het geheel van publieke en private documenten die juridi-
schee kwesties regelden en waartoe onder meer oorkonden, testamenten en 
cartulariaa behoorden. In de inleiding van de Diplomatica erkende Mabillon 
datt de bollandist-jezuïet Daniël van Papebroek (afb. 3) de eer toekwam als 
eerstee regels voor de oorkondenkritiek te hebben ontworpen. In 1675 had 
dezee zijn 'Oudheidkundige inleiding inzake het onderscheid tussen waar 
enn vals in oude handschriften' geschreven. Op basis van onderzoek naar 
onderr meer schrijfmateriaal, zegels en oud schrift was hij tot de conclusie 
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gekomenn dat 'in het hele rijk der Franken vóór de regering van Dagobert i 
werkelijkk geen enkele echte en oorspronkelijke oorkonde is teruggevonden'.54 

Daarmeee had ook het gros van de Merovingische documenten die zich in 
dee benedictijnerabdij te Saint-Denis bevonden afgedaan. Mabillon was hier 
enigee tijd schatbewaarder geweest. De verdenking dat medebroeders in een 
verr verleden dergelijke vervalsingen hadden gemaakt, was voor hem naar 
eigenn zeggen reden geweest de zaak verder uit te zoeken. Maar bovenal wilde 
hijj  het nut van de nieuwe historische methode aantonen.55 

Inn 1679 was hij in elk geval reeds begonnen met het schrijven. 'Ik werk 
aann een dissertatie over oorkonden, om vast te stellen hoe de echte van de 
valsee te onderscheiden zijn. De regels die pater Van Papebroek hiertoe heeft 
opgesteldd vind ik achterhaald,' meldde hij aan de maurist Thierry Ruinart.56 

Tweee jaar later verscheen de verhandeling, waarin Mabillon de grondslagen 
vann de oorkondenkritiek vernieuwde, in druk. Aan de hand van kenmerken 
alss schrijfmateriaal, schrift, stijl, structuur, datering en zegeling formuleerde 
hijj  regels voor een beoordeling van de echtheid van oorkonden. Het vijfde 
hoofdstukk was een soort van paleografische atlas. Van Papebroek erkende 
onmiddellijkk zijn meerdere in de maurist. 'Enige vrucht van mijn studie,' 
schreeff  hij aan Mabillon, 'is dat het voor U aanleiding is geweest tot het 
schrijvenn van zo'n voortreffelijk werk.'57 In geen geval werd het debat ad 
hominemhominem gevoerd en dat was typerend voor het erudiete gezelschap waartoe 
ookk Bacchini en Muratori behoorden. Toen Van Papebroek vijftien jaar later 
opp de hielen werd gezeten door de Spaanse Inquisitie, kreeg hij direct de 
steunsteun van Mabillon.58 Ook Bacchini, Magliabechi en Muratori wierpen zich 
inn de strijd. Zij allen schaarden zich aan de zijde van de bollandisten, wier 
uitgavee van de Acta Sanctorum op het spel stond.59 

Muratorii  paste Mabillons kritische methode, gericht op het onderscheid 
tussenn het ware en valse, consciëntieus toe in zijn historisch werk. Meermalen 
maaktee hij in zijn correspondentie expliciet melding van De Re Diplomatica. 
Enn toen hij jaren later de Antiquitates samenstelde verwees hij in de disser-
tatiess over diplomatiek en sigillografie met respect naar de grondleggers van 
dezee (hulp)wetenschappen: Van Papebroek en Mabillon.60 

Mabillonn en Muratori huldigden ook een verwante opvatting over de 
taakstellingg van de historicus. Het kritisch onderzoek was voor Mabillon 
uiteindelijkk een morele handeling ter zuivering van de religieuze waarheid. 
Dee christelijke religie was geen kunst of wetenschap, waar eenieder naar 
believenn zaken kon schrappen of toevoegen. Het kwam erop aan de overle-
vering,, tot uitdrukking gebracht in de oude kerkelijke monumenten, bijeen 
tee brengen en te bewaren.61 Ook voor Muratori waren historische kennis en 
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moraall  op elkaar betrokken. Meermalen schreef hij - zoals in een brief aan 
Giuseppee Bianchini, oratoriaan van de Chiesa Nuova te Rome, die Bene-
dictuss xiv zou aanzetten tot oprichting van het Museo Cristiano Vaticano 
-- dat hij onderscheid wilde maken tussen 'het ware en valse, het zekere en 
onzekere',, én tussen 'het goede en het laakbare'. Dit morele aspect was van 
hett grootste belang voor de Kerk. 'We kunnen beter de waarheid zeggen, 
lieverr dan dat we die met spot vernemen van onze vijanden,' schreef hij in 
dezelfdee brief. 'We winnen er niets mee als we iets voor waar laten doorgaan 
watt het niet is. De heilige Kerk heeft geen behoefte aan leugens, noch hoeft 
zee angst te hebben voor de waarheid.'62 

Dee overeenkomst tussen beider geschiedopvatting kwam nooit zo tref-
fendd aan het licht als in het jaar 1698, toen beiden een verhandeling schreven 
overr de verering van relieken. Ervaringen gedurende de reis door Italië 
haddenn Mabillon tot het schrijven van zijn opstel 'Over de verering van 
onbekendee heiligen*  gebracht. In Rome had Fabretti, directeur van de cata-
comben,, hem allerlei plaatsen laten zien die voor belangstellenden doorgaans 
ontoegankelijkk waren. Mabillon had ervaren hoe, tegen de kerkelijke voor-
schriftenn in, relieken uit de catacomben werden verzameld en, zonder bewijs 
vann authenticiteit, als overblijfselen van martelaren naar kloosters, kerken 
enn particulieren in binnen- en buitenland werden verstuurd. 

Mett het traktaat wilde hij dergelijke wantoestanden een halt toeroepen. 
Daartoee formuleerde hij criteria, op basis waarvan men de echtheid van relie-
kenn kon vaststellen. Zo meenden velen ten onrechte dat een palm bij een graf 
automatischh op een martelaarsgraf duidde.63 In 1692 had hij de verhandeling 
geconcipieerdd en ter beoordeling aan enkele superieuren voorgelegd. Door 
dee controversiële thematiek werd publicatie door menigeen afgeraden.64 

Maarr omdat Mabillon bang was dat iemand de verhandeling, waarvan di-
versee kopieën in omloop waren, clandestien zou publiceren, besloot hij het 
werkk in 1698 in druk te geven. Het traktaat werd uiteindelijk gepubliceerd 
inn de vorm van een brief geschreven door Eusebius Romanus aan Théophile 
Francais.. Om de storm van kritiek die vervolgens uitbrak te luwen, schreef 
Mabillonn een Commonitoria epistola. In 1705 volgde nog een herziene versie 
vann de brief van Eusebius Romanus. Hiermee ging de Congregatie van de 
Indexx uiteindelijk akkoord.65 

Inn 1698 had Mabillon zijn gedrukte verhandeling toegezonden aan Bac-
chinii  en Magliabechi. Verder had hij geen exemplaren naar Italië verstuurd.66 

Muratorii  had waarschijnlijk geen kennis genomen van Mabillons exposé 
toenn hij zijn eigen 'Onderzoek naar relieken' schreef.67 De ItaÜaanse geleerde 
liett dit opstel volgen op de 'Lijst van heilige martelaars, wier lichamen zich 
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tenn tijde van Gregorius de Grote te Rome bevonden' - het document waarop 
eerderr Mabillon en Montfaucon een blik hadden geslagen.68 De eigenlijke 
titell  van deze catalogus luidde: 'Notitie over de oliën van heilige martelaren 
wierr lichamen te Rome rusten'. Voorts meldde de tekst dat een zekere Jo-
hanness deze oliën ten tijde van paus Gregorius uit Rome had meegenomen 
voorr de Langobardische koningin Theodelinde.69 

Aann het begin van zijn dissertatie betoogde Muratori dat de bron in geen 
gevall  een vervalsing was. Aangezien de schrijver papyrus als schrijfmateriaal 
hadd gebruikt, was hiermee tevens de opvatting van Van Papebroek weerlegd 
datdat alle Merovingische papyri vervalsingen waren. Meeste waarde hechtte 
Muratorii  evenwel aan het feit dat Johannes geen stoffelijke relieken van 
Gregoriuss de Grote had meegekregen, maar slechts oliën van de heilige mar-
telaren.. Dergelijke oliën konden in contact zijn geweest met de overblijfselen 
off  graven van martelaren, ofwel afkomstig zijn van lampen die voor de heilig-
dommenn brandden.70 In dit verband noemde Muratori ook een brief waarin 
pauss Gregorius meedeelde dat het geen Romeinse gewoonte was om licha-
melijkee resten van heiligen te verdelen. Muratori concludeerde dat de Kerk 
langee tijd uiterst terughoudend was geweest met de verspreiding van relieken: 

Zekerr wil ik niet de spreekbuis zijn van degenen die menen dat aan alle 
Levensbeschrijvingenn van Heiligen geloof moet worden geschonken. 
Well  degelijk houd ik vast aan de opvatting dat door de onwetendheid 
vann mindere eeuwen en door vrome dwalingen veel ongeloofwaar-
digheden,, zelfs zeer grove fouten de kerk Gods zijn binnengedrongen. 

Evenalss Mabillon meende Muratori dat slechts door historisch onderzoek de 
geloofwaardigheidd van de Kerk kon worden veilig gesteld.71 Of anders gezegd: 
beidenn probeerden in overeenstemming met de eisen van de tijd - en dat be-
tekende:: met rationeel-kritische middelen - recht te doen aan de zuiverheid 
vann het geloof, als voorgestaan door concilievaders te Trente.72 De ratio was 
natuurlijkk geen onbekende, maar presenteerde zich in deze tijd in een nieuwe 
gedaante:: het was haar eerste taak om 'de aanval te openen op het mysteri-
euze,, onverklaarde, duistere, om haar licht op de wereld te laten schijnen'.73 

DeDe Republiek der Letteren 

Gedurendee de Spaanse Successieoorlog hadden Franse troepen bezit ge-
nomenn van Modena. Uit voorzorg was een gedeelte van de hertogelijke 
bibliotheekk enige tijd tevoren elders ondergebracht. 'Deze verdorven tijden 
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hebbenn me de vleugels uitgerukt,' klaagde Muratori.74 Door een tekort aan 
boekenn kon hij zich, althans naar eigen zeggen, niet voldoende wijden aan 
dee erudizione sacra. Bovendien moest een erudiet 'altijd meer panorama's in 
zijnn hoofd hebben'.75 In deze jaren beraadde hij zich over een vernieuwing 
vann de Italiaanse cultuur. In zijn mijmeringen over de eigen tijd bepaalde 
hijj  tevens zijn standpunt tegenover de Oudheid en de Middeleeuwen. Zijn 
gedachtenn over de geschiedschrijving kregen daarbij steeds duidelijker con-
tourenn (afb. 4). 

afb.. 4. Autokarikatuur van Muratori 
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Omstreekss 1700 had volgens Paul Hazard de intellectuele heerschappij 
zichh definitief van Zuid- naar Noord-Europa verplaatst.76 Tot omstreeks 1640 
wass het Italiaans na het Neo-Latijn de meest gebruikelijke taal geweest. In de 
tweedee helft van de eeuw groeide het Frans uit tot de algemene taal van de Re-
publiekk der Letteren. Dat was een van Richelieus doelstellingen geweest toen 
hijj  in 1635 de Académie Francaise stichtte. Leibniz bijvoorbeeld schreef zijn 
brievenn aan Muratori een enkele keer in het Latijn, maar meestal in het Frans. 

Reedss in een opstel uit 1693/1694 over 'Nut en voortreffelijkheid van 
dee Griekse taal' had Muratori de Italiaanse culturele inertie aangeklaagd.77 

Eenn stuitend gebrek aan eruditie, betoogde hij in deze samenspraak, was 
veroorzaaktt door de onwil van Italiaanse bestuurders om op te treden als 
maecenassenn en door een volstrekte onbekendheid met de Griekse taal- en 
letterkunde.. Kennis van het Grieks was niet enkel noodzakelijk in de theolo-
giee of geneeskunde, maar ook in de 'profane en sacrale geschiedschrijving'. 
Historicii  als Herodotus, Thucydides of Polybius waren voorbeelden van vin-
dingrijkheidd en verhevenheid. En het werk van kerkhistorici als Eusebius en 
Sozomenuss of van Byzantijnse geschiedschrijvers als Procopius en Nicetas 
Choniatess bevatte een schat aan wetenswaardigheden.78 

Muratorii  liet het niet bij deze constatering. In twee omvangrijke mani-
festenn deed hij voorstellen om tot een grondige hervorming van de Italiaanse 
cultuurr te komen. In 1704 verschenen zijn 'Eerste schetsen voor een Repu-
bliekk der Letteren in Italië'.79 Republiek der Letteren was een geliefkoosde 
uitdrukkingg van Bacchini, die de 'Eerste schetsen' met instemming becom-
mentarieerde.800 Aan het begin van de brochure verklaarde Muratori dat elke 
Italiaansee stad wel een academie had, waar onder luid applaus verzen wer-
denn voorgedragen. In werkelijkheid droegen dergelijke instellingen echter 
niett bij aan een verbetering van kunsten en wetenschappen. Daarom was 
hett noodzakelijk om een Italiaanse Republiek van geleerden op te richten. 
Ditt verbond moest een hervorming van kunsten, wetenschap en onderwijs 
nastreven,, zulks ten gunste van de katholieke Kerk, ter meerdere eer en glorie 
vann het vaderland81 en tot voordeel van staat en burgers. 

Slechtss erudieten die veel werk hadden gepubliceerd, konden lid worden. 
Zijj  kregen de status van 'archonten'. Van betekenis waren voorts de 'be-
schermheren'' van de Republiek, de hoofden van de vijf provincies, te weten 
dee 'provincia reale' (Napels), 'pontificia' (pauselijke staat), Etrusca (waaron-
derr het groothertogdom Toscane), Veneta (republiek Venetië) en Lombarda 
(waaronderr Modena). Muratori schreef het pamflet tijdens de Franse be-
zettingg van Modena en het was niet toevallig dat hij deze 'beschermheren' 
noemde:: tijdens de Spaanse Successieoorlog probeerden zij de neutraliteit 
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tee handhaven.82 In de Republiek der Letteren dienden de 'beschermheren' 
hethet werk van de geleerden met alle middelen te ondersteunen. 

Grotee verwachtingen mocht men vooral koesteren van de 'experimentele 
filosofie',filosofie', dat wil zeggen het onderzoek naar oorzaken, de nauwlettende 
observatiee van gevolgen en het verrichten van proeven - 'zonder evenwel 
dee Modernen heilig te verklaren, want ook zij zijn slechts uitvinders van 
eenn of andere droom'. Alle sofistiek en woordenstrijd die de barbaarse 
eeuwenn kenmerkten, moesten voortaan vermeden worden. Naast onder 
meerr wiskunde, theologie en geneeskunde kreeg de geschiedschrijving een 
voornamee plaats in de Republiek der Letteren toebedeeld. Hier, 'in de 
verree gebieden van de Oudheid en barbaarse eeuwen,' waren nog talloze 
ontdekkingenn te doen.83 

Inn een brief had Muratori de naam van Francesco Bianchini, oom van 
Giuseppee en vice-bibliothecaris van het Vaticaan, genoemd als toekom-
stigg hoofd van de Republiek.84 Ook Bacchini had in deze periode in zijn 
opstell  'Over de oorsprong van de kerkelijke hiërarchie' het primaat van 
Romee bevestigd.85 Bianchini bezag als 'christelijk filosoof' het project echter 
voorall  als een zaak van nationale aanmatiging, waaraan hij iedere medewer-
kingg weigerde.86 Mogelijk vreesde Rome dat de Republiek een vrijplaats van 
libertinismee en rationalisme zou worden, die zij niet langer kon controle-
ren.877 Misschien waren ook persoonlijke motieven in het geding. Bianchini 
bereiddee in deze periode een veroordeling van Bacchini's Agnettus voor en 
denkelijkk wilde hij niet in een adem met hem en Muratori worden genoemd.88 

Muratorii  schreef op zijn beurt een tweede manifest, ditmaal gericht aan 
dee hoofden en meesters van de religieuze orden.89 De benaming Republiek 
derr Letteren liet hij nu achterwege. 'Velen van U zal het niet onbekend zijn 
datdat er voorstellen zijn gedaan om tot een verbondd van geletterden in Italië 
tee komen,' schreef hij in deze Lettera tsortatoria. 'En onder hen kunnen en 
moetenn zich ook zonen van Uw kloosterorden bevinden.' Evenals Mabillon 
inn zijn Traite des Etudes Monastiques meende Muratori dat monniken hun 
tijdd niet in ledigheid moesten verdoen. Zij dienden op zoek te gaan naar 
wijsheidd 'om zichzelf en anderen te verlichten'. In de kloosters hanteerde 
menn echter de verkeerde methode. De scholastiek was een 'door duizend 
onnuttee kwesties overwoekerd bos, schrikaanjagend door te veel metafysi-
schee doornen en buitensporig verduisterd door de filosofie der heidenen'. 
Hett werd hoogste tijd die te zuiveren en bevrijden van alle barbarij. Ook 
Mabillonn en Bacchini hadden zich verzet tegen de vele 'onnutte kwesties' 
vann de scholastiek.90 Muratori voegde eraan toe dat het in geen geval zijn 
intentiee was de leerstellingen van Aristoteles en zijn commentatoren te he-
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kelenn of de moderne school te verheerlijken. In de filosofie moest men de 
rederede volgen, in de fysica het experiment, nimmer moest men echter met 
geslotenn ogen de oude meesters nadoen. In het belang van de Kerk, Italië en 
dee eer van de kloosterorden moesten de monniken zich vooral toeleggen op 
dee sacrale en profane geschiedenis zonder welke zij de theologische dogma's 
enn polemieken niet konden begrijpen.91 

InIn beide pamfletten maakte Muratori duidelijk dat hij weinig voelde voor 
dee polarisatie die gepaard ging met de Querelle des Anciens et des Modernes, 
hett debat over de vraag in hoeverre de moderne wetenschap, literatuur 
enn kunst zich konden meten met de klassieke. Ofschoon men de Querelle 
doorgaanss laat beginnen met het protest van Nicolas Boileau tegen de in 
zijnn ogen geringschattende beoordeling der Ouden door Charles Perrault in 
zijnn gedicht Le Siècle de Louis Ie Grand (1687),92 was in Italië, zij het minder 
uitgesproken,, eerder sprake van een strijd tussen 'antiqui' en 'moderni'. 

Dee humanist Leon Battista Alberti schreef in 'Over de schilderkunst' 
datt het talent van kunstenaars als Brunelleschi, Donatello en Masaccio niet 
onderdeedd voor dat van de klassieke kunstenaars.95 Vasari meende dat de 
'manieraa moderna' van Da Vinci, Rafaël en Michelangelo de kunst der 
Oudenn zelfs had overtroffen. De dichter Alessandro Tassoni, telg van een 
Modenesee familie - wiens leven door Muratori zou worden beschreven 
-- voegde in 1620 aan zijn Pensieri diversi (Diverse gedachten) een tiende 
hoofdstukk toe, getiteld 'Vergelijking tussen de antieke en moderne geesten'. 
Dee vraag wie de beste papieren had, kon niet zomaar worden beantwoord 
volgenss Tassoni. In de letterkunde bijvoorbeeld waren de klassieke tragedie-
enn komediedichters superieur, maar inferieur waren de oude heldendichters, 
Homeruss inbegrepen, ten opzichte van moderne epici als Tasso en Ariosto.94 

Inn La secchia rapita (De geroofde emmer) leverde Tassoni zelf een burleske, 
epischee parodie op de Trojaanse oorlog. 

Muratorii  deelde de genuanceerde visie van Tassoni. In algemene termen 
wass het naar zijn oordeel weinig heilzaam en consequent om a priori voor een 
vann beide partijen te kiezen. In twee opzichten maakte hij onvoorwaardelijk 
deell  uit van het kamp der modernen. De eigen tijd achtte hij 'gelukkiger 
enn meer verlicht'95 en daarmee formuleerde hij impliciet zijn geloof in de 
vooruitgang.. Daarnaast meende hij dat, buiten het geloof, slechts rede en 
experimentt een bijdrage aan de verlichting konden leveren. Het was daarbij 
dee taak van de geschiedschrijving om op kritische wijze het verleden te be-
studeren.. In de Lettera esortatoria had hij geschreven dat de middeleeuwse 
scholastiekk beneveld was door heidense, antieke overtuigingen. De kantte-
keningenn die hij bij de schier sacrosancte status van de Oudheid maakte, 
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zoudenn op termijn bestudering en relatieve herwaardering van het middel-
eeuwsee tijdvak vergemakkelijken. 

InIn Muratori's eerste omvangrijke monografie, Delia perfetta poesia itali-
anaana (Over de voortreffelijke Italiaanse poëzie), bekritiseerde hij opnieuw de 
onaantastbaarheidd van de Grieks-Romeinse cultuur, ditmaal vanuit linguïs-
tisch,, literatuurhistorisch en poëtologisch gezichtspunt.96 

Dee schoonheid van de Latijnse taal, betoogde hij, was niet tegelijk met 
hett Romeinse rijk ten onder gegaan. Reeds in de Gouden Eeuw van Ci-
ceroo bezigde het volk een taal die vergeven was van barbarismen. Door de 
aanwezigheidd van vreemdelingen in Rome en door het binnendringen van 
volkenn als Goten, Grieken, Langobarden en Franken veranderde het Latijn 
langzaamm in het 'volgare', de taal van het volk. In de loop van de twaalfde 
eeuww begonnen de burgers in deze taal te schrijven. Het was de verdien-
stee van Toscaanse dichters dat zij het Volgare' tot volle wasdom brachten. 
Waarr Dante van 'illustere volkstaal' had gesproken, sprak Muratori van 'Ita-
liaanse'' taal. Ofschoon van oorsprong Toscaans, had het Italiaans zich in de 
periodee na Dante verder ontwikkeld.97 In de optiek van Muratori bestond 
eenn nauwe relatie tussen taal en cultuur. Nieuwe taalvormen maakten het 
mogelijkk nieuwe ideeën uit te drukken.98 Daarmee was de positie van het 
Italiaanss tegenover het Latijn voldoende gerechtvaardigd. 

Dee meeste waardering had Muratori voor Petrarca." Deze 'erfde de deug-
denn van de oude dichters, maar niet hun gebreken'. Tot een nieuwe bloei 
kwamm het in de zestiende eeuw met Ariosto en Tasso, toen 'de dichtkunst 
inn niets de Eeuw van Augustus hoefde te benijden'. Beide verskunstenaars 
schrevenn beminnelijke verzen en vertolkten diepzinnige en natuurlijke ge-
dachten.. Na 1600 namen de zaken een keer. De barokke verzen van Giambat-
tistaa Marino en de marinisten leden aan retorische overdaad en een tekort 
aann filosofische diepgang. Daarnaast leidde de plichtmatige poëtica van de 
classicistenn tot gekunstelde en conventionele poëmen. In Muratori's eigen 
tijdd was aan deze neergang gelukkigerwijs een einde gekomen. Menig dichter 
vann de Accademia dell'Arcadia, in 1690 te Rome ontstaan rond de voorma-
ligee Zweedse koningin Christina, schreef'natuurlijke' verzen. Hetzelfde gold 
voorr de Milanese rechtsgeleerde Carlo Maria Maggi en voor Francesco de 
Lemenee uit Lodi - dichters wier werken Muratori in zijn jeugdjaren grondig 
hadd gelezen. Geen van hen hoefde de antieke dichters scheef aan te kijken.100 

Aanleidingg voor het samenstellen van Delia perfetta poesia italiana waren 
geschriftenn van de Franse jezuïet Dominique Bouhours, die had beweerd dat 
dee Italiaanse dichters 'onnatuurlijk' en 'onecht' waren. Eerder had Boileau, 
voormann van de partij der Ouden, de poëzie van Tasso gehekeld. Bacchini 
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hadd de kwestie opgemerkt in zijn Giornale.101 Muratori, diep geraakt door 
dee kritiek van Bouhours, verdedigde de Italiaanse poëzie door 'natuurlijke' 
dichterss uit verleden en heden aan te wijzen. Terzelfder tijd zag hij de nood-
zaakk in voor hervorming van de Italiaanse dichtkunst.102 Daartoe moesten 
dee poëticale principes opnieuw worden geformuleerd. 

Dee antieke meesters, stelde hij vast, waren niet in staat geweest een vol-
maaktee poëtica op te stellen.103 Ongestraft had Homerus aldus de waarheid 
onrechtt kunnen aandoen. Vaak had hij immers allerhande onwaarschijn-
lijkhedenn beschreven.104 Evenals Charles Perrault meende Muratori dat Ho-
meruss te veel tegemoet kwam aan het voorstellingsvermogen van het 'ruwe 
volk'.1055 Muratori zag het als zijn taak na te gaan hoe de poëet de waarheid 
konn naderen. In zijn onderzoek kwam hij tot de conclusie dat de dichter al-
lereerstt beschikte over fantasie, de 'faculteit die beelden van de werkelijkheid 
ontvangt'.. In samenwerking met verstand en oordeelsvermogen, maar ook 
mett gevoel en passie, kon de fantasie de perfecte poëzie tot stand brengen.106 

Inn zijn poëtologische beschouwingen overdacht Muratori ook de rela-
tiee tussen dichtkunst en geschiedschrijving. Retorica, geschiedschrijving en 
poëziee waren 'dochters' van de moraalfilosofie.107 Terwijl de redenaars de 
mensenn probeerden te overtuigen van het Ware, beschreven historici de 
Waarheidd zoals die daadwerkelijk had plaatsgevonden en evoceerden dich-
terss de Waarheid zoals die kon of moest gebeuren.108 In navolging van Aris-
toteless was Muratori van oordeel dat de geschiedenis betrekking had op het 
'particulieree ware', ofwel datgene wat de natuur bewerkstelligde in bepaalde 
personenn en objecten. De poëzie daarentegen probeerde door het particu-
lieree te overstijgen het 'algemene ware' te vinden. Door de geschiedenis te 
veralgemeniserenn was de dichter in staat de natuur te perfectioneren.109 

Inn zijn Delle Riflessioni sopra il  buon gusto (Beschouwingen over de goede 
smaak)) probeerde Muratori het waarheidsbegrip in kunsten en wetenschap-
penn te preciseren. In dit werk tekende zich merkbaar een verschuiving in 
interessenn af: een groot deel van de beschouwingen was gewijd aan de ge-
schiedschrijving.1100 Het begrip 'buon gusto' was eerder een epistemologisch 
dann esthetisch criterium. Het begrip was het Italiaanse equivalent van het 
Fransee 'bon sens', dat onder anderen was ontwikkeld door Bossuet, die met 
ditt concept de cartesiaanse filosofie met het christendom in overeenstem-
mingg wilde brengen. Muratori ontleende de uitdrukking aan Bacchini.111 

'Buonn gusto' was voor Muratori een criterium om het ware van het valse te 
onderscheiden.. 12 

Bijj  de adstructie van het begrip 'goede smaak' - en de structurering van 
zijnn betoog - beriep hij zich op denkbeelden van Augustinus, die de men-
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selijkee geest (ofschoon ondeelbaar) in drie faculteiten had verdeeld. De wil 
brachtt het goede en rechtvaardige tot stand, op voorwaarde dat de mens 
inn staat was begeerte en angst, onderdanigheid en vleierij te vermijden. Het 
intellectt omvatte een intuïtief en reflexief begrijpen. De vijanden waartegen 
hethet verstand zich verzette waren enerzijds het onbegrensde vertrouwen in de 
'auctoritates',, anderzijds het blinde geloof in de principiële onkenbaarheid 
vann de wereld. De derde faculteit was de herinnering, die net als de fantasie, 
hett intellect voorzag van 'een grote hoeveelheid aan beelden der dingen, bin-
nengekomenn via de zintuigen'. Enkel zaken die 'helder en welonderscheiden' 
inn de herinnering voorkwamen, konden dienstbaar zijn.113 

Betrokkenn op de geschiedschrijving betekende dit dat de historicus moest 
doordringenn tot het binnenste van zijn actoren. Niet enkel de gebreken van 
hethet verleden moest hij opsommen. Evenmin was het zijn opdracht de ge-
schiedeniss te verheerlijken. De ware historicus beschreef de afkeurenswaar-
digee zaken bij zijn vrienden en de prijzenswaardige bij zijn vijanden. Eruditie 
verondersteldee daarenboven inzicht in de eigen beperktheid. Bescheidenheid 
wass een deugd, waarover elke historicus diende te beschikken.114 

Geenn enkele wetenschapper mocht verder zijn intellect verwaarlozen 
doorr onvoorwaardelijk geloof te schenken aan 'autoriteiten'. Muratori be-
kritiseerdee in dit verband de middeleeuwse denker Albert de Grote, die had 
verklaardd geheel en al de zienswijze van de Peripatetici te hebben nage-
volgdd - zonder zich daarbij af te vragen of dezen zich misschien niet in 
bepaaldee opzichten hadden vergist. Lange tijd waren de geleerden bijgevolg 
opgeslotenn geweest in een immense gevangenis. Galilei en Descartes waren 
dee eersten geweest die er de ramen hadden opengezet. In de filosofie van 
'buonn gusto' moesten vooroordelen, de idola van Bacon (in het bijzonder de 
idolaidola theatri) worden bestreden. Zonder kritisch inzicht - Muratori sprak 
ookk van 'algemene filosofie' - kon een historicus het in geen geval stellen. 
Filosofischh inzicht leerde hem feiten te selecteren, oorzaken en gevolgen te 
onderscheiden,, verbanden tussen fenomenen vast te stellen en teksten te 
interpreteren.1155 Ofschoon de Voorzienigheid in de ogen van Muratori alles 
regeerde,, waren Gods wegen ondoorgrondelijk en moest de historicus zich 
ootmoedigg opstellen. De historische kritiek kende zo haar beperkingen. Ze-
kerheidd bestond niet. Waarschijnlijkheid was het hoogst haalbare. En naast 
dee kritische methode bleef de retorica, opgevat als de kunst om 'schoonheid 
enn helderheid van stijl' te hanteren, hoewel ondergeschikt aan de rede, van 
belang.116 6 

Voorall  in de geschiedkunde was het intellect niet in staat te functioneren 
zonderr de herinnering. Daarom moesten historici op zoek gaan naar vroege, 
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onuitgegevenn bronnen. Die konden nieuwe waarheden aan het licht bren-
gen.. Bovendien gaven die primaire bronnen grotere zekerheid. Het opdelven 
vann nieuwe en meer zekere documenten 'om een integrale geschiedenis te 
scheppen'' was vooral het resultaat van ijver. Erudieten als Achery, Mabillon, 
Montfaucon,, Van Papebroek en Janninck hadden het goede voorbeeld ge-
geven.. Ook in een ander opzicht was de geschiedschrijving gerechtvaardigd: 
opp basis van documenten kon de historicus eenheid geven aan de hande-
lingenn die de actoren in het verleden zelf niet hadden kunnen overzien.117 

Kortom:: de feiten, hoe belangrijk ook, konden als zodanig de historicus niets 
vertellen.. Pas de 'goede smaak' stelde ze in het juiste daglicht. 

Doorr studie van de geschiedenis van de Middeleeuwen kon nieuw licht 
wordenn geworpen op de sacrale en profane geschiedenis. Weinigen hadden 
inn die periode de moeite genomen hun lotgevallen aan het papier toe te 
vertrouwen.. Des te groter was de verdienste van onderzoekers die verloren 
geraaktee manuscripten te voorschijn brachten en nieuw licht op die tijd 
wierpen.. Maar ook in een ander opzicht was de kritische bestudering van 
dee Middeleeuwen gerechtvaardigd. Te allen tijde en op alle plaatsen, schreef 
Muratori,, waren er verstandige mensen geweest: 'Ook in meer barbaarse 
eeuwenn en in de minder gelukkige tijden van de Italiaanse natie werden 
subliemee geesten geboren.' Verstandige mensen konden tot bloei en rijp-
heidd komen wanneer zij goede opvoeding hadden genoten, over voldoende 
middelenn beschikten en gezegend waren met 'goede smaak'.118 

MiddeleeuwenMiddeleeuwen als erudizione profana 

Opp 24 december 1695 schreef Francesco Muratori aan zijn zoon, toen bi-
bliothecariss van de Ambrosiana in Milaan: 'In Modena worden veel voor-
bereidingenn getroffen vanwege de komst van de hertogin.'119 Het betrof de 
komstt van Charlotte Felicitas, eerstgeboren dochter van wijlen Johan Fre-
derik,, voorheen hertog van Brunswijk-Lüneburg. Bij gelegenheid van haar 
huwelijkk met hertog Rinaldo 1 van Modena schreef de jonge Muratori een 
epigram,, getiteld 'Bij het huwelijk van hertog Rinaldo'.120 

Vijfjaarr tevoren had Leibniz, bibliothecaris en 'Hofrat' van de Brunswij-
kerr hertogen (die in Hannover resideerden en mede door bemiddeling van 
Leibnizz het keurvorstschap verwierven), een bezoek gebracht aan Modena 
(afb.. 5). Hier was hij allerhartelijkst ontvangen door hertog Francesco 11 
d'Este.1211 Om de vorstelijke bruiloft luister bij te zetten publiceerde Leibniz 
hett resultaat van zijn navorsingen onder de titel Lettre sur la connexion des 
maisonsmaisons de Brunsvic et d'Este. Op basis van bronnenonderzoek, in het kader 
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waarvann hij contacten had gelegd met Magliabechi, Bacchini en Mabillon,122 

toondee hij aan dat de vorstenhuizen Brunswijk-Lüneburg en Este een ge-
meenschappelijkee - middeleeuwse - afkomst hadden.123 Hiermee was de 
Europesee allure van de Brunswijker hertogen bevestigd. Leibniz had trou-
wenss niet alleen door historisch onderzoek het huwelijk tussen Rinaldo en 
Charlottee Felicitas bevorderd. Toen hij in Modena verbleef, had hertogin 
Sophiaa hem gevraagd onderhandelingen over het huwelijk te voeren.124 

Opp verzoek van Leibniz werd in 1699 Friedrich August Hackmann naar 
Modenaa gezonden om meer oude documenten over de geschiedenis van het 
Huiss Brunswijk te verzamelen.125 Hertog Rinaldo verzocht Muratori terug 
tee keren naar zijn Modenese vaderland. Als hertogelijk archivaris en biblio-
thecariss zou hij assistentie kunnen verlenen aan Hackmann.126 Muratori 

afb.. 5. Gottfried Wilhelm Leibniz 
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verklaardee bereid te zijn allerhande diensten voor het hof te verrichten, 
opp voorwaarde dat er voldoende tijd overbleef voor zijn 'eerlijke passie', 
dee erudizione sacra.127 Maar de hertog had meer noten op zijn zang. Met 
hett oog op de naderende Spaanse Successieoorlog was het van belang dat 
bepaaldee aanspraken historisch gefundeerd waren.128 Bij zijn aantreden had 
hijj  er geen geheim van gemaakt dat hij de inlijving van Ferrara bij de 
pauselijkee staat in 1598 onrechtmatig achtte. Tot de bezittingen van Ferrara 
rekendee de pauselijke kanselarij ook de vallei van Comacchio.129 In deze 
periodee voerden eveneens de Habsburgse keizers een revindicatiepolitiek. 
Aann 'het hof te Rome' richtten zij meermalen het verzoek tot restitutie 
vann imperiale bezittingen die in kerkelijke handen waren gevallen. Keizer 
Jozeff  1 nam hierop alvast een voorschot. In 1708 beleende hij de hertog van 
Modena,, zojuist teruggekeerd van ballingschap vanwege de Franse bezetting, 
mett Comacchio. Terzelfder tijd namen keizerlijke troepen - op aandringen 
vann keizerin Amalia Wilhelmina, zus van Charlotte Felicitas - bezit van de 
Comacchio-vallei,, die Modena verbond met de Adriatische Zee. 

Opp verzoek van paus Clemens xi verdedigde Fontanini de pauselijke 
aansprakenn op Comacchio. Nog in 1708 verscheen zijn verhandeling, getiteld 
'Hett wereldlijke gezag van de H. Stoel over de stad Comacchio in een 
aaneengeslotenn reeks van tien eeuwen'. In dit geschrift citeerde de Romeinse 
prelaatt Leviticus 27:21: 'Het Godgewijde bezit komt de priesters rechtens 
toe'.. Muratori publiceerde nog hetzelfde jaar een antwoord. Op zijn beurt 
citeerdee hij Numeri 18:20-23: 'En de Heer zei tot Aaron: "In hun land zult 
gijj  niets bezitten [...]. De Levieten-zonen zullen niets anders bezitten dan 
dee tienden, die ik hen schenken zal."'130 

Fontaninii  baseerde de pauselijke claims voornamelijk op de schenking 
vann het 'exarchaat Ravenna', gedaan door Pippijn de Korte en bevestigd door 
Karell  de Grote in 774 en Lodewijk de Vrome in 817. Volgens Fontanini had 
Ferraraa deel uitgemaakt van dit exarchaat en hoorde Commachio bij Ferrara. 
Dee devolutie van 1598 was daardoor legitiem geweest. Muratori bestreed 
dezee zienswijze op diplomatische en filologische gronden. Zo achtte hij de 
schenkingenn van Pippijn en Lodewijk de Vrome op zijn minst verdacht. 
Verderr had volgens de Modenese bibliothecaris Pippijn het exarchaat niet 
rechtmatigg kunnen overdragen aan de paus, omdat het de (Byzantijnse) 
keizerr toebehoorde. Karel de Grote had dat na 800 als keizer wel kunnen 
doen,, maar uit onder meer het optreden van 'missi' in Ravenna concludeerde 
Muratorii  dat de soevereiniteit aan de keizers was gebleven. 

Tenn aanzien van Comacchio verdedigde hij de opvatting dat het nimmer 
deell  had uitgemaakt van Ferrara en altijd een zelfstandig keizerlijk leen was 
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gebleven.. Sedert 1297 hadden de keizers de Estensi met de stad beleend. In 
dee hieropvolgende eeuwen was deze investituur trouwens nimmer door de 
Cameraa Apostolica betwist. Het kon niet anders of de recente herbezetting 
vann Comacchio door keizer Jozef was een daad van gerechtigdheid geweest.131 

Tegenoverr zijn correspondenten sloeg Muratori overigens meestal een 
voorzichtigerr toon aan. Filippo del Torre vroeg hij om documenten inzake 
dee Comacchio-kwestie 'zonder enige politieke bijbedoeling'.132 En in een 
brief,, waarin hij Montfaucon om enkele Cluniacenzer oorkonden vroeg, 
verzekerdee hij de Franse maurist dat hij hiermee noch de keizer wilde 
begunstigen,, noch Rome beschadigen. Tk wil die documenten enkel voor 
eenn traktaat dat de eruditie van de duistere eeuwen zal belichten, zonder 
enigg politiek oogmerk.'133 

Tott 1720 zouden Fontanini en Muratori elkaar over deze kwestie blijven 
bestoken.1344 Meest uitvoerig was de laatste in zijn Piena Esposizione.135 Het 
wass 'een grove belediging van de waarheid als men de geest [idea] van verre 
eeuwenn niet wilde begrijpen', schreef hij. Met de voorstellingen en fantasma's 
vann de eigen tijd was het onmogelijk het wezen van middeleeuwse donaties 
enn recht te begrijpen. In de inleiding van dit werk verklaarde Muratori dat 
daaromm onderscheid gemaakt moest worden tussen Kerk en 'Hof van Rome'; 
dee opvolger van de apostelen en de wereldlijk heerser van Rome; en tussen de 
Heiligee Stoel en Camera Pontificia. Kortom, tussen spirituele en wereldlijke 
macht.. Daarbij gaf hij te kennen dat hij niet de paus bestreed 'aan wie 
Christuss onfeilbaarheid in geloofszaken had gegeven'. Het ging hem om 'het 
wereldlijkee principe van de kerkelijke staat'. Want als de Kerk over temporele 
machtt beschikte, dan mocht zij ook gelijk alle wereldlijke machten worden 
beoordeeld. . 

Dee verhouding tussen geloof en rede die hierbij in het geding was, zette 
hijj  in deze periode uiteen in De ingeniorum moderatione in religionis negotio 
(Overr de matiging der geesten in godsdienstige aangelegenheden).136 Aan 
dee postulaten van het geloof, meende hij, kon men niet twijfelen. Wel was 
hethet de opdracht van gelovigen, en zeker van geleerden, te bewijzen dat hun 
gelooff  niet in strijd was met de rede. Daarom moest de hele geschiedenis 
vann de Kerk, onder meer waar het de verering van heiligen en relieken 
betrof,, aan een kritisch onderzoek worden onderworpen. In de 'historia 
religionis'' moest aldus onderscheid worden gemaakt tussen 'historia divina' 
of'revelationis'' - die zich niet leende voor historische kritiek137 - en 'historia 
ecclesiasticall  De laatste bestudeerde de geschiedenis van de Kerk né Christus 
enn zijn apostelen. 'Ook de Kerk en pausen kunnen zich vergissen, en in 
werkelijkheidd hebben zij dat ook dikwijls gedaan,' voegde hij eraan toe.138 
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Passagess in dit geschrift deden denken aan Galilei's 'Brief aan de groot-
hertoginn van Toscane' van 1610. Aangezien tot dan theologie en aristotelische 
wetenschapp veelal met elkaar werden geïdentificeerd, onderscheidde Galilei, 
omm vooruitgang in de natuurwetenschap te waarborgen, twee wegen om tot 
waarheidd te komen. In de wetenschap kwam men via experimenteren tot 
groteree zekerheid, terwijl in de zaken des geloofs daarentegen de autoritei-
ten,, de Heilige Schrift voorop, maatgevend waren.139 Muratori - die evenals 
Ciampini,, Francesco Bianchini, Bacchini en Maffei op de hoogte was van 
ontwikkelingenn in natuurwetenschap én geschiedschrijving - probeerde op 
zijnn beurt rationele bewijsvoering in de geschiedschrijving veilig te stellen. 

Dee Modenese bibliothecaris had zijn eerste geschrift over Comacchio aan 
Leibnizz toegezonden, met het verzoek hieraan enige bekendheid te geven.140 

Leibnizz gaf hieraan gehoor door het werk te recenseren in een tweetal pe-
riodieken.1411 In enkele brieven liet hij voorts weten dat hij weinig begrip 
konn opbrengen voor Fontanini's twijfel aan de ouderdom van het Huis Este, 
waarmeee deze tegelijkertijd de gemeenschappelijke oorsprong van de dynas-
tieënn Este en Brunswijk ter discussie stelde. Daarnaast ondersteunde Leibniz 
dee opvatting van Muratori dat Comacchio een keizerlijk leen was. De kei-
zerr genoot trouwens soevereiniteit in alle Italiaanse gebieden - dus ook in 
territoriaa als Ferrara die mogelijkerwijs geen keizerlijke lenen waren.142 Mu-
ratori,, zo luidde het advies van Leibniz, moest zijn guerre deplume gewoon 
voortzetten.. En de hertog van Modena moest zijn rechten op Comacchio en 
Ferraraa ten overstaan van de keizer blijven claimen.143 Al deze inspanningen 
haddenn uiteindelijk weinig resultaat. In 1725 werd Comacchio daadwerkelijk 
teruggegevenn aan de paus, op voorwaarde dat deze de Pragmatieke Sanctie, 
diee de opvolging van Maria Theresia in het keizerrijk moest waarborgen, 
zouu erkennen. 

Hertogg Pünaldo had de wens te kennen gegeven dat Muratori en Leibniz 
gezamelijkk een geschiedenis van de families Este en Brunswijk zouden sa-
menstellen.. Muratori stelde voor het Huis Este voor zijn rekening te nemen. 
Verderr wilde hij alle oorkonden en andere documenten per extensum opne-
men.. Met het oog op het te verzamelen materiaal was het verder noodzakelijk 
datt hij een reis door Lombardije zou ondernemen.144 Een halfjaar later liet 
hijj  weten nog een appendix te willen toevoegen, 'met andere oorkonden en 
notitiess betreffende de duistere eeuwen'.145 Niets zou hij publiceren zonder 
goedkeuringg van Leibniz, die hij in dezen als zijn meester beschouwde.146 

Vann een gezamelijke publicatie zou het echter niet komen. Wel stuurde 
Muratorii  twee in Latijn gestelde dissertaties toe, met het verzoek die af te 
drukkenn in Leibniz' Scriptores rerutn Brunsvicensium.147 De eerste dissertatie 
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handeldee over de voorouders van de elfde-eeuwse edelman Albertus Azzo. 
Dezee was eerst getrouwd geweest met Cunegonde, telg uit het Welfische 
vorstenhuis.. Uit deze verbintenis was Welf geboren. Deze erfde de Welfische 
bezittingenn en verkreeg het hertogdom Beieren. Hij was de stamvader van de 
Brunswijks.. Uit een tweede huwelijk van Albertus Azzo was een zekere Fulco 
geboren,, op zijn beurt stamvader van de hertogen van Modena.148 Leibniz 
voeldee er niet veel voor deze dissertatie af te drukken. Enerzijds wilde hij 
hieroverr zelf publiceren, anderzijds scheen het hem beter om eerst nog meer 
onderzoekk dienaangaande te verrichten, opdat ook de pausgezinden over-
tuigdd zouden raken.149 Muratori daarentegen wilde een snelle publicatie om 
Fontanini'ss twijfels over de ouderdom van de familie Este weg te nemen.150 

Uiteindelijkk ging hij ermee akkoord dat enkel de tweede dissertatie, die 
handeldee over de nakomelingen van Alberto Azzo, werd opgenomen.151 

Inn 1714 vroeg Muratori hulp aan Leibniz bij de uitgave van zijn genea-
logischh onderzoek, de Antichita Estensi.152 Eindelijk was hij toegekomen 
aann een reeds lang voorgenomen reis langs Italiaanse steden en kloosters. 
Reedss Carlo Sigonio, de zestiende-eeuwse Modenese geleerde, had op het 
belangg van archivistisch onderzoek gewezen in zijn Catalogus historiarum et 
archivorum.archivorum. In Bobbio, Pavia, Genua, Pisa, Volterra, Siena, Florence, Pistoia 
enn Lucca verzamelde Muratori oorkonden en andere bronnen, die hij in een 
appendixx wilde toevoegen.153 Opvallend genoeg zou hij overigens nooit zijn 
opwachtingg maken in Rome, niet voor zijn navorsingen en evenmin voor 
bezoekenn ad limina of ter gelegenheid van de jubeljaren in 1700 en 1725. 

Bijj  een tweede tocht bezocht hij - ook ditmaal in gezelschap van Pietro 
Ercolee Gherardi - Cremona, Lodi, Milaan, Brescia, Verona, Vicenza, Padua 
enn Venetië. Weinig zaken van belang had hij in deze steden aangetroffen 
voorr zijn genealogisch onderzoek naar de Este-familie, maar wel had hij veel 
oudee documenten gezien die 'de eruditie van de ruwe eeuwen [secoli rozzi] 
tott 1200' konden verlichten.154 

Aann Leibniz stuurde hij het manuscript van de Antichita Estensi ter be-
oordelingg toe. Het appendix, Van belang voor de eruditie van de midden-
eeuwenn [secoli di mezzo], maar niet voor de genealogie', zond hij niet mee.15S 

Leibnizz gaf nauwkeurig en uitgebreid commentaar.156 Het liefst zag hij dat 
dee Antichita Estensi tegelijk met zijn Annates Imperii het licht zouden zien. 
Leibnizz overleed echter nog voor het verschijnen van Muratori's genealo-
gie.1577 Zijn eigen Annales bleven onvoltooid en werden postuum gepubli-
ceerd. . 

Inn een van de laatste brieven aan de Duitse geleerde meldde Muratori dat 
hijj  enigszins van gedachten was veranderd. Het appendix, met bronnen over 
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dee Italiaanse geschiedenis, wilde hij als tweede deel van de Antichita Estensi 
uitbrengen.. In deze band zou hij ook de gewoonten uit de midden-eeuwen 
('secolii  di mezzo') uit de doeken doen.158 

Uiteindelijkk zou het tweede deel van de Antichita Estensi in 1740 uit-
komen,, met enkel passages over de latere geschiedenis van het Huis Este. 
Documentenn over de Italiaanse geschiedenis zou hij later publiceren, vooral 
inn de Rerum Scriptores Italicarum. En zijn idee te schrijven over middel-
eeuwsee gewoonten zou gestalte krijgen in de Antiquitates Medii Aevi. 

Kwamm de invloed van Mabillon op Muratori's vorming tot historicus 
voorall  tot uitdrukking in de erudizione sacra, op het terrein van de eru-
dizionedizione prof ana was de samenwerking met Leibniz bepalend.159 De Duitse 
geleerdee gaf een omvangrijke bronnenverzameling uit, de Scriptores rerum 
Brunsvicensium,Brunsvicensium, en schreef zijn Annates Imperii Occidentis Brunsvicenses. 
Muratorii  stelde op zijn beurt de Rerum Scriptores Italicarum samen en pu-
bliceerdee in latere jaren de Annali d'Italia. 

Tussenn beide erudieten bestonden ten tijde van hun correspondentie vele 
overeenkomsten.. Zo waren Leibniz en Muratori hun genealogisch onder-
zoekk begonnen met het oog op een revindicatie, een mogelijke vernieuwing 
vann oude rechten. Rond de Vrede van Westfalen waren daartoe in de Duitse 
gebiedenn vele 'bella diplomatica' gevoerd.160 Een dergelijk 'giurisdiziona-
lismo'' diende altijd op bronnenonderzoek te zijn gebaseerd. De genealoog, 
alduss Muratori, was gehouden aan twee richdijnen. Enerzijds was het zijn 
opdrachtt de waarheid te vertellen en geen geromantiseerde voorstellingen 
tee geven, anderzijds moest hij authentieke bewijzen leveren en telkenmale 
zijnn bronnen citeren.161 Uiteindelijk resulteerden de genealogische studies 
vann zowel Muratori als Leibniz in breed opgezette historische werken. 

Grotee waarde hechtten de twee geleerden voorts aan juridische definities. 
Dee precieze betekenis van begrippen als 'donatio', 'feodum' en 'dominium' 
moestt telkens worden achterhaald. Ook Carlo Sigonio had in zijn 'Lofprijzin-
genn der historie' geopperd dat het de taak van historici was om de betekenis 
vann woorden te achterhalen.162 luridische bronnen wogen het zwaarst. In 
zijnn geschiedconceptie maakte Leibniz dienaangaande onderscheid tussen 
'historiaa arcana' en 'historia publica'. De eerste handelde over geheime motie-
ven,, verborgen omstandigheden en interne oorzaken waarover de historicus 
nooitt zekerheid kon krijgen. De 'historia publica' speelde zich daarentegen in 
dee openbaarheid af en berustte op bronnen die algemeen bekend waren, zoals 
verdragen,, statuten en oorkonden. Deze bronnen gaven een hogere graad van 
zekerheid.1633 Waarheid bestond echter niet in de geschiedschrijving. Beiden 
warenn van mening dat in de geschiedenis 'waarachtigheid' het hoogst bereik-
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baree was. In de gedachtegang van Leibniz behoorde kennis van het verleden 
tott het bereik van de contingentie. De waarheid van historische uitspraken 
wass niet logisch bewijsbaar. In het rijk van de 'vérités de fait' kwam het erop 
aann een 'logica van waarschijnlijkheid' te ontwikkelen. Door toepassing van 
'arss critica' kon nochtans een nieuw 'fides historica' worden bewerkstelligd. 

Leibnizz en Muratori benadrukten ook beiden de pragmatische functie 
vann de geschiedkunde. Aldus schreef Leibniz in het voorwoord van zijn 
AccessionesAccessiones Historicae, een verzameling van middeleeuwse kronieken, dat de 
geschiedeniss onze nieuwsgierigheid naar de 'res singulares' bevredigde, het 
levenn van regels voorzag en ons inzicht gaf in de oorsprong van het heden.164 

InIn dit werk schreef hij ook dat onderzoeker en denker, oudheidkundige 
enn 'filosoof' in één persoon verenigd moesten zijn. Het was de taak van 
dee historicus om verbanden tussen de verschillende 'monumenta' van het 
verledenn te leggen.1*5 Dat had ook Muratori in zijn 'Beschouwingen over de 
goedee smaak' beweerd. 

Eenn laatste overeenkomst lag in beider behoedzaam geformuleerde 'me-
lioristische'' wereldbeeld. Leibniz meende dat de geestelijke ontwikkeling en 
materiëlee vooruitgang tot een steeds hogere cultuur zouden leiden, waarbij 
dee mens telkens een hogere graad van zelfbewustzijn zou weten te bereiken. 
Muratorii  had zijn eigen visie op de vooruitgang in zijn 'Eerste schetsen 
voorr een Republiek der Letteren in Italië' verwoord.166 Dat neemt niet weg 
datt hij in moreel opzicht bijwijlen een pessimistische visie verkondigde en 
vann mening was dat de mensheid zich bovenal op persoonlijk vlak moest 
verbeteren.167 7 

InIn zijn autobiografische brief aan de graaf van Porcla verklaarde Muratori 
datt de Antichitct Estensi hem naar de studie der Middeleeuwen hadden geleid. 
Inn zijn jeugd had hij nog enkel 'Griekse en Romeinse oudheden' in zijn 
hoofdd gehad. 'De voortbrengselen van daaropvolgende eeuwen deden mij 
slechtss pijn aan de ogen - hun geschiedenis, schrijvers, riten, gewoonten 
enn schijnheiligheid'. Geschriften uit die ruwe eeuwen keurde hij geen blik 
waardig.. Dit alles was echter een misvatting geweest. Zelfs de grootste 
barbarij,, zo had hij ingezien, kende schoonheid en bevalligheid. Bestudering 
vann de Middeleeuwen was bovendien profijtelijker. De Oudheid was immers 
eenn uitgeput landschap dat reeds door velen was bewerkt. De eruditie van de 
midden-eeuwenn was daarentegen nog een braakliggend terrein. Muratori zag 
hethet als zijn taak om 'de grootse duisternis van de eeuwen der onwetendheid 
tott het licht der waarheid te brengen'.168 

Hett genealogisch onderzoek naar het Huis Este had Muratori tot nieuwe 
inzichtenn in het middeleeuwse verleden gebracht. Zo was uit zijn navorsin-
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genn vast komen te staan dat de meeste Europese adelgeslachten van Ger-
maansee afkomst waren. Volgens de antieke voorstelling werden Germanen 
gelijkgesteldd met barbaren en om die reden lieten koninklijke en andere 
voornamee families zich liever op Trojaanse of Griekse afkomst voorstaan.169 

Hiervoorr bestond volgens Muratori geen enkele reden, want over adeldom 
-- dat wil zeggen krijgshaftigheid en deugdzaamheid - hadden ook de oude 
Germaansee volken beschikt. 

Uitt het genealogisch onderzoek naar de familie Este was duidelijk gewor-
denn dat ook dit geslacht een Germaanse oorsprong had. Markies Albertus 
Azzoo (i) leefde 'onder Langobardische wet' en verklaarde zelf tot het volk 
vann de Langobarden te behoren.170 Bij een Langobard hadden veel lezers, 

afb.. 6. Een Langobard en Heruliër volgens de Weense arts Wolfgang Lazius 



HOOFDSTUKK  2  ALLA LUCE DEL VERO 153 3 

meendee Muratori, een bekende afbeelding uit een boek van de Weense 
artss en historicus Wolfgang Lazius voor ogen. Daarop is een grimmige en 
huiveringwekkendee man te zien, met een baard tot op zijn borst, een kaal-
geschorenn achterhoofd en uitsteeksels op zijn knieën (afb. 6).171 Dergelijke 
voorstellingenn nu berustten op fabeltjes. Het trotse en woeste volk der Lan-
gobardenn had zich ooit vanuit het koude noorden naar zonniger regionen 
begeven.. Eenmaal gevestigd op het Apennijnse schiereiland kwamen zij -
onderr de gematigde Italiaanse hemel en door toedoen van het katholieke 
geloof-- tot bedaren. Hun koningen en koninginnen waren toonbeelden van 
vroomheidd en deugdzaamheid, die grootse werken achterlieten en milde, 
rechtvaardigee wetten uitvaardigden. Met Karel de Grote kregen de Lango-
bardenn weliswaar een andere koning, maar hiermee kwam geen einde aan 
hunn fortuin. Deze grote veroveraar stond hen immers toe te leven onder 
eigenn wetten.172 Meenden Bellarminus en Baronius dat de beschaving voort-
kwamm uit het christendom, voor Muratori waren wetten en rechtspraktijk 
vann niet minder betekenis. 

Hett 'probleem der Langobarden' was door Machiavelli op de historio-
grafischee agenda geplaatst.173 Deze had de ondergang van de Langobarden 
betreurdd omdat hiermee een einde was gekomen aan hun 'ruwe leven en 
vrijheid'' en tegelijkertijd de wereldlijke macht van de Kerk was toegenomen. 
Voorr Baronius diende de invasie van deze Germanen slechts één doel: door 
verdrijvingg van de zo mogelijk nog woestere Grieken maakten zij de weg vrij 
voorr de Franken en het pausdom. Muratori volgde in zijn herwaardering 
vann het Langobardische verleden goeddeels Bacchini. Korte tijd was deze 
monnikk geweest in Polirone, benedictijnerabdij bij Mantua, die Mabillon 
hadd bezocht gedurende zijn Italiaanse reis. In navolging van de mauristen 
wildenn Italiaanse benedictijnen de geschiedenis van hun orde en kloosters 
schrijven.. In dat kader nam Bacchini de geschiedenis van het klooster van 
Sann Benedetto di Polirone voor rekening.174 In zijn boek schreef hij dat de 
razernijj  van de Langobardische invasie na enkele jaren was gevolgd door 
evenwichtigheidd en vroomheid. Onder de 'gematigde lucht van ons klimaat' 
hadd dit volk rechtvaardige wetten gemaakt. De vroomheid van de Lango-
bardenn bleek uit de talloze stichtingen van kerken en kloosters. Hun bestuur 
wass zo succesvol geweest dat menig Italiaan na Karel de Grote op zowel 
politiekk als religieus gebied terugverlangde naar die tijd.175 In de inleiding 
vann zijn Istoria had Bacchini trouwens een pleidooi voor de studie der Mid-
deleeuwenn gehouden. Zijn eigen tijd, schreef hij, aanschouwde met 'erudiet 
respect'' de Oudheid, maar met 'barbaars respect' werd daarentegen naar 
'meerr barbaarse tijden' omgekeken.176 
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ItaliaanseItaliaanse oudheden 

Opp 28 februari 1720 ontving Muratori een brief van de Leidse uitgever Pieter 
vann der Aa, waarin deze hem om manuscripten vroeg voor een van zijn 
publicaties,, de Thesaurus antiquitatum et historiarum Italiae (Schatkamer 
vann Italiaanse oudheden en geschiedenissen).177 Zes delen waren hiervan 
reedss geordend door Johannes Graevius, hoogleraar te Utrecht. Na diens 
doodd (in 1703) werd het werk uitgegeven en voortgezet door zijn leerling, de 
Utrechtse,, en later Leidse hoogleraar Pieter Burman.178 

Dee betreffende brief van Van der Aa was voor Muratori waarschijnlijk het 
momentt waarop hij zelfbesloot daadwerkelijk een verzameling van Italiaanse 
bronnenn in druk te geven.179 Voor onbepaalde tijd staakte hij het werk aan 
hett tweede deel van zijn Antichita Estensi. Al eerder had hij trouwens op 
dee noodzaak van zo'n editie had gewezen. De Anecdota Latina en Anecdota 
GraecaGraeca had hij willen laten volgen door Anecdota Italica  ̂ In een van de 
doorr hem gefingeerde brieven ter ondersteuning van zijn 'Eerste schetsen 
voorr een Republiek der Letteren in Italië' (van 1704) was voorts te lezen 
datt de paus (Clemens xi) een 'grote verzameling van geschiedschrijvers uit 
dee midden-tijden [tempi di mezzo]' aanbeval.181 Aan Francesco Arisi, die 
onderzoekk deed naar zijn geboortestad Cremona, schreef hij in 1710: 

UU zult hebben gemerkt in welk een grote duisternis de geschiedenis van 
Italiëë van 800 tot 1200 zich bevindt. Een van de grote verdiensten die 
menn kan verrichten ten behoeve van de gemeenschap van geleerden 
enn het vaderland is het verzamelen en publiceren van alle oorkonden 
enn oude [antichi] bronnen die door een gunstige speling van het lot 
uitt die tijden bewaard zijn gebleven.182 

Dergelijkee geluiden waren ook te horen geweest in de 'Beschouwingen over 
dee goede smaak', waarin de auteur het talent van Graevius had geprezen. 
Muratorii  zag evenwel weinig in samenwerking met Van der Aa. Eenmaal 
begonnenn aan de editie van zijn bronnenverzameling - die de titel Rerum 
ItalicarumItalicarum Scriptores zou krijgen - legde hij Pier Caterino Zeno, broer van 
Apostolo,, uit waarom. Het was een slechte zaak als 'ultramontanen' pronkten 
mett Italiaanse veren.183 Bovendien verschilden volgens hem de opzet van 
beidee bronnenverzamelingen: de Thesaurus bevatte voor het merendeel 
geschriftenn van na 1500.184 

Reedss in 1699 had Apostolo Zeno hem toevertrouwd dat hij in navol-
gingg van Meibom en Goldast, 'die Duitse historici hadden bijeengebracht', 
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rondliepp met de gedachte Rerum ïtalicarum scriptores hactenus dedsiderati 
(sic)) uit te brengen.185 Zeno zocht naar onuitgegeven Latijnse teksten, ge-
schrevenn door Italianen, waarin de 'storia patria' werd verteld.186 Maar in 
17155 schreef hij Muratori dat hij veel van zijn oude plannen moeilijk ten 
uitvoerr kon brengen.187 In een brief aan Uberto Benvoglienti in Siena, ver-
dedigerr van de primitieve schilderkunst,188 meldde Muratori dat Zeno door 
zijnn slechte gezondheid en andere werkzaamheden niet veel tijd had voor 
zijnn bronnenverzameling.189 

Tweee maanden nadat Muratori de brief van Van der Aa had ontvangen, 
liett hij de Leidse uitgever weten dat hij zelf een bronnenverzameling wilde 
publiceren.1900 Onmiddellijk hierna verzond hij brieven, onder anderen aan 
Benvoglienti,1911 met het verzoek om manuscripten op te sporen. Vier banden 
inin folio zouden, zo dacht hij aanvankelijk, voldoende zijn voor alle werken 
vann Italiaanse schrijvers uit de periode van 300 tot 1500.192 Zeno stelde hij 
eveneenss voorzichtig op de hoogte van zijn voornemen, in een brief waarin 
duidelijkk werd dat Scipione Maffei hem had toevertrouwd dat Zeno van 
zijnn project had afgezien.193 Nadat Muratori ter ore was gekomen dat Zeno 
manuscriptenn aan Van der Aa wilde toezenden, verzocht hij hem dringend 
dee voorkeur te geven aan zijn eigen verzameling, 'het werk van een Italiaan, 
datt ook geloofwaardiger en nuttiger is'.194 In deze brief maakte hij ook 
meldingg van de Bolognese bibliofiel Filippo Argelati, door wiens inzet te 
Milaann de Societa Palatina was opgericht, een aristocratisch genootschap 
datt de editie van de bronnenverzameling mogelijk maakte door financiële 
ondersteuning.1955 Na enige aarzeling zegde Zeno hem zijn medewerking 
toe.1966 Ook Pieter Burman en Muratori bleven elkaar ideeën en gegevens 
uitwisselen.197 7 

Eenn eerste opzet van de serie - de Rerum Ïtalicarum Scriptores (hierna 
RIS)RIS)196196 - deelde hij mee aan zijn opvolger in de Ambrosiana, Giuseppe 
Antonioo Sassi. De reeks zou alle geschiedenissen van Italië vanaf de val 
vann het Romeinse keizerrijk tot 1500 moeten omvatten. Zo'n onderneming 
zouu een grote eer voor Italië betekenen. Aan zijn correspondent legde hij 
vervolgenss een lijst van gedrukte en ongedrukte bronnen voor.199 

InIn 1723 verscheen het eerste deel van de RIS. In het voorwoord schreef 
Muratorii  dat vrijwel alle Europese naties hun documentenverzamelingen 
haddenn (waarin ook de Middeleeuwen aan bod kwamen). Melding maakte 
hijj  onder meer van de Scriptores rerum Brunsvicensium van Leibniz.200 Itali-
anenn leken slechts geïnteresseerd in de Grieks-Romeinse Oudheid. Muratori 
rechtvaardigdee zijn editie op een drietal wijzen. Hij vond het van hoogmoed 
getuigenn om enkel aandacht te besteden aan het triomferende Italië. Ook 
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dee eeuwen waarin Italië onderworpen was door vreemde volken, 'die wij 
gewoonlijkk barbaren noemen', verdienden aandacht, aangezien de Italianen 
aann hen voor een groot deel hun oorsprong dankten. Vervolgens herhaalde 
hijj  een argument dat hij eerder naar voren had gebracht in 'Over de perfecte 
Italiaansee poëzie' en zijn 'Beschouwingen over de goede smaak': barbarij 
hadd zich enerzijds ook in de Oudheid voorgedaan en anderzijds ontbrak 
hethet in de Middeleeuwen geenszins aan deugdvolle voorbeelden. Tot slot gaf 
Muratorii  een derde motief dat de uitgave van de RIS rechtvaardigde. Door 
bestuderingg van de ruwe en ongelukkige eeuwen leerden de Italianen het 
welzijnn van de eigen tijd beter waarderen.201 Dit argument was eerder door 
Sigonioo verwoord.202 

Muratorii  wilde aldus de geschiedenis van Italië in de periode van 500 
tott 1500 belichten. In de praktijk lag de nadruk vooral op Lombardije en 
Toscane.. Zoveel mogelijk geschiedenissen, waaronder ook kronieken in de 
Italiaansee taal, wilde hij verzamelen. Teksten die in dialect waren geschreven, 
werdenn (wellicht met het oog op het buitenlandse publiek) in het Latijn 
vertaald.. Nieuw was verder dat de serie uit zowel kerkelijke als wereldlijke 
bronnenn zou bestaan.203 Veel geleerde en hooggeplaatste personen vroeg 
hijj  om manuscripten.204 Belangrijke medewerking gaven de monniken van 
Montecassino.205 5 

Niett altijd kreeg Muratori de verlangde medewerking, zeker niet in krin-
genn rond Fontanini.206 Om conflicten met de Inquisitie vooralsnog te ver-
mijdenn wilde hij pas aan het einde van de reeks een (anonieme) appendix 
opnemenn met teksten die in Rome suspect waren.207 Ofschoon zowel de 
Milanesee inquisiteurs als de Heilige Congregatie der Inquisitie welwillender 
tegenoverr het project stonden dan Muratori zelf dacht,208 was zijn behoed-
zaamheidd begrijpelijk. Eerder had hij meegemaakt dat Girolamo Baruffaldi 
opp last van Clemens xi was verbannen, omdat hij voor Muratori docu-
mentenn inzake de Comacchio-affaire had verzameld.209 Daarnaast kende hij 
hett lot van de jurist en historicus Pietro Giannone, die na publicatie van 
zijnn geschiedenis van Napels, waarin hij de wereldlijke macht van de Kerk 
bekritiseerde,, had moeten uitwijken naar Wenen.210 

Naastt enkele abdijen211 boden ook wereldlijke instanties tegenstand. De 
magistraatt van Lucca gaf geen toestemming tot publicatie van manuscrip-
ten.2122 Stadsbesturen waren bang dat de oude kronieken onwelgevallige ge-
gevenss aan het licht zouden brengen. Ook het hof van Savoie wilde niet dat 
documentenn die betrekking hadden op Piemonte elders werden gepubli-
ceerd.. Om die reden kreeg Muratori geen inzage in de kroniek van Novalese 
(waarinn de openlegging van het graf van Karel de Grote door Otto m was 
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beschreven).. Slechts een deel van de kroniek was door Duchesne uitgegeven. 
Inn een brief aan Victor Amadeus n, koning van Sardinië, maakte Muratori 
meldingg van zijn activiteiten om 'alle oude [antichi] schrijvers die tussen 
5000 en 1500 leefden en over Italië schreven' te verzamelen en uit te geven. 
Piemontesee kronieken ontbraken tot dusver. De koning probeerde hij over 
tee halen om de kroniek van Novalese vrij te geven. 'Geen enkele verborgen 
bedoelingg en geen enkele gedachte om een bepaalde vorst te bevoordelen, 
heeftt mij tot een zo grootse onderneming gebracht,' schreef hij. 'Het gaat mij 
slechtss om de eer van Italië en de roem der letteren.'213 De koning beloofde 
medewerking.1144 Drie jaar later kon Muratori de kroniek van Novalese in 
drukk geven.215 Bij de uitgave van de RIS kreeg hij veel ondersteuning van 
Sassii  en Orazio Bianchi, rechtsgeleerde en lid van de Societè Palatina.216 

Evenalss zijn vice-bibliothecaris Gherardi hielpen zij hem bij de transcripties 
enn correcties.217 

Bijj  het jaar 1500 lag de grens omdat het aantal geschiedenissen vanaf dat 
jaarr onafzienbaar was. Voor de terminus post quem gaf hij in het voorwoord 
geenn rechtvaardiging. Wel gaf hij een verantwoording van zijn werkwijze. 
Sommigee bronnen gaf hij niet integraal uit. Het was naar zijn oordeel bij-
voorbeeldd weinig zinvol om de plichtmatige beschrijving van het ontstaan 
vann de wereld, die in veel werken voorkwam, telkens te herhalen. Menig lezer 
zouu zich daarnaast verwonderen over de keuze van teksten die men eigenlijk 
geenn geschiedenis mocht noemen. Zij waren in alledaagse stijl geschreven en 
toondenn 'niets van de duistere heiligdommen der mensen'. Die eenvoudige 
manierr van vertellen had volgens Muratori echter zo zijn voordelen. Door 
eenn gebrek aan kunst en gekunsteldheid werd de waarheid niet verdon-
keremaandd en werden dingen beschreven die geleerde tijdgenoten zouden 
weglaten,, ofschoon ze interessante inzichten bevatten.218 In een brief aan 
Arisii  schreef hij: 'Aan hedendaagse schrijvers die oude zaken uit de doeken 
doen,, moeten we niet zomaar geloof schenken. Een barbaars schrijvertje van 
vroegerr is meer waard dan een barbaarse betweter uit onze tijd.*219 

Mett de editie van de RIS, die van 1723 tot 1738 in druk zouden verschijnen, 
gingenn wensen in vervulling die Muratori reeds aan het begin van de eeuw 
hadd geuit. Italië had nu de bronnenverzameling waarover andere naties reeds 
langg beschikten.220 Daarmee was de Italiaanse erudizione op Europees niveau 
gebracht.. 'Het grote werk, dat U aan het daglicht heeft prijsgegeven,' berichtte 
Montfaucon,, 'zal U in heel Europa beroemd maken.'221 Muratori zelf meldde 
datt zijn verzameling een stimulans was geweest voor uitgave van de Rerum 
[Gallicarum[Gallicarum et] Francicarum Scriptores door de Franse mauristen.222 Ook een 
anderee wens was in vervulling gegaan. In zijn correspondentie met geleerden 
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overr vrijwel heel Italië, waarin hij hen om manuscripten en raadgevingen 
vroeg,, gaf hij daadwerkelijk gestalte aan een Republiek van Geleerden in 
Italië. . 

Inn de achtentwintig delen van de RIS - met meer dan tweeduizend on-
uitgegevenn kronieken, oorkonden en andere documenten - ontvouwde zich 
stapp voor stap de Italiaanse geschiedenis, vanaf 'het koninkrijk der Goten' 
(doorr middel van Jordanes' Geschiedenis van de Goten) en de overwinning 
vann de Langobarden (via Paulus Diaconus' Geschiedenis van de Langobar-
den)den) tot aan de opkomst en consolidatie van vorstendommen, stadstaten en 
republiekenn in de Late Middeleeuwen. De reeks was op verzoek van Mu-
ratorii  zelf rijk geïllustreerd, opdat 'ook de onwetenden de boeken zouden 
kopen'.2233 Maar tot een interpretatie van die teksten - en van andere bron-
nen,, met name oorkonden en munten - kwam het in een ander project, de 
AntiquitatesAntiquitates Medii Aevi.224 

MiddeleeuwseMiddeleeuwse Antiquitas 

Hett historisch genre van de 'antiquitates' of oudheden was veelvuldig in de 
Grieksee en Romeinse Oudheid beoefend. In de Antiquitates return humana-
rumrum et divinarum, een werk dat goeddeels verloren is gegaan, onderscheidde 
dee Romeinse geleerde Marcus Terentius Varro vier soorten van 'antiquitates': 
publieke,, particuliere, religieuze en militaire oudheden. Ging het bij de 'his-
toria'' om een literaire en politieke geschiedenis in chronologische orde, bij 
hethet 'antiquarisch' of oudheidkundig onderzoek ging het om een statische en 
systematischee beschrijving van oude instituties, religie, recht en financiën, 
mett als doel de gewoonten van vroeger tot leven te brengen. 

Beidee genres genoten ten tijde van het humanisme populariteit. Soms 
werdenn ze door een en dezelfde persoon toegepast, zoals door Flavio Biondo 
diee 'historiae' schreef. Daarnaast schreef hij antiquarische studies, waaron-
derr Rotna triumphans, met opstellen over het leven van de Romeinen. De 
humanistenn beoogden met hun oudheidkundig onderzoek een reconstruc-
tiee van de zeden in de Oudheid. De Italiaanse antiquaren van de zeventiende 
enn achttiende eeuw zagen zichzelf veelal als leerlingen van Galilei. Zij pro-
beerdenn diens empirische methode toe te passen op de humaniora. Dat 
hieldd in dat zij zoveel mogelijk authentieke bronnen - niet alleen originele 
teksten,, maar ook voorwerpen als munten, zegels en aardewerk - aan het 
lichtt wilden brengen. Daarnaast stelden zij zichzelf ten doel de bronnen op 
hunn betrouwbaarheid te beoordelen.225 Muratori had vooral bewondering 
voorr de Romeinse antiquiteiten van Roszfeld.226 
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Inn Italië had het begrip 'antiquitas' sedert de Renaissance nadrukkelijk 
betrekkingg op de (Grieks-)Romeinse Oudheid. Petrarca noemde de perio-
dee vóór Constantijn de Grote antiqua. De door de pausen aangestelde 
Commissarioo delFAntichita legde zich toe op de Romeinse archeologie. En 
decoratiess in de klassieke stijl werden aangeduid met de term all'antica.227 

Bijzonderr in het geval van Muratori was dat hij, in tegenstelling tot Italiaanse 
humanistenn en antiquaren, de studie van de 'antiquitates> niet langer betrok 
opp de Oudheid, maar nadrukkelijk op de Middeleeuwen. 

Diee combinatie vervulde Charles de Brosses, zoals geciteerd aan het 
beginn van dit hoofdstuk, met weerzin.'... ik kan er werkelijk niet toe komen 
dee naam antiquiteit te geven aan alles wat met die smerige eeuwen van 
onwetendheidd te maken heeft,' schreef de Franse staatsman toen hij Muratori 
mett een bezoek vereerde. Overigens speelde ook Bacchini met de gedachte 
omm 'antichita medievali' te behandelen. In de inleiding van zijn 'Geschiedenis 
vann het Benedictusklooster te Polirone'' schreef hij dat het stof der archieven 
velee schatten verborg, waarmee onder meer bestuur en leenwezen, muntslag, 
rechtspraak,, kunsten, landbouw, kleding, wetten en andere middeleeuwse 
gebruikenn konden worden opgehelderd.228 

Wanneerr Muratori sprak van 'antichi documenti' (oude documenten) 
konn die ouderdom betrekking hebben op de Griekse, Romeinse, Byzantijnse 
off  middeleeuwse geschiedenis.229 Aan Genesio Ambrogio Calchi in Lucca 
vroegg hij om 'antichi documenti' waarmee hij de barbaarse eeuwen wilde 
illustreren.. Het ging hierbij om materiaal uit de periode van 600 tot 1200 ten 
behoevee van de 'erudizione antica'.230 In een brief aan Giuseppe Tiraboschi 
sprakk hij van 'antieke inscripties, hetzij van de Romeinen, hetzij uit de bar-
baarsee eeuwen'.231 Reeds in de Antichitö Estensi had hij trouwens 'antiquiteit' 
inn verband gebracht met het middeleeuwse verleden. Muratori benadrukte 
dee 'antiquitas' van de Middeleeuwen en daarmee - evenals Maffei232 - de con-
tinuïteitsgedachtee tussen Oudheid en Middeleeuwen: 'Of we nu afstammen 
vann de oude Italièrs, Romeinen, Goten, Langobarden, Franken of Duitsers,' 
schreeff  hij in de inleiding van de Antiquitatesy 'steeds vervolgen we onze 
geschiedenis,, als we de daden en gewoontes van barbaarse tijden opsporen. 
Evenzoo is het een plezier om de continue opeenvolging van onze voorouders 
voorr ogen te zien.'233 

Dee continuïteitsgedachte maakt misschien begrijpelijk waarom Muratori 
weinigg leek tee voelen voor het begrip 'Middeleeuwen'. Anders dan Leibniz 
gebruiktee hij de term zelden.234 De schrijver was trouwens in het algemeen 
spaarzaamm in het aangeven van tijdsaanduidingen. Tot de jaren dertig van 
dee achttiende eeuw sprak hij in zijn brieven nimmer van 'midden-tijden'. 
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OokOok werd de aanduiding vrijwel nooit gebruikt door zijn corresponden-
ten.2355 In de 'Beschouwingen' naar aanleiding van Fontanini's geschrift over 
Comacchioo (1708) sprak hij voor de eerste maal van 'tempi di mezzo'.236 In 
allee geschriften die zouden volgen, inclusief de opstellen in de Antiquitates, 
voerdee hij begrippen als 'medium aevum', 'mezzana eta' en 'secoli di mezzo' 
slechtss in een enkel geval op. Eenmaal sprak hij van de 'zogenaamde Mid-
deleeuwen'.2377 Muratori gaf de voorkeur aan meer neutrale uitdrukkingen 
alss 'antichi secoli' of'vecchi secoli' (oude eeuwen), waaronder zonodig ook 
dee Oudheid kon worden verstaan.238 

Daarnaastt gebruikte hij omschrijvingen als 'secoli barbari (barbaarse 
eeuwen),, 'secoli rozzi' (ruwe eeuwen), 'tempi oscuri' (duistere eeuwen), 'se-
colii  di ferro' (ijzeren eeuwen) en 'secoli bassi' (lage eeuwen), die nochtans 
betrekkingg hadden op verschillende aspecten en perioden binnen het mid-
deleeuwsee tijdvak. Regelmatig terugkerende zinnen als 'die eeuwen, die wij 
barbaarss plegen te noemen' maakten duidelijk dat hij soms twijfelde aan de 
geldigheidd van dergelijke omschrijvingen.239 Met deze groep uitdrukkingen 
wildee Muratori vooral de vooruitgang die in de moderne tijd was bereikt 
tott uitdrukking brengen.240 Want hij was in geen geval een romanticus, als 
bijvoorbeeldd Görres en Pugin na hem. 

Voorr Muratori vormden de Middeleeuwen geen afgebakende historische 
periodee die een motivatie ab intra kende. Dat hij zijn onderzoekingen in het 
jaarr 500 begon, had te maken met de omstandigheid dat de Oudheid reeds 
tee uit en te na was beschreven. En dat hij zich (in de RIS en Antiquitates) 
beperktee tot het jaar 1500 kwam door de overvloed aan bronnen in de periode 
hierna.241 1 

Muratori'ss plan om 'antiquitates medii aevi' samen te stellen dateerde 
vann omstreeks 1714. In zijn autobiografische brief aan de graaf van Porcia 
schreeff  hij dat hij na zijn grand tour door Italië, waarbij hij een groot aantal 
documentenn had verzameld, het idee kreeg om in navolging van zijn Anti-
chitachita Estensi een boek over Italiaanse oudheidkunde samen te stellen. Daarbij 
wildee hij ingaan op bestuursvormen, vonnissen, contracten, krijgsvoering, 
bisdommen,, abdijen, hospitalen, republieken, facties, munten, lenen, allodia 
enn vele andere kwesties. Vooralnog was hij hiertoe om gezondheidsredenen 
niett in staat.242 Het voornemen om de gewoonten uit de midden-eeuwqn 
('secolii  di mezzo') te beschrijven, had hij eveneens aan Leibniz kenbaar ge-
maakt.2433 Uiteindelijk zou hij acht opstellen voltooien, bestemd voor het 
tweedee deel van de Antichita Estensi, die echter in deze vorm ongepubliceerd 
zoudenn blijven.244 

Laterr speelde hij met het idee om antiquarische opstellen toe te voegen aan 
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zijnn RIS. In een brief aan de rechtsgeleerde Francesco d'Aguirre vroeg hij hem 
omm oude ('antichi') oorkonden en andere documenten om de geschiedenis 
enn zeden van oude ('vecchi') tijden te verlichten. Aan het einde van zijn 
verzamelingg - de RIS - hoopte hij een of twee delen te kunnen opnemen 
mett verschillende dissertaties om 'de duisternis van de ruwe eeuwen op te 
helderen'.245 5 

Inn 1728 schreef hij Burman dat hij» in vervolg op de RIS, in een nieuw 
werkk de zeden van de Middeleeuwen wilde belichten.246 Vermoeid door de 
velee laatmiddeleeuwse kronieken die hij voor zijn bronnenverzameling had 
doorgeworsteld,, wilde hij zich gaan toeleggen op oudheidkundige onder-
zoekingen,, waarbij de periode vóór 1200 centraal stond.247 De Antiquitates 
werdenn uiteindelijk door de Societa Palatina uitgegeven in de jaren 1738-
1742.. Opnieuw vreesde Muratori dat de 'inquisitie van een of ander land' 
publicatiee zou willen verhinderen.248 Het eerste deel was opgedragen aan 
Frederikk Augustus, keurvorst van Saksen en koning van Polen, de overige 
delenn aan diens zonen. Door een huwelijk met Maria Josepha, dochter van 
Amaliaa Wilhelmina, zus van Charlotte Felicitas, was Frederik Augustus gepa-
renteerdd aan het Huis Este.249 De dedicatie leverde Muratori een aanzienlijke 
schenkingg van de koning-keurvorst op.250 

Dee inleiding van de Antiquitates was in vertrouwde apologetische termen 
gesteld.. Met de barbaarse invasies was Italië niet veranderd in een Libische 
woestijn.. Met name de Langobarden had het niet ontbroken aan grootsheid, 
zielskrachtt en rijkdom. Daarnaast hadden ook de Romeinen oorlogen, 
opstanden,, monsterlijke keizers en ondeugden gekend. 'Waarom moeten 
wee dan zoveel achting en genegenheid hebben voor die tijd, en waarom niet 
voorr de tijden die hierna kwamen?' Er waren voldoende redenen om de 
erudizioneerudizione te betrekken op de Middeleeuwen. Aan de bestudering van dit 
tijdvak,, dat nog grotendeels in duisternis was gehuld, viel meer eer te behalen 
dann aan de uitgekauwde studie van de Oudheid. En religieuze, politieke en 
persoonlijkee zeden wortelden niet in de Romeinse tijd, maar hadden hun 
oorsprongg in de Middeleeuwen. Door belichting van die tijd konden 'de 
bronnenn en oorzaken van hedendaagse zaken' worden blootgelegd. 

Grotee eer kwam de historicus Carlo Sigonio toe. Hij had het tijdvak met 
grotee eruditie behandeld en dankzij hem waren steeds meer geleerden de 
'barbaarsee eeuwen' gaan belichten.251 Gedetailleerder ging hij in op de ver-
dienstenn van Sigonio bij gelegenheid van de uitgave van diens verzamelde 
werkenn in de jaren 1732-1737. Muratori schreef in dit verband de biografie 
vann zijn voorganger. Hij waardeerde Sigonio om zijn visie, stijl en 'ars critica'. 
Vóórr hem hadden slechts enkele Italianen de geschiedenis van Italië vanaf de 
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vall  van het Romeinse rijk beschreven. Ten behoeve van De regno Italiae> dat 
begonn met de komst van de Langobarden (en eindigde in het jaar 1286), had 
Sigonioo onuitgegeven kronieken en oorkonden uit vele openbare en parti-
culieree archieven geraadpleegd. Het werk was alleen al belangrijk omdat vele 
doorr hem uitgegeven bronnen in de loop der tijd verloren waren geraakt.252 

Dee afzonderlijke dissertaties van de Antiquitates werden van een korte 
inleidingg voorzien. Daarna volgden vele oorkonden en andere documenten 
'betreffendee de eruditie van de barbaarse eeuwen'.253 Grote waarde hechtte 
Muratorii  aan de omvangrijke en rijkelij k geïllustreerde zevenentwintigste 
dissertatiee over middeleeuwse munten. Hiervoor had hij vele geleerden om 
informatiee gevraagd.254 

InIn 1748 begon Muratori aan een Italiaanse omzetting en grondige bewer-
kingg van de Antiquitates onder de titel Dissertazioni sopra Ie antichita Italiane. 
Volgenss de titel hadden de Dissertazioni dus betrekking op 'Italiaanse oud-
heden'.. Het begrip Middeleeuwen kwam (anders dan in de Antiquitates) 
niett meer voor in de titel. De veelal integraal in de Antiquitates gedrukte 
bronnenn werden in de Dissertazioni in verkorte vorm weergegeven. Verder 
warenn de Dissertazioni meer betogend van opzet. Terwijl Muratori hieraan 
werkte,, werd hij door de dood overvallen.255 Gherardi bewerkte de zeven-
tigstee dissertatie en het laatste deel van de negenenzestigste. Ten onrechte 
iss wel van een Italiaanse Vertaling' van de Antiquitates gesproken. Stonden 
inn de Antiquitates de bronnen centraal, in de Dissertazioni overheerste de 
betoogtrant. . 

Inn de vijfenzeventig Italiaanse dissertaties verwees Muratori geregeld naar 
eerderee werken, ook naar zijn in 1744 gepubliceerde Annali d'Italia. In de Dis-
sertazionisertazioni gaf hij aldus voor de laatste maal zijn visie op de Middeleeuwen. De 
eerstee dissertaties hadden het koninkrijk Italië tot onderwerp. Odoaker was 
dee eerste die de titel koning had aangenomen. Hij was daarmee de grond-
leggerr van het koninkrijk Italië.256 Gelukkig was zijn wrede regering niet van 
all  te lange duur geweest. De Herulische vorst moest het veld ruimen voor 
Theodorikk de Grote. Deze Ostrogotische koning overtrof menig Romeins 
keizerr in moed, wilskracht, goed bestuur en beschaving. Rechtvaardigheid 
enn vrijgevigheid waren de kenmerken van Theodoriks regering.257 Onder 
hett Gotische bewind maakten de letteren in Italië een bloei door, vooral 
dankzijj  de werken van de filosoof Boëthius, de retorici Ennodius en Cassi-
odorus,, en de dichters Arator en Venantius Fortunatus. Ten onrechte had 
hett woord 'gotisch' in de bouwkunst en de handschriftkunde een slechte 
klankk gekregen.258 Ook Maffei en Bacchini hadden zich positief uitgelaten 
overr Theodoriks bouwkunst.259 
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InIn zijn oordeel over de Langobarden zette Muratori de lijn voort die hij 
inn de Antichitö Estensi had uitgezet. Rechtvaardigheid en vrede vielen het 
Italiaansee volk ten deel onder de Langobardische koningen.260 Uitdrukkelijk 
verzettee hij zich tegen het anti-Langobardische standpunt dat door pro-
Romeinsee historici als Baronius was ingenomen. Deze Germanen hadden 
dee paus met hartstocht verdedigd tegenover de iconoclasten uit Byzantium. 
Dee bezetting van het exarchaat van Ravenna en de stad Rome was dan ook 
ingegevenn door hun weerzin jegens de Grieken.261 

Hett koninkrijk Italië was vervolgens in handen geraakt van Franken 
enn Saksen. Onder de Saksische heerser Otto m, omstreeks het jaar 1000, 
begonn stilaan een nieuwe periode in de Italiaanse geschiedenis.262 Anders 
dann Sigonio263 meende hij dat tijdens Otto's minderjarigheid de steden in 
eenn verlangen naar 'libertas' in opstandd waren gekomen. Door de groeiende 
machtt van de communes bestond er geen interesse meer in het koningschap. 
Omm conflicten tussen Italiaanse territoria te voorkomen, liet men de keuze 
vann de koning graag over aan Duitse keurvorsten. Maar de belofte van 
vrijheid,, gewekt door de opkomst van de steden, werd in geen geval waar 
gemaakt.. De steden begonnen oorlogen te voeren ter uitbreiding van hun 
grondgebied.. Daarnaast raakte het leven ontregeld door de twisten tussen 
Welfenn en Ghibellijnen, en door de groeiende kloof tussen adel en volk. 
Muratori'ss sympathie lag overduidelijk bij de vorsten die zich in de Late 
Middeleeuwenn manifesteerden. Onder hen ging zijn waardering uit naar 
degenenn die zich daadwerkelijk bekommerden om het volk.264 

Naa behandeling van het koninkrijk Italië en de opkomst van steden en 
vorstendommenn ging Muratori - in een derde sectie - over op de geschiedenis 
vann het christendom in de Middeleeuwen. In de tiende eeuw trad het verval 
in,, toen bisschoppen meer temporele macht kregen. Als er sprake was van 
devotie,, dan ging die toch vooral uit naar 'Regina Pecunia'. Simonie was de 
gewoonstee zaak van de wereld en het celibaat werd veelal niet gerespecteerd. 
Dee grootste kwaal was evenwel het bijgeloof dat voortkwam uit sluwheid, 
slechtheidd en onwetendheid. Maar er was geen enkele reden om minachtend 
opp die eeuwen neer te kijken. Want ook in het heden waren er 'ruwe mensen' 
diee meenden dat je op vrijdag beter niet kon reizen. Verbeteringen hadden 
zichh voorgedaan in de dertiende eeuw met de opkomst van de bedelorden 
enn in de zestiende eeuw als gevolg van het Concilie van Trente.265 

Dee Dissertazioni bleven niet beperkt tot politieke en religieuze aspecten. 
Hett werk omvatte een breed cultuurhistorisch spectrum waarbij het licht 
viell  op onder meer handel, muntslag, kleding, letteren, kunsten, de situatie 
vann de vrijen en onvrijen, en de positie van vrouwen in de Middeleeuwen. 
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Veell  van de in de dissertaties behandelde thema's liet de schrijver in de 
Romeinsee tijd beginnen. Daarbij hanteerde hij dikwijls een lexicale invals-
hoek.. Zo kreeg de Romeinse 'notarius' een opvolger in de Langobardische 
'scriba'' en Frankische 'cancellarius'.266 Op die wijze legde Muratori een ver-
bandd tussen Oudheid en Middeleeuwen. Ook in geval van de kunsten en 
ambachten,, die in de tijd van Grieken en Romeinen tot rijpheid waren geko-
men,, bestond tot op grote hoogte continuïteit. 'Arti' waren in het algemeen 
noodzakelijkk voor de mens, ze dienden het gemak en verschaften plezier. 
Beidee eerste karakteristieken waren zonder meer van toepassing op de Mid-
deleeuwen.. Er waren in deze periode immers vaardige ambachtslieden. En 
doorr uitvindingen, zoals de bril, werd het leven er een stuk gemakkelijker op. 
Maarr de middeleeuwers bouwden ook kerken en andere monumenten die 
eenn lust voor het oog waren, al bereikten zij daarbij nimmer de verfijndheid 
vann Grieken en Romeinen.267 

Somss werden antieke instellingen en gewoonten na verloop van tijd weer 
ingevoerd.. Met de aanstelling van markiezen, die het gezag in grensgebieden 
moestenn uitoefenen, oriënteerden de Franken zich volgens Muratori op het 
Romeinsee systeem van 'duci limitanei'.268 En vanaf de tiende eeuw werd het 
Romeinsee gebruik van achternamen weer toegepast.269 

Inn verschillende 'dissertazioni' bestreed Muratori opnieuw degenen die 
dee Oudheid op een onbereikbaar voetstuk plaatsten. Hierbij borduurde hij 
onderr meer voort op taalkundige en etymologische inzichten die hij in de 
PerfettaPerfetta Poesia had aangeroerd. Een zuivere Latijnse taal, gesproken in alle 
provinciess van het Romeinse rijk, had nimmer bestaan. Ook na de val van het 
keizerrijkk bleef het Latijn zich ontwikkelen.270 Onder invloed het Germaans 
gingenn de Italianen bijvoorbeeld lidwoorden gebruiken. In navolging van 
Castelvetroo opperde Muratori dat de Italiaanse lidwoorden uit de Latijnse 
voornaamwoordenn 'ille' en 'üla' waren ontstaan. Het was zinloos om zich 
tegenn dergelijke ontwikkelingen te verzetten. Uitdrukkelijk bekritiseerde hij 
dee geleerden die zich schaamden voor de 'barbaarse' afkomst van Italiaanse 
woorden.271 1 

InIn enkele opzichten waren de Middeleeuwen in de ogen van Muratori 
zelfss superieur aan de Oudheid. Grote bewondering had hij voor het systeem 
vann de 'missi dominici' dat door Karel de Grote in Italië was geïntroduceerd. 
Dezee 'zendgraven' zagen toe op het gedrag van gouwgraven, hertogen en 
markiezen,, maar ook op dat van de geestelijken: 'Wat beschikten de oude 
heerserss over mooie en wijze reglementen. En dan gelooft men algemeen 
datdat die tijden vol van barbarij waren.'272 Niet enkel in bestuurlijk, maar ook 
inn juridisch opzicht leverden de Middeleeuwen waardevolle perspectieven 
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op.. In de middeleeuwse rechtspraak konden geschillen veel sneller worden 
afgewikkeld,, omdat die niet de talloze subtiliteiten en nuances van het 
Romeinss recht kende. Voorts had men in de Middeleeuwen (tot aan de 
receptiee van het Romeins recht), en anders dan in de Romeinse periode en 
Muratori'ss eigen tijd, geen last van het fideï-commis dat enkel de beurzen 
vann advocaten en pleitbezorgers spekte. Met instemming citeerde hij Plato: 
'Naarmatee er meer wetten gelden, zullen er meer geschillen zijn.*273 

Vann de middeleeuwers kon men bovendien veel leren als het ging om 
medelevenn jegens de armen. Meer dan Muratori's tijdgenoten beseften de 
mensenn in die eeuwen dat aalmoezen ten behoeve van de armen het lot 
vann de overledenen in het hiernamaals konden verlichten. De tijden waren 
echterr zo veranderd dat armenhuizen, onderhouden door kloosterlingen, 
nergenss meer waren te vinden. Een voorbeeld van 'caritas', die de Romeinse 
heidenenn niet hadden gekend, was de broederschap. De leken die zich in deze 
instellingenn verenigden, probeerden door middel van aalmoezen noden van 
dee armen te lenigen.274 

Muratori'ss waarderende opmerkingen over de Middeleeuwen en kritiek 
opp de eigen tijd waren uitingen van een christelijk geïnspireerd en gema-
tigdd verlichtingsdenken, dat vooral tot uiting kwam in zijn pragmatische 
-- sociaal-politieke en moraal-theologische - geschriften. 

TussenTussen Verlichting en Middeleeuwen 

InIn 1714 publiceerde Muratori zijn boek Del governo delle peste (Over het 
regulerenn van de pest). Aanleiding voor het geschrift was de pestepidemie 
diee een jaar eerder in Hongarije en Oostenrijk was uitgebroken. Op basis 
vann middeleeuwse kronieken, vooral die van Matteo Villani, kwam Muratori 
tott de conclusie dat de pest doorgaans negen tot twaalf maanden aanhield 
enn door interne factoren - miasmen (vooral de stank van kadavers) of 
ondervoedingg (bij hongersnoden) - werd veroorzaakt.275 Hij veroordeelde 
degenenn die het kwaad toeschreven aan heksen of joden. Evenmin kon 
hijj  begrip opbrengen voor degenen die met een beroep op het christelijk 
gelooff  lijdzaam toekeken. Want de geschiedenis leerde dat er wel degelijk 
maatregelenn waren te nemen, met name het in quarantaine plaatsen van 
personenn die mogelijk door de pest waren besmet.276 

Inn het eerste deel ('governo politico') bepleitte hij allerhande maatrege-
len.. Zo moesten de burgers, wanneer de pest was uitgebroken, de vrijheid 
hebbenn om zich in hun buitenhuizen terug te trekken, mochten handelaren 
geenn zaken meer doen met vreemdelingen, moesten buiten de stad openbare 
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begraafplaatsenn worden ingericht en diende de magistraat grotere bevoegd-
hedenn te krijgen. In het tweede deel ('governo medico') adviseerde Muratori 
geneeskundigenn om moed en onverschrokkenheid te tonen. Vanuit het besef 
datt geen enkel medicijn geheel afdoende was, gaf hij vervolgens een overzicht 
vann geneesmiddelen. Het geloof, zo betoogde hij in het derde deel ('governo 
ecdesiastico'),, bleef een onmisbare bron van hoop. De geestelijkheid moest 
medelijdenn en behulpzaamheid tonen. Ofschoon het nuttig was zich tot 
dee heiligen te richten, moest het daarbij niet om oppervlakkige vroomheid 
gaan.. Gebeden en offerten moesten geschieden vanuit oprechte liefde voor 
God.. De ware manier waarop men de zaligen in de hemel kon aanroepen, 
wass door berouw te tonen, boete te doen en deugden te beoefenen die God 
enn de heiligen welgevallig waren. Ook voor leken waren in tijden van nood 
takenn weggelegd. Zij moesten lekenbroederschappen oprichten. De leden 
moestenn onder meer zieken bezoeken, aalmoezen verzamelen en de artsen 
onderhouden.277 7 

Muratori,, op tweeëntwintigjarige leeftijd afgestudeerd in utroque iure, 
hadd in de controverse rond Comacchio en bij de uitgave van de Langobardi-
schee wetten in de RIS belangstelling behouden voor het recht. In Dei difetti 
delladella giurisprudenza (Over de tekortkomingen der rechtspraktijk) bestreed 
hijj  de opvatting dat met de Langobarden een einde aan de Romeinse wetten 
zouu zijn gekomen. Deze visie was ten onrechte verkondigd door twaalfde-
eeuwsee juristen die zich heroriënteerden op het Romeinse-Justiniaanse recht. 
Dee legisten miskenden echter de 'eruditie der barbaarse eeuwen'. Met ge-
bruikmakingg van Romeinse elementen schiepen de Langobarden een eigen 
recht,, waaraan de Franken het hunne zouden toevoegen.278 De Langobarden 
kendenn heldere en eenvoudige wetten, waarop weinig uitzonderingen be-
stonden.. 'En wij noemen de Langobarden en Franken barbaren. Sommigen 
hebbenn hun wetten zelfs als dom bestempeld, ofschoon ze goed en lofwaar-
digg zijn.' Want door de eenvoud van het recht konden graven en 'missi' snel 
eenn vonnis vellen. Met de receptie van het Romeins recht na 1100 had de 
sofisterijj  - 'de bombastische methode van de Ouden' - haar intrede gedaan. 
Conflictenn sleepten zich sindsdien eindeloos voort en aan deze kwaal was in 
Muratori'ss eigen dagen geen einde gekomen. De Modenese geleerde bepleitte 
inn zijn boek een 'middeleeuwse' oplossing, dat wil zeggen een codificatie van 
rechtsregelss op eenduidige en eenvoudige wijze.279 

Zowell  de kerkelijke als de burgerlijke geschiedenis was nuttig voor het 
welzijnn van de staat, schreef Muratori in zijn boek Della Pubblica Felicita 
oggettooggetto de' buoni Principi (Over het algemeen geluk als oogmerk voor goede 
vorsten).. De geschiedenis was 'meesteres van de praktijk', in zoverre zij in het 
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handelenn van personen uit het verleden toonde wat de theorie onderwees. 
Kenniss van de voorbije wereld kon in niet geringe mate bijdragen aan een be-
terr bestuur van de staat. Geen onderdeel van de geschiedschrijving was meer 
tee prijzen dan de levensbeschrijvingen van grote figuren. Martelaren, heilige 
maagden,, grote geleerden en rechtvaardige vorsten waren voorbeelden van 
hethet goede leven.280 

Dee felicitas publica, opschrift van Romeinse munten onder Trajanus en 
Constantijn,, was in een staatsverband bereikt als eenieder zich gelukkig kon 
noemen.. Daartoe moest een goede vorst deugdzaamheid (vooral barmhar-
tigheid,, gematigdheid, moed en bescheidenheid) bezitten en liefde tegenover 
zijnn onderdanen betuigen. In plaats van de machiavellistische raison d'état 
propageerdee Muratori een 'ideale felicitario'. Niet de macht van de soeve-
rein,, maar welzijn en rechten van zijn onderdanen dienden centraal te staan. 
Dee vorst moest rechtvaardige wetten uitvaardigen en toezicht houden op 
hethet gedrag van edelen en geestelijken.281 Eigentijdse voorbeelden van goede 
heerserss waren in zijn ogen Lodewijk xiv,282 tsaar Peter de Grote en koning 
Victorr Amadeus n.283 

Spilzuchtt en verkwisting waren het doelwit van Muratori's kritiek. De 
modee van het epicurisme was door 'ultramontanen' in Italië geïntroduceerd 
enn in dit opzicht noemde hij zichzelf nadrukkelijk 'laudator temporis acti'.284 

Wantt onder de barbaren was het koninkrijk Italië van de luxe, die het 
roemrijkee Romeinse rijk had gesloopt, verschoond gebleven. De kwaal deed 
opnieuww zijn intrede toen Fransen in de dertiende eeuw Napels en Sicilië 
inn handen kregen. Een overdaad aan pracht en praal was in het bijzonder 
verderfelijkk voor jonge edellieden: 'Hoe kan iemand die niet geleerd heeft 
zichzelff  te besturen anderen besturen?' In de barbaarse eeuwen bespeelden 
jongerenn tenminste nog muziekinstrumenten en legden zij zich toe op 
steekspelenn en de jacht. In Muratori's eigen tijd hielden jonkers zich echter 
onledigg met het maken van hun toilet, waarbij zij 'hun manen schikten met 
vrouwelijkee maniertjes'.285 

OokOok in een ander opzicht konden bestuurders lessen trekken uit de 
geschiedenis.. Een vorst die louter vertrouwde op zijn ministers en andere 
dienaren,, en die zijn oor niet te luister legde bij zijn onderdanen liep ernstige 
gevaren.. De kans was immers groot dat hij verstoken bleef van de waarheid. 
Enn onwetendheid belette hem de juiste maatregelen te nemen. In dit op-
zichtt hadden de barbaarse eeuwen, 'die wij gewoonlijk met geringschatting 
betrachten,, als we ze al niet bespotten', goede reglementen gekend. Hierbij 
doeldee Muratori andermaal op de 'missi', die vanaf Karel de Grote toezicht 
hieldenn op de geestelijkheid en alle bestuurders in de provincies en steden. 
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Dergelijkee visitatoren konden ook hun nut bewijzen voor het heden. Zij 
moestenn er bijvoorbeeld op toezien dat er niet te veel geestelijken waren, 
zodatt de kerkelijke inkomsten ten goede kwamen aan degenen die ze het 
hardstt nodig hadden: de behoeftigen. Het systeem hoefde ook niet veel te 
kosten.. De Frankische keizers hadden vastgelegd dat slechts het voedsel en 
rijtuigg van de 'missi' uit belastingopbrensten moesten worden bekostigd.286 

Enigee tijd liep Muratori overigens rond met het plan een boek te schrijven 
overr de 'hervorming van de geestelijkheid' De bezittingen van reguliere en 
seculieree geestelijken wilde hij beperken. Zonodig konden bepaalde klooster-
ordenn worden afgeschaft. Een dergelijk werk zou hij echter nooit schrijven, 
mogelijkk omdat een ander, Daniele Concina, hem hierin was voorgegaan.287 

InIn Muratori's moraaltheologische verhandelingen hielden de Middeleeu-
wenn in zowel positieve als negatieve zin lessen voor het heden in. Want voor 
Muratorii  waren de Middeleeuwen 'exemplarisch' in de middeleeuwse bete-
keniss van het woord, dat wil zeggen: het tijdvak was niet enkel voorbeeldig, 
maarr leverde ook voorbeelden op, die geen navolging verdienden. 

Inn 1720 had de Modenese geleerde de voornaamste burgers van zijn stad 
bijeengeroepenn in zijn kerk, de Santa Maria della Pomposa. Hier legde hij 
hunn - geïnspireerd door de jezuïet Paolo Segneri junior, die jaren tevoren 
bezieldee missies in het hertogdom Modena had gehouden288 - zijn plan 
voorr om 'Broederschappen der naastenliefde' op te richten.289 Hiervoor 
gebruiktee hij de geldsom, hem geschonken door George 1, keurvorst van 
Hannoverr en koning van Groot-Brittannië, aan wie hij de Antichita Estensi 
hadd opgedragen. In hetzelfde jaar schreef Muratori zijn boek Della carita 
cristianacristiana (Over de christelijke naastenliefde), dat vanwege tegenstand van 
Fontaninii  overigens pas drie jaar later zou worden gepubliceerd. 

Inn het eerste, theoretische, deel bracht hij naar voren dat naastenliefde 
voortvloeidee uit de liefde voor God en de 'caritas' daarmee de belangrijkste 
derr deugden was. Aalmoezen kwamen eerder de armen dan de Kerk toe. 
Klaarblijkelijkk om de continuïteit in het christelijke denken te beklemtonen, 
citeerdee hij daarbij gelijkelijk bijbelse, vroegchristelijke én middeleeuwse 
getuigenissen.290 0 

InIn het tweede deel gaf hij aan hoe in de praktijk vorm kon worden 
gegevenn aan de 'broederschappen der naastenliefde'. Historische voorbeel-
denn moesten de bewijsvoering versterken. Zo riep Muratori de Frankische 
capitularenn in herinnering om duidelijk te maken dat de leden der broe-
derschappenn zich ook over vondelingen moesten ontfermen. Het lot van de 
gevangenenn moest de broederschappen eveneens ter harte gaan. In oude tij -
den,, schreef Muratori, bezochten hooggeplaatste personen van de katholieke 
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Kerkk gevangenissen en stelden particulieren ruimschoots geld beschikbaar. 
Maarr tegenwoordig kon het gebeuren dat in een christelijke stad niemand 
eenn helpende hand uitstak. Hetgeen hem tot de verzuchting bracht: 'Waar is 
dee eer van onze tijd gebleven?'291 

Eenn minder glorieuze rol vervulden de Middeleeuwen in het traktaat 
DelleDelle regolata divozione (Over de juiste vroomheid der christenen). In de 
inleidingg maakte Muratori zijn doel kenbaar. Hij wilde de ware vroomheid 
onderscheidenn van oppervlakkige en bijgelovige vormen van devotie. Inzicht 
inn de verleden werkelijkheid schiep ook in deze kwestie meer helderheid. 
Doorr bestudering van de Middeleeuwen kwamen allerhande excessen aan 
hett licht, die vervolgens konden worden vermeden.292 

Inzakee de verering van heiligen waren veel buitensporigheden voortge-
komenn uit de 'slecht gefundeerde opvattingen van het onwetend volk uit 
barbaarsee tijden.' Menig misbruik was ontsproten aan de verbeelding van 
hett 'ruwe volk' (gente rozza). Ten onrechte werd bijvoorbeeld Antonius abt 
aangeroepenn bij brandgevaar. De vlam in zijn hand duidde namelijk op het 
heiligg vuur van diens liefde voor God. Slechts door kennis kon het volk zich 
vrijwarenn van bijgeloof.293 

Eenn andere vrome dwaling - pas ontstaan in de Late Middeleeuwen -
hadd te maken met het grote aantal feestdagen. De heiligen hadden onze 
lofprijzingenn niet nodig, meende Muratori. Enerzijds waren die dagen voor 
veell  burgers aanleiding om zich over te geven aan werelds vermaak en twij-
felachtigee genoegens. Anderzijds kon het volk op deze dagen niet werken, 
waardoorr Italië in vergelijking met andere landen meer armen telde. Ver-
lichtingg en christelijke compassie kwamen moeiteloos samen in de persoon 
vann paus Benedictus xiv, maar diens indulten om het aantal feestdagen 
tee beperken werden door veel bisschoppen niet aanvaard. Opnieuw haalde 
Muratorii  zijn bewijslast uit de capitularen van Karel de Grote. In diens tijd 
haddenn slechts enkele heiligen een feestdag gehad. Nadien was het aantal 
'diess festorum' excessief opgelopen.294 

Inn het debat over de beperking van het aantal heilige dagen had Muratori 
reedss eerder stelling genomen. Aan Benedictus xiv - met wie hij tijdens 
dienss kardinalaat bevriend was geraakt - had hij geschreven dat sommigen 
hett aantal feestdagen wilden beperken door die naar de zondagen te ver-
schuiven.. Dergelijke opvattingen waren echter in strijd met de kerkelijke 
liturgie.. De 'dies Domenica' was immers voorbehouden aan de Heen Ook 
inn de 'barbaarse eeuwen' was het nimmer toegestaan dat heiligenfeesten op 
zondagg werden gevierd.295 Muratori's grootste tegenstrever in deze kwestie 
wass de bisschop van Brescia, Angelo Maria Querini. Deze meende dat de 
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voorgesteldee reductie in strijd was met eerdere bepalingen van Urbanus vin. 
Daarnaastt benadrukte hij de ouderdom van veel feestdagen. Muratori rea-
geerdee met een verhandeling waarin hij opnieuw naar voren bracht dat het 
aantall  heilige dagen in de loop der tijden sterk was toegenomen. Vanwege 
eenn zwijgplicht die Benedictus in 1748 aan alle deelnemers van het debat had 
opgelegd,, werd het traktaat echter niet gepubliceerd.296 Hetzelfde jaar nog 
kwamm het overigens tot een verzoening tussen Muratori en Querini.297 

Eenn laatste dwaling betrof de aanbidding van beelden en verering van re-
lieken.. Afbeeldingen waren nuttig, aangezien zij bij de ongeletterden devotie 
kondenn opwekken. Maar sedert de oude tijden werden afbeeldingen ten on-
rechtee omwille van zichzelf vereerd en niet om wat zij representeerden. De 
reliekencultuss was voorts een fenomeen dat Muratori reeds in zijn vroegste 
publicatiess had besproken. In de barbaarse eeuwen had het niet ontbroken 
aann bedriegers die valse relieken hadden bezorgd. En Muratori was er al-
lerminstt gerust op dat dergelijke wantoestanden in zijn eigen tijd niet meer 
voorkwamen.2988 Aan Muratori's interesse in populaire geloofsvoorstellingen 
lagg mogelijk een politieke motivatie ten grondslag. De grootste bedreiging 
voorr de opkomende moderne staten lag voor menigeen in de plattelandsbe-
volking.. Historisch onderzoek naar de geloofspraktijken van die massa's had 
tenn doel te voorkomen dat zij niet te veel uit de pas zouden gaan lopen.299 

HetpyrronismeHetpyrronisme overwonnen 

Inn Muratori's denkwereld - zo is achteraf vast te stellen - kwam een viertal ge-
zaghebbendee tradities bijeen, namelijk die van humanisme, oudheidkunde, 
christendomm en (vroege) Verlichting. 

Zijnn leven lang bleef hij een oudheidkundige. In zijn empirische en en-
cyclopedischee ijver was hij altijd op zoek naar authentieke documenten. Zo 
publiceerdee hij nog in de jaren veertig eenn overzicht in vier kloeke delen van 
onuitgegevenn heidense en christelijke inscripties (waarover hij met Charles 
dee Brosses en La Curne de Sainte-Palaye tijdens hun bezoek aan Modena 
hadd gesproken) en gaf hij drie vroegmiddeleeuwse sacramentaria in druk. 
Eenn van deze sacramentaria was door Maffei in Verona ontdekt en door 
hemm aan Giuseppe Bianchini aangeboden. In de geest van Benedictus xiv, 
diee te Rome een Accademia Liturgica had gesticht, wilde Bianchini vroeg-
middeleeuwsee liturgische werken uitgeven. Toen hij echter het verzoek kreeg 
omm de Kerkelijke Annalen van Baronius voort te zetten, droeg hij het pro-
jectt over aan Muratori.300 Bij zijn bronnenedities en dissertaties hanteerde 
dezee steeds de diplomatische en filologische inzichten waarmee hij dankzij 
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hett onderwijs van Bacchini en de werken van bollandisten en mauristen 
vertrouwdd was geraakt. Hoogtepunt van zijn antiquarisch onderzoek waren 
dee Antiquitates en Dissertazioni, waarin hij een systematisch overzicht van 
Italiaansee zeden in de Middeleeuwen gaf. Op het vlak van de profane en 
kerkelijkee geschiedenis genoten slechts de bronnen autoriteit. 

InIn Muratori's thematisering van de kritische rede, zijn bestrijding van 
bijgeloof,, verdediging van het 'publieke geluk' en algemeen welzijn, zijn pe-
dagogischh en strafrechterlijk humanisme, kosmopolitisme en nuttigheids-
denkenn kondigde zich de Verlichting aan.301 Muratori was overigens een van 
dee eersten die de uitdrukking 'questi illuminati tempi' (deze verlichte tij -
den)) gebruikte.302 Maar diezelfde stroming, ofschoon een grensoverstijgende 
beweging,, manifesteerde zich niet overal op dezelfde wijze. Met name de po-
larisatiee tussen christendom en Verlichting leek vooral een Frans fenomeen, 
gezaghebbendd in kringen rond de grote philosophes. Muratori zag niets in 
deïsmee en materialisme, en zijn christelijk moralisme en 'moderatismo' 
vertoondenn meer overeenkomsten met het karakter van de Verlichting in 
Nederland,, Engeland, Schotland en Duitse gebieden.303 De Modenese eru-
diett probeerde een antwoord te formuleren op de 'crisis van het Europese 
bewustzijn',, die volgens Jonathan Israel in de periode 1650-1680 plaatsvond, 
enn waarbij het geloof in traditie en autoriteit aan het wankelen werd gebracht. 
Tott dan hadden de vier hoofdconfessies (katholicisme, lutheranisme, cal-
vinismee en anglicanisme) in belangrijke mate de metafysische, logische en 
wetenschappelijkee denkbeelden gedeeld zoals die tot uitdrukking kwamen 
inn het aristotelisme.304 Muratori verwierp in elk geval de subtiliteiten en het 
gezagg van het scholastieke denken en probeerde als vertegenwoordiger van 
eenn 'verlicht', katholiek reformisme de verhouding tot de traditie opnieuw 
tee doordenken.305 Voor hem was het fenomeen 'hervorming', dat voor het 
laatstt in Trente aan de orde was geweest, een telkens terugkerend thema in 
dee geschiedenis van het christendom. 

Dee invloed van zijn religieuze, sociale en politieke denkbeelden strekte 
zichh overigens tot ver buiten de landsgrenzen uit. Door voorstanders van 
hett Jozefinisme in Oostenrijk werden zijn ideeën over de beperking van 
hett aantal kloosterlingen en de hervorming van seminaries aangehaald. 
Eveneenss waren zijn opvattingen over de afschaffing van folterpraktijken 
(waarinn hij vooruitliep op Beccaria), armenzorg en codificering van het 
rechtt hier van grote invloed.30* 

Wezenlijkk kenmerk van het Italiaanse (pre)illuminismo was nochtans de 
zoektochtt naar een nieuwe verhouding met Rome.307 Muratori had vanuit 
eenn hernieuwd Ghibellinisme en 'giurisdizionalismo' - en op basis van 
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middeleeuwsee bronnen - de rechten van het hertogdom Modena tegenover 
dee Romeinse curie verdedigd. Daartoe moest hij de grenzen tussen 'ratio' 
enn 'revelatio' bepalen. Aan de waarheid van de christelijke dogma's en 
doctrine,, en daarmee van de 'historia divina' viel niet te tornen. Maar in de 
'historiaa ecclesiastica' moest de temporele macht van de paus niet anders 
wordenn beoordeeld dan die van wereldlijke heersers. Evenals katholieke 
geleerdenn rond de Romeinse Circolo delTArchetto, waartoe naast Giovanni 
Gaetanoo Bottari ook Tamburini hoorde, probeerde Muratori op basis van 
'historischee kritiek' de traditie in overeenstemming te brengen met moderne 
wetenschappelijkee en filosofische inzichten.308 

Dee vraag in hoeverre Muratori een representant van de verlichte ge-
schiedschrijvingg was, hangt eveneens af van de wijze waarop men die wil 
karakteriseren.. De geschiedschrijving en philosophe vertoonde bijvoorbeeld 
grotee diversiteit en verschilde op haar beurt beduidend van de historiogra-
fiefie van de Duitse Spataufkïarung. In 1744 verschenen, in negen vuistdikke 
banden,, de Annaïi d'Italia, waarin Muratori de Italiaanse geschiedenis vanaf 
hett begin van de christelijke jaartelling tot het jaar 1500 uit de doeken deed. 
Hieraann was hij zes jaar eerder begonnen - hetzelfde jaar waarin de eerste 
delenn van de Antiquitates het licht zagen.309 De annalen waren bedoeld als 
civielee tegenhanger van Baronius' Annales Ecclesiastici.310 Walter Scott had 
dee serie op de boekenplanken in zijn landhuis in Abbotsford staan.311 

Mett deze jaarboeken - die in traditie van de burgerlijk, politiek geori-
ënteerdee humanistische geschiedschrijving stonden312 - leek hij ver af te 
staann van een historicus als Gibbon die een meer narratieve geschiedenis 
mett een centrale thematiek en herkenbaar plot schreef. Meer dan Muratori, 
diee overigens grote invloed had op Gibbon (onder meer in zijn opvatting 
datt de Italiaanse natie een voortbrengsel van de Middeleeuwen was), wist 
dee Engelse historicus oudheidkunde en historia met elkaar in overeenstem-
mingg te brengen.313 Als de Annali al een rode draad meekregen, gaf de auteur 
diee slechts moeizaam prijs. Mogelijk wilde Muratori ontwikkelingen in de 
verhoudingg tussen Kerk en Staat of de zoektocht van het Italiaanse volk naar 
eenn adequate bestuursvorm schetsen. Ook in de Annali ging zijn voorkeur 
uitt naar het Italiaanse koninkrijk van de Goten314 en Langobarden, en daar-
naastt naar de verlichte vorstendommen van zijn eigen tijd. Maar Muratori 
schreeff  geen 'grand narrative' en anders dan Italiaanse verlichte historici 
alss Carlo Denina, Saverio Bettinelli en Pietro Verri - die hem desalniette-
minn 'licht van onze geschiedenis' noemden315 - was hij eerder filoloog dan 
'geschiedfilosoof',, meer geïnteresseerd in feiten en morele oordelen dan in 
'filosofische'' bespiegelingen van het historisch proces. 
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Wanneerr de verlichte geschiedschrijving echter onder andere aspecten 
wordtt beschouwd, kan Muratori's historiografie in bepaalde mate en op-
zichtenn als verlicht worden getypeerd. Evenals de verlichte historici zag hij 
weinigg in het concept van de heilsgeschiedenis.316 In deAnnali rekende hij af 
mett Baronius voor zover die in het historisch proces de hand van God had 
gezien.. Het uitbreken van een brand in Constantinopel had de kardinaal bij-
voorbeeldd toegeschreven aan de lakse houding van de Oost-Romeinse keizer 
Theodosiuss n tegenover de ketterse Nestorius. 'Maar,' schreef Muratori, 'wij 
zienn onszelf al te gemakkelijk als de interpreten van Gods geest. Hij heeft 
echterr de adviezen van ons leeghoofden niet nodig.'317 

All  in de 'Beschouwingen over de goede smaak' had hij voorts betoogd 
datt een historicus het niet zonder 'filosofisch' inzicht kon stellen, te weten: 
hethet onderscheiden van oorzaken en gevolgen, en het leggen van verbanden. 
Verderr schetste hij ook de ontwikkeling der zeden, een thematiek die ook 
Voltairee ter harte ging. 

Verlichtee noties als volk, vrijheid, beschaving, ontwikkeling en vooruit-
gangg waren in de Annali eveneens in nuce terug fe vinden, al kregen die er 
niett een structurerende rol toebedeeld. Illustratief is een passage die zich 
afspeeldee tijdens de minderjarigheid van Otto in. In deze periode kwamen 
dee burgers van Milaan en Cremona in opstand. 'Deze gebeurtenissen verdie-
nenn alle aandacht,' lichtte Muratori toe, 'aangezien vanaf toen het vrijheids-
enn onafhankelijkheidsbeginsel opgang maakte, dat alle volken van Italië 
zichh langzamerhand gingen toeëigenen.' Deze vrijheidsidee zette volgens de 
schrijverr uiteindelijk een opzienbarende omwenteling in gang, die belang-
rijkerijke impulsen aan de vooruitgang zou geven.318 Maar die vrijheid kon ook te 
groott worden.31' Muratori meende dat het stedelijke vrijheidsconcept slechts 
tott burgerkrijg en anarchie had geleid. Vrijheid betekende in zijn ogen dan 
ookk in de eerste plaats: afwezigheid van buitenlandse overheersing. 

Somss sprak de Modenese historicus ook van het Italiaanse volk in en-
kelvoudsvorm.. In de inleiding van de Antiquitates was te lezen dat hij 'het 
gezichtt van het Italiaanse volk wilde tekenen' (gente en nazione italiana in 
dee Dissertazioni). Niet voor niets kwam in de titel van zijn belangrijkste 
historischee werken (RIS, Antiquitates en Annali) het begrip 'Italië' voor. Mu-
ratorii  legde met zijn opvattingen de grondslag voor een Italiaans cultureel-
nationalisme.. Na hem keken veel Italiaanse geleerden niet langer nostalgisch 
naarr het uitgestrekte, heterogene Romeinse rijk, maar naar het 'koninkrijk 
Italië'' onder Goten en Langobarden en naar de opkomst van de Italiaanse 
steden,, vorstendommen en republieken in de Late Middeleeuwen. Vanuit 
eenzelfdee preoccupatie legden anderen zich toe op de 'Etruscheria'.320 
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Rondd het midden van de achttiende eeuw was beoefening van de mid-
deleeuwsee geschiedenis een geliefde bezigheid geworden van Italiaanse ge-
leerden,, geestelijken, rechters, kooplieden en edellieden.321 De verminderde 
belangstellingg voor de klassieke Oudheid was het onbedoelde gevolg van de 
opbloeii  van de Italiaanse mediëvistiek. De geschiedenis van de Romeinse 
Oudheidd werd voor een belangrijk deel overgelaten aan noorderlingen, on-
derr wie Gibbon, Winckelmann en Montesquieu.322 

Maarr voor alles - of het nu de bronnenkritiek, geschiedschrijving, het 
rechtt of de christelijke moraal betrof- was Muratori op zoek naar het licht 
derr waarheid, 'alia luce del vero', zoals hij in de autobiografische brief aan 
dee graaf van Porcia noteerde. 'Mijn pen wordt slechts gevoerd door liefde 
voorr de waarheid, of wat ik daarvoor houd,' schreef hij in de conclusie van 
dee Annali. Hier verdedigde hij zich tegenover Gaetano Cenni, die zich in de 
GiornaleGiornale de Letterati di Roma (dat van 1742 tot 1754 zou verschijnen) aan Mu-
ratori'ss kritische uitlatingen over enkele middeleeuwse pausen had gestoord. 
Dee Goddelijke Wetgever, antwoordde Muratori, stond borg voor de onfeil-
baarheidd van de dogma's, het eeuwig bestaan van de Kerk en het primaat 
vann de Heilige Stoel, maar het was niet Zijn taak om dienaren van de Kerk te 
vrijwarenn van onvolkomenheden. Ten overstaan van protestanten moest de 
Kerkk juist gebreken van de pausen erkennen. In dat verband citeerde hij voor 
eenn laatste maal Mabillon, die zich eveneens tegen kritiek op diens Annates 
hadd moeten verweren: 'Zoals liefde voor rechtvaardigheid de voornaamste 
gavee van een rechter is, zo is het de plicht van elke historicus verstreken 
tijdenn eerlijk en nauwgezet te reconstrueren,' had de maurist geschreven.323 

Eenn gebrek aan waarheidszin was ook Muratori's belangrijkste kritiek 
opp Baronius. Aan Giuseppe Bianchini maakte hij duidelijk wat hem niet 
beviell  in Baronius en de voortzetters van diens werk. Ten eerste gebruikten 
zijj  onnodig beledigende termen tegenover tegenstanders van de pausen. En 
tenn tweede beschouwden zij a priori alle handelingen van de bisschoppen 
vann Rome als goed en rechtvaardig.324 De Kerk had echter geen behoefte 
aann leugens.325 In Muratori's geschiedopvatting werd het streven naar waar-
heidd overigens geenszins belemmerd door morele overtuigingen. De rede 
enn christelijke openbaring hadden immers 'objectieve' morele maatstaven 
aann het licht gebracht, waarmee het verleden onpartijdig kon worden be-
oordeeld. . 

Inn het historisch pyrronisme, dat door Francesco Patrizi rond het midden 
vann de zestiende eeuw in Italië was geïntroduceerd en door La Mothe Ie Vayer 
mett diens Du peu de certitude qu'il y a dans l'histoire (1668) nieuw leven was 
ingeblazen,, zag Muratori dan ook zijn grootste vijand. Hij bestreed het 
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pyrronismee niet enkel op praktische wijze door kritische bronnenedities en 
empirischh onderzoek, maar ook op (ken)theoretische gronden. Dat deed hij 
hett meest uitvoerig in twee verhandelingen die hij tegen het einde van zijn 
levenn aan het papier toevertrouwde. 

'Dee eruditie is in verval geraakt door excessen, hardnekkiger dan die in de 
barbaarsee eeuwen,' schreef hij in zijn traktaat Delleforze dell' intendimento 
umano,umano, o sia il  pirronismo confutato (Over de kracht der menselijke rede, 
ofwell  een weerlegging van het pyrronisme).326 Bij die buitensporigheden had 
hijj  vooral de werken van Spinoza, Bayle en Pierre Daniel Huet, bisschop van 
Avranches,, voor ogen. Bayle was bekritiseerd door onder anderen Leibniz 
inn diens Theodicée. In een brief aan de Duitse filosoof had Muratori kenbaar 
gemaaktt dat hij dit boek wilde aanschaffen.327 Zelf nam hij de taak op zich 
omm Huets 'atheïstische en pyrronistische' Traite philosophique de lafaiblesse 
dede Vesprit humain te weerleggen. De 'zwakheid van het menselijk verstand' 
hadd de bisschop van Avranches tot het inzicht gebracht dat de mensheid 
slechtss door geloof tot kennis kon komen. Muratori, die er overigens van 
overtuigdd was dat Huet het traktaat niet zelf had geschreven,328 liet zich 
inn zijn kritiek vooral inspireren door Augustinus' verhandeling 'Tegen de 
Academici'.. Steeds volgde hij het betoog van Huet, waardoor het traktaat 
schijnbaarr ordeloos leek. Doel van het geschrift was kennis van de wereld 
enn van God veilig te stellen. De rede achtte hij daarbij van fundamenteel 
belangg voor het christelijk geloof. Slechts door het volgen van het verstand 
konn men zich ervan vergewissen niet in een valse religie te geloven.329 

Dee opvatting van de sceptici dat zekerheid niet bestond was een uitspraak 
die,, betoogde Muratori, in tegenspraak met de eigen uitgangspunten was. De 
pyrronistenn presenteerden deze maxime immers als een zekerheid, waarvan 
zee terzelfder tijd het bestaan betwistten. Veel moeite getroostte hij zich om 
aann te tonen dat deze sceptici - ondanks de op zich juiste bewering dat 
zintuigenn en rede hun beperkingen hadden - tot overhaaste en verkeerde 
gevolgtrekkingenn waren gekomen. 

Omm te beginnen waren de zintuigen als zodanig niet verantwoordelijk 
voorr misvattingen. Zij rapporteerden enkel beelden die in de fantasie werden 
opgeslagen.. Foute oordelen waren het gevolg van een verstand dat niet de 
vereistee behoedzaamheid had betracht.330 De grote denkfout van de sceptici 
wass dat zij uit een handjevol particuliere observaties en proposities algemene 
inzichtenn wilden afleiden. Uit het gegeven dat historici dikwijls van mening 
verschilden,, concludeerden zij bijvoorbeeld dat zekerheid op dit terrein niet 
bestond.. Volgens Muratori konden geschiedschrijvers het weliswaar oneens 
zijnn over het aantal slachtoffers of gevangenen bij een veldslag, maar over de 
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krijgg zelf, het jaar waarin deze plaatsvond en wie de winnaar was, bestond 
volstrektee zekerheid.331 

Vervolgenss gaf hij diverse voorbeelden van 'helder en welonderscheiden' 
ideeën.. In de eerste plaats wees hij op het 'cogito' van Descartes, dat eerder 
doorr Augustinus in zijn 'Stad Gods' naar voren was gebracht. Een axioma als 
'ietss kan onmogelijk tegelijkertijd bestaan én niet bestaan', schreef hij verder, 
wass eerder door Leibniz aangehaald om aan te tonen dat in de filosofie 
evidentiess voorkwamen, waaraan niemand hoefde te twijfelen. In de fysica 
warenn Newtons gravitatiewetten helder en welonderscheiden inzichten, die 
doorr de ervaring voortdurend werden bevestigd.332 En was de vooruitgang 
diee wetenschappen en kunsten hadden bereikt niet de beste weerlegging van 
elkee twijfelzucht?333 

InIn de kern was het scepticisme voor Muratori een zedelijke dwaling die 
slechtss ethisch kon worden opgelost. Het pyrronisme kwam voort uit de 
hoogmoedd van het verstand en de corruptie van de wil.334 Ware eruditie 
verondersteldee daarentegen een liefde voor de waarheid en wilskracht om 
diee waarheid te vinden. Om dit doel te bereiken moesten letterati zich 
passioneell  onthechten en nederigheid betrachten. Overmoed voerde immers 
all  te snel tot pyrronisme.335 In het traktaat bestreed Muratori ook de aan 
Lockee toegeschreven suggestie dat de materie in staat was te denken. Deze 
opvattingg achtte hij moreel verwerpelijk omdat in dat geval geen plaats meer 
zouu zijn voor de vrije wilskeuze.336 

Inn een van zijn laatste verhandelingen, Delia forza della fantasia umana 
(Overr de kracht der menselijke verbeelding), stelde Muratori zich de vraag 
hoee wanordelijkheden in het immense rijk van de verbeelding ('fantasia', 
'immaginazione')) voorkomen konden worden.337 In overeenstemming met 
hett cartesiaanse dualisme maakte hij onderscheid tussen de redelijke, on-
deelbaree ziel of geest ('anima ragionevole'), 'het meest edele deel van de 
menss waardoor deze op de engelen geleek', en een deelbare materèle sub-
stantiee ('potenza corporea', 'sostanza materiale'). De ziel omvatte enerzijds 
hett verstand ('intelletto', 'intendimento'), anderzijds de wil.338 De fantasie nu 
werdd door Muratori gedefinieerd als een lichamelijke faculteit <lie zetelde in 
(hett voorste deel van) de hersenen, dat wil zeggen in een materiële substan-
tie,, en dus niet in de geest zelf. GeneeskundigenJiaddeaimmers meer dan 
eenss vastgesteld dat bij hersenletsel ideeën en impressies, 'die de werkplaats 
vann de fantasie vormden', werden uitgewist.339 Of men vai over eeri~rijke of 
armee verbeelding beschikte, was uiteindelijk een kwestie van de natuur.340 

Doorr ervaring vulde de fantasie zich allengs met woordenen beelden. Zowel 
zintuiglijkee als intellectuele ideeën verrijkten het emporium van de fanta-
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siee - het boek dat voortdurend openstond 'voor het innerlijke oog van de 
ziel'.3411 Anders gezegd: de ziel zat opgesloten in een koninklijk kabinet, van 
waaruitt zij haar rijk bestuurde. De zintuigen waren haar ministers, terwijl 
dee fantasie het boek was, waarin zij naar goeddunken kon bladeren.342 Met 
behulpp van de herinnering kon de ziel beelden zoeken die in de fantasie 
lagenn opgeslagen. De herinnering was dus, in tegenstelling tot de fantasie, 
eenn actieve faculteit.343 

Muratorii  liet zich ook uit over de raadselachtige samenhang tussen li-
chaamm en geest. Waar de aristotelici een hylemorfisme hadden veronder-
steld,, Descartes de tussenkomst van de goddelijke wil had gepostuleerd, 
doorr Leibniz de theorie van de voorbeschikte harmonie naar voren was 
gebracht,, opperde Muratori dat het de fantasie was, 'het meest nobele en 
belangrijkee deel van het menselijk lichaam, waarmee de geest constant van 
doenn heeft', die tussen lichaam en ziel bemiddelde. De zintuigen brachten 
inn de hersenen ideeën van de materiële dingen, die werden opgeslagen in 
dee fantasie. De geest las voortdurend in dit boek van de fantasie en vormde 
mett behulp van de rede nieuwe spirituele ideeën.344 

Tott het domein van de fantasie behoorden zinnige, maar ook allerhande 
dwazee en buitensporige voorstellingen, zoals beelden van 'incubi', 'succubi' 
enn heksen.345 De materie was weliswaar een passieve instantie, maar eenmaal 
inn gang gezet kon zij, als alle lichamen, andere delen van minder weerstand 
latenn bewegen. De fantasie bevatte aldus impulsen die lichaam en geest 
kondenn aanstuwen. De verbeelding kon zelfs de geest overvleugelen, als die 
niett of onvoldoende gebruik maakte van het verstand. Dat was onder meer 
bijj  krankzinnigheid het geval.346 

Inn de dicht- en schilderkunst, maar ook in de 'filosofie', ofwel de eruditie, 
moestenn de beoefenaars nochtans over een rijke fantasie beschikken. In de 
wetenschappenn en letteren bestonden namelijk twee centra van kennis. Bij 
hett weten ('sapere') ging men uit van ware principes, gebaseerd op heldere 
evidentie,, die met juiste gebruikmaking van het verstand zekerheid oplever-
den.. Bij het verbeelden kwam de fantasie in het geding. Een wetenschapper 
off  geletterde moest immers principes bedenken, oorzaken zoeken, verban-
denn leggen en zo meer. Elke theorie of hypothese was feitelijk niets anders 
dann een 'immaginazione' waaraan de fantasie in meer of mindere mate deel 
had.3477 Misschien lag in Muratori's stellingname ten gunste van de verbeel-
dingg wel de belangrijkste overeenkomst - waarnaar zo vaak is gezocht - met 
diee andere erflater van het Settecento, Giovanni Battista Vico.348 

Dee fantasie - en dat was volgens Muratori zelfde belangrijkste conclusie 
vann zijn onderzoek - was aldus geen kennende instantie, zoals Aristoteles 
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enn Gassendi hadden beweerd, maar een passieve faculteit die als zodanig 
geenn onderscheid kon maken tussen het ware en het valse, of tussen het 
goedee en het kwade. Het vermijden van dwalingen was een kwestie van het 
verstand,, terwijl de wil de mens voor zonden moest behoeden. Het was 
dee taak van de 'rationele filosofie' ('filosofia razionale') om regels voor een 
juistt gebruik van het verstand op te stellen. De studie van goede ideeën en 
handelingenn was het terrein van de 'morele filosofie' ('filosofia morale'). 
Dezee had een fundament in de christelijke filosofie.349 Gezond verstand en 
eenn oorspronkelijke verbeelding - dat waren ook de werktuigen waarmee 
hijj  het terrein van de Middeleeuwen had ontgonnen. 

Samenvatting Samenvatting 

Muratorii  bracht zijn visie op het verleden tot uitdrukking in zijn bronnenedi-
tiess en in zijn antiquarische, geschiedkundige, literatuurhistorische, politiek-
juridische,, moraaltheologische en kentheoretische geschriften. Aanvanke-
lij kk toonde hij interesse in de erudizione sacra of 'heilige wetenschap'. Met 
historisch-kritischee middelen beoogde hij de christelijke traditie te zuive-
ren.. Historische bronnen hadden daarbij volgens Muratori dezelfde status als 
hett experiment in de natuurwetenschap. Talloze middeleeuwse documenten 
ontruktee hij aan de vergetelheid. 

Opp den duur dwongen politieke omstandigheden hem zich te richten 
opp de erudizione profana. Zijn broodheer, Rinaldo i d'Este, hertog van Mo-
dena,, vroeg hem de rechten van het hertogdom op de vallei van Comacchio 
tee verdedigen tegenover aanspraken van de Romeinse curie. Een dergelijk 
doorr 'giurisdizionalismo' gemotiveerd onderzoek groeide, in samenwerking 
mett Leibniz, allengs uit tot een breed opgezette historische studie over het 
HuisHuis Este. Hiermee keerde Muratori terug naar de politiek georiënteerde ge-
schiedschrijvingg van de Renaissance. Sinds de Contrareformatie had in Italië 
immerss de nadruk gelegen op de kerkelijke geschiedschrijving, waarvan Ba-
ronius,, Paolo Sarpi, Pietro Sforza Pallavicini, Antonio Bosio en Ferdinando 
Ughellii  de belangrijkste exponenten waren. 

Inn zijn geschiedenis van het Huis Este stelde Muratori vast dat de meeste 
Italiaansee vorstengeslachten, waaronder de Este-familie, niet van Trojaanse 
off  Romeinse maar van Germaanse afkomst waren. Dat bracht hem tot 
eenn herwaardering van het vroegmiddeleeuwse Langobardische verleden 
vann Italië. Muratori was echter alles behalve een romanticus: hij verdiepte 
zichh in het middeleeuwse millennium om het welzijn van de eigen tijd te 
beklemtonen. . 
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Studiee van de Middeleeuwen achtte hij noodzakelijk omdat in deze pe-
riodee de wortels van de huidige tijd lagen. Ook kon Italië door beoefening 
vann erudizione antica de intellectuele achterstand inhalen, die zij bij andere 
Europesee landen had opgelopen. En tot slot kon men uit het historisch on-
derzoekk lessen voor het heden trekken. Zo konden tijdgenoten een voorbeeld 
nemenn aan de eenvoudige codificatie van het recht door de Langobarden of 
aann de middeleeuwse broederschappen, die de armenzorg regelden. Voor de 
Italiaansee geleerde was het millennium 'exemplarisch' in de middeleeuwse 
betekeniss van het woord, dat wil zeggen: het verstrekte het heden voorbeel-
den,, die navolging óf afkeuring verdienden. Muratori gebruikte nauwelijks 
hethet begrip 'Middeleeuwen' Wellicht beschouwde hij de periode als onderdeel 
vann de Antichita of Oudheid. 

Mett zijn onderzoek naar de middeleeuwse geschiedenis van Italië schiep 
Muratorii  voorwaarden voor de opkomst van het Italiaanse culturele na-
tionalisme.. In de tweede helft van de achttiende eeuw lieten Italianen de 
geschiedeniss van het omvangrijke en etnisch heterogene Romeinse rijk -
datdat bezwaarlijk als een voorafspiegeling van de Italiaanse natie kon gelden 
-- liever over aan buitenlanders als Gibbon, Winckelmann en Montesquieu. 
Dee geschiedenis van het koninkrijk ItaUë in de Middeleeuwen kwam (even-
alss de studie van het Etruskische verleden) meer tegemoet aan nationale 
verlangens.. Aan het begin van de negentiende eeuw waren Muratori en de 
Middeleeuwenn voorgoed met elkaar verbonden. Stendhal noemde hem in 
zijnn Promenades dans Rome 'de vader van de Italiaanse geschiedenis in de 
Middeleeuwen'.350 0 

Uitgeverss van bronnen, als Muratori, Mabillon en La Curne de Sainte-
Palaye,, legden de grondslag voor bestudering van de Middeleeuwen, waarop 
anderenn konden voortbouwen. Zo waren de denkbeelden van Fran^ois-René 
dee Chateaubriand over de middeleeuwse ridderschap goeddeels gebaseerd 
opp door La Curne de Sainte-Palaye uitgegeven documenten. Muratori leefde 
inn een tijd waarin veel middeleeuwse gewoonten en instituties geruisloos 
voortleefden.. Chateaubriand, hoofdpersoon van het volgende hoofdstuk, 
ervoerr daarentegen aan den lijve hoe jakobijnen de geschiedenis probeerden 
tee vernietigen. Tijdens de Revolutie volgde een afrekening met het verleden. 
Toenn na verloop van tijd de nevel was opgetrokken, hadden de Middeleeuwen 
ineensineens een andere aanblik gekregen. 




