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Der kinder sinnen, diet wel grondeert,
Sijn onbelast van eenighen bedrive,
Ghelijck een tafel reyn gheplaneert,
Daermen goet oft quaet in mach scriven.
Lambertus Goetman, Spiegel der jonghers
1488, gedrukt Antwerpen ca. 1510

Ter inleiding
Door de eeuwen heen is het menselijk geheugen omschreven met beelden die hun
sporen hebben nagelaten in het alledaagse taalgebruik. Iets kan bijvoorbeeld in je geheugen gegrift, gestampt of geprent staan – als een inscriptie in steen of hout, of als
letters of de afdruk van een zegel of stempel in was of op papier. Iets kan je daaruit ook
ontglijden, ontglippen of ontschieten en als je een geheugen als een zeef hebt, blijft
er heel weinig in bewaard. Wie over een goed natuurlijk geheugen beschikt, heeft een
geheugen als een olifant of als een ijzeren pot.
Nu hebben olifanten de reputatie dat ze een fantastisch geheugen hebben. De gelukkige bezitter van een goed geheugen wordt dus op dit punt met een olifant vergeleken. Die ijzeren pot daarentegen is een beeld voor het geheugen zelf. Zoals blijkt uit
bodemvondsten, werden potten van metaal of aardewerk in het verleden nogal eens
gebruikt als schatkist waarin muntgeld werd begraven. De ijzeren pot suggereert een
veilige en duurzame bewaarplaats voor kostbaarheden, mogelijk met de bijgedachte
aan de hersenpan.
Nog steeds zijn onderzoekers bezig met de vraag waar het geheugen zit en hoe het
werkt, maar de tijden veranderen en de beelden weerspiegelen dat. De psycholoog
Douwe Draaisma heeft in De metaforenmachine (1995) een intrigerend beeld geschetst
van de dynamische interactie tussen voorstellingen van het geheugen en technische
ontwikkelingen. Uitvindingen voor het vastleggen van beeld en geluid, zoals de camera obscura, de fonograaf, de fotografie en cinematografie, leverden nieuwe metaforen voor het menselijk geheugen en inspireerden speculaties over en onderzoek naar
de werking daarvan. De jongste loot aan deze telg is de computer. De benaming van
de functie ‘opslaan en bewaren van gegevens’ met de term ‘geheugen’ is natuurlijk een
metafoor. Inmiddels is de term ingeburgerd en wordt hij niet meer tussen aanhalingstekens gezet.
Naast deze recente innovaties zijn sommige klassieke beelden voor het geheugen
nog steeds springlevend. Daarbij zijn twee centrale metaforen verhelderend, omdat ze
verschillende aspecten van het geheugen belichten: het wastablet en de schatkist. Het
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wastablet, een met een laag was bestreken houten schrijftafeltje, dient om woorden of
beelden vast te leggen. Het beeld is ontleend aan een extern hulpmiddel voor het geheugen: het schrift, met het boek, de boekenkist of -kast en de bibliotheek als uitgebreidere varianten. Het beeld van de schatkist, ook al zo’n externe bewaarplaats, legt
de nadruk op een ander aspect van het geheugen: het dankt zijn waarde aan de kostbare inhoud. In beide beelden wordt het geheugen voorgesteld als een extern object,
afgesplitst en losgekoppeld van degene die informatie noteerde of opsloeg. Het wastablet suggereert dat het gaat om informatie die is vastgelegd in taal, in symbolen of in
andere tweedimensionale notaties. Het beeld van de schatkist en andere ruimtelijke
opslagplaatsen, zoals de voorraadschuur of de ijzeren pot, vraagt meer interpretatie.
Wat wordt er bedoeld met die schat of die voorraad, waarom is hij zo kostbaar? En in
beide gevallen: waar zit die inhoud dan en hoe kom je erbij?
In de middeleeuwen, toen boeken nog schaars en kostbaar waren, speelde het geheugen een belangrijke rol bij het opslaan en de overdracht van kennis. Er werd dan
ook veel zorg besteed aan scholing van het geheugen en aan de selectie en het beheer
van het mentale bezit. De geheugentechnieken die tot het klassieke erfgoed behoorden, bleven in aangepaste versies zowel in het Latijn als in volkstalen in omloop. Een
goed gestoffeerd geheugen werd daarbij niet alleen op zichzelf hoog gewaardeerd; het
droeg bovendien bij tot wijsheid en inzicht en daardoor uiteindelijk tot het zieleheil.
Een gemeenschappelijke trek van vrijwel alle hulpmiddelen voor het geheugen is de
inzet van de verbeelding, die men zich voorstelde als de opslagplaats van zintuigelijke
waarnemingen. De meerderheid van de mensheid kan visuele beelden veel beter en
makkelijker onthouden dan waarnemingen van de overige vier zintuigen. Daarom is
visualisering in mentale beelden een krachtig hulpmiddel voor het geheugen. Vandaar dat allerlei abstracte begrippen in beeld en tekst door concrete gestalten worden voorgesteld. Ook het geheugen zelf neemt nogal eens een allegorische gestalte aan
en dat kan heel verschillend uitpakken. Zo wordt Memoria in Ripa’s Iconologia (1593)
afgeschilderd als ‘een vrouw van middelbare leeftijd, met een juwelenkistje op haar
hoofd, in het zwart gekleed, die met de duim en wijsvinger van haar rechterhand aan
haar rechter oorlelletje trekt en met haar linkerhand een zwarte hond vasthoudt.’1 Alternatieve voorstellingen van Memoria in woord en beeld schrijven haar verschillende gezichten toe, overigens ook naar de letter: in de veertiende-eeuwse allegorische
Pelgrimagie van Guillaume de Diguville heeft de dienstmaagd Memorie alleen ogen in
haar achterhoofd; Vrouwe Ghedinkenisse in Jan Praets Speghel der Wijsheit, kort na en
deels onder inspiratie van de Pelgrimage geschreven,2 heeft twee gezichten, een voor en
een achter. Versche Memorie in Den Camp vanden Doot van Jan Pertcheval (ca. 1500) is
een beeldschone, leeftijdloze prinses, die God in de ziel geplant heeft. Zij beheert een
immens kerkhof vol prominente overledenen.3 Chastelains Fleurie Memoire, een van de
1 Zie onder, p. 146-147.
2 Zie Reynaert 1983, p. 43-46, en onder, p. 190-192 en p. 201-202.
3 Zie onder, p. 147-149.
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Douze dames de Rhéthorique (ca. 1464), is met haar zusters, van wie Vieille Acquisition en Multiforme Richesse haar het meest verwant zijn, onmisbaar voor de dichtkunst.4
Het onderwerp ‘memoria’ staat internationaal zeer in de belangstelling. Na het pionierswerk van Helga Hajdu, Paolo Rossi en Frances Yates verschenen belangrijke studies van onder meer Mary Carruthers en Janet Coleman.5 Maar ‘memoria’ is een heel
breed begrip, en niet alleen het gezichtspunt maar ook het object van deze auteurs
loopt nogal uiteen. Het geheugen dat in dit boek centraal staat, is primair het vermogen van een menselijk individu tot het bewust opslaan en terughalen van informatie
die om wat voor reden dan ook belangrijk is, al dan niet met gebruikmaking van de
daarvoor bestaande technieken, de geheugenkunst. Dit boek bespreekt deze opvattingen aan de hand van geschriften uit de Lage Landen. Het gaat dus niet over de collectieve monumentale nagedachtenis-memoria, en evenmin over de nostalgische autobiografische terugblik. De esoterisch en magisch getinte verschijningsvormen komen
maar heel zijdelings ter sprake.
We zullen om te beginnen aan de hand van enkele voorbeelden vaststellen, dat ook
deze beperkte optiek nog een scala aan voorstellingen op levert. Vervolgens wordt een
globaal beeld geschetst van de opvattingen over het natuurlijke geheugen en de geheugenkunst in de middeleeuwen, die niet alleen een praktische maar ook een morele
en religieuze dimensie hebben. Dan komt een aangeklede teksteditie van een spannende tekst over het geheugen en mnemotechniek. Het laatste deel van dit boek bestaat uit materiaal dat dient als documentatie, illustratie en toelichting bij het voorafgaande.
Tenslotte verzoek ik de lezers het volgende:
[…] ist oec dat ic yet dolende ben in minen redenen, mids verghetelicheden ofte anders waer
omme, dat si dit boec corigieren moghen ende setten in rechten weghe der waerheit. Want
dinghen, diemen over lanc ghesien heeft, worden wel vergheten; ende die memorie des
menschen en mach alle dinc niet verstaen noch onthouden.6

4 Zie onder, p. 181-183.
5 Zie voor titels de bibliografie i.v. Hajdu 1967 (eerste druk: 1936), Rossi 2006 (eerste druk 1960) en Yates 1988
(eerste druk 1966); Carruthers 1996 (eerste druk 1990) en Coleman 1992.
6 Mandeville 1908, p. 5.
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Deel I
Geheugen in drievoud
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I.1  De verschillende gezichten van
het geheugen

Volkstalige teksten uit de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd weerspiegelen het
belang en de waarde die in deze periode aan het geheugen werd gehecht. Ook in materiaal uit onze regionen is heel wat te vinden over de aard, de werking en de functies van
het geheugen. Een eerste verkenning levert een caleidoscopisch beeld op.
Het geheugen komt ter sprake in een breed en zeer gevarieerd scala van teksten: in
verhandelingen over anatomie en chirurgie, over welsprekendheid en muziek, over
de ziel en de schepping, over meditatie en andere devote oefeningen, in allegorische
en epische teksten, in lyriek en ga zo maar door. Dan blijkt al snel dat de bonte variatie van voorstellingen en metaforen die we aantreffen uitdrukking geeft aan het wisselende perspectief en doel van deze uiteenlopende teksten. Maar bovendien komen
zelfs binnen één en dezelfde tekst wel voorstellingen van het geheugen voor die in verschillende tradities wortelen. Zo vinden we, direct na elkaar, twee op het eerste gezicht
nauwelijks verenigbare beschrijvingen van het geheugen in de Tafel van den Kersten Ghelove, die aan het begin van de vijftiende eeuw werd geschreven door Dirc van Delft, de
geleerde hofkapelaan in Den Haag.
De Tafel is primair een geloofsleer voor leken maar biedt ook een schat aan gegevens
over de materiële wereld. Deze ‘populairwetenschappelijke’ informatie over onder
meer de kosmologie, de meteorologie en de geografie paste voor Dirc en zijn publiek
naadloos in hun voorstelling van de wereld als schepping van God. In het ‘boek der
natuur’ zijn velerlei waardevolle morele en religieuze lessen ingeschapen. Dirc presenteert gegevens over de kosmos, de natuur en de mens in een kader dat ook bij de grote
encyclopedisten van de middeleeuwen wel gebruikelijk is: hij bespreekt de schepping
dag voor dag en zo komt hij op de zesde dag bij de mens.
Na enkele algemene opmerkingen komen eerst de vijf uitwendige en vijf inwendige zinnen van de mens aan de orde. Over de vijf zintuigen walst Dirc nogal snel heen:
De mens heeft vijf uitwendige zintuigen, namelijk het gezicht, het gehoor, de smaak, de
reuk en het gevoel. Maar omdat hij ze overwegend met de dieren gemeen heeft, zal ik het
daar niet over hebben, hoewel er veel filosofische verhandelingen over geschreven zijn.1

1 Cap. 11; zie voor de oorspronkelijke tekst onder, p. 149-153.
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