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van hun taken was zich in het sociale leven en, 
voor mannen, zich in de politiek te manifeste-
ren. Spraak speelde hierin een belangrijke rol.

Een tweede thema vormt de categorisering 
van afwijkingen en hiermee samengaande 
handicaps. Zo tonen Patricia Clark en Rose in 
hun artikel ‘Psychiatric disability and the Gale-
nic medical matrix’ dat onze medische matrix 
voor psychische klachten, zoals bijvoorbeeld 
het DSM-handboek, niet toegepast kan worden 
op de antieke wereld. Zij zien in het werk van 
Galenus dat geestesziekten wel degelijk erkend 
werden, maar ook dat er geen samenhangend 
beeld was van symptomen en daaraan gerela-
teerde ziekten. Deze werden dan ook niet geca-
tegoriseerd. Dit heeft implicaties voor ons den-
ken over de (gebrekkige) antieke categorisering 
van lichamelijke problemen.

Tot slot het derde thema: wat was ‘normaal’ 
in het antieke Rome? ‘Normaal’ en ‘ideaal’ ver-
schilden substantieel van elkaar. Nog afgezien 
van een relatief hoog percentage van mensen 
met aangeboren afwijkingen in een wereld 
zonder prenatale diagnostiek, waren veel Ro-
meinen als kind ondervoed en ontwikkelden 
zich als gevolg hiervan niet optimaal. Volwas-
sen mannen raakten gewond door oorlogvoe-
ring en er was geen arbeidsinspectie die on-
gelukken op het werk voorkwam, waardoor 
velen zichtbare littekens hadden of ledematen 
misten die niet door protheses vervangen kon-
den worden. Kortom: ‘normaal’ was wat een 
Romeins individu om zich heen zag in het da-

gelijks leven en lichamen die niet aan die ‘ide-
ale’ norm voldeden, waren overal. Werden die 
‘normale’ lichamen, inclusief afwijkingen, in 
de maatschappij geïncorporeerd of uitgesto-
ten? Emma-Jayne Graham (‘Disparate lives or 
disparate deaths? Post-mortem treatment of 
the body and the articulation of difference’) 
bespreekt archeologisch materiaal in de vorm 
van een groep begraven skeletten van mensen 
met ernstige afwijkingen, bijvoorbeeld een 
man met een bochel. De besproken individu-
en zijn wel begraven, maar met elkaar in de-
zelfde graftombe, die iets verwijderd lag van 
de andere graftomben in de buurt. Dit geeft 
aan dat mensen met een ernstige afwijking 
tegelijkerijd werden opgenomen in de maat-
schappij – ze zijn netjes begraven – én werden 
afgezonderd – ze lagen niet bij de ‘normale’ 
mensen. Deze mensen werden dus gezien als 
gehandicapt en werden daardoor ambivalent 
behandeld, maar zeker niet uit de maatschap-
pij gestoten.

Door deze belangrijke thema’s aan de orde 
te stellen wordt een aantal methodologische 
moeilijkheden in het onderzoek naar Romein-
se handicaps besproken. Deze bundel is zo ze-
ker de beoogde eerste stap in de richting van 
meer structureel onderzoek naar wat de Ro-
meinse mens als geestelijke en lichamelijke 
beperkingen zag. 

Kim Beerden, Universiteit Leiden
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Armoe troef
Een discoursanalyse van de armenzorg in de vroegmoderne Noordelijke Nederlanden

In Leden van één lichaam benadert Anita Boele 
armenzorg en liefdadigheid op een interdisci-
plinaire en conceptuele manier. Via een uitge-
breid bronnenapparaat onderzoekt ze de notie 

armoede en de wijzigende houding tegenover 
solidariteit tussen rijk en arm in de Noordelijke 
Nederlanden tijdens de late middeleeuwen en 
vroegmoderne tijd. Met haar werk wil Boele 
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de motieven waarmee burgers opgeroepen 
werden tot liefdadigheid in kaart brengen en 
nagaan hoe deze beweegredenen evolueerden 
doorheen de tijd. Aan de hand van drie case 
studies legt ze de nadruk op de steden Haar-
lem, Deventer en Den Bosch. Hiervoor maakt 
Boele gebruik van een breed arsenaal aan 
bronnentypes. Zowel religieuze teksten voor 
leken, protestantse preken, rederijkersspelen, 
humanistische traktaten, educatieve teksten, 
als kronieken en andere historiograf ische en 
artistieke bronnen komen aan bod in deze rij-
ke mentaliteitsstudie. Bovendien kiest Boele 
resoluut voor een onderzoek over een langere 
periode om zo de verschillen tussen de laat-
middeleeuwse katholieke samenleving en post-
reformatorische protestantse gemeenschap op 
het vlak van armenzorg bloot te leggen. Het rij-
ke bronnenmateriaal en de lange onderzoeks-
periode (die ruwweg 350 jaar beslaat) leveren 
vernieuwende inzichten op, maar brengen ook 
enkele beperkingen met zich mee.

Het eerste deel van deze studie biedt een 
inleiding op de alledaagse praktijk rond barm-
hartigheid en liefdadigheid. In de late middel-
eeuwen was armenzorg grondig ingebed in de 
religieuze structuren van de maatschappij. Het 
zielenheil van de potentiële gever en de inter-
mediaire functie van de arme stonden hierbij 
centraal. Devotionele teksten verduidelijkten 
dat het vervullen van werken van barmhartig-
heid – en dus het geven van aalmoezen – een 
plicht was van iedere gelovige. Gezien het beeld 
van armen en rijken als leden van één christe-
lijk ‘lichaam’ was niet het gedoneerde bedrag, 
maar de juiste innerlijke gesteldheid bij het 
geven van een aalmoes van doorslaggevend 
belang (p. 111).

Barmhartigheid bleek echter niet altijd 
even vanzelfsprekend in de laatmiddeleeuw-
se en vroegmoderne samenleving. Deel twee 
van Leden van één lichaam belicht dan ook 
de verschillende manieren waarop mensen 
aangespoord werden om aan naastenliefde te 
doen. In educatieve teksten, prenten en rede-
rijkersspelen werden woekeraars en vrekken 
geplaatst tegenover exemplarische f iguren als 

de barmhartige Samaritaan. Door het imiteren 
van deze navolgenswaardige voorbeelden kon 
de toehoorder abstracte deugden omzetten in 
concrete handelingen. De gebruikte f iguren 
bieden een inzicht in de evoluerende opvat-
tingen over armoede binnen de verschillende 
confessionele gemeenschappen. Bovendien to-
nen deze exempelfiguren volgens Boele aan dat 
men armenzorg vanaf de zestiende eeuw niet 
enkel als essentieel beschouwde in het kader 
van het Laatste Oordeel, maar dat deze solida-
riteit ook als noodzakelijk werd gezien voor het 
eigentijdse collectief belang van een gemeen-
schap (p. 192).

Als gevolg van het besef dat de samenleving 
in haar geheel gebaat was bij een eff iciënte 
armenzorg verschenen in de zestiende eeuw 
talloze teksten die verschillende prototypes 
van armen omschreven. In het derde deel 
van Boeles werk vinden we dan verschillende 
voorbeelden van de wisselende connotaties die 
aan armoede verbonden werden. Religieuze ar-
moedebewegingen zoals de bedelorden verkre-
gen een soort geheiligde status en ook sommige 
onvrijwillige armen werden beschouwd als ‘ar-
men van Christus’ die bemiddelden tussen he-
mel en aarde. De groeiende protestantse kritiek 
op deze laatmiddeleeuwse optelvroomheid en 
de positieve calvinistische houding tegenover 
arbeid zorgde echter voor een toenemend wan-
trouwen tegenover armen. Boele spreekt dan 
ook terecht van een desacralisering van armen 
en hun armoede in de zestiende eeuw (p. 298). 
In uitgewerkte handleidingen werden stede-
lingen gewaarschuwd voor valse armen die 
zich vermomden en allerlei trucjes toepasten 
om hun voorkomen armzaliger te doen lijken 
en zo onterechte aalmoezen te ontlokken aan 
goedgelovige burgers. Toch stelt Boele dat deze 
ontwikkelingen genuanceerd moeten worden 
en dat ogenschijnlijk tegenstrijdige denkbeel-
den en praktijken omtrent armoede op het ni-
veau van individuele gelovigen gecombineerd 
werden (p. 328).

Boele werkt bepaalde delen van haar be-
toog dieper uit in drie verschillende stedelijke 
contexten. Dit doet ze aan de hand van drie 
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eigentijdse auteurs: Willem Molius uit Den 
Bosch, Louris Jansz uit Haarlem en Jacob Re-
vius uit Deventer. De katholieke Molius geeft 
in zijn stadskroniek een genuanceerde visie 
op armenzorg waarbij hij – enigszins verras-
send  – openbare bedelingen in Den Bosch 
veroordeelt. De rederijkersteksten van Jansz 
ref lecteren dan weer over de noodzaak van 
het nemen van verantwoordelijkheid voor de 
armen. Revius’ versregels maken duidelijk dat 
de laatmiddeleeuwse metafoor van de samen-
leving als lichaam waar rijken en armen samen 
deel van uitmaakten, in de zeventiende eeuw 
nog steeds standhield. Het blijft echter de vraag 
hoe ‘uniek’ de situatie in de besproken steden 
was, aangezien de gedrukte teksten van de au-
teurs in kwestie hun lokale context in meer of 
mindere mate overstegen.

Bijzonder jammer is bovendien het feit dat 
het bestudeerde discours zelden of nooit ge-
koppeld wordt aan de feitelijke praktijk van 
de armenzorg. Zo vermeldt Boele dat verschil-
lende zestiende-eeuwse teksten refereren aan 

de uitzonderlijke liefdadigheid van de Bos-
schenaren zonder de omvang van de feitelijke 
voorzieningen voor de armen in Den Bosch te 
schetsen (p. 122). Bovendien komt de lezer niet 
te weten of het categoriseren van ware en valse 
armen in de zestiende eeuw bijvoorbeeld enige 
impact had op het aantal arme personen bin-
nen de stadsmuren van de besproken steden, 
en of de zogenaamde valse armen onder in-
vloed van protestantse traktaten ook strenger 
vervolgd werden door de stedelijke overheden 
in de Republiek.

Desondanks is Leden van één lichaam een 
boeiende discoursanalyse waarin de menta-
liteit tegenover armen in de Noordelijke Ne-
derlanden geschetst wordt en de aangenomen 
dichotomie tussen de laatmiddeleeuwse reli-
gieus geïnspireerde armenzorg en de rationele 
armenzorg uit de vroegmoderne tijd op ade-
quate wijze gerelativeerd wordt.

Jonas Roelens, Universiteit Gent
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Jan Hus
De ins en outs van een middeleeuws ketterproces

Het is geen overdrijving om te stellen dat de 
rechtszaak van Jan Hus (1371-1415) al eeuwen 
de gemoederen bezighoudt. Reageerden tijd-
genoten al verdeeld op de veroordeling en ver-
branding van deze controversiële Tsjechische 
priester, tot ver in de twintigste eeuw hebben 
historici heftig gediscussieerd over de kwestie 
Hus. Was hij werkelijk schuldig aan de kette-
rij waarvoor hij veroordeeld werd, of ging het 
hier om een onwettige en corrupte procesgang 
waarin de middeleeuwse kerk hardhandig af-
rekende met een prominent criticus? Te vaak, 
zo beargumenteert Thomas Fudge in zijn boek 
The trial of Jan Hus, wordt deze discussie ge-

voerd op basis van presentistische argumenten 
waarin moderne ideeën over een rechtvaardige 
rechtsgang de boventoon voeren. Fudge pro-
beert het proces daarentegen in te bedden in de 
juridische en theologische context waarbinnen 
het zich indertijd voltrok. Om het proces en zijn 
veelbesproken afloop echt te begrijpen, zo lijkt 
hij te willen stellen, moeten we de logica van 
het achterliggende systeem doorzien.

Om deze contemporaine denkpatronen te 
doorgronden, benadert Fudge het onderwerp 
op drie verschillende niveaus. In zijn eerste 
drie hoofdstukken schetst hij de bredere con-
text van het proces, historiograf isch (hoofd-




