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staafles

Arn. r Be.-kenbasttekst Novgorod nr. 4g7 (d.e originele n van de berkenbastteksten
uit Novgorod worden rnerende els bewaard in he t Novgorods Verenigci Staatsmuseum en het Staats-Historisch Museum in Moskou, zie ook www.gramoty.ru).

Dezebtldra1e geeftínzícht inalÍeåaagsebriefies uit mtð"de\eeuwsRwland.enScanáínqvte
áieníet ophet gehrulkelijke perkament oJpapíer werãen geschteven, mss( 0P stukjesberkenbast enkleineh.outeftstcafles.]t/,etname san åeh.and,vanbríevenopberkenbastworàt
debtlzond.ere

wljzevan

communíceren gelllustreerá.Dekoerier speelåe vaak eenbelang-

rtjke roIbtl àe overàrachtvan áe geschrevenboodschap, àíekon wordenverwoord'
áirecr. gesprektussen d.e aþenáer

al"s een

ofkoeríer en de ontvønger.

Berkenb as t
In mìddeleeuws Rusland verliep alleclaagse communicatie via brieven die geschreven werden op stukjes berkenbast.' Dit gebeurde met narrle in de noordwestelijke handelsstad Novgorod en wr1c1e omstreken.' De meesre brieven
werclen verstuurd van ofnaar de stad, so1¡s van of naar een nabijgelegen dorp,
soms over een afstand van meer clan duizend kilometer. De brieven gingen
meestal ovel handel en het beheer van grootgrondbezit buiten de stad: transacries en prljzenvan goederen, tribuutheffing en schulden clie geînd - ofjuist
betaald --ûroesten worden, handelsconÉlicten en anclere problernen dte zích
hac{den voorgedaan en opgelost moesten worden.
Zo schrtlfte en zekere Boris op het eind van cle veertiende eeuw aan Nastasja:
'Zodra dezebrtef aankomt, stuur lrre een mân op een hengst, want ik heb hier
veel te doen. En stLlllf een hemcl; ik ben een hemd vergeten'. En melclen Loeka
en Ivan aan hun compagnon Snovid in de twaalfde eellw: 'We rlaken het beiden goed. We hebben het onze al verkocht. De Griekse waar hebben we iriet gekocht. Zoek dus overzeese waar'.
Van dergelijke berkenbastteksten ztjn er sincls r95r zo't:t 1L5o gevonden,
tiit de periode tussen vlak voor 1o5o en r5oo, waarbij het leeuwencleel van de
vondsi.n (ro5o stuks) afkomstig is r-rit Novgorod.' In het centrum van de stad
graven archeologen elke zorrrer in de zuurstofarme kleigroncl die organisch

materiaal, dus ook berkenbast, uitstekend conserveert. Afgelopen selzoen
(zorz) zljn er ûreer dan dertig nieuwe documenten bggekomen, waaroncler
twee waarin de reeds genoemde Loeka en Snovid weer figureren. In een daarvan bericht Loeka vanuit het noordoostelijke achteriand van Novgorod clat
ze ger.:n eekhoornvellen hebben gekocht (waarschijnlijk vanwege de te hoge
vraagprgs) en schrijft hrj ook: 'We hadden al thuis rrroeten zijn,maar de wegen
z11n onbegaanbaar'.

Het gaat in de opgegraven brieven niet alleen over handel en geld. Elk
denkbaar thema dat over een afstand gecommuniceerd rnoest worden, komt
op berkenbast aan c1e orcle: diefstal, juridische conflicten, hongersnood, oorlogsdreigingen, beschuldigingen van bestialiteit, liefdesperikelen, huweh;ksaanzoeken, klooster- en kerkzaken, etlzovoot:t. Daarnaâst werd berkenbast
gebruikt voor oncler andere de acLninistratie van schulden, inkomsren en uitgaven, voor kladversies van testaûrenten, liturgische teksten voor persoonlijk
gebruik, bezweringsformules, en rnaakten kinderen er ook schrijfoe feningen
en tekeningen op.
Een voorbeeld van een alledaags brieÇe is de uitnodiging uit het midc{en
van de veertiencle eeuw fafb. r):
Croet vrn Cavril.r Posrnja:r:rn rnijn zwrger, pcetoom Grigorj.r err aan mijn
zLTsteÍ Oelita. Mogen jullie naar de stad komen tot mijn genoegen. En mogen jullie ons woord niet vergeten. God geve jullie vreugde. Wrj allen z'¿,Ilen
jullie woord niet vergeten.

Als er in berkenbastbrieven gesproken worclt over 'de stad', dan wordt daar
doorgaans Novgorod mee bedoeld. Daar is ook deze brief(nummer 497) opgegraven. Dít zott dus betekenen dat de brief he tzij nooit is verstuu.-d, hetzij is
teruggekomen van buiten de stad. Hebben de geaclresseerden Grigorja en Oelita hem meegenomen? Waarom zouden ze? iHet gaat immers om een vrienclelijke tiitnocliging van irur-r naaste familielid Gavrila. Er staan verder ook geen
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riadere gegevens in die ze wellicht moesten onthollden vooÍ wanneer ze trt
de stad waren gearriveercl: geen tijdstip, geen verdere plaatsaandaiding, zelfs
geen specifieke reden voor de uitnocliging. Gaat het misschien om een officieel
feest, zoals bijvoorbeeld een bruilofr? Ook claarvan hebben we een getuigenis
op berkenbasr, in een brief die srerk doet denken aan die van Gavrilâ: 'Groet
vin Oksinja en Onanija aan Roclivon en rnijn zústet Tatjana. Kom naar cle stad
voor aanstaancle zondag. Ik ga mijn dochter weggevetì en mijn zllster moet bÙ
de ceremoni e aanweztg zíjn. En ik buig zeer îederig voor mijn heer Rodivon
en rnijn zLrster:'. Deze berkenbastbrief is eind veertiende eeuw verstuurd vannir'de srad' en in zoo4 opgegraven in Staraja Roessa, ongeveer honderd kilometer ten zuJden van Novgorod.
rJoe zit het dan met Gavrila's brief? Als we cle bt-ief nog eens goecl Iezen, dan
roepr cle laarste zinvragen op: 'Wrj allen zullen jullie woord niet vergeten'.
Waar slaat deze mededeling op? Aanvankelijk werd in cle vakliteratllLlf gedacht dat Gavrila in zljnbrief twee zaken aan de orcle stelt: (a) ee n uitnodiging
om naar cle stad te komen om hem te bezoeken en blijkbaar ookzljn familie (er
staar: 'En mogen jullie or1.t woord niet vergeten'); [b) in de laatste zin een positief antwoord op een eerdere uitnodiging van c1e kant van cle twee ge adresseerden Grigorja en Oelita. Dar is in commllnicatíel opzicht nogal vreemcl, want
je zott verwachten clat Gavrila eerst die eerdere uitnodiging aanvaardt en Pas
daarna een tegenuitr-rodiging aan dezellde Partij doet.
De rare wending op het eind van de brief en het feit dat de briefis gevonden
op de plek van de aízender kunnen worclen verklaarcl wanneer we cle laatste
zinlezenals het anrwoorcl van Grigorja en Oelita op de uitnodiging die Gavrila verwoordt in de voorafgaancle zinnen. Daarbij echoën Gavrila's woorden'En
mogen jullie ons woord niet vergere n' op v^nzel.fsprekende wljze door in het

anrwoord: 'Wij allen zullen jtillie woorcl niet vergeten'. Debnef zoals boven
afgebeeld is clus inclusief het antwoord terllggekomen brj de aízendet, ntaat
moet er in eersfe instantie als volgt, in gefotoshoPte vorm, zoîder de laatste
clrie regels die het antwoord bevatten, hebben rttgezren(aÍb. z):

ì
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,',

{._

lth
t
::,î

Aps.2,

Ber-ke

nbasttekst Novgorocl m. 4g7, in bewerkte versie, zoncle r het antwoorcl.

Als we nu de eerste afbeelcLng vergelijken met de rwecde, dan valr ûrereen op
dat het handschrift van de laatste drie regels zonder twijfelhetzelfde is als dat
van de voorafgaande te kst. Niet alleen paleografisch, maar ook orrhografisch
en grammaticaal is nummer 497 volsfiekt homogeen.
Het meest voor cle hand liggencle scenario is dat het de koerier rnoet zijn geweest die in naam van Gavriia de uitnodiging in Novgorod heefr opgetekend,
daarna met de brtef naar Grigorja e n Oelita buiter-r de stad is gegaan, hun anrwoorcl direct onder de uitnodiging heeft geschreven (zonder verdere epistolaire plichtplegingen zoals een aanhef en slotformule), en toen weer mer de brief
is teruggekeerd naar Gavrila. Dat de laatste clrie regels op een ander schrijÊ
lrrofirent zijn opgetekend dan de voorafgaande regels, kunnen we zien aan de
kronkelige manier waarop de woorden in de berkenbastzrjngekrast; Gavrila's
oorspronkelgke uitnodiging daarboven is in nette rechte regels geschreven.
Het lijkt wel alsof de koerier het anrwoord inderhaast,blj wljze van spreken
met her stuicje berkenbast op z'n knieën, heelt zítten inkrassen.
Uit het geschetste scenario mogen we overigens niet afleiden dat Gavrila,
Grigorja en Oelita niet zelf konden schrijven. Er zljn voorbeelclen vân ûreerdere berker-rbastbrieven van een en deze]"fde a{zonder in verschillende handschriften. h-r enkele gevallen weten we clat de afzender van ûreervoLldige correspondentie een hoge maatschappelijke positie bekleedde en ongetwijfeld
geletterd was; hrj moet de gewoonte hebben gehacl om zowel zeIfbrieven te
schrijven als zljn post uit te besteden cloor brieven te dicteren.a

De rol van de koerier
We weten clat de koerier in correspondentie op berkenbasr vaak een beiangrrjke rol speelde. Hr.1 was niet zo maar ien-rand die post van A naar B transporteerde. Zoals numm er 497 laat zíen,kon hij ook de schrijver van de boodscl-rap
zijn. In andere gevallen wordt de koerier impliciet of expliciet genoemd in cle
búeí zoals brjvoorbeeld in de volgende korte instrucrie uit de eersre helft van
de twaalfde eettw:'VanZjirjata een groer aan Radjata. Geef aan deze (man) wat
hij heeft gezegd - dat graan' . Zlirjata heeft bhjkba ar'deze (manJ' net zíjnbúef
op pad gestuurd om brj Radjata het graan op te eisen; de briefis inzekerczin
een schriftelijke autorisatie van een gesproken mededeling ('wat hij heeít gezegd') door de koerier.
Een ander voorbeeld van de 'uitgebreicle ro1' van de koerier is het volgenc{e
bericht, ook uit de twaalfde eeuw: 'Van Pavel uit Rostov aanBratonezjko. Als
het schip van de Kiëver (al) is gestuurd, informeer dan de vorsr daarover, opdar
noch jij noch Pavel een slechte naam krijgt'. Terwijl de brief afkomsrig is van
Pavel, vinden we dezelfde naam terug op het eind van her berichr. Het is niet
waar:schrjnlijk dat we te maken hebben met twee verschillende Pavels; in clat
geval zouden ze door nadere bepalingen van elkaar onderscheid. en zljn.
Net als in het geval van nllmmer 497 kannen we ons voorstellen dat ook
deze brte{ door de koerier is geschreven. Daarbrj heeft hij het slot opgetekend
vanuit zijn eígen perspectief als mondelinge overbrenger van het berichr. In
zljn eigen clirecte rede geeft hr; de woorden weer die hU tegenover de geadresseerde zal uitspreken: '... opclat noch jrj,Bratonezjko, noch Pavel, dienijnaar jou
heeft gestuurd nLet deze ínstrttctíe, een slechte naarn krijgt' . ZoaIs Giles Constable
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her al in de jaren zevencig heeft verwoord: 'Brieven ontstonden als mondelin
ge berichten, wanneer gesproken taal vanwege de afstand onmogelijk was. De
oudste brieven hadden de vorm van instructies aan koeriers, als herinnering
aan wat ze moesten zeggen tegen de ontvangers'. 5
Een parallel met papyrus
Nummer 497 is uniek in het corpus berkenbastteksten; er zijn geen andere
voorbeelden van een brief plus een antwoord in hetzelfde handschrift. Wat
wel is overgeleverd is een brief met een reeks instructies op de buitenkant van
een berkenbast ('Van Ivan aan Dristliv') en het in een ander handschrift opge
tekende antwoord op de binnenkant ('Van Dristliv aan Ivan'). Opmerkelijk is
dat van de buitenkant alleen de onderste laag van de berkenbast bewaard is ge
bleven; de tekst is nog wel zichtbaar, maar er zitten behoorlijk wat lacunes in.
Wellicht heeft Dristliv de bovenlaag voor zichzelf gehouden als kopie toen hij
6
zijn antwoord op de andere kant schree£ Voor een exacte parallel van num
mer 497 moeten we naar een ander corpus kijken, namelijk naar brieven op pa
pyrus uit het oude Egypte, meer in het bijzonder naar P.Leid.Insc. 42 uit de Ro
meinse periode (tweede eeuw na Chr.). Deze zwaar beschadigde Griekse tekst
bevat ten eerste een brief van een zekere Heras aan haar zuster Taphes, waarin
ze onder andere schrijft: 'J e moet weten dat ik je twee keer heb geschreven en
dat je op geen van de brieven geantwoord hebe. Ontvang van [lacune] zandklett
rige sandalen en een haarhemd en .. .'. Ten tweede staat meteen onder de tekst
het volgende korte bericht dat het antwoord moet zijn op Heras' brief en de
meegeleverde goederen: 'Aan Heras, mijn zuscer, zeer veel groeten. Bovenal
bid ik dat je in goede gezondheid bent. Ik schrij f je, voordat ik kom, om je te
bedanken voor de kleren. Ik bewijs eer (aan de god) namens jou'. Verder staat
op de achterkant van de papyrus nog hec adres: 'Naar Philadelphia, geef aan
mijn zuster Heras'. Brief en antwoord zijn, net als in her geval van berkenbast
tekst nr. 497, in hetzelfde handschrift en de uitgevers concluderen terechc: 'De
twee brieven zijn geschreven door dezelfde persoon op verschillende momen
7
ten, dus de bezorger van de brief fungeerde waarschijnlijk ook als schrijver' .
Noorse runenst aafjes
Terug naar de Middeleeuwen. Het Oudrussische berkenbastcorpus is een uit
zonderlijke verzamel.ing van persoonlijke brieven en andere private schrijfsels,
zowel in omvang als in reikwijdte van onderwerpen die vele facetten van het
dagelijkse leven belichten. Het corpus is echter niet geheel uniek voor middel
eeuws Europa. De meest verwante verzameling bestaat uit meer dan zeshon
derd runeninscripties afkomstig van de Bryggen-werf in Bergen, Noorwegen
(afb. 3), die in 1955 na een grote brand in de binnenstad zijn opgegraven. Lacer
zijn ook op andere plekken in Noorwegen en elders in Scandinavie vergelijk
bare runeninscripties gevonden. Ze stammen uit ca. 1150-1350 - dus uit min
of meer dezelfde periode als de berkenbastbrieven - en zijn gekerfd in smalle
houten staafjes (in het Oudnoors runakefli genoemd). 8
Op het eerste gezicht doen de teksten op die houren staafjes erg denken aan
teksten die op berkenbast zijn overgeleverd. Vergelijk bijvoorbeeld de volgen
de handelsbrieven, administratieve notities en huwelijksaanzoeken:

Berkenbastcorpus (nummer 439, ca.

Runencorpus (nmnmer B 43 2 / N 650, voor

1200-1220)

1332)

+ Van Moisej aan Spirko. Als Matej de lading niet van jou genomen heefr, smur
haar clan met Proes naar mij. Ik heb het tin
en het load en al het smeedwerk verkocht.
Ik hoefniet meer naar Soezdal re gaan. Drie
ladingen met was zijn gekocht. Je moet
hierheen komen. Stuur tin mee, ongeveer
vier maten en een paar rode koperplaten.
En betaal her 2:eld per om2:aande.

Eindrioi, je moet me dit geven: twee maten
en drie vaten, en anders [als je niet kunt?]
zestien maten. En Eindrioi, je moet dat
graan nemen dat Berg!Jorr mij verschuldigd is. Nier minder clan zestien ma ten
moet je nemen; indien niet, neem clan
niks. En ik vraag mijn vader ofhij me drie
vaten wil geven.

Berkenbastcorpus (nummer 926, ca. 1200- Runencorpus (nummer B 095 / N 655, voor
1220)

1332)

4 3rivna's voor Techons paard. Aan zijn
zoon: een wivna. Aan Miki for: vij fenhalf
korna en een wivna. Aan de zoon van Gjoelopa: 7 koena's. Aan de man uit Pskov: achtenhalfkorna. Aan Domasjko: achtenhalf
reza,ia. Voor zout: een koena. Voor de vis: 2
koena' s. Voor visolie: 9. Wat de visingewanden betreft: 4 veksja's.
Berkenbastcorpus (nummer 377, ca. 1280-

Baror: bijna anderhalfry(ir. V(gi. Heinrekr
twee erto3. Slecht zilver. V(3 i. Ingimundr
Schaap: tweeenhalfertog. V(3 i.
(V(3 i = Latijn vidi 'ik heb gezien'; in deze
context een bekende boekhoudersterm.)

1300)

Runencorpus (nummer A 74 uit Lom, ca.
1300)

Van Mikita aanAna. Trouw met mij; ik wil Havaror stuurt Guony Gods groet en zijn
jou en jij mij. En Ignat Moisejev is gemi- eigen vriendschap. En nu is her mijn volge ...
ledige wil om je hand te vragen, als je niet
met Kolbeinn wil zijn. Overweegje huweliik en laat me je wens weten.
Op basis van deze en andere mogelijke vergelijkingen tussen de corpora van
de twee middeleeuwse steden (beide een konror, dat wil zeggen een buitenland
se handelsvestiging van de Hanze) is her verleidelijk om te generaliseren over
hun communicatieve functie in her alledaagse Leven. Toch is een dergelijke
vergelijking gevaarlijk. Wat betrefr Novgorod wijzen her aantal teksten en de
diversiteit van hun inhoud op een situatie waarin correspondentie en admini
stratie op berkenbast een integraal onderdeel waren van de organisatie en het
funccioneren van de samenleving.
De aard van het corpus uit Bergen laat een dergelijke conclusie daarente
gen moeilijk toe. Opvallend is dat de hoeveelheid correspondentie uit deze
stad slechts een fractie is van de totale verzameling runenstaafjes; minder clan
twintig brieven en kleine notities zijn overgeleverd. De vondsten uit Bergen
hebben bovendien grotendeels met handel te maken. Andere onderwerpen
die op de houten staafjes worden aangesneden zijn schaars: her boven geci
teerde huwelijksaanzoek is elders in Noorwegen gevonden, in her dorpje Lorn
in Nord-Gudbrandsdal.
Anderzijds vinden we in hec gehele runencorpus tekstgenres die op berken
bast afwezig of zeldzaam zijn: rond de honderd houten staafjes met poetische
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reksten (waaronder tientallen in het LatijnJ eil ongeveer zes-tig rlrnenstaafies
mer her ì-unenaifabet. Het relatie I grote aantal van deze fuþark-inscripties doet
mavermoed.en ð"at ze ntetalleen voor áidactisch gebruik warerr, maar ook e en
dergelijke
komen
berkenbast
Op
hadden.
íunctie
ornamenrele
of
puur
gische
maken ze niet meer clan een
flcyrillische) alfabetten weliswaar ook voor, maar
enkele-reden.is om te veroner.geen
uit,
waarbij
corpus
totale
het
pio..r-rr van

NorrN
r

De aanduidir-rg'middeleeuws

Rusland'is

5

niet helemaal onproblematisch. Het gaat
hier grof gezegd om het grondgebied van
Europees Rusland, met daarbij

Wit-Rus-

G. Co ns tab le, Lett er s and,

I

ett er - coII e cti ons,

Typologic dcs Sou rces du Moyen Age Occidental r7 {Turnhout t976) t4.
6

Over de technische kant van schrijven op

land en Oekraïne. In de vakliteratuur ver-

berkenbast zie Schaeken,

ãerstellen dat ze iets anders weergeven dan louter schrij fo efeningen.

mijdt men de term Rusland doorgaans

kenbast

Eeuwigheid en vergankelijkheid
Voor een gã.d begrip u"r-, h., gebiuik en de functie van middeleeuwse brieven
op berkeri"rr ..fdl. op r.rrr.nrt.afies is het belangrijk om.ze binnen hun eigån specifieke conrext'urr-, orrl. en geschreven tradities te bestuderen. welke
ã.krtår"g.r, werden voor weike tekstsoorten gebruikt en cloor wie?
Het bãrkenbasrcorpus geeft ons dankztj ztjn omvangen variatie het besr inzichtindeze kwestie, i" ã;, geval uiteraaid toegespitst op de situatie in middeleetiws Rusland. Het kostúare perkament was bedoeld voor teksten in het
publieke domein, reksren die in principe openbaar warerì voor de betreffende
soci"le d.oelgroep, reksten die bovenal een dwu:rzaam karakter hadden: liturgisch. geschrifterl oorkon.len, verdragen, kronieken, testamenten. Berkenbast,
clat n"iets kostte, werd gebruikt in het private domein, voor teksten met een
pragmatische inhoud .-r-, ..t-t sterk efemeer karakter, zo sterk dat ze soms niet
een gesproken mededeling in een schrifrehlke verpakking. In de
"¡"clan
^rZ,
Franklin: 'schrijvers van perkamenten manuscripten keSimon
woorden van

gevoelig ligt.

omdat die in Wit-Rusland en

ken met een schuin oog naar de eeuwigheid; afzenders van berkenbastbrieven
ztllennauwelijks g.r.L.rd hebben op de nieuwsgierige vasthoudendheid van
toekomstige archeologen'.n
Dit neeÃt ,riet we,|dat beide werelden, die van perkament en die van berkenbast, in elkaar kond.n overlopen. Een direct bewrjs hiervan is een tekst op
berkenbast (midden rwaalfde eeuw) die gaat over een serieus juridisch conflict en die eìndigt met de instructie: 'En jtj, Stepan, schrijf dit over op perkament en h.t stuur het weg'. Of neern, tot slot, de correspondentie tllssen twee
monniken (begin twaalfde eeuw), die ongetwijfeld in hun professionele leven
gewendrv"i.r-r"""r-, liturgische en andere religieuze teksten op perkament en
äisschien zelfs als kopiisten in hun klooster werkza^rîwaren, maar die in de
private sfeer grepen niar een stukje berkenbast voor de volgende boodschap:
icro., var-r Efr-em aan mijn broer Isoechlja. Zondet nagevraagd te hebben ben
je boos geworden. De abi liet me niet gaan, en ik heb vetlof gewaagd, maar hij
heeft me samen metAsafnaar de stadhouder gestuurd om honing. En we kwamen samen aan roen er al geluid werd. Waarom ben je dan boos? Ik ben altrjd
brj je. Maar her is bescha--.rd uoo, me dat je kwaad tegen me spreekt. En toch
giorr. rk jr, mijn dierbare broer, hoewel je zo spreekt. Jij bent de rnijne en ik
ben de jouwe'.

h-r

Oekraïne

7

plaats daarvan worclt de

P

ar chnents

andw axed

f ablets

middeleeuwse bronnen voorkorr-rt. De

Papyrologica Lugduno-Batava XXV (Lei-

in

r.he Leíden

P

apyr olo gical Institute,

den e tc. r99r) ry8 (editie van

zilnvrljwel allemaal gevonden

P.Le

id.lnst.

4z aldaar op r77-r8o + afbeelding XXVII).
Zte ook: R.S. Bagnall en R. Cribiore, l,Vom-

op wat nu Russisch grondgebied is.
Deze bijdrage is gr-otendeels gebaseerd

en's Letters Jrom AncientE¿1pt (3oo BC-AD SooJ

op : J. Schaeken, Stemnten op b erkenb ast.
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