MIDDELEEUWSE GESCHIEDENIS
AAN DE RIJKSUNIVERSITEIT TE GRONINGEN

A. G. JonGkees
Aan de Nederlandse universiteiten zijn leerstoelen voor middeleeuwse geschiedenis, al dan nieL met aanverwante hulpwetenschappen, een verschijnsel van deze eeuw. HeL is in ULrechL begonnen,
op aansporen van de markante rijks- en gemeente-archivaris aldaar,
mr. S. Muller Fzn. (gestorven 1922). Sam Muller, in zekere zin een
'herontdekker van de Nederlandse middeleeuwen', miste hier te lande
een professionele aanpak van de studie van het middeleeuws~ verleden, zoals die was ontwikkeld in Frankrijk (waar hij de Eco1e des
chartes uit eigen ervaring kende) en vooral ook in Duitsland, met
zijn Forschungsinstitute en universitaire Seminare. Op zijn advies
werd in 1904 de Keulse archiefmedewerker dr. O.A. Oppermann tot
lector benoemd. Geleidelijk is de academische status van Oppermann,
en daarmee die van de middeleeuwse geschiedenis, verhoogd. In 1909
werd hij bUitengewoon-, in 1918 tenslotte gewoon hoogleraar.
Oppermann is tot 1944 in het ambt gebleven, en hij heeft zijn
'Historische kweekschool', weldra 'Instituut voor Middeleeuwse geschiedenis', inderdaad gemaakt tot een kweekplaats van vaklieden,
onder wie nogal wat latere professoren. Sommigen van hen zijn assistent van de hoogleraar geweest, want het Instituut (dat in 1913
een reeks 'Bijdragen van het IMG' begon uit te geven) was zulk een
medewerker rijk, een in die tijd zeldzame weelde. Door zijn eigen
onderzoek heeft Oppermann in het wereldje van vaderlandse historici
gezonde opschudding verwekt met zijn baanbrekende Untersuchungen
zur nordniederländischen Geschichte des 10. bis 13. Jahrhunderts
(3 dIn., 1920-1921) en menig ander, rijkelijk technisch, werk. Zoals alles wat na het eerste begin van zijn hand is verschenen, is
het geen gemakkelijke lectuur, maar wel voor menigeen prikkelend.
Want Oppermann is steeds meer door oorkondenkritiek opgeslorpt geraakt en hij heeft daarbij dikwijls een te sterke argwaan jegens
de overlevering aan de dag gelegd. Zijn bevindingen zijn niet altijd houdbaar gebleken, maar ook in deze gevallen zijn zij, omdat
zij weerwerk hebben uitgelokt, vruchtbaar geweest.
De Utrechtse leerstoel bleef jarenlang de enige. Als er in histori cis indelingen waren, was dit in algemene en vaderlandse geschiedenis. In ruime kring werd een zich uitsluitend bezighouden met de
duizend Europese jaren die wij de Middeleeuwen noemen, nog beschouwd
als specialisatie ten top gedreven. Toen in 1923 te Nijmegen een
katholieke universiteit werd gesticht, werd daar wel terstond het
roomse verleden gehuldigd met een professoraat in de middeleeuwse

21

geschiedenis, maar dat werd in personele unie verbonden aan een
zwaarder in de kerkgeschiedenis, in de theologische faculteit. In
1937 zou daar een leerling van Oppermann komen: de Groninger R.R.
Post.
Het heeft dan tot na de tweede wereldoorlog geduurd alvorens de
meeste andere universiteiten het Utrechtse, en Nijmeegse, voorbeeld
hebben gevolgd. Groningen is hier voorgegaan, nog tijdens die oorlog, in 1943, zij het aanvankelijk, evenals in Utrecht indertijd,
met een lectoraat. Niet dat aan de Groninger universiteit tevoren
geen geschiedenis der Middeleeuwen zou zijn onderwezen of beoefend.
Het is zelfs zó, dat van de zes professoren die hier ingevolge de
wet van 1876 na elkander geschiedenis sedert de Oudheid hadden gedoceerd, dat van deze zes er drie zich in hun publicaties voornamelijk binnen de Middeleeuwen hadden gehouden en deze bemoeienis ook
in hun colleges hadden laten blijken: Blok en Huizinga, in hun Groninger tijd, en Gosses.
De ongelooflijk werkzame P.J. Blok (1884-1894), uit Leiden gekomen en weer naar Leiden teruggegaan, was bij zijn komst al auteur
van twee boekdelen waarin de geschiedenis van Eene Hollandse stad
(Leiden) tot in de zestiende eeuw naar archivalische gegevens was
beschreven, en uitgever van Leidsche rechtsbronnen. 'In de jaren
dat hij hier zijn eerste professoraat bekleedde, heeft hij het
middeleeuws begin van zijn Geschiedenis van het Nederlandsche volk
het licht doen zien (1892-1893), waarvan de titel (naar Engelse en
Duitse voorbeelden) al aangeeft dat hij vooral maatschappij-geschiedenis wilde geven, een opzet waarin hij naar hedendaagse begrippen
maar matig is geslaagd. Hij heeft, in verband daarmee, vrij veel
over Hollandse en Friese middeleeuwse historie in de Bijdragen voor
Vaderlandsche Geschiedenis geplaatst. Hij heeft, met J.A. Feith,
de Kroniek van Sicke Bennighe uitgegeven (1887) en met Feith en
anderen het Oorkonden boek voor Groningen en Drenthe (1896 vlg.)
op touw gezet. Hij heeft ook al dadelijk candidaten-colleges voor
diplomatiek en bronnenonderzoek ingevoerd, waar dan wel niet 'die
zorgvuldigheid' kon worden 'gehanteerd, waardoor zich destijds
in Duitschland de oorkondenleer onderscheidde' (I.H. Gosses, in
diens 'Levensbericht van
Blok': Verspreide geschriften, 1946,
502), maar die toch een nuttige nieuwigheid waren. Zij lijken in
de een of andere vorm door zijn opvolgers te zijn gehandhaafd.
J. Huizinga (1905-1915) had, toen hij als professor naar zijn
geboorte- en academiestad terugkeerde, nog nauwelijks historisch
werk op zijn naam staan. Dat deze kredietbenoeming (aan het inzicht van Blok te danken) meer dan ten volle gerechtvaardigd zou
blijken, konden de toehoorders van zijn magistrale intreerede over
Het aesthetische bestanddeel van geschiedkundige voorstellingen al
dadelijk beseffen. Huizinga heeft in zijn nieuwe woonplaats zijn
middeleeuwse studiën over Haarlem afgerond, andere over Groningen,
stad en Ommelanden, ter hand genomen (allemaal in deel I van zijn
Verzamelde werken te vinden). Maar zijn tweede Groninger periode
is toch vooral gedenkwaardig omdat hem daarin de openbaring is geworden die hem geleid heeft tot een machtige concretisering van
het thema van zijn oratie.
Hij was enkele jaren eerder, in 1902, diep onder de indruk gekomen van de schilderwerken die gemeenlijk die der 'Vlaamse primitieven' werden genoemd, en geboeid geraakt door het milieu dat deze
kunst had voortgebracht. Zonder bez~aar kon dat het 'Bourgondische'
heten. De vraag, hoe het werk der Van Eycks en hun volgers verstaan
moest worden, had hem niet meer losgelaten. Als een 'noordelijke
renaissance', tegenhanger van de Italiaanse? Dit was de gangbare
opvatting geworden, die in 1904, door H. Fierens-Gevaert nog eens
pregnant was verwoord. Overpeinzing van deze vraag heeft hem dan,
in 1906 of 1907, op een zondagse wandeling langs het Damsterdiep,
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bewust doen worden van zijn overtuiging dat de modieuze zienswlJzen
maar zeer betrekkelijke waarde hadden, en dat, in hun wezen, deze
cultuuruitingeJl veel minder aankondigingen waren van een nieuwe
tijd dan een sublieme nabloei van een afstervende beschavingsvorm.
Dit denkbeeld, in zijn conceptie al genuanceerd, zou zeker, ook
zonder een aansporing van Blok 'eindelijk eens iets van eenig gewicht te publiceeren' ('Hijn weg tot de historie': Verzamelde werken
I, 39) in een groots boek zijn uitgewerkt, dat De eeuw van Bourgondië zou hebben geheten als niet de dichteres H. Roland-Holst
(naar men zegt) hem naderhand de naam Herfsttij der middeleeuwen
zou hebben voorgesteld.
In de cursus 1909-1910 gaf Huizinga college over 'Bourgondische
cultuur'; in 1911 sprak hij voor het Historisch Genootschap te Utrecht de rede uit die, aangevuld, het volgende jaar in De Gids
zou verschijnen: 'Uit de voorgeschiedenis van ons nationaal besef'.
Ook de Herfsttij zou misschien nog in de Groninger tijd zijn voltooid, als Huizinga niet juist geroepen was geweest een eeuw universitaire geschiedenis te boekstaven. Dit heeft dan inderdaad tot
een werk 'van eenig gewicht' geleid, dat echter, uithoofde van het
onderwerp, aan zijn reputatie elders maar weinig heeft bijgedragen.
Huizinga noch Blok zijn binnen de Middeleeuwen gebleven, al zijn
zij er wel telkens naar teruggekeerd. Zij waren, als historici,
daarvoor niet geschapen, en de universitaire leeropdrachten van
hun tijd noodden er ook niet toe. In Groningen bijvoorbeeld had
één enkele professor, zonder enige assistentie, de gehele geschiedenis, algemene en vaderlandse, sedert de Oudheid te behartigen,
benevens nog 'de politische aardrijkskunde', wat daaronder ook
mag zijn begrepen. Zeker naarmate onder 'geschiedenis', ook als
leervak, niet meer de staatkundige alleen kon worden verstaan, werd
dit een steeds onmogelijker opdracht om op enigszins verantwoord
niveau te vervullen, ongeacht het aantal studenten. Als Huizinga
naar Leiden is vertrokken (laatste in een reeks van vier geschiedenisprofessoren die dezelfde gang zijn gegaan), was dit niet alleen
wegens de glamour van Neerlands eerste hogeschool, maar ook omdat
daar het onderwijs tenminste over twee hoogleraren was verdeeld.
Met zijn opvolger I.H. Gosses (1915-1939, gestorven 1940), over
wie prof. Waterbolk elders in deze Groniek heeft geschreven, kreeg
de universiteit een volbloed mediaevist in huis. Gosses had, vóór
zijn promotie bij Blok in Leiden, het historische bedrijf in de
Duitse landen leren kennen en er de invloed van ondergaan. Een zekere neiging naar het rechtshistorische is reeds in zijn proefschrift,
Stadsbezit in grond en water gedurende de Middeleeuwen (1903) te bespeuren, een neiging die geleidelijk sterker is geworden, zonder
dat hij zich er ooit volledig aan heeft overgegeven. Naast zijn boeken over rechterlijke organisatie in Zeeland (1917) en in Drente
(1941), naast zijn Welgeborenen en huislieden uit 1926, staat werk
van meer algemene aard, dat toch veelal eveneens binnen het perk
van het oude Fresia blijft. Het belangrijkste daarvan is naderhand
in zijn Verspreide geschriften (1946) verenigd: de inaugurele en
rectorale redes, 'De aroote Volksverhuizing', 'Deensche heerschappijen in Friesland', 'De Friesche hoofdeling'
ook 'De vorming
van het graafschap Holland', waarmee Oppermann het niet altijd eens
kon zijn. Vele generaties van studerenden zijn met Gosses' naam
vertrouwd geraakt door het Handboek tot de staatkundige geschiedenis
van Nederland (le dr. 1920), waarin hij de tijd tot 1568 voor zijn
rekening had genomen. Over de voortreffelijkheid van deze hoofdstukken van 'Gosses-Japikse', en over hun verminking in een zogenaamde '14e druk', is in prof. Waterbolks opstel gesproken.
Zijn onderwijstaak heeft Gosses conscientieus verricht, in de
volle omvang die hem was opgedragen, hoe bezwaarlijk dit voor een
behoorlijke ambtsvervulling ook mocht zijn. Herhaaldelijk heeft hij
op verdubbeling van zijn leerstoel aangedrongen. In 1928 scheen een
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buitengewoon hoogleraarschap voor althans de vaderlandse geschiedenis van de Nieuwe Tijd te kunnen worden gecreëerd. Maar de hiervoor in het oog gevatte persoon, de bibliothecaris dr. J.S. Theissen, had juist een benoeming in Amsterdam ontvangen, en het is er
niet van gekomen.
Zo lagen de zaken nog altijd toen prof. dr. jhr. P.J. van Winter
(1939-1965) Gosses' successie aanvaardde. Hij was een paar jaren
in Groningen toen hij in kennis werd gesteld van een ten departemente (ministerie) opgekomen plan hem een lector toe te voegen. Het
was onder de Duitse bezetting. Maatregelen en benoemingen uit die
tijd verdienen met enige achterdocht te worden bekeken, maar deze
waren zo smetteloos als onder de toenmalige omstandigheden, toen
niets regulier kon zijn, mogelijk was. Prof. Van Winter heeft uit
zijn geheugen en uit zijn dagboeken opgehaald hoe het is gegaan.
Het voorstel kwam van mr. H.J. Reinink, chef van de afdeling Hoger
Onderwijs, die vó6r 1939 secretaris van curatoren te Groningen was
geweest. Hij was van de perikelen van Gosses op de hoogte en zag
nu kans er voor diens opvolger iets aan te doen. Van Winter heeft
toen een horizontale scheiding in het onderwijs, tussen Middeleeuwen
en Nieuwe Tijd, aanbevolen en voor het eerste twee prominente oudleerlingen van Oppermann genoemd: dr. D.Th. Enklaar (in 1922 gepromoveerd) en J.F. Niermeyer (dr. sinds 1935). Enklaar, die een
ander vooruitzicht had, heeft niet in aanmerking willen komen,
maar Niermeyer wel (na enige aarzeling vanwege de onregelmatigheid).
Hij is dan ook door de faculteit voorgedragen en hij heeft zonder
bezwaar de aanstelling gekregen, hetgeen merkwaardig moet worden
genoemd, want hij was het tegendeel van een collaborateur, onlangs
nog actief lid in het Comité van Waakzaamheid. Op deze manier is
in een troebele tijd de middeleeuwse geschiedenis (hulpwetenschappen stilzwijgend daarbij inbegrepen) in het Groninger universitaire
bestel binnengeloodst.
J.F. Niermeyer (1943-1945, gestorven 1965) heeft maar korte tijd,
en onder moeilijke omstandigheden, in Groningen kunnen werken. Terstond na de bevrijding werd hij naar de universiteit van Amsterdam
gehaald, om daar de eerste hoogleraar voor middeleeuwse geschiedenis te worden. Hij heeft er"in zijn oratie de hoognodige Her-oriëntatie van onze mediaevistiek, op wat in Frankrijk, Engeland en Amerika werd verricht, bepleit en aangekondigd. In zijn plaats kwam
schrijver dezes (1946-1979/1981). die eveneens promotus (de laatste)
van Oppermann was geweest, en eveneens diens assistent (weer de
laatste). Van hier af kan het relaas beter in de eerste persoon
worden gesteld.
Ten tijde van mijn benoeming tot lector in Groningen (in 1955 zou
het lectoraat in een ordinariaat worden omgezet), gaf ik te Utrecht
colleges aan de weer toestromende studenten, als invaller tot in
de vacature-Oppermann zou zijn voorzien. Nu moest ik daarnaast ook
in Groningen inspringen voor de laatste maanden van de cursus 19451946. Zo heb ik van de gastvrijheid der Van Winters mogen genieten,
want heen en weer reizen op één dag kon toen nog niet. De volgende
cursus, 1946-1947, is dan mijn eerste volledig Groningse geweest
(in Utrecht was inmiddels D.Th. Enklaar opgetreden). In het begin
van dit academiejaar hield ik mijn openbare les, Het koninkrijk
Friesland in de vijftiende eeuw, wat mij een geschikt onderwerp
leek, omdat het 'Bourgondië', dat m~j had aangetrokken, verbond
met het Noorden des lands waar ik voortaan werkzaam zou zijn. Ik
heb er mijn beide leermeesters in herdacht: Oppermann, toen nog in
leven, en Huizinga, onlangs overleden. Een wonderlijke combinatie,
deze beiden, historici van zo geheel verschillende allure en statuur,
die voor elkaar helaas niet al te veel waardering hebben gehad.
Maar niettemin! Ik heb aan Oppermann veel te danken. menselijk en
wetenschappelijk. Hij is mijn mentor en mijn promotor geweest, en
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toch kan ik moeilijk een Oppermanniaan worden genoemd. Want mijn
weg tot de historie was door Huizinga gewezen, door zijn Herfsttij
en zijn Voorgeschiedenis, waaraan het motief van mijn rede was
ontleend. (Hem persoonlijk heb ik - evenals het geval is geweest
bij een andere inspirator, Lucien Febvre - pas laat mogen ontmoeten).
Het onderwerp van mijn dissertatie, in 1942, lag dan ook in de
Bourgondische tijd. Oppermann was er content mee, ofschoon (maar
ik geloof eerder: omdat) het buiten zijn eigen sfeer gelegen was.
Hoewel ik zo al dadelijk in Groningen een Bourgondisch geluid
had laten horen, heb ik geschroomd mijn persoonlijke hobby aan
anderen op te dringen. Het veld der middeleeuwse geschiedenis is
wijd, de belangstelling gevarieerd, en ik meende generalist te moeten zijn. Achteraf ben ik mij er van bewust dat ik deze terughoudendheid te ver heb gedreven en te lang heb volgehouden, ook nadat
de grote veranderingen die in 1958 met de invoering van de universitaire MO-opleiding zijn begonnen de vorming van een eigen
'school' mogelijk en verantwoord hadden doen worden. Mijn eigen,
te schaarse, geschriften zijn dan wèl voor het merendeel min of
meer 'Bourgondisch' van aard gebleven.
In mijn eerste jaren hier waren er nog betrekkelijk weinig geschiedenis-studenten, en maar een handvol die zich op de Middeleeuwen wilden richten. Dat de collegebanken toch soms overbezet
waren, kwam door de neerlandici en sociaal-geografen. Deze laatsten
vormden het gros van de tentamenklanten (dat heeft nog één promotie opgeleverd). Ik heb algemene colleges gegeven over een grote
verscheidenheid van onderwerpen. Ik kan ze mij niet allemaal meer
herinneren, maar de kerstening was daarbij en stedenvorming, feodaliteit en kruistochtbeweging, twaalfde-eeuwse renaissance en kolonisatie, en ook, naar evenredigheid, wel eens iets Bourgondisch.
Vaak en graag heb ik over geschiedschrijvers gesproken (aan de
Pseudo-Turpijn is nog eens een heel college gewijd). Voor de historici in het bijzonder waren er ook - behalve lessen in paleografie en diplomatiek, waarbij het van Oppermann geleerde mij
goed te stade kwam - leesoefeningen uit Niermeyers Florilegium
chronicorum neerlandicorum, die ik lang heb volgehouden omdat zij
mij zo nuttig leken. Niet alleen voor de kennismaking met middeleeuws Latijn, maar ook als onsystematische inleiding in tal van
zaken en begrippen. Het leestempo was langzaam (één bladzijde per
twee uren, ongeveer), omdat er telkens aanleiding was tot commentaar en uitweiding. Het was heerlijk daarbij te kunnen beschikken
over de twee onvolprezen Dictionnaires van Viollet-le-Duc (de l'
Architecture en du Hobilier), die toen nog in de instituutsbibliotheek aanwezig waren (erfenis van Huizinga, denk ik).
Veel heb ik in die tijd geleerd (en ik hoop daarvan ook wel
eens iets te hebben doorgegeven) van mijn beste vriend Petrus
(prof. mr. P.W.A.) Immink, scherp denkend rechtshistoricus en
origineel mediaevist, die in 1965 is overleden. Door hem ben ik
in de Société d'histoire du droit terecht gekomen, waarvan ik de
jaarlijkse bijeenkomsten vrij trouw blijf bezoeken. Natuurlijk
hoor ik eerder thuis in de kring die nu Centre européen d'études
bourguignonnes (XIVe-XVle siècles) heet en die ook eens in 1970
bij ons te gast is geweest.
Een andere steun en toeverlaat was, en is nog steeds, de later
gekomen collega voor kunstgeschiedenis, H. Schul te Nordholt, die,
toen hij naar Rome was vertrokken als directeur van het Nederlandse Historische Instituut (en Gronings buitenprofessor), daar in
1974 een groep historici voor een studieverblijf heeft ontvangen
en op de hem ~igen evocatieve wijze voorgelicht. In die tijd waren
toeristische excursies, zoals ik die vroeger placht te leiden eerst op de fiets, later per auto en busje, doorgaans naar Frankrijk - niet goed mogelijk meer. Zulke excursiones mediaevales
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(titel van een bundel opstellen waarmee ik bij mijn afscheid werd
verrast) waren niet uitsluitend middeleeuws. Onderweg werd het
Romeinse Bavai evenmin versmaad als de landingskust van Arromanches,
de vaas van Vix evenmin als de schepping van Le Corbusier. Deze
uitstappen behoren tot mijn beste herinneringen. En zij hebben gevolgen gehad; er zijn niet alleen een paar goede huwelijken uit
voortgekomen, ook, wat meer ter zake dient, historische roepingen
zijn er gewekt of hebben er richting gekregen.
Medewerking aan een Benelux-project heeft aan een half-dozijn
studenten nog maandenlange stages in Rome opgeleverd, voor .onderzoekingen in het Vaticaanse Archief. Het plan is nimmer tot verwezenlijking gekomen (ons voorlopig aandeel daarin ligt tot nader
order in microfiches ~pgeslagen), maar de Romeinse ervaringen zijn
voor de vorming van deze mensen van onschatbare waarde geweest.
De fenomenale toeneming van het aantal studenten, op zijn minst
een vertienvoudiging, als gevolg, eerst van de steeds meer gein tegreerde MD-opleiding, maar al spoedig ook van spontane aanwas, is
gepaard gegaan met universitaire voorzieningen en ontwikkelingen,
al dan niet daarmee samenhangende. De veranderingen die het academieleven in een kort tijdsbestek heeft doorstaan zijn enorm geweest, niet altijd voor iedereen even plezierig (gelet op de bestuurlijke consequenties), maar over het algemeen zeer positief
te waarderen. Het getal der docenten is op voorheen onvoorstelbare
wijze uitgebreid, nieuwe leerstoelen zijn geschapen, bij de geschiedenis, maar ook voor middeleeuws Latijn en middel- en nieuwGrieks (aanvankelijk lectoraten); de leerstoelen zijn tot vakgroepen uitgedijd en assistenten zijn beschikbaar gekomen. Voor
de middeleeuwse geschiedenis wil dit zeggen dat als co-docenten
(wetenschappelijke medewerkers of hoofdmedewerkers, nu universitaire docenten) voortreffelijke krachten hebben kunnen worden aangetrokken, de eersten in algemene dienst aangesteld en vervolgens
opgenomen in de vakgroep, waarbinnen de lateren van den beginne af
zijn terecht gekomen. Deze medewerkers in de volle zin des woords
zijn, in chronologische orde: mevr. dr(s). B. Ebels-Hoving (19621969; 1972), mevr. dr(s). A.B. Mulder-Bakker (1964/1967),
beiden van eigen bodem, dr. H.P.H. Jansen, die bij Niermeyer was
gepromoveerd (1969-1974, daarna hoogleraar te Leiden, gestorven
1985), drs. F.J. Bakker (1970), eveneens uit Amsterdam, dr.
F.A.H. van den Hombergh (1974), die zijn studie te Nijmegen
heeft verricht.
Het is een voorrecht geweest met hen nog een reeks van jaren
te kunnen samenwerken. Sinds zij er waren heb ik, misschien te
laat, vrijheid gevonden aan mijn eigen inclinaties meer toe te
geven. Er kwamen toen thema- en werkcolleges, alleen of in samenwerking geleid, over onderwerpen als de Normandische verovering
van Engeland, Stichtingslegenden en afstammingssagen, Vrouwen in
de Middeleeuwen, Zeeroof en kaapvaart. Maar ook: 'Antieke inspiratie in de eeuw van Bourgondië', gevolgd door een candidatencollege over remissiebrieven.
Zo heb ik dan, met het einde reeds in zicht, 'Bourgondië'
weer meer naar voren kunnen brengen (en dit heeft in extremis nog
een proefschrift gebaard). Toen in 1979 het afscheid eenmaal daar
was - maar het zou in feite nog twee jaren, met leeropdrachten,
worden uitgesteld - hebben de medewerk~rs, samen met enkele collega's, mij een Bourgondisch colloquium aangeboden (BMCN, XCV,
1980, aflevering 2). Mijn openbare optreden in Groningen is dus
geëindigd onder de signatuur waarmee het was begonnen. Het doet
mij natuurlijk geweldig goed als onze universiteit 'un des hautlieux de l'histoire des ducs de Bourgogne' wordt genoemd (J. Richard
in Annales de Bourgogne, LIV, 1982, 58), maar ik weet heel wel
hoeveel het daaraan heeft ontbroken, heeft moeten ontbreken. Ik
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hoop dat prof. Richard Vaughan (1981), die de boeken heeft geschreven die ik eens heb willen schrijven, de uitspraak van Jean
Richard ten volle waar zal willen maken.
In het voorgaande heb ik nog geen gewag gemaakt van een belangrijk novum: de interfacultaire werkgroep die mediaevisten van allerlei pluimage tesamenbrengt. Noch van de nieuwe vakgroep en
studierichting mediaevistiek, van filologische huize. Er zijn in
het begin strubbelingen daarmee geweest, omdat de veelomvattendheid van het begrip 'middeleeuwse geschiedenis' niet voldoende
scheen te worden onderkend. Haar er is ruimte genoeg: het terrein
van middeleeuwse studiën is haast onafzienbaar uitgestrekt. Onderling contact tussen de beoefenaars van deze studiën, en eventueel hun samenwerking, is in beginsel alleen maar heilzaam, voor
wetenschap en onderwijs. De weg naar een vruchtbare coëxistentie
lijkt nu gebaand.
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