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Samenvatting 
 

In dit proefschrift betoog ik dat de visuele en geschreven bronnen die betrekking hebben op 

Mathilde (*1156-†1189) inzicht geven in haar taken en verantwoordelijkheden aan het hof 

van haar echtgenoot Hendrik de Leeuw. Het Roelandslied, een munt waarop Hendrik en 

Mathilde zijn afgebeeld en het Evangeliarium dat zij bestelden staan centraal. Zij worden 

bestudeerd in combinatie met diverse geschreven bronnen en in de context van middeleeuwse 

ideeën over vrouwen en de mogelijkheden die vrouwen hadden om deel te nemen in de 

samenleving. Zo kunnen Mathildes activiteiten beter begrepen worden. Tegelijkertijd 

nuanceert een hernieuwde bestudering eerdere interpretaties die betrekking hebben op de 

datering van de objecten en hun betekenis. In deze studie staan vier thema’s centraal: 1. 

Vrouwen in geschreven en visuele bronnen; 2. Autoriteit en macht; 3. Vrouwen als ‘makers’ 

van kunst; en 4. Performativiteit. 

 Om een beter inzicht te krijgen in Mathildes taken en verantwoordelijkheden aan het 

hof en tevens een meer algemeen beeld van twaalfde-eeuwse edelvrouwen te krijgen, staat in 

hoofdstuk 1 het Roelandslied centraal. Deze tekst over de heldhaftige ridder Roeland werd 

rond 1173 door Mathilde en Hendrik besteld. Hoewel dit niet de enige tekst is die in één 

adem met Mathilde genoemd wordt, is het wel de enige die overtuigend aan haar gekoppeld 

kan worden. Door de epiloog nauwkeurig te bestuderen, wordt duidelijk dat de tekst te 

makkelijk aan Hendriks patronaat verbonden wordt. Dit is mede te danken aan het feit dat 

middeleeuwse kronieken en oorkonden echtgenoten vaak als opdrachtgevers van kunst en 

architectuur noemen, terwijl we uit andere bronnen soms weten dat het in werkelijkheid hun 

echtgenotes waren. Het is dan ook vreemd dat zulk opdrachtgeverschap steeds als ‘patronaat’ 

bestempeld wordt en niet als ‘matronaat’. Het Rolandslied laat niet alleen zien dat Mathilde 

als opdrachtgeefster beschouwd kan worden, maar maakt ook duidelijk dat het een bron is die 

inzicht geeft in de verantwoordelijkheden van middeleeuwse edelvrouwen. Zij treden op als 

verloofden, echtgenotes, moeders, heersers, regentessen en bemiddelaarsters. Hun taken en 

verantwoordelijkheden worden duidelijk als we door de list, het bedrog en het bloedverlies 

heenkijken. Tot op heden is dit te weinig erkend door literatuurhistorici die de tekst 

bestudeerden. 

 In hoofdstuk 2 wordt betoogd dat de bracteaat (een zilveren munt die aan één zijde 

beslagen is) waarop Hendrik en Mathilde zijn afgebeeld getuigt van het feit dat Mathilde een 

rol speelde als Hendriks echtgenote (consors). Het idee van partnerschap werd middels dit 

munttype gecommuniceerd. Dit idee is enerzijds aannemelijk gemaakt door de bestudering 



van de iconografie van de munt. Het is het enige type waarop Mathilde is afgebeeld. De 

scepter die zij vasthoudt duidt op heerschappij en autoriteit. Anderzijds pleiten er ook 

omstandigheden voor om de munt als uiting van gezamenlijke heerschappij te zien. Hendrik 

trok namelijk in januari 1172 naar het Heilige Land en keerde pas een jaar later terug. Deze 

periode bood Mathilde de kans om als plaatsvervanger op te treden, juist omdat zij zijn 

echtgenote was. Ik bepleit dan ook dat het munttype waarop Hendrik en Mathilde samen zijn 

afgebeeld een uiting is van gezamenlijke heerschappij. Dit wordt ondersteund door het 

herlezen van een passage uit Arnold van Lübecks Slavenkroniek (ca. 1210). Arnold was goed 

bekend met het reilen en zeilen aan het hof van Hendrik en diens familie. 

 In het laatste hoofdstuk staat het idee centraal dat de schenkings- en 

kroningsminiatuur in het Evangeliarium van Hendrik en Mathilde en het bijbehorende 

schenkingsgedicht beschouwd moeten worden in relatie tot ‘performativiteit’. Dit begrip is 

gekozen omdat uitdrukt dat er een handeling plaatst vindt, dat hiervoor een publiek is en dat 

er een speciale tijd en plek zijn waarbinnen de handeling plaats heeft. Bovendien suggereert 

de term ‘performativiteit’ een bewust bewerkstelligen van iets. In dit geval gaat het erom dat 

de constructie van Hendrik en Mathildes identiteit in woord en beeld die ik als handelingen 

opvat. Mathildes aanwezigheid in het Evangeliarium was een bewuste keuze en daarom van 

groot belang. Ze kan dan ook gezien worden als één van de ‘makers’ van het boek. In het 

algemeen maakt haar aanwezigheid in het Evangeliarium inzichtelijk dat van Mathilde – net 

als de vrouwen in het Roelandslied – verwacht werd dat ze verschillende rollen moest 

vervullen. Ze werd gezien als dochter van de Engelse koning, als echtgenote van Hertog 

Hendrik en in die hoedanigheid was ze ook de moeder van zijn kinderen. Bovendien werd ze 

beschouwd als steun en toeverlaat van de stad Braunschweig en de kerken aldaar. Meer 

specifiek betekent Mathildes portrettering dat ze bijdraagt aan de positie van haar echtgenoot. 

Haar koninklijke afkomst benadrukt de faam van Hendrik. Tenslotte is de betekenis van haar 

aanwezigheid onderzocht in relatie tot de H. Egidius, de titel ‘bedgenote’ (consorte thori) en 

de afwezigheid van de (met naam) genoemde kinderen. Op basis daarvan opper ik dat het 

Evangeliarium een votief geschenk zou kunnen zijn geweest als dank voor een eerstgeboren 

kind of in de hoop dat er een zoon geboren zal worden. 

 Dit boek, de eerste studie die geheel aan Mathilde gewijd is, laat het belang van 

kunstwerken als bron voor de bestudering van taken en verantwoordelijkheden van adellijke 

vrouwen zien. Samen met geschreven bronnen wordt duidelijk dat de meeste van Mathildes 

taken als typische vrouwelijk beschouwd kunnen worden. Dit betekent echter niet dat 

Mathilde geen autoriteit bezat en alleen deed wat haar echtgenoot wenste. Ik ben ervan 



overtuigd dat de visuele en geschreven bronnen aantonen dat Mathilde niet gemarginaliseerd 

was. Ze trad op als moeder, opdrachtgeefster en intermediair. Zodoende wordt duidelijk dat 

vrouwen – samen met mannen – de kern van de samenleving vormden. 

 


