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De meineed van Harald
Als er een lijst van wereldwonderen uit de Middeleeuwen zou bestaan dan zou het
Tapijt van Bayeux (Tapisserie de Bayeux) erop voorkomen. Het Tapijt is natuurlijk
geen tapijt, maar een borduurwerk, dat de geschiedenis uitbeeldt van de verovering
van Engeland door hertog Willem van Normandië – die na de beslissende slag bij
Hastings (1066) in de geschiedenis de bijnaam `De Veroveraar’ zou krijgen.
Het tapijt laat zich lezen als een stripverhaal: in een groot
aantal scènes worden de voorgeschiedenis, inscheping,
toe g ang tot
landing en de slag zelf behandeld. Het wandkleed moet uit
de l e z i ng va n
de tijd kort na de slag stammen
h et st u dium
en is een belangrijke bron van
g en e r a le i s
geschiedkundige informatie
Prof. dr. Piet Leupen
g rat is , i e dereen
voor de elfde eeuw: onder meer
is emeritushoogleraar
i s w e l kom!
over wapens, kleding, zeden en
middeleeuwse geschiegewoonten. We weten overidenis
aan de Univergens heel weinig van het Tapijt;
siteit
van
Amsterdam.
niet wanneer, waar, voor wie en in opdracht van wie het
Enkele specialisaties
gemaakt is. Daarom is er ook zoveel over gespeculeerd.
zijn stadsontwikkeTalloze hypothesen zijn geformuleerd, maar geen enkel
ling en koningschap in
antwoord geeft de deﬁnitieve oplossing.
de Middeleeuwen. Hij
Het centrale thema lijkt de eed van trouw aan hertog
heeft diverse publicaties
Willem van Normandië te zijn, afgelegd op de relieken van
op het terrein van zijn
de kerk van Bayeux door de Angelsaksische Harald, graaf
vakgebied op zijn naam
van Wessex en kandidaat voor de troon van Westminster.
staan, waaronder het
Maar ook Willem was kandidaat voor de Engelse troon.
boek Het meetlint over
Harald verbreekt zijn eed en wordt zelf koning van
Jeruzalem.
Engeland. Eedbrekers vallen onder het goddelijke gericht
– en God straft onmiddellijk, zo laat het Tapijt van Bayeux
ons weer eens duidelijk zien.
NB. Tijdens de colleges worden
door Home Academy opnames
gemaakt voor een uit te brengen
audio-cd.
www.home-academy.nl
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