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Voorwoord d 

Wijj  hebben allemaal zo onze eigen, gekleurde herinneringen, waarmee we 
eenn persoonlijk verleden creëren. Hierdoor hebben we een beeld van onszelf, 
enn dat is wel zo prettig. Tegelijk is er ook zoiets als een collectief verleden. 
Wee hebben om zo te zeggen een 'collectief geheugen', waarin we beelden 
vann de geschiedenis van een volk, dorp, klasse, kerkgenootschap of andere 
gemeenschapp bewaren. Die geschiedenis hebben we soms zelf meegemaakt, 
maarr vaker niet. 

Aann het verleden valt niet gemakkelijk te ontkomen. Niet iedereen zal 
beseffenn dat ideeën over de natie waartoe hij behoort, deel uitmaken van 
hett collectieve geheugen. Veel mensen voelen behoefte om de alledaagse 
werkelijkheidd in perspectief te plaatsen en te overstijgen. Ze construeren een 
verleden,, en geven daarmee tegelijkertijd richting aan de toekomst. Want 
inn historische voorstellingen liggen dikwijl s verlangens en verwachtingen 
opgetast.. Daarom zijn ideeën over het verleden allesbehalve onbelangrijk. 
Integendeel,, zij sturen ons handelen - soms ten goede, soms ten kwade. 

Zowell  in ons persoonlijk als in ons collectief geheugen sluimeren ook 
misvattingen.. Sommigen proberen het verleden te verzwijgen, vooral waar 
hethet pijnlijke facetten betreft. Maar ook dan zijn zij op bepaalde wijze ge-
kluisterdd aan het verleden. Trouwens, vroeg of laat komen anderen de lege 
plekkenn aanwijzen en opvullen. Geschiedkundige voorstellingen, dat zit in 
hunn aard, kunnen worden ontmaskerd en weerlegd. Maar de geschiedenis 
zelff  verdwijnt nooit. Dat is nu eenmaal haar lot. 

Ditt boek gaat over het collectieve geheugen of, zo men wil, de histori-
schee herinnering. Om direct aan alle misverstanden een einde te maken: de 
inrichtingg van het verleden is zeker niet alleen het werk van geschiedschrij-
vers.. Ook denkers, schrijvers, dichters, schilders, architecten en anderen 
gevenn vorm aan het verleden. Daarom komen zij hier allen uitgebreid aan 
hett woord. 

Voorr velen van ons spreekt het middeleeuwse tijdvak tot de verbeelding. 
Datt was in het verleden niet anders. Sommigen probeerden de erfenis van het 
tijdvakk ruw van zich af te schudden. Anderen probeerden de Middeleeuwen 
opnieuww tot leven te brengen - in politiek en recht, letterkunde en liturgie, 
drukletterss en gebouwen, kortom: in denken en doen. In de inleiding van dit 
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boekk maken drie voorbeelden aanschouwelijk hoezeer de Middeleeuwen het 
historischee bewustzijn in Europa en Amerika hebben beheerst. In het eerste 
wordtt getoond hoe de Franse 'burger-koning' Lodewijk Filips het 'feodale' 
middeleeuwsee verleden trachtte te bedwingen in zijn nieuwe museum te 
Versailles.. Het tweede voorbeeld laat het licht vallen op burgers van de 
Verenigdee Staten, die een eigen middeleeuws verleden creëerden. Het laatste 
voorbeeldd gaat over Duitse, Russische en Franse wetenschappers die zich 
sterkk maakten voor de Nieuwe Middeleeuwen. 

Dezee studie heeft de vorm van een drieluik. Het linkerpaneel toont 
eenn middeleeuwse figuur: Karel de Grote. Vanaf de negende eeuw is de 
herinneringg aan de legendarische vorst levend gehouden, zowel in de serieuze 
kunstenn en wetenschappen als in populaire voorstellingen. Stap voor stap 
volgenn we het Nachleben van de middeleeuwse keizer. Allengs wordt duidelijk 
datt groepen mensen steeds een andere Karel de Grote schiepen. 

OpOp het - brede - middenpaneel zijn de portretten van zeven personen ge-
schilderd.. Vanuit verschillende interessen en nationale achtergronden blik-
tenn zij terug op de Middeleeuwen. De Italiaanse geschiedschrijver en filosoof 
Lodovicoo Muratori opent de reeks. Hij toonde afkeer én bewondering voor 
hethet middeleeuwse tijdvak. De tweede in de rij , de Franse diplomaat en schrij-
verr Francois-René de Chateaubriand, had oog voor middeleeuwse letter-
kundee en bouwkunst, maar zijn hart ging toch uit naar de Grieks-Romeinse 
Oudheid.. Dat was wel anders bij de overige personen. Zij koesterden een al-
maarr groeiend verlangen naar de Middeleeuwen. Achtereenvolgens worden 
dee portretten getekend van de Duitse romantici Friedrich Schlegel en Jo-
sephh Görres; de Engelse architect, liturgist en decoratief ontwerper Augustus 
Welbyy Pugin, en de Franse romancier en kunstcriticus Joris-Karl Huysmans. 
Dee Nederlandse dichter en kunsttheoreticus Jozef Alberdingk Thijm laat 
daarbijj  op diverse momenten zijn gezicht zien. Ofschoon de hoofdstukken 
afzonderlijkk leesbaar zijn, verwijzen zij voortdurend naar elkaar. 

Alss één ding in dit boek duidelijk wordt, dan is het wel dat elke geschied-
kundigee voorstelling of interpretatie weer haar eigen geschiedenis heeft. 
Gebeurtenissenn leven voort in het collectieve geheugen, niet zozeer ten ge-
volgee van het verleden, als wel van een (steeds veranderend) heden dat aan 
hett verleden een bepaalde waarde en betekenis toeschrijft. Daarom zijn ver-
beeldingenn van de geschiedenis tegelijkertijd zelfbeelden van degenen die 
haarr creëren. Maar terwijl het leven doorwerkt in ons beeld van de geschie-
denis,, kan de geschiedenis terzelfder tijd ons beeld van verleden en leven 
corrigeren.. In het laatste paneel wordt het verlangen naar de Middeleeu-
wenn dan ook in een breder kader geplaatst. Hier worden de contouren van 
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eenn interdiscipline geschetst, die de omgang met voorbije eeuwen als thema 
heeft. . 

Ditt boek gaat dus over mensen uit het verleden die zich een beeld van de 
geschiedeniss vormden. Daarmee is het uiteindelijk niets anders dan een 
proevee van gewone geschiedschrijving. 

Feestdagg van Egidius abt, 2003 





Inleiding g 

Diee Epochen der Geschichte sind 
nichtt die Lebensalter dieses Ich der 
Menschheit,, sondern Stadiën seiner 
Selbsterkenntnis. . 

-- Johann Gustav Droysen 

Exempla Exempla 

Dee beteugeling van het verleden 

Toenn de 'burger-koning' Lodewijk Filips van Orleans, na jarenlang oppositie 
tee hebben gevoerd tegen de Bourbons, in 1830 de Franse troon besteeg, werd 
hijj  opgezadeld met talloze overblijfselen uit een ver verleden. Daartoe be-
hoordee ook de koninklijke praalbouw in Versailles. Sinds de Middeleeuwen 
wass het landgoed in bezit van de Franse Kroon geweest. Lodewijk xm had er 
eenn slot laten bouwen, dat van lieverlede was opgegaan in het monumentale 
bouwwerkk van zijn opvolger. Na de Revolutie was het lot van het koninklijk 
verblijff  onzeker geworden. Drie jaar na de troonsbestijging besloot Lodewijk 
Filipss het kasteel te veranderen in een historisch museum 'tot eer en glorie 
vann Frankrijk'. Alle grote gebeurtenissen uit de Franse geschiedenis moesten 
err een plaats krijgen. 

Opp twee manieren voltrok zich de sublimatie van het verleden. Enerzijds 
werdd het paleis, dat door menigeen werd beschouwd als een uitgeleefd bol-
werkk van feodalisme en absolutisme, getransformeerd in een monument dat 
dee hele natie toebehoorde. Anderzijds werd door middel van de historiestuk-
kenn die het museum zouden sieren de geschiedenis opnieuw geïnterpreteerd. 
Nadatt de revoluties van 1789 en 1830 het land hadden verdeeld, wilde de ko-
ningg in het nieuwe Versailles een verzoening met het verleden tot stand 
brengen.. Elke burger was het vergund deel te hebben aan de tentoongestelde 
nationalee glorie. Het museum kon aldus de eenheid versterken.1 

Ditt politiek programma kreeg zijn bekroning in de Galerij der Veldslagen, 
gelegenn in de zuidvleugel van het paleis. De galerij werd voorzien van een 
tongewelff  met vensters en omvatte twee ruimten, van elkaar gescheiden door 
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colonnadess waarboven een koepel was aangebracht (afb. 1). Een aanzienlijk 
deell  van de schilderstukken was gewijd aan de Middeleeuwen. De kunst-
werkenn dienden te worden bewonderd als exempla virtutis, toonbeelden van 
heldhaftigheid,, maar mochten niet in strijd zijn met de historische waarheid. 

Aryy Scheffer schilderde de onderwerping van Widukind aan Karel de 
Grote.. De middeleeuwse vorst - die als 'keizer der Fransen' werd beschouwd 
(ziee hoofdstuk 1) - gold er als beschermheer van het christelijk geloof. 
Daarmeee was tevens de bijzondere positie van de Franse monarchie aan het 

afb.. ï. Galerij der Veldslagen (Versailles) 
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lichtt gebracht. Op andere schilderingen werden de koningen in herinnering 
geroepenn als degenen die de eenheid onder het Franse volk hadden hersteld. 
Dee scènes hadden een hoge actualiteitswaarde. Ook al mocht Lodewijk 
Filipss zichzelf graag etaleren als 'roi-citoyen', de Galerij der Veldslagen moest 
onmiskenbaarr het prestige van het koningschap opvijzelen. 

Inn de ruimte waarin de middeleeuwse taferelen bijeen waren gebracht, viel 
hethet oog onmiddellijk op een doek van groter formaat (afb. 2). Horace Vernet 
schilderdee 'Koning Filips Augustus voor de Slag bij Bouvines op 27 juli 1214'.2 

Gedurendee de Julimonarchie behoorde Vernet, samen met onder anderen 
Aryy Scheffer, tot de representanten van de juste wi/iew-politiek, waarbij 
naarr een juiste verhouding tussen (classicistische) orde en (romantische) 
vrijheidd werd gezocht. De schildering van Vernet representeerde niet de 
veldslag,, maar een gebeurtenis die er onmiddellijk aan voorafging. Filips 
Augustuss is het onbetwiste middelpunt van de voorstelling. Met een theatraal 
gebaarr wijst hij naar de kroon die op een altaar ligt. Legeraanvoerders en 
manschappenn slaan hem aandachtig gade. Achter de vorst bevinden zich 
tweee bisschoppen, gezeten op muildieren. De schimmel van de koning, 
vastgehoudenn door enkele schildknapen, staat gereed om het slagveld te 
betreden.. Op de achtergrond is een kapel zichtbaar. 

afb.. 2. Horace Vernet, Koning Filips Augustus voor de Slag bij Bouvines op 27 juli 
12144 (fragment, 1827) 
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Vernett baseerde zich bij zijn schildering op een tekst die uiteindelijk weer 
teruggingg op een dertiende-eeuwse bron. De anekdote is te boek gesteld door 
eenn anonieme dichter, de minstreel van Reims.3 Toen Filips Augustus zijn 
legertentenn en standaards bij Doornik liet opslaan, zo meldt de minstreel, 
werdd hij door de graaf van Vlaanderen uitgedaagd om de volgende dag strijd 
tee leveren - ofschoon het een zondag was, die enkel aan God toegewijd 
diendee te zijn. Samen met de Duitse keizer Otto iv en andere bondgenoten 
begonn de Vlaamse graaf alvast Frankrijk te verdelen 'alsof het om soep en 
gebraadd ging' Op de dag van de waarheid stond de Franse koning op, om 
inn alle vroegte in de nabijheid van een brug, die de brug van Bouvines werd 
genoemd,, ter kerke te gaan. De bisschop van Doornik liet hij een gezongen 
miss opdragen. Na de eredienst namen koning en legeraanvoerders wijn en 
broodd 'ter nagedachtenis aan de twaalf apostelen, die met onze Heer Jezus 
Christuss aten en dronken': 

Toenn de koning dit zag, raakte hij zeer ontroerd en zei hij tegen zijn 
legeraanvoerders:: 'Heren, u bent allemaal mijn mannen, en ik ben 
uww heer zoals ik ben. Ik heb u zeer liefgehad en veel eerbewijzen 
gegeven.. Nooit heb ik u onrecht of kwaad gedaan en altijd heb ik 
uu rechtvaardig geleid. Bij God, ik bid u, behoedt vandaag mijn lij f 
enn mijn eer. En als u meent dat de kroon beter door een van u dan 
doorr mij kan worden gedragen, dan zal ik haar gaarne afstaan, dat 
will  ik van harte en goedschiks.' Toen de baronnen hem zo hoorden 
spreken,, begonnen zij vol eerbied te wenen en zeiden: 'Majesteit, 
Godd zij geloofd, wij willen geen andere koning dan u! Trekt moedig 
opp tegen uw vijanden. Wij staan klaar om met u te sterven.' Toen 
besteegg de koning zijn krachtige en betrouwbare strijdros en alle 
baronnenn volgden hem, met vliegende vaandels, elk met zijn eigen 
manschappen. . 

Hett doek van Vernet was oorspronkelijk niet voor de Galerij der Veldslagen 
bedoeldd geweest. De schilder had het reeds in 1827 voltooid. De opdracht-
geverr - de graaf van Forbin, directeur van de koninklijke musea - wilde het 
kunstwerkk tentoonstellen in een zaal van de Tuilerieën, waar de Staatsraad 
(Conseill  d'État) bijeenkwam. Lang voor zijn troonsbestijging had Lodewijk 
Filipss opdracht gegeven aan een andere kunstenaar, Merry-Joseph Blondel, 
omm een schildering te maken van het voorval in Bouvines. Dit werk was te 
zienn geweest op de Salon van 1819. Horace Vernet nu volgde in grote lijnen 
dee compositie van Blondel. 
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Dee schildering in de Galerij der Veldslagen stemde overeen met de liberale 
denkbeeldenn van Lodewijk Filips over het koningschap. De vorst wilde 
burgerr onder de burgers zijn. Doelbewust nam hij afstand van de sacraliteit 
vann het koningschap, die zijn voorganger Karel x nog had gecultiveerd. Door 
dee kroon ter discussie te stellen benadrukte Filips Augustus - evenals zijn 
lateree naamgenoot - de noodzakelijke instemming van adel en volk. In dit 
lichtt bezien is het opvallend dat bij de plaatsing van Vernets doek in de 
Galerijj  der Veldslagen geheel ter linkerzijde een figuur werd toegevoegd. Dit 
personagee lijk t het volk te vragen of het instemt met het koningschap. 

Terzelfderr tijd maakte het doek duidelijk dat Lodewijk Filips van Orleans 
dee rechtmatige koning was. Door de oudere linie der Bourbons werd immers 
voortdurendd de vraag gesteld naar de legitimiteit van zijn koningschap. 
Lodewijkk Filips nu leek op zijn middeleeuwse naamgenoot, omat hij ook 
voorr het vaderland had gestreden. Niet voor niets waren in het Musée 
Historiquee de veldslagen van Jemappes en Valmy te bewonderen. Lodewijk 
Filipss had een aandeel gehad in deze oorlogen tegen de Oostenrijkers en 
Pruisen.. Daarmee kwam het koningschap hem met meer recht toe dan 
dee Bourbons. Lodewijk Filips beschouwde zichzelf niet langer als koning 
vann Frankrijk, maar koning van alle Fransen.4 Om het liberale, legitieme 
enn nationale karakter van zijn koningschap te accentueren leek dus geen 
voorstellingg meer geschikt dan de Slag bij Bouvines. 

Inn de ogen van veel historici was Frankrijk in 1214 ontstaan onder de 
bezielendee leiding van koning Filips Augustus. Francois Guizot beschreef de 
koningg als degene die de belangen van de burgerij vertegenwoordigde en de 
eenheidd tot stand had gebracht door de grote vazallen te verenigen in het 
parlement.. De Slag bij Bouvines was 'een nationale gebeurtenis' geweest.5 

OokOok Francois-René de Chateaubriand was van mening dat bij Bouvines voor 
hett eerst sprake was van 'un esprit de nationalité'. In deze veldslag, zo schreef 
dee burggraaf, 'zijn de Franken Fransen geworden'.6 In overeenstemming 
mett andere romantische geschiedschrijvers7 voegde de schrijver eraan toe 
datt het aanbieden van de kroon door Filips Augustus niettemin op een 
legendee berustte. Schilderkunst en geschiedschrijving hielden in de weergave 
vann dit detail geen gelijke tred, hetgeen in de Franse Romantiek overigens 
uitzonderlijkk was. 

Hoee dan ook: toen in 1837 de deuren van de Galerij der Veldslagen voor het 
grotee publiek werden geopend, konden de bezoekers zich ervan vergewissen 
datt de bijgelovige en feodale Middeleeuwen inmiddels waren overwonnen. 
InIn het Musée Historique was het middeleeuwse verleden zichtbaar gesubli-
meerd. . 
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Dee schepping van de Middeleeuwen 

Thoughh God cannot alter the past, 
historianss can. 

-- Samuel Butler 

Mett de ontdekking van de Nieuwe Wereld kwam een einde aan de Europese 
Middeleeuwen.. En, zo luidt een andere vertrouwde zienswijze, in de Nieuwe 
Wereldd kon de mensheid zich bevrijden van de lasten van haar middeleeuwse 
verleden.. Waren niet talloze migranten de Oude Wereld ontvlucht om de 
sleetsee feodale instituties van zich af te schudden? Ook Amerikanen zelf 
droegenn bij aan het beeld van een a-historische, 'eeuwig jonge' natie.8 

Bijj  een dergelijke voorstelling van zaken wordt echter over het hoofd 
gezienn dat zowel voor als na de oprichting van de Verenigde Staten veel in-
wonerss van deze gebieden naarstig op zoek waren naar een eigen verleden. En 
diee speurtocht vond vaak een begin in de Middeleeuwen. In het noorden van 
Amerikaa eigenden nakomelingen van Europese immigranten zich een eigen 
middeleeuwss verleden toe. Volgens Lynn White Jr. bestond er trouwens daad-
werkelijkee continuïteit tussen Middeleeuwen en vroege geschiedenis van de 
Verenigdee Staten. In het Wilde Westen gebruikten de pioniers middeleeuwse 
gereedschappenn en dachten zij - onder meer in hun afkeer van centraal gezag 
-- in middeleeuwse begrippen.9 Bloomfield voegde hieraan toe dat het stereo-
typee van de 'good guy', ofwel de cowboy die gewetenloze bandieten verdreef, 
eerbaree vrouwen beschermde en een toonbeeld van rechtvaardigheid was, 
beantwoorddee aan het ideaal van de middeleeuwse ridder.10 

Veell  Amerikanen oriënteerden zich in hun zoektocht naar het verleden 
opp de geschiedenis van de Angelen en Saksen. Onder hen bevond zich ook 
Thomass Jefferson, staatsman en denker, die niettegenstaande zijn geloof 
inn de tijdloze, natuurlijke rechten van de mens, een warme belangstelling 
voorr het (middeleeuwse) verleden koesterde. Vóór de verovering van Albion 
doorr de Normandièrs hadden de Angelen en Saksen, aldus Jefferson, onder 
ongeschrevenn recht geleefd. Dit gewoonterecht was het fundament van 
maatschappelijkee vrijheid geweest, waaraan een einde was gekomen met het 
doorr de Normandièrs geïntroduceerde feodalisme, het erfelijke koningschap 
enn de wereldlijke macht van de Kerk. 

InIn A Summary View of the Rights of British America, zijn beroemde pamflet 
vann 1774, gericht aan de Britse koning, verlangde Jefferson voor de inwoners 
vann de Amerikaanse kolonies dezelfde vrijheden die weleer de Angelsaksen 
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genoten,, toen ze bezit namen van Engeland. Een maand nadat de door 
Jeffersonn geschreven Onafhankelijkheidsverklaring door de dertien kolonies 
wass aanvaard, schreef hij aan Pendleton: 

Zijnn we door de afschaffing van het feodale systeem er niet beter op 
geworden?? Heeft niet elk herstel van de oude Saksische wetten gunstige 
gevolgenn gehad? Is het niet beter dat we onmiddellijk terugkeren naar 
hett gelukkige systeem van onze voorouders zoals dat vóór de achtste 
eeuww bestond - het meest ingenieuze en perfecte systeem dat ooit 
doorr het verstand is bedacht?11 

Enkelee jaren voor zijn eerste presidentschap schreef hij nog een Essay on the 
Anglo-SaxonAnglo-Saxon Language, een geleerde studie over spelling en spraakkunst van 
hett Angelsaksisch. Door verplichte bestudering van die taal zouden de Ame-
rikanenn vervuld raken van de Saksische liefde voor vrijheid en democratie. 
Enn in de bezinning op hun gemeenschappelijke taal konden op termijn de 
betrekkingenn tussen het Amerikaanse en Engelse volk worden hersteld.12 

Dee fictie dat de Angelsaksische vrijheid opnieuw zou worden gerealiseerd 
inn de Nieuwe Wereld staat wel te boek als de 'Teutoonse mythe' of 'Germ 
theory'.. Deze legende zou uitgroeien tot een van de dominante denkbeelden 
inn de Amerikaanse geschiedschrijving van de negentiende eeuw. Gedurende 
dee Romantiek prees de historicus George Bancroft in zijn History of the 
UnitedUnited States het Germaanse ras om zijn ongebondenheid. Volgens de ge-
schiedschrijverr stamde de overgrote meerderheid van het Amerikaanse volk 
niett af van de 'high folk of Normandie', maar van de 'low men', dat wil zeggen 
dee vrijheidslievende Saksen. 

Ookk Henry Adams, Amerika's eerste hoogleraar middeleeuwse geschie-
denis,, betuigde ondanks kritiek op details zijn instemming met de Teutoonse 
hypothese.. Volgens deze historicus was de 'hundred' van oorsprong een An-
gelsaksischee institutie. Het 'zuiverste volk van de Germaanse kudde' had deze 
instellingg - 'de eerste politieke creatie der mensheid' - in Engeland geïntro-
duceerd,, waar zij gestalte kreeg in de volksvergadering van vrije mannen. 
Terwijll  de Frankische koningen een einde maakten aan deze democratische 
instelling,, ontwikkelden de Angelsaksische koningen rond de 'hundreds' een 
federaall  systeem, dat ooit het fundament van de Amerikaanse constitutie 
zouu worden.13 Het was Charles A. Beard die in zijn The Teutonic Origins of 
RepresentativeRepresentative Government (1913) afrekende met de Teutoonse mythe, die 
hijj  kenschetste als een van de 'meest zonderlinge zinsbegoochelingen' uit de 
Amerikaansee geschiedenis.14 



22 2 HETT VERLANGE N NAAR DE MIDDELEEUWE N 

Dee idealisering van de Angelsaksische geschiedenis was overigens niet een 
uitvindingg van Amerikanen. In de zestiende eeuw hadden Engelse geestelij-
ken,, onder wie Matthew Parker, de geleerde aartsbisschop van Canterbury, 
eenn verband gelegd tussen de Saksische Kerk en de protestantse Kerk van hun 
eigenn tijd. De Saksische Kerk was nog vrij geweest van paapse superstitiën en 
roomsee ketterijen, zoals het celibaat, de transsubstantiatie en de oorbiecht. 
Dee Reformatie was zo bezien niets anders dan een terugkeer naar de 'primi-
tieve'' Saksische Kerk. John Hare publiceerde in 1647 St. Edward's Ghost: or 
Anti-Normanisme.Anti-Normanisme. Hierin werd de Saksische periode als een gouden tijdperk 
voorgesteld.. Eerst met de Normandiërs hadden corruptie en slavernij hun 
intredee gedaan. 

Dergelijkee geluiden waren ook te horen in de Verenigde Staten. Naast 
legitimatiee van protestantisme, democratie en federale staatsvorm, kon de 
Teutoonsee mythe in de Nieuwe Wereld nog andere doeleinden dienen. 
Sommigee Amerikanen wilden met de 'Germ theory' de blanke kolonisatie 
rechtvaardigden.. In die gedachtegang werd de verovering van Engeland 
doorr de vrijheidslievende Saksen vergeleken met de kolonisatie van Noord-
Amerika.. Van de Britse Kelten werd graag verteld dat zij hun lichaam 
beschilderden.. Daarmee werden ze achteloos op één lijn gesteld met de 
Indianen.. Tot slot werd het geïdealiseerde middeleeuwse gildensysteem, dat 
sommigenn contrasteerden met de moderne kapitalistische maatschappij, als 
eenn voortbrengsel van het 'Angelsaksische ras' beschouwd.15 

Dee mythe van de Amerikaanse Middeleeuwen manifesteerde zich niet 
alleenn in politiek en geschiedschrijving. De legende verwierf zich ook een 
plaatss in bouwkunst en kunstnijverheid. Deze keer was ze niet enkel voor-
behoudenn aan een elite van staatslieden, geleerden en geestelijken. Ook 
inn de populaire historische cultuur kreeg de natie een middeleeuws ver-
leden.. Naarmate de negentiende eeuw vorderde, maakten neoromaanse 
enn Byzantijnse bouwstijlen, maar bovenal de (neo)gotiek opgang bij een 
groott deel van de Amerikaanse bevolking. Jefferson leverde hieraan als 
connaisseurr geen bijdrage. Zijn belangstelling ging uit naar het palladia-
nisme,, de strenge classicistische stijl, gebaseerd op consequente toepassing 
vann symmetrische beginselen, die mede onder zijn invloed populair was 
inn de eerste helft van de negentiende eeuw.16 Andere Amerikanen verza-
meldenn in deze tijd weliswaar middeleeuwse kunstwerken, maar over deze 
uitingenn van 'paapse kunst' hadden zij over het algemeen weinig goeds te 
melden.17 7 

Dee Gothic Revival vierde in de Verenigde Staten triomfen in de periode na 
1840.. Amerikaanse reizigers deden in diverse publicaties verslag van hun be-
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zoekenn aan middeleeuwse bouw- en kunstwerken in Europa.18 In een klimaat 
waarinn 'nativists' en 'know-nothings', die verdere immigratie van met name 
Iersee katholieken wilden voorkomen, de publieke opinie beïnvloedden, leek 
diee interesse in de neogotiek op het eerste gezicht merkwaardig. De gotische 
kunstt was immers voor velen het product van een 'katholiek millennium'. 
Opnieuww bracht een Teutoonse mythe uitkomst. De gotiek, zo werd in na-
volgingg van de achttiende-eeuwse verzamelaar James Hall betoogd, was niet 
eenn uitvinding van de twaalfde eeuw en de roomse Kerk, maar had haar 
oorsprongg in de heilige wouden waar druïden hun sacrale riten uitvoerden. 
Vromee Germaanse christenen, onder wie natuurlijk vooral de Angelen en 
Saksen,, hadden de gotische stijl vervolgens verfijnd. 'Anglo-Saxonism' en 
'Gothicism'' waren inwisselbare begrippen. 

'Hett bezit van een gotisch huis is de wens van iedereen in dit land,' schreef 
Andreww Jackson Downing rond het midden van de eeuw.19 In zijn Cottage 
ResidencesResidences (1841) publiceerde hij bouwtekeningen voor gotische huizen, die 
ookk voor de middenklassen betaalbaar waren (afb. 3). Vooral op heuvels 
verrezenn villa's en huizen in neogotische stijl. De bouwwijze harmonieerde 
mett de hoge bomen, en gaf het landschap een pittoreske aanblik. Volgens 
Downingg moesten de huizen ook 'gotisch' worden ingericht. Behangpapier, 
bedruktt met hogels, kruisbloemen, lancetvensters, wimbergen, pinakels en 
spitsbogen,, waren een verrijking voor het interieur. 

InIn dit tijdperk van toenemende industrialisering werden talloze objec-
tenn in gotische stijl geproduceerd, waaronder stoelen, tafels, tuinbanken, 
lampen,, klokken, theepotten, vogelkooien, stoofkachels en ketchupflessen 
(afb.. 4). Af en toe was op de Amerikaanse spoorwegen een gotische stoom-
locomotieff  te zien.20 Mediëvisme en industrialisering gingen ook hand in 
handd bij de Roycrofters, kunstenaars die zich rond Elbert - 'Fra' - Hubbard 
inn East Aurora (New York) hadden verzameld, In een entourage van 'middel-
eeuwse'' gebouwen legden de leden van de gemeenschap zich met moderne 
technischee middelen toe op een herleving van de oude boekkunst.21 

Allengss werden de Middeleeuwen gepopulariseerd en 'gedemocratiseerd'. 
Datt zou overigens een keurmerk van het Amerikaanse mediëvisme blijven, of 
hett nu gaat om de kastelen, hutten en herbergen in Walt Disneys Fantasyland 
off  om het Excalibur Hotel in Las Vegas. In dit 'speelkasteel' te Las Vegas 
krijgenn de gasten, na door koning Arthur te zijn verwelkomd, middeleeuwse 
gerechtenn voorgezet. Geliefden kunnen zich er in de echt laten verbinden in 
middeleeuwss kostuum. Het effect van dergelijke Mickey Mouse History is 
niett te onderschatten. Zo is wel beweerd dat Disney meer het beeld van de 
Middeleeuwenn heeft bepaald dan het Amerikaanse geschiedenisonderwijs.22 
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afb.. 3. Gotische landhuizen, uit Andrew Jackson Downing, Cottage Residences (1841) 
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Datt geldt evenzeer voor de filmindustrie. De eerste verfilming van Robin 
Hoodd vond in 1922 plaats. Zestig jaar later konden de bioscoopbezoekers 
ookk Excalibur zien. 

Debattenn over 'archeologische betrouwbaarheid' en 'oprechte construc-
tie',, zoals die in Engeland door onder anderen Augustus Welby Pugin werden 
gevoerdd (zie hoofdstuk 5), speelden in de Verenigde Staten geen rol van be-
tekenis.. Amerikaanse architecten en vormgevers namen genoegen met een 
impressiee van de middeleeuwse gotiek, die zij naar eigen inzichten model-
leerden.. Voor de architect Louis Sullivan was de wolkenkrabber een moderne 
gotischee kathedraal. Zijn wolkenkrabbers, waaronder Wainwright Building 
inn St. Louis (1890) en de facade van Bayard Building te New York (1897-1898), 
maarr ook zijn Farmers' National Bank in Owatonna (Minnesota, 1906-1908) 
zijnn verfraaid met velerlei gotische motieven.23 

afb.. 4. Gotische stoofkachel door Jagger, Treadwell en Perry (1846) 
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Dee kathedraal van Chartres kreeg een moderne uitvoering in Crystal 
Cathedrall  te Garden Grove (Californië), die dankzij niet-aflatende inzet van 
dee Nederlands-Hervormde predikant Robert Schuller kon worden gebouwd 
doorr de architecten Philip Johnson en John Burgee.24 Erkende hogepriester 
vann de Amerikaanse neogotiek was Ralph Adams Cram. De Middeleeuwen 
warenn volgens deze architect 'een tijdperk van geloof'. Amerikanen moesten 
zichh bevrijden van de 'democratische dwaasheden' van Jefferson, die de 
Verenigdee Staten verweesd in de dark ages van de achttiende eeuw had 
achtergelaten.. Die gedachte impliceerde echter geenszins een terugkeer naar 
dee Middeleeuwen. 'Als we hier in Amerika bouwen, is dat voor nu,' schreef 
Cram.. 'Het gaat om kunst, niet om archeologie.'25 

Dezee 'romantische' fascinatie bleef niet beperkt tot de bouwkunst, maar 
wass ook kenmerk van de Amerikaanse literatuur en geschiedschrijving.26 

Henryy Adams' Mont Saint Michel and Chartres, dat sterk was beïnvloed 
doorr de romans van de Franse schrijver Joris-Karl Huysmans (zie blz. 357), 
iss een bonte mengeling van wetenschappelijke geschiedschrijving, literaire 
romantiekk en zedenkunde. Anders dan in zijn vroege werk waren ditmaal 
niett de Angelsaksen, maar de Normandiërs de drijvende kracht achter de 
geschiedenis.. De Noormannen hadden ook een plaats in de gedachten van de 
chemicuss Eben Horsford, hoogleraar in Harvard. Horsford getroostte zich 
allee moeite om aan te tonen dat Noord-Amerika niet door een Italiaanse 
katholiekk was ontdekt, maar door Leif Eriksson, een man van onbetwistbaar 
Germaansee afkomst. Door opgravingen, toponymisch onderzoek, linguïs-
tischee analyses en bestudering van Oud-Noorse saga's 'ontdekte' Horsford 
langss de oevers van Charles River het Vikingenstadje Norumbega. Toen in 
18922 de ontdekking van Amerika door Columbus werd herdacht, kon met 
behulpp van particuliere schenkingen een compleet Vikingenschip worden 
nagebouwd.. Onder grote belangstelling werd het schip als protest tegen de 
aansprakenn van Columbus te water gelaten.27 Het Amerikaanse heden was 
opp deze wijze zichtbaar verbonden met het middeleeuwse verleden. 

Dee Nieuwe Middeleeuwen 

Inn zijn roman De Toverberg voert Thomas Mann - in een passage getiteld 'Van 
dee Godsstaat en de boze verlossing' - een gesprek op tussen hoofdpersoon 
Hanss Castorp, de humanist Settembrini en jezuïet Naphta. Zij ontmoeten 
elkaarr in de werkkamer van de laatste, waar Castorp bij aankomst onder 
dee indruk raakt van een veertiende-eeuwse piëta. Smart en lijden staan 
opp het gezicht van de Moeder Gods en dat van haar zoon geschreven. 
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'Voortbrengselenn van een wereld van ziel en expressie,' merkt Naphta op, 
'zijnn altijd lelijk van schoonheid en mooi van lelijkheid.' Dat brengt het 
gesprekk op de Middeleeuwen. 

Dee naam van de kunstenaar is niet bekend, omdat men in de Middeleeu-
wen,, aldus de jezuïet, geen behoefte had aan een individuele schepper. Het 
kunstwerkk is 'anoniem en gemeenschappelijk'. Maar volgens Settembrini 
duidenn de weerzinwekkende expressie en disproportionaliteit in vormge-
vingg op een doelbewuste verwaarlozing van de natuur en afdwaling van 
hett pad der menselijkheid. Gelukkig, oppert Settembrini, hebben Renais-
sancee en Verlichting de studie van de natuur weer opgepakt en vervolgens 
dee weg gewezen naar individualisme, liberalisme en vooruitgang. De de-
mocratischee bestuursvorm waarborgt daarbij de belangen van het individu 
tegenoverr elke vorm van staatsabsolutisme. Naphta brengt hier tegenin dat 
vrijheidd en persoonlijke autonomie in werkelijkheid slechts het geldgewin 
vann de satansheerschappij legitimeren. Hij verdedigt een kosmisch, religi-
euss individualisme, dat het menselijke niet ervaart als de strijd tussen ik en 
maatschappij,, maar als die tussen ik en God. Een streng gereglementeerde ge-
meenschapp - de Godsstaat - is hiermee goed verenigbaar. Zo'n samenleving 
is,, net als het kunstwerk van de piëta, 'anoniem en gemeenschappelijk'.28 

Mett beide tegengestelde visies op de Middeleeuwen refereerde Thomas 
Mannn aan het debat over individu en gemeenschap, dat met name in de 
Duitsee cultuurwetenschappen gedurende de negentiende en twintigste eeuw 
werdd gevoerd. Centraal in dit debat stond de gedachte aan de Nieuwe Mid-
deleeuwen.299 Invloedrijk was een studie uit 1887 van Ferdinand Tönnies, 
waarinn deze socioloog onderscheid maakte tussen Gemeinschaft, de na-
tuurlijke,, organische maatschappijvorm, en Gesellschaft, de mechanische, 
doelgerichtee en rationele samenlevingsvorm. Tönnies gaf de voorkeur aan 
Gemeinschaft,Gemeinschaft, waarbij hij onmiskenbaar de Middeleeuwen in gedachten had. 
Dee Gesellschaft van de moderne tijd was niets anders dan het verval van de 
Gemeinschaft.Gemeinschaft. In de periode waarin Tönnies' hoofdwerk het licht zag - een 
periodee van economische crisis en versnelde modernisering - bestond bij 
meerr Duitse cultuurwetenschappers twijfel aan het geloof in vooruitgang. 

Opvattingenn als die van Tönnies bleven niet beperkt tot de sociologie. 
Zee keerden ook terug in de Duitse wijsbegeerte. In Die Welt des Mittelalters 
undwirundwir (1922) maakte de (geschied) filosoof Paul Ludwig Landsberg, leerling 
vann Max Scheler (die zelf een 'organisch' middeleeuws staatsbegrip verde-
digde),300 onderscheid tussen het historische denken van de moderne tijd 
enn het metafysische denken in de Middeleeuwen. In zowel maatschappelijk 
alss geestelijk opzicht was in de Middeleeuwen het 'ordo-denken' overheer-
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sendd geweest. De statische maatschappelijke orde leidde in die periode tot 
algemenee tevredenheid, terwijl de dynamische middeleeuwse geestesgesteld-
heidd getuigde van een 'metafysisch (versus: historistisch) optimisme' en een 
'aa priori vertrouwen in een goede ordening van de wereld'. Dat de wereld 
eenn zinvol geheel was, kwam overtuigend naar voren in het grootse werk van 
Thomass van Aquino. 

Maarr met het filosofisch nominalisme van de veertiende eeuw, betoogde 
Landsberg,, had het negatieve denken een aanvang genomen, dat uiteindelijk 
eenn verwoestende uitwerking zou hebben op het religieuze systeem. Die 
ontwikkelingg had zich via Reformatie en Contrareformatie doorgezet tot 
hethet historisme en positivisme van de moderne tijd. Landsberg bepleitte 
echterr geen regressieve utopie, maar eiste, niet veel anders dan Tönnies, een 
nieuww millennium, dat het einde van de moderne Europese samenleving 
moestt inluiden. Vooral jongeren moesten zich gaan toeleggen op de idee 
vann ordening, die zo kenmerkend was voor de Middeleeuwen. 

OokOok de Russische filosoof Nikolaj Berdjajev, die zich na zijn verbanning 
inn Berlijn en later in Parijs vestigde, voorspelde in zijn De Nieuwe Middeleeu-
wenwen het einde van de moderne tijd en het begin van een nieuw middeleeuws 
tijdperk.. De wereld van individualisme en rationalisme was in zijn ogen 
onmogelijkk geworden.31 De mens moest zich niet langer aan de geschie-
deniss onderwerpen, maar zich opnieuw richten naar 'het leven'. Berdjajevs 
boekk leek daarmee een poging om Nietzsches anti-historistische filosofie te 
concretiserenn (zie blz. 398-399). 

Dee gedachte aan een Nieuwe Middeleeuwen bleef niet beperkt tot Duitse 
(enn Russische) cultuurwetenschappers in de negentiende en vroege twintig-
stee eeuw, die hun licht lieten schijnen over individu en gemeenschap. In 1993 
publiceerdee Alain Mine Le nouveau Moyen Age. De Nieuwe Middeleeuwen 
warenn volgens Mine het gevolg van de destabilisatie van de moderne wereld. 
Mett het uiteenvallen van nationale verbanden, het optreden van particula-
rismee en 'tribalisme' in (vooral) voormalige Europese Oostbloklanden, het 
ontbrekenn van een machtscentrum, het ontstaan van 'grijze zones' van mar-
ginalenn en immigranten, en het tanende geloof in vooruitgang, verschenen 
dee Nieuwe Middeleeuwen ten tonele. Die ontwikkelingen hoefde men niet 
enkell  als ongunstig af te doen. In de Nieuwe Middeleeuwen werd de mens-
heidd uitgedaagd om nieuwe concepten te bedenken en gevraagd de betekenis 
vann de staat te herdefiniëren.32 

Vanuitt een ander perspectief introduceerde Hedley Buil de term New 
Medievalism.Medievalism. Bull hield het voor mogelijk dat de Europese staten op den duur 
zoudenn verdwijnen en plaats maken voor 'een systeem van overlappende 
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soevereiniteitenn en loyaliteiten'.33 Het nieuwe Europa zou daarmee opvallend 
veell  weg hebben van de westerse christenheid gedurende de Middeleeuwen. 

Aann al dergelijke denkbeelden over de Nieuwe Middeleeuwen, of ze nu de 
relatiee tussen individu en gemeenschap betroffen of meer specifiek de rol van 
dee staat, lagen opvattingen over de (Oude) Middeleeuwen ten grondslag, die 
niett losstonden van bepaalde denkbeelden over moderniteit en vooruitgang, 
enn die hieraan tegelijkertijd richting gaven. In Thomas Manns Toverberg 
keerdee Settembrini zich tegen de Middeleeuwen. Hij was de representant van 
dee moderniteit, dat wil zeggen van het vooruitgangsdenken, rationalisme, 
individualisme,, humanisme en liberalisme. Naphta daarentegen was met 
zijnn impliciete concept van de Nieuwe Middeleeuwen de advocaat van het 
conservatisme,, irrationalisme, collectivisme en antiparlementarisme. 

HetHet probleem 

Dee Franse koning Lodewijk Filips van Orleans, de eerste Amerikanen en de 
propagandistenn van de Nieuwe Middeleeuwen - die in voorgaande exempla 
naarr voren kwamen - hadden allen belangstelling voor de Middeleeuwen. 
Inn hun visie op het verleden, lagen terzelfder tijd toekomstverwachtingen 
besloten.. Hun ideeën over de geschiedenis gaven structuur en richting aan 
hunn handelen. 

Inn onze eeuw is de aandacht voor de Middeleeuwen allerminst ver-
flauwd.flauwd. In Florida's Disney World torent Snow White Castle hoog uit bo-
venn alle andere gebouwen (afb. 5). In Frankrijk is het 'circuit touristique' 
inn de Pays de Retz een doorslaand succes. Toeristen worden hier in bus-
senn rondgeleid langs de kastelen van de Bretonse leenman Gilles de Rais, 
hett middeleeuwse Monster van Frankrijk. Hoogtepunt is een bezoek aan 
hett slot van Tiffauges, waar de baron van Rais zijn vermeende sadistische 
toverpraktijkenn bedreef. Voor de gelegenheid zijn de forterwerktuigen in 
oudee luister hersteld. In Engeland bestaat al sinds jaren een serieus ge-
nootschap,, de National Association of Re-enactment Societies, waarin ge-
broederlijkk wordt samengewerkt door Keltische druïden, Vikingen, ridders 
vann de Ronde Tafel en Robin Hood-gezelschappen. In Nederland bouwen 
postmodernee architecten hotels, landhuizen en complete woonwijken in de 
vormm van ommuurde bastions die verdacht veel lijken op middeleeuwse 
kastelen.. Buitenstaanders kunnen de gated communities pas betreden na-
datt zij zich aan de portier bekend hebben gemaakt. In Duitsland roept de 
Bajuwarischee Befreiungsarmee de tijden van Odilo van Beieren in herinne-
ring,, toen het hertogdom nog zelfstandig was. Vanuit eenzelfde wensdroom 



30 0 HETT VERLANGEN NAAR DE MIDDELEEUWEN 

afb.. 5. Snow White Castle in Disney World in Orlando (Florida) 



INLEIDIN G G 31 1 

wordtt in Italië door de Lega Nord de onverzettelijkheid geroemd waarmee 
Noord-Italiaansee steden strijd voerden tegen pauselijk Rome en het centra-
lismee van middeleeuwse keizers. In Oost-Europa bekommeren Roemeense 
enn Hongaarse politici en historici zich om de middeleeuwse geschiedenis van 
Zevenburgenn (Transsylvaniè). Roemeense geleerden menen dat het gebied 
naa de Romeinse tijd bewoond bleef door Vlachen, voorouders van de huidige 
Roemenen.. Hongaarse archeologen beweren daarentegen dat Zevenburgen 
eenn verlaten landschap was, toen de eerste Magyaren hier in de tiende eeuw 
arriveerden.. Vanaf de Vroeg-Moderne Tijd hebben vele volken hun oor-
sprongg gezocht en gevonden in de Vroege Middeleeuwen.34 Zij gebruikten 
daarbijj  het verleden vooral om zichzelf te vereren. Ideeën over de geschiede-
niss van een natie zijn machtige instrumenten voor het politieke handelen. 

Inn dit boek is gepoogd een antwoord te vinden op de vraag hoe aspec-
tenn van het middeleeuwse verleden in herinnering zijn gebracht, en wat 
daarbijj  de achterliggende motieven waren. Het begrip 'mediëvisme' (Eng. 
medievalism;medievalism; Dts. Mediavalismus en Fr. médiévisme) duidt daarbij op een 
bepaaldee interesse in het middeleeuwse tijdvak. In strikte zin gaat het om 
denkbeeldenn die in de na-middeleeuwse periode zijn verwoord. In ruime 
zinn is het begrip ook van toepassing op visies die in de Middeleeuwen zelf 
zijnn ontstaan. De evocatie van een Karolingisch verleden in middeleeuwse 
chansonschansons de geste is in deze zin eveneens een uiting van interesse in (een 
aspectt van) de Middeleeuwen. De studie van het mediëvisme staat niet op 
zichzelf.. Zij vormt onderdeel van die disciplines die 'de omgang met het 
verleden'' thematiseren. 

Wanneerr individuen of collectieven uit voorbije eeuwen belangstelling 
aann den dag legden voor personen, verschijnselen of gebeurtenissen uit het 
middeleeuwsee verleden, hoefden zij niet noodzakelijk het begrip 'Middel-
eeuwen'' te kennen of toe te passen. In de zestiende, zeventiende en achttiende 
eeuww koesterden velen een warme belangstelling voor de geschiedenis van 
hethet millennium, zonder evenwel het begrip 'Middeleeuwen' te gebruiken. 
Doorgaanss maakten zij op andere wijze het verleden inzichtelijk. Zo werd de 
Fransee geschiedenis veelal geordend naar de vorstenhuizen die het lot van 
hett land hadden bepaald. In het veel beoefende genre van de zogenoemde 
'universelee geschiedenis' werd de voorkeur gegeven aan een aan de bijbel 
ontleendee indeling volgens de vier wereldrijken of zes tijdperken. Protes-
tantsee (kerk) historici volgden tot in de negentiende eeuw een periodisering 
inn eeuwen.35 

Voorr zover de omschrijving 'middentijden' in de Vroeg-Moderne Tijd 
werdd gebruikt, had die meestentijds betrekking op een bepaalde middel-
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eeuwsee episode of op een specifieke historische interesse in bijvoorbeeld 
middeleeuwsee letterkunde of schilderkunst.36 Om met een enkel voorbeeld 
tee volstaan: toen Gerard Vossius, hoogleraar te Leiden, in De arte grammatica 
sprakk over 'medium aevum', had hij hierbij enkel dichters op het oog, en wel 
poëtenn uit de tweede tot en met de zevende eeuw.37 

Dee studie van het mediêvisme - die dus wil nagaan hoe en waarom in 
hett verleden gestalte werd gegeven aan (aspecten van) de Middeleeuwen -
staatt in een traditie die vooral in het buitenland sinds de jaren tachtig van de 
twintigstee eeuw grote opgang heeft gemaakt. Tot de pioniers van deze vorm 
vann cultuurgeschiedenis horen, naast vele anderen, Frantisek Graus, Lionel 
Gossman,, Alice Chandler, Ulrich Muller en Leslie Workman. 

Eenn opmerkelijke bijdrage leverde het Amerikaanse tijdschrift Studies in 
MedievalismMedievalism (sinds 1976). Rond dit periodiek werden diverse conferenties 
georganiseerd,, aanvankelijk te Kalamazoo.38 De interesse voor het onder-
zoekk naar beeldvorming is in de Verenigde Staten, waar musicals, films, 
pretparkenn en romans het beeld van de Middeleeuwen kleuren, alleszins 
tee begrijpen.39 In Europa toonde zich vooral het Institut ftir Germanistik 
vann de Universiteit van Salzburg actief op dit terrein. Driemaal werd een 
symposiumm te Salzburg georganiseerd en eenmaal in Lausanne. De bijdra-
genn werden gebundeld in de serie Mittelalter-Rezeption.40 Tijdens het tweede 
symposiumm te Salzburg werd besloten tot de oprichting van het tijdschrift 
Forum.Forum. Materialien undBeitragezur Mittelalter-Rezeption*1 Meer dan in Stu-
diesdies in Medievalism lag hier de nadruk op (Duitstalige) literatuur.42 Andere 
belangwekkendee conferenties werden gedurende de beginfase gehouden in 
Neubrandenburg/Greifswald,433 Odense (Denemarken),44 Berlijn45 en in St. 
Louiss (vs).46 

Inn de jaren negentig van de twintigste eeuw ontstond in Nederland 
belangstellingg voor het mediêvisme. Miltenburg toonde vooral interesse 
inn de wetenschappelijke geschiedschrijving.47 Raedts bestudeerde de relatie 
tussenn Middeleeuwen en katholicisme.48 De wijze waarop onder anderen 
architecten,, dichters, toneelschrijvers, schilders en componisten zich lieten 
inspirerenn door het middeleeuwse verleden kwam tot uiting in bundels die 
werdenn geredigeerd door Stuip en Vellekoop (1996), Santing (1997) en Van 
Kesterenn (1999).49 

Onderzoekk naar beeldvorming over de Middeleeuwen geschiedt steeds 
vanuitt een dubbel perspectief. Enerzijds wordt nagegaan hoe in het verleden 
aspectenn van de middeleeuwse geschiedenis werden geëvoceerd. Anderzijds 
wordtt die interesse beschreven en geanalyseerd in het licht van de tijd 
waarinn die evocaties ontstonden. Horace Vernets schildering van de Slag 
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bijj  Bouvines in de Galerij der Veldslagen refereerde zowel aan een anekdote 
uitt het middeleeuwse verleden als aan de rechtvaardiging en versterking 
vann het koningschap onder Lodewijk Filips van Orleans. Historische vragen 
ontstaann nu eenmaal niet uit het niets, maar vertonen samenhang met 
eigentijdsee preoccupaties.50 Onderzoek naar het mediëvisme is terzelfder 
tijdd onderzoek naar historisch besef of historisch bewustzijn. 

Oorneliss Verhoeven heeft geprobeerd betekenis en gebruik van het woord 
'besef'' te omlijnen. Besef duidt volgens hem op een 'gewichtig' en 'ontlui-
kendd inzicht' dat iemand toevalt. Het begrip heeft daarbij een ethische 
implicatie:: 'In het besef dient het moeten zich tegelijk aan met het zijn.'51 

Tollebeekk heeft geprobeerd de geschiedenis van het historisch besefin vooral 
dee twintigste en eenentwintigste eeuw te omlijnen.52 Naast 'historisch be-
sef'' worden ook aanduidingen als 'historische herinnering' en 'historische 
cultuur'' opgevoerd. Herinneringen zijn strikt persoonlijk, onmiddellijk en 
subjectief.. Ervaringen van anderen kunnen we ons niet rechtstreeks her-
inneren.. In geval van collectieve herinnering wordt het begrip dan ook in 
overdrachtelijkee zin gebruikt.53 De 'historische herinnering', zo heeft Jonker 
betoogd,, kent een drietal gradaties. Naast de historische sensatie bestaat een 
alledaagss historisch besef. In de derde variant is de historische herinnering 
geordendd als duurzaam en collectief cultuurgoed.54 Onder anderen Pierre 
Noraa liet vervolgens in zijn 'lieux de mémoire'-project zien dat de geschied-
schrijvingg van die laatste groep herinneringen even boeiend kon zijn als de 
'geschiedeniss van de eerste graad'.55 

Hett begrip 'historische cultuur' is door de Duitse geschiedfilosoof Jörn 
Rüsenn gedefinieerd als de 'praktische articulatie' van historisch besef.56 In 
hett tweede exemplwn, dat handelde over de romantische fascinatie voor 
dee Middeleeuwen in Amerika, kwamen diverse verschijningsvormen van 
historischee cultuur aan bod, zoals geschiedschrijving, politieke theorie, li -
teratuur,, bouwkunst en kunstnijverheid. Het begrip 'historische cultuur' 
heeftt het voordeel dat het eenvoudig te thematiseren is. Het heeft immers 
eenn objectieve vorm en een empirisch vast te stellen inhoud. 

Mett betrekking tot dit concept heeft Rüsen een drietal dimensies onder-
scheiden:: een esthetische, politieke en cognitieve. De esthetische dimensie 
komtt tot uitdrukking in de keuze van onder meer genre, stijl en metaforen. 
Hett betreft bovenal de Verbeeldingsact' die een relatieve zelfstandigheid 
heeftt ten opzichte van de overige dimensies. Voorts heeft elke machtscon-
stellatiee de instemming van betrokkenen nodig en bij deze legitimatie speelt 
dee historische herinnering een centrale rol. Dat wordt meteen duidelijk als 
menn zich realiseert dat politieke macht bij uitstek zichtbaar wordt in histo-
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rischee symboliek. Bij uitingen van historische cultuur gaat het echter niet 
enkell  om machthebbers en bewuste politieke rechtvaardiging. Het is daarom 
wellichtt beter te spreken van een zingevende dimensie in plaats van een po-
litieke.. De cognitieve dimensie tot slot komt tot uiting in het historisch 
onderzoek,, dat in de moderne tijd vooral het domein van de historische 
wetenschappenn en journalistiek is geworden. 

Eenn andere centrale notie in deze studie naar het mediëvisme is het 
doorr cultuurhistorici gemunte begrip 'toe-eigening' (Dts. Aneignung, Eng. 
enn Fr. appropriation). Anders dan de traditionele term 'receptie', die eer-
derr een passief ondergaan suggereert, duidt toe-eigening op het proces van 
zingevingg waarbij groepen en individuen betekenisdragers, die door ande-
renn zijn aangereikt, van nieuwe betekenissen voorzien.57 Zo eigenden in het 
tweedee exemplum Amerikanen zich het middeleeuwse, Angelsaksische verle-
denn toe, dat zij vervolgens in democratische en federale zin interpreteerden, 
enn eigenden in het derde exemplum Duitse sociologen en filosofen zich de 
Middeleeuwenn toe, die zij in termen van Gemeinschaft en 'maatschappelijke 
orde'' typeerden. Het toe-eigeningsbegrip beschrijft aldus enerzijds de ma-
nierr waarop bepaalde groeperingen hun legitimatie in het verleden zochten 
enn anderzijds de wijze waarop zij het door hen gemonopoliseerde en geïnter-
preteerdee verleden vervolgens tot uitgangspunt maakten voor de gewenste 
toekomst. . 

Inn dit boek wordt de verbeelding van de Middeleeuwen vanuit twee 
invalshoekenn onderzocht: een diachrone en synchrone. In het eerste deel -
EenEen middeleeuwer verbeeld - is de diachrone methode toegepast. Getracht 
iss de vraag te beantwoorden op welke wijzen en tegen welke achtergronden 
Karell  de Grote in de Europese cultuur vanaf de Vroege Middeleeuwen tot 
opp heden in leven is geroepen. Gekozen is voor Karel de Grote, omdat de 
herinneringg aan de keizer in vele uitingen van historische cultuur en in vele 
gebiedenn voortleefde. Voor menigeen was hij trouwens symbool voor het 
helee tijdvak.58 

Toenn de historicus Leopold von Ranke in 1853 een treinreis door de Duitse 
gebiedenn maakte, stapte hij uit in Aken. Hij wilde het graf van Karel de Grote 
bezoeken,, maar kwam niet verder dan het stationsplein, waar hij wat rondjes 
bleeff  lopen. In Aken, zo schreef hij zijn vrouw Clara, 'wilde de geest van Karel 
dee Grote mij maar niet verschijnen'.59 Vier jaar na deze reis wist hij waarom. 
Tijdenss een van zijn colleges merkte hij op: 

Karell  is te groot voor een biografie en de gebeurtenissen van zijn tijd 
zijnn te machtig. Eigenlijk kan men alleen jaarboeken samenstellen en 
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zijnn activiteiten in verschillende richtingen opdelen. Zijn regering was 
misschienn de meest indrukwekkende die zich voordeed, niet door zijn 
talent,, maar doordat hij volledig opging in die positie, waarop alle 
toekomstigee ontwikkelingen zouden berusten-60 

Evenalss Ranke worstelden velen met de grootheid van de middeleeuwse kei-
zer.. En net als de Duitse historicus gunden zij hem een vooraanstaande plaats 
inn hun denkwereld. Ontelbare individuen, groepen en instellingen, vanaf de 
Vroegee Middeleeuwen tot in onze tijd, hebben zich de legendarische heerser 
toegeëigend.. Dat gebeurde met wisselende intenties en intensiteit. Onder 
anderenn keizers en pausen, protestanten en katholieken, liberalen en conser-
vatieven,, militaristen en vredestichters, nationalisten en 'euro-nationalisten' 
beriepenn zich op de middeleeuwse vorst. Het culturele debat over Karel de 
Grotee speelde zich vooral af op het raakvlak van geschiedschrijving, schilder-
kunst,, politieke filosofie en literatuur. Gepoogd is deze verschijningsvormen 
vann historische cultuur met elkaar in verband te brengen en vervolgens ver-
schillendee betekenisverbanden, contexten of 'paradigma's' aan het licht te 
brengen. . 

Bijj  het onderzoek naar beeldvorming rond Karel de Grote gaat het om 
visiess op de vorst in Italië, Frankrijk, Duitsland, Engeland en Nederland. 
Daarmeee zijn de nationale kaders aangeduid, van waaruit de hoofdpersonen 
uitt deel twee - De verbeelding van de Middeleeuwen - hun opwachting maken. 
Protagonistenn van dit gedeelte zijn de Italiaanse historicus Lodovico Antonio 
Muratorii  (1672-1750), de Franse schrijver Fran^ois-René de Chateaubriand 
(1768-1848),, de Duitse romantici Carl Friedrich August Schlegel (1772-1829) 
enn lohann Joseph von Görres (1776-1848), de Britse neogotische architect, 
liturgistt en decoratief vormgever Augustus Welby Northmore Pugin (1812-
1852),, de Nederlandse literator en kunstcriticus Jozef Albertus Alberdingk 
Thijmm (1820-1889) en de Franse romancier Joris-Karl Huysmans (1848-
1907). . 

Steedss is hier een synchroon perspectief gehanteerd, dat wil zeggen: 
centraall  staan tijd en cultuur, van waaruit de hoofdpersonen terugblikten op 
hett middeleeuwse millennium. Geopteerd is voor erflaters uit het achttiende-
enn negentiende-eeuwse Europa, omdat in deze periode onder invloed van 
hett historisme het denken over de geschiedenis ingrijpend veranderde. In 
dezee eeuwen werd trouwens de aanduiding 'Middeleeuwen', in de betekenis 
vann een algemeen-historische periode, allengs gangbaarder. Terzelfder tijd 
dedenn zich, door het werk van verzamelaars en wetenschappers, ingrijpende 
veranderingenn voor op het gebied van de mediëvistiek. 
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Dee hoofdpersonen zijn afkomstig uit vijf verschillende Europese landen 
enn hebben zich op uiteenlopende terreinen van historische cultuur bewo-
gen.. Muratori deed zich met name gelden op het terrein van oudheidkunde, 
geschiedschrijving,, wijsbegeerte en recht, Schlegel en Görres op het terrein 
vann politieke theorie, filosofie en literatuurwetenschap, Pugin op het raak-
vlakk van bouwkunst, decoratieve kunsten en liturgie, en Huysmans op het 
gebiedd van literatuur en kunstkritiek. De activiteiten van Chateaubriand en 
Thijmm strekten zich uit over verschillende van deze verschijningsvormen van 
historischee cultuur. Steeds is gepoogd de ontwikkeling in het denken van 
dezee personen uiteen te zetten. Soms worden visies van de hoofdpersonen 
uitdrukkelijkk met elkaar vergeleken. In het hoofdstuk over de romantische 
Middeleeuwenn zijn de visies van Schlegel en Görres naast elkaar gelegd. En 
omm de verwantschap tussen Thijm en Pugin duidelijk te maken, heeft de 
Nederlandsee veelschrijver (ook) een plaats gekregen in het hoofdstuk over 
Pugin. . 

All ee hoofdfiguren waren 'cultuurdragers', die met hun visie op de Mid-
deleeuwenn in meer of mindere mate invloed hebben uitgeoefend.61 Hun 
interessenn kwamen voort uit toevallige omstandigheden, persoonlijke mo-
tievenn en uit politiek, maatschappelijk of religieus engagement. Persoonlijke 
motievenn en socio-politieke of culturele oriëntaties zijn overigens zaken die 
lastigg van elkaar te onderscheiden zijn. 

Inn het eerste gedeelte, dat handelt over de verschillende gedaanten van 
Karell  de Grote, valt het licht op allerlei politieke, nationale en religieuze 
groeperingenn die zich toelegden op de Middeleeuwen. In het tweede deel gaat 
hett om een specifieke groep, die in de loop van de Moderne Tijd bijzondere 
belangstellingg voor het millennium aan den dag legde. Alle hoofdpersonen 
vann deze studie bekenden zich namelijk vroeg of laat tot het katholicisme. 
Gepoogdd is om de band tussen katholicisme en mediëvisme - een band die 
minderr vanzelfsprekend is dan vaak wordt gedacht - inzichtelijker te maken. 
All ee hoofdpersonen brachten een hoogst eigen en dikwijl s eigenzinnige visie 
opp het tijdvak naar voren. Het is dan ook geen toeval dat zij allen in meer 
off  mindere mate in conflict geraakten met leden van de clerus. Met nadruk 
zijj  verder gesteld dat het in deze studie niet om biografieën gaat - tenzij 
menn aanneemt dat een schrijver of kunstenaar door zijn eigen werk wordt 
geschapen. . 

Dee keuze voor de zeven hoofdpersonen heeft te maken met hun fascine-
rendee karakter, hun nationale en religieuze achtergrond, het terreinn waarop 
zijj  gestalte gaven aan de Middeleeuwen, en daarnaast met specifieke motie-
ven.. Gekozen is voor Muratori, omdat hij tot de pioniers van de mediëvistiek 
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behoorde.. De Italiaanse geleerde verdiepte zich in de geschiedenis van het 
middeleeuwsee tijdvak toen de bronnenkritiek een hoge vlucht nam, veel 
oudee documenten werden gepubliceerd en de Middeleeuwen steeds meer 
alss algemene cultuurperiode werden beschouwd. In menig opzicht legde 
Muratorii  - die het tijdperk soms bewonderde en soms veroordeelde - de 
grondslagg voor de studie der Middeleeuwen, waarop anderen konden voort-
bouwen. . 

Dee keuze voor Chateaubriand, Schlegel en Görres is ingegeven door het 
feitt dat zij op het breukvlak van twee eeuwen leefden: in hun persoon weer-
spiegeldee zich het veranderende denken over de geschiedenis. Chateaubriand 
iss daarbij dikwijl s geassocieerd met een invloedrijke vinding, en wel die van 
dee christelijke Middeleeuwen. Nagegaan zal worden in hoeverre de Franse 
schrijverr heeft bijgedragen aan de affichering van het tijdvak als een chris-
telijkee era. Gewoontegetrouw worden Mittelalterbegeisterung en Romantiek 
mett elkaar in verband gebracht. Vandaar dat in de reeks van portretten 
tweee 'Duitse' representanten van de romantische beweging zijn opgeno-
men:: Friedrich Schlegel, die een groot deel van zijn leven in het Habsburgse 
Oostenrijkk verbleef, en Joseph Görres, die uit onvrede met de Pruisische 
politiekk in zijn geboortestreek, na vele omzwervingen, in het koninkrijk 
Beierenn een toevluchtsoord vond. De romantici hadden echter niet om de-
zelfdee redenen interesse in het verleden. Gepoogd is om de verschillende 
betekenisniveauss van de romantische belangstelling voor de Middeleeuwen 
bloott te leggen. 

Inn onze tijd herinneren neogotische bouwwerken nog altijd aan het 
verlangenn naar de Middeleeuwen. In dat verband is de keuze gevallen op 
eenn van de founding fathers van de neogotiek, de Britse architect Augustus 
Welbyy Pugin, en een van zijn bewonderaars op het Europese vasteland: Jozef 
Thijm.. Beiden waren van mening dat de sociale en morele verheffing van het 
volkk slechts plaats kon vinden, als de oude werkelijkheid opnieuw zichtbaar 
werdd gemaakt. 

Aann het einde van de 'eeuw van de geschiedenis' staat de laatste hoofd-
persoonn van dit boek, Joris-Karl Huysmans. In leven en werk van deze 
Fransee schrijver vond het verlangen naar de Middeleeuwen een onbetwist 
hoogtepunt.. Voor Huysmans was de historische herinnering, evenals voor 
Proustt enige tijd later, 'motor van de verbeelding'. In het herfsttij van zijn 
levenn betrok hij zijn Maison Notre Dame, in de schaduw van een benedic-
tijnenklooster.. Heden en verleden vielen er samen. Daarmee bereikte het 
verlangenn naar de Middeleeuwen zijn voltooiing. 





DEELL I 

EENN MIDDELEEUWER VERBEELD 

SommigeSommige personen, groepen, verschijnselen of gebeurtenissen zijn niet weg te 
bannenbannen uit de historische herinnering. Dat geldt ook voor de middeleeuwse 
figuurfiguur die in dit deel op de voorgrond staat: Karel de Grote. Na zijn dood 
leefdeleefde de keizer voort in het collectieve geheugen van veel Europeanen. Maar 
doordoor de eeuwen heen werd hij steeds op andere wijze tot leven gebracht In 
Eenn middeleeuwer verbeeld wordt nagegaan hoe en waarom individuen en 
groepen,groepen, vanaf de Vroege Middeleeuwen tot in onze tijd, steeds hun eigen Karel 
dede Grote schiepen. 





HOOFDSTUKHOOFDSTUK  1 

Karell  de Grote: 
dee vele gedaanten van een middeleeuws heerser 

Lee seul reel dans 1'histoire, c'est 
1'histoire. . 

-- Paul Valéry 

DeDe opening van het graf 

Inn het jaar duizend van Christus' menswording vonden in de paleiskerk 
vann Aken onheilspellende gebeurtenissen plaats. Keizer Otto m was naar de 
paltskapell  gekomen om er een bezoek te brengen aan het graf van een heerser 
diee bijna tweehonderd jaar na zijn dood nog altijd ontzag inboezemde: Karel 
dee Grote. Otto streefde naar een renovatio imperii, een vernieuwing van het 
keizerrijk,, en in die wensdroom vond hij een geestverwant in Karel de 
Grote,, die in de Middeleeuwen de traditie van het keizerschap in het Westen 
hadd gevestigd.' In Otto's gezelschap bevonden zich twee bisschoppen en de 
graaff  van Lomello, protospatarius of eerste zwaarddrager van de keizer.2 De 
laatstee vertelde zijn huiveringwekkende ervaringen aan een monnik, die ze 
opschreeff  in de kroniek van zijn klooster te Novalese (bij Turijn): 

Wijj  gingen aldus het graf van Karel binnen. Hij bevond zich niet lig-
gendd in zijn graf, zoals bij andere doden het geval is, maar zat op een 
troonn alsof hij nog in leven was. Hij droeg een gouden kroon en hield 
eenn scepter vast. Zijn handen waren bedekt met handschoenen, waar 
zijnn nagels uitstaken. Boven hem was een indrukwekkende dekplaat 
vann kalk en marmer aangebracht, waarin we een gat hadden gemaakt. 
Toenn wij hem tot dichtbij naderden, roken wij een sterke geur. Wij zijn 
voorr hem geknield en hebben meteen een gebed aangeheven. Keizer 
Ottoo heeft hem terstond witte gewaden aangedaan. Daarna heeft hij 
zijnn nagels geknipt en alles wat rond hem was vergaan gerepareerd. 
Nietss van zijn lichaam was door verrotting aangetast, behalve zijn 
neus,, waaraan een stukje ontbrak en dat de keizer met goud heeft aan-
gevuld.. Otto heeft nog een tand uit de mond van de overledene getrok-
ken.. Voordat hij wegging heeft hij de dekplaat in oude staat hersteld.3 
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Hett gerucht dat Otto het graf van Karel de Grote had geopend, verspreidde 
zichh als een lopend vuur. De jaarboeken van Hildesheim, geschreven door 
eenn monnik van het Sint-Michaelisklooster, lieten bij het jaar 1000 weten dat 
Otto'ss handelwijze was ingegeven door bewondering voor Karel de Grote. 
OokOok noteerde de schrijver van deze jaarboeken dat de openlegging in strijd 
wass met het kerkelijk geloof. Dat Otto m niet lang na deze gebeurtenissen 
ernstigg ziek werd en de dood vond, was dan ook stellig het bewijs van Gods 
wraak.44 Ook in andere kronieken klonk een bange echo na: Karel zou Otto 
bijj  zijn bezoek hebben voorspeld dat hij zonder erfgenamen zou sterven.5 

Overr de vraag waarom het gedrag van de keizer in strijd met het kerkelijk 
gelooff  was, liet de schrijver van de Hildesheimer jaarboeken zich niet uit. 
Mogelijkk zag hij het voorval als grafschennis. Ook Thietmar, bisschop van 
Merseburg,Merseburg, schreef in zijn kroniek dat Otto's gedrag omstreden was. Aan 
hethet begin van een passage, waarin verderop de openlegging van Karels graf 
terr sprake kwam, liet Thietmar weten dat Otto m 'oude gebruiken van de 
Romeinen'' wilde herstellen. In dat verband nam hij velerlei maatregelen, 
alduss Thietmar.6 Vermoedelijk hoorde hiertoe ook de ontsluiting van het 
graf.. In dit geval is het denkbaar, zoals door Beumann is geopperd, dat 
Ottoo de handelwijze van Romeinse heersers als Caesar, Augustus en Caligula 
wildee navolgen. Die hadden op hun beurt allen het graf van een legendarische 

afb.. ï. Gustave Courtois, Caesar aan het graf van Alexander de Grote (1878) 
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geweldenaar,, Alexander de Grote, laten openen (afb. i).7 Thietmar voegde 
eraann toe dat velen zo hun bedenkingen hadden over het herstel van de 
antiekee tradities. Misschien moeten we in het bijzonder aan de geestelijkheid 
denken.. Die kon mogelijk niet veel begrip opbrengen voor Otto's imitatie 
vann heidense praktijken. 

Dezee interpretatie past goed in een historiografische traditie die Otto m 
aanwijstt als degene die Rome opnieuw tot het poütieke centrum van zijn 
rijkrijk  wilde maken. Hiervan moet echter geen overdreven voorstelling wor-
denn gemaakt. Otto had inderdaad een paleis binnen de stadsmuren, op de 
Palatijn,88 verblijfplaats van de keizers in de Oudheid. Vermoedelijk bevond 
dee residentie zich bij het klooster van de H. Caesarius, dat te midden van 
dee resten van de domus augustana (keizerlijk paleis) was gelegen.' Karel de 
Grotee en zijn opvolgers hadden nimmer hof gehouden in de oude urbs (stad). 
Inn overeenstemming met de Schenking van Constantijn10 - volgens welke 
dee wereldlijk heerser geen autoriteit toekwam in de plaats waar het hoofd 
vann de christelijke religie zetelde - duldden de bisschoppen van Rome geen 
keizerlijkk machtscentrum intra muros (binnen de muren).11 Karel de Grote 
resideerdee dan ook in een palatium (paleis) bij de Sint-Pietersbasiliek.12 

Ottoo in bestreed echter de rechtsgeldigheid13 van Constantijns Schenking 
enn vestigde zich metterdaad op de Palatijn. Hij voerde er in zeer bescheiden 
matee een hofhouding op antiek-Romeinse wijze. Zo herinnerde de naam-
gevingg van sommige functies (zoals het ambt van de magister militiae> de 
legeraanvoerder)) aan oude Romeinse praktijken.14 Andere titels, zoals die 
vann protospatariuSy die de graaf van Lomello mochtt voeren, waren ondeend 
aann Byzantijns hofceremonieel. Vermoedelijk zocht de keizer, zoon van een 
Byzantijnsee prinses, in deze rituelen de authentieke Romeinse traditie. 

Hett lijk t erop dat de gebeurtenissen rond het jaar 1000 anders werden 
beoordeeldd door de monnik van Novalese, wiens relaas hierboven werd ge-
citeerd,, en door de uit Aquitanië afkomstige kroniekschrijver Ademar van 
Chabannes.. Otto's optreden in Aken was in hun ogen omgeven met een geur 
vann heiligheid. De keizer sprak trouwens zelf in een oorkonde van 999 over 
dee 'heilige herinnering' aan keizer Karel.15 In de Vroege Middeleeuwen was 
dee openlegging van een graf een grote zeldzaamheid, althans wanneer het 
eenn wereldlijk heerser of niet-heilige persoon betrof.16 De graven van hei-
ligee personen werden daarentegen wél met enige regelmaat opengebroken. 
Hoewell  de pausen pas in de achtste eeuw hun verzet tegen de translatie van 
reliekenn opgaven, was het opdelven van heilige overblijfselen - vooral van-
wegee hun veronderstelde wonderkracht - buiten Rome allang een gevestigde 
praktijkk geworden.17 
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Ademarr van Chabannes tekende in zijn kroniek aan dat Otto in, na 
driee dagen van vasten, het graf aantrof op de plek die hem in een droom 
wass aangewezen. Dergelijke mededelingen vormden een vast repertoire in 
beschrijvingen,, waar de inventio of ontdekking van een heiligengraf werd 
toegelicht.188 Daarnaast vermeldde Ademar dat het lichaam van Karel in on-
geschondengeschonden staat verkeerde. Deze incorruptio gold als bewijs van bijzondere 
genade,, die doorgaans aan heilige personen was voorbehouden.19 Ook en-
kelee passages in het relaas van de monnik van het klooster Novalese wijzen in 
dezelfdee richting. De sterke geur in de grafkelder en de aankleding met witte 
gewadenn waren elementen die steeds terugkeerden bij de ontdekking van 
heiligengraven.. Nagels werden dikwijl s als relieken meegenomen, aangezien 
dee integriteit van het lijk hierdoor niet werd aangetast. Volgens Görich had 
hethet klooster van Novalese zo zijn belang bij een heilige status van Karel de 
Grote.. Volgens de traditie waren verschillende familieleden van de keizer in 
hett klooster begraven. Met een heilige status van de legendarische heerser 
werdd ook het aanzien van de kloostergemeenschap verhoogd.20 

Anderee wederwaardigheden van het jaar 1000 passen goed in deze visie. 
Vlakk voordat hij Aken aandeed, had Otto in een pelgrimage gemaakt naar 
Gnieznoo (Polen), waar hij het graf van zijn oude vriend Adalbert, bisschop 
vann Praag, had bezocht. Deze had in Pruisen de marteldood gevonden en 
wass in het jaar 999 heilig verklaard. De keizer liet het graf van de heilige 
openmaken.. Het gebeente van de martelaar werd vervolgens in een altaar 
geplaatst,, met uitzondering van een arm, die Otto ten geschenke kreeg. Een 
deell  van de arm schonk hij aan de Akense Mariakerk, een ander deel voerde 
hijj  mee naar Rome, waar hij op het Tiber-eiland een kerk stichtte ter ere 
vann Adalbert (en Paulinus van Nola). Zo kon in beide plaatsen, die grote 
symbolischee betekenis hadden, de Heilige Adalbert over hem waken.21 

Inn dit licht bezien gold wellicht ook Otto's bezoek aan Aken als een 
pelgrimagee - volgens Görich met als uiteindelijke doel om de canonisatie 
vann zijn grote voorganger te bevorderen.22 De tand die Otto meenam uit 
hethet graf, zal dan als een reliek zijn beschouwd.23 Dat een heiligenverering 
niett doorzette, hing mogelijk samen met het feit dat Karel de Grote niet 
alss martelaar of asceet kon worden beschouwd en Otto 111 snel na de ge-
beurtenissenn kwam te overlijden.24 

Zoo snel als het thema van de opening van Karels graf opgang maakte, 
zoo vlug raakte het in vergetelheid. Een hernieuwde opbloei kreeg het motief 
inn de Duitse beeldende kunst van de negentiende eeuw.25 In 1839 schreef 
dee Kunstverein fur die Rheinlande und Westfalen een prijsvraag uit ter 
opluisteringg van de kroningszaal in het raadhuis te Aken. De initiatiefnemers 
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dachtenn aan episoden uit het leven van Karel de Grote die verband hielden 
mett de geschiedenis van zowel het rijk als de stad. Het Akense stadsbestuur 
enn de Pruisische koning, de latere keizer Wilhelm I, verklaarden zich bereid 
tee delen in de kosten. Een jonge Duitse kunstenaar, Alfred Rethel, verwierf 
dee opdracht. 

Inn 1847 begon Rethel aan zijn Otto ui. in der Gruft Karl des Grofien 
(afb.. 2).26 De hiëratische gestalte van Karel de Grote domineert het fresco. 
Dee keizer is gezeten op de troon waar gedurende de Middeleeuwen de 
Rooms-Koningenn werden gekroond. Zijn voeten rusten op de zogenoemde 
Proserpina-sarcofaag.277 In zijn handen houdt hij scepter en wereldbol. Naast 
hemm hangen zijn zwaard en schild. Karels gezicht is met een sluier bedekt. 
Opp de grond liggen brokken steen die zijn weggehaald om het graf te kunnen 
bereiken.. Niemand van het gezelschap durft de keizer in de ogen te kijken. 
Ookk de levende keizer laat zijn hoofd zakken. Otto's vingers vormen een 
cirkel,, een afspiegeling van de wereldbol die Karel in zijn handen houdt. De 
zinn van het fresco is door Rethel zelf ontvouwd: 

Geenn van Karels opvolgers is het gelukt het verheven gezag van deze 
grotee keizer te vernieuwen. Onder de druk van moeilijke tijden, waar
aann het rijk onder de overige Karolingers bijna te gronde ging, probeert 
hethet gefnuikte nationale gevoel zich te verweren tegen de ellende van het 

afb.. 2. Alfred Rethel, Opening van het graf van Karel de Grote door Otto m (1847) 
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hedenn door liefdevolle beschouwing van zijn grootse verleden. Aldus 
ontwikkeltt de eerbiedwaardige gestalte van Karel zich in de voorstel
lingg van het volk tot een ideaal, waarvan de verwezenlijking het doel 
enn streven van de machtigste keizers van de Middeleeuwen wordt.28 

Ottoo was op zoek gegaan naar grootse momenten en personen uit het Duitse 
verledenn om het nationale gevoel te doen herleven. En het werd natuurlijk 
tijdd dat dit inzicht opnieuw zou doordringen tot Rethels tijdgenoten. De 
schilderingg van Rethel maakte een verpletterende indruk op Jozef Alberdingk 
Thijm.. 'Gij moet dat zien,' schreef hij, 'hoe die Doode Keizer daar zit! Talrijke 
onderdedenn doen U huiveren bij zoo veel waarheid, bij zoo veel vinding -
enn dat op kolossale grootte... 't is ontzettend.'29 

Mett enthousiasme sprak ook Joseph Görres, die een aanstelling als hoog
leraarr aan de Universiteit van München had verworven, over Karel de Grote 
enn Otto in. Het leek — aldus een van de aanwezigen - alsof Görres tra
nenn van weemoed liet 'over de toenmalige grootheid van de Duitse natie', 
diee in schril contrast stond met de eigentijdse verdeeldheid.30 Een andere 
toehoorderr noteerde: 

Mett de redenaar [Görres] betraden we de keizerlijke groeve te Aken, 
waarr Karel de Grote gebalsemd en begraven was - zittend op een gou
denn troon, omgord met het zwaard, het boek der evangeliën open
liggendd op zijn schoot, en de kroon met een gouden ketting aan het 
gewelff bevestigd. In zijn hand hield hij een kelk, aan zijn voeten lagen 
scepterr en schild. Na meer dan honderd jaar opent Otto de verzegelde 
grafkelderr en vindt hij de vergane neuspunt van de keizer, die hij door 
goudd laat vervangen. Görres schilderde dit alles met zo'n levendige 
kleurenprachtt dat wij waarlijk - de zin van de gebeurtenissen op onze 
tijdd betrekkend - het in de zieke wereldgeschiedenis teloorgegane 
Duitsee keizerschap gebalsemd op de kostbare gouden dodenzetel van 
dee nieuwe Duitse Bond zagen zitten.31 

Enkelee jaren later maakte Wilhelm von Kaulbach een monumentale schil
deringg van het voorval voor het Germanisches Nationalmuseum te Neu
renberg.. Dit museum was in 1852, onder goedkeuring van de koningen van 
Beierenn en Pruisen, opgericht met het doel het Duits-nationale bewustzijn 
tee versterken door het bijeenbrengen van materiaal uit het verleden. In zijn 
soortt was het de grootste kunsttempel van Europa.32 Kaulbachs kunstwerk 
toontt een ontzagwekkende Karel, met codex op zijn schoot en opgeheven 
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zwaardd in zijn rechterhand. De brandende toortsen van Otto's volgelingen 
gevenn Karels majesteitelijke gestalte een mysterieuze glans. Otto blijft vol 
verbazingg op de trap staan, terwijl een dronken jongeling, die spottend naar 
dee overleden keizer wijst, door een geestelijke wordt terechtgewezen (afb. 3). 
Dee schildering van Kaulbach mag programmatisch heten. Bij de onthulling 
inn 1859 sprak museumdirecteur Hans Freiherr von und zu Aufsefi33 dat ook 
dee Duitsers van zijn eigen tijd op zoek moesten gaan naar het verleden. Hij 
liett weten 

datdat aan het Germanisches Museum geen treffender en mooier zin
nebeeldd van Otto's streven gegeven kon worden dan dit kunstwerk. 
Wantt ook wij zijn geroepen af te dalen in de sinds lang verborgen 
dieptenn van het verleden om er het verheven gezag van het oude rijk 
tee zoeken. Deze reeds lang gedoofde heerlijkheid moeten we weer fel 
verlichtenn met de fakkel der wetenschap, opdat iedereen zich verblijdt 
enn gesterkt weet, en eenieder - precies als keizer Otto wilde - moed 
vatt om nieuwe daden te verrichten tot eer en glorie van de Duitse 
natie.34 4 

afb.. 3. Opening van het graf van Karel de Grote door Otto m, anoniem naar verloren 
geraaktee schildering van Wilhelm von Kaulbach, 1859 (1863) 
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Dee opening van Karels graf bleef niet beperkt tot de Duitse beeldende 
kunsten.. Het was in de Moderne Tijd ook een thema in de Franse literatuur, 
waarr het voor Chateaubriand aanleiding was voor enkele geschiedfilosofi
schee bespiegelingen (zie hoofdstuk 3). Victor Hugo was evenzeer gefasci
neerdd door het voorval, zij het in politieke zin. Al eerder had hij in zijn 
toneelstukk Hernani, dat voor het eerst werd gespeeld op 25 februari 1830, het 
graff van Karel de Grote te Aken opgevoerd. Toen was de schrijver waarschijn
lijkk nog niet bekend met het relaas over Otto m. In de vierde akte is het Don 
Carloss (Karel v) die de grafkelder van Karel de Grote binnentreedt en in een 
indrukwekkendee monoloog de steun van de middeleeuwse vorst aanroept.35 

Inn de periode rond de Julirevolutie zag Hugo in Karel de Grote het model 
vann een liberale vorst, die kon zorgen voor nationale eensgezindheid. 

Inn 1840 nam de schrijver het besluit om een reis langs de oevers van de 
Rijnn te maken, 'want in Parijs waren nauwelijks bomen en luchten te zien'. 
Bijj die gelegenheid deed hij ook Aken aan, waar hij zich onmiddellijk naar 
dee kerk spoedde. De kapel was onvoltooid gebleven, evenals het staatkundig 
werkk van Charlemagne zelf, en de architectuur sprak er allerlei bouwstijlen, 
preciess zoals de naties van Karels rijk allerlei talen hadden gesproken. Hugo 
wass diep onder de indruk van de witmarmeren zetel waarop de heerser, naar 
hijj veronderstelde, meer dan driehonderdvijftig jaar lang had getroond, tot 
hett moment waarop Frederik Barbarossa, voor het eerst na Otto in, het 
graff opnieuw had laten openen. 'Het moet een vreemd en schrikwekkend 
momentt zijn geweest waarop deze gekroonde man oog in oog stond met het 
eveneenss gekroonde kadaver; de een in alle verhevenheid van het keizerrijk, 
dee ander in alle verhevenheid van de dood.'36 De profanatie van Karels graf 
ging,, aldus Hugo, niet ongestraft aan Barbarossa voorbij. Het was immers 
niett voor niets dat hij later op kruistocht de verdrinkingsdood vond. 

Hugoo twijfelde er niet aan, dat ooit een of andere koning of keizer op het 
ideee zou komen om Karel uit de reliekenkist te nemen om hem opnieuw op 
dee troon te plaatsen. Alles wat dan van het skelet was overgebleven, zou men 
opp eerbiedwaardige wijze herschikken. De Karolingische diadeem zou men 
weerr op zijn schedel zetten en de mantel van goud laken over zijn beenderen 
hangen. . 

Enn in het spaarzame licht dat via een dakvenstertje doordringt tot 
dee gewijde ruimte zal een geknielde voorbijganger opkijken naar de 
keizerlijkee spookgestalte die ooit Charlemagne is geweest. Het zal een 
grootsee verschijning zijn voor ieder die een blik in de grafkelder durft 
tee werpen, en iedereen zal een grootse gedachte uit het graf met zich 
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meenemen.. Van alle uithoeken van de aarde zal men er komen en 
denkerss van allerlei slag zullen zich hier verzamelen. Karel, zoon van 
Pippijn,, is inderdaad een van die volmaakte wezens die de mensheid 
vann vier kanten bezien. Voor de geschiedenis is hij een groot man als 
Augustuss of Sesostris; voor de wereld der sagen is hij een paladijn 
alss Roeland, een tovenaar als Merlijn; voor de Kerk is hij een heilige 
alss Hieronymus of Petrus; voor de filosofie is hij de personificatie 
vann de civilisatie zelf, die alle duizend jaar een reus wordt om diepe 
afgrondenn te overbruggen - burgeroorlogen, barbarij, revoluties, en 
diee nu eens Caesar heet, dan weer Charlemagne of Napoleon.37 

Napoleonn was de reïncarnatie van Charlemagne. Was het niet veelzeggend 
genoegg dat de Franse keizer in 1814, precies duizend jaar na de dood van de 
middeleeuwsee vorst, ten val was gekomen? In de conclusie van zijn reisverslag 
kwamm Hugo nog eens op deze gelijkenis terug, nu om zijn denkbeelden over 
dee toekomst van Europa uiteen te zetten. Voor het evenwicht in de wereld 
iss het, aldus de schrijver, nodig dat er twee grote Rijnstaten zijn, door deze 
rivierr nauw met elkaar verbonden. In het noorden en oosten mag zich dan 
Duitslandd uitstrekken, in het westen en zuiden Frankrijk. Het rijk van Karel 
dee Grote was een eerste poging tot deze conceptie, het rijk van Napoleon 
eenn andere. Maar de inspanningen van beide keizers zijn mislukt omdat de 
ideee te veel verbonden was met hun persoon. Hugo had niettemin de vaste 
overtuigingg dat zulk een centraal Europa, in het belang van allen, ooit zou 
ontluiken.. Frankrijk, met de rug tegen Duitsland geleund, zou zich teweer
stellenn tegen de handelsgeest van de Engelsen. Duitsland, met de rug tegen 
Frankrijkk geleund, zou de veroveringszucht van de Russen weerstreven.38 

OokOok Dumas père was bekend met de opening van het graf door Otto m. 
Evenalss Hugo maakte hij een reis langs de Rijn. De koster van de Akense 
Mariakerkk vertrouwde hem bij die gelegenheid toe dat Napoleon bij zijn 
bezoekk aan de stad niet plaats had durven nemen op Karels troon - 'zonder 
twijfel,'' verduidelijkte de koster, 'omdat hij een usurpator was.' De kerkbe-
waarderr fluisterde Dumas verder toe dat Napoleons gemalin 's avonds in het 
geheimm was weergekeerd naar de kapel. Ze beklom er de troon, waarna men 
eenn ijzingwekkend geschreeuw hoorde. Toen Josephine weer was bijgeko
men,, vertelde ze dat Karel de Grote aan haar was verschenen. Hij had haar 
verschrikkelijkee dingen voorspeld, die ze echter niet goed had verstaan. De 
kosterr wist hier wel raad mee. Hij twijfelde er niet aan dat de spookgestalte 
mett haar had gesproken over Leipzig, Waterloo en Sint-Helena.39 
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BetekenisverbandenBetekenisverbanden (i) 

Dee opening van Karels graf door Otto in werd, als hierboven geschetst, 
inn diverse perioden verwoord en uitgebeeld, meer bijzonder in de Vroege 
Middeleeuwenn en in de negentiende eeuw. Dat gebeurde in uiteenlopende 
uitingenn van historische cultuur, zoals geschiedschrijving, schilderkunst, po
litiekee theorie, geschiedfilosofie en literatuur. Steeds werd hetzelfde thema 
mett andere bedoelingen naar voren gebracht. Zo wilden vroegmiddeleeuwse 
geschiedschrijverss Otto's oriëntatie op de Oudheid demonstreren, zijn hei
densee praktijken hekelen of diens 'heilige' verering van Karel de Grote ac
centueren.. Negentiende-eeuwse Duitse beeldende kunstenaars wilden met 
hethet thema het Duitse natiegevoel versterken. Franse literatoren grepen het 
onderwerpp aan om hun geschiedfilosofische of politieke denkbeelden toe 
tee lichten. Soms werd de spookgestalte van de legendarische keizer erbij 
gehaaldd om de lezer te doen huiveren. 

Vanaff de Vroege Middeleeuwen is het portret van Karel de Grote talloze 
malenn overgeschilderd. Dat gebeurde met wisselende intenties en intensiteit, 
doorr steeds nieuwe groepen en individuen. In dit eerste deel - Een m iddeleeu-
werwer verbeeld - gaat het om de vraag hoe en tegen welke achtergronden Karel 
dee Grote in de West-Europese cultuur vanaf de Vroege Middeleeuwen tot op 
hedenn in herinnering is geroepen. Die vraagstelling is niet beperkt gebleven 
tott de geschiedschrijving. Naast chroniqueurs en geschiedschrijvers treden 
onderr meer schilders, beeldhouwers, boekillustratoren, dichters, schrijvers, 
politiekk denkers en filosofen voor het voetlicht. Historici bezitten geen pa
tentt op het verleden en hebben evenmin ooit zo'n monopolie bezeten. Het 
gaatt hier dan ook niet zozeer om de verschillen tussen geschiedschrijving en 
overigee uitingen van historische cultuur, als wel om de samenhang tussen 
diversee manifestaties van historische cultuur. 

Inn dit hoofdstuk is een poging ondernomen om in het West-Europese 
historischee discours rond Karel de Grote een aantal contexten, ook wel be
tekenisverbandenn of'paradigma's' te onderscheiden. Hieronder verstaan we 
eenn in bepaalde tijd en bij zekere groepen dominante historische thematiek, 
diee zich manifesteert op verschillende terreinen van historische cultuur, en 
eenn nader te bepalen samenhang vertoont met eigentijdse vraagstukken. De 
vertegenwoordigerss van een bepaalde thematiek pogen daarbij meestentijds 
dee waarheid zo dicht mogelijk te naderen.40 

Hett geschetste ontwerp kent een drietal restricties. In de eerste plaats is 
ervoorr gekozen het gezichtsveld te beperken tot Frankrijk, Duitsland, En
geland,, Italië en de Lage Landen - de landen van waaruit de protagonisten 
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vann het tweede deel, De verbeelding van de Middeleeuwen, hun opwachting 
maken.. Dat Frankrijk en Duitsland daarbij de meest prominente plaats inne
men,, is begrijpelijk: beide gebieden vormden de kern van het Karolingische 
rijkk en de herinnering aan de keizer bleef hier het meest levendig. 

Hett grote aantal reminiscenties aan Karels levenswerk in genoemde lan
denn voerde tot een tweede beperking. Bij de verschillende betekenisverban
denn zijn niet consequent alle uitingen van historische cultuur onderzocht en 
evenminn zijn bij elk paradigma alle landen ter sprake gebracht. De noodzaak 
hiertoee is minder groot, omdat, zoals gezegd, het in dit onderzoek vooral 
omm de samenhang tussen diverse uitingen van historische cultuur en het 
vaststellenn van betekenisverbanden gaat. Vanuit nationale optiek of vanuit 
hett gezichtspunt van historische cultuur zijn de paradigma's gemakkelijk 
aann te vullen. 

Eenn derde beperking ligt in de omstandigheid dat niet alle verschij
ningsvormenn van historische cultuur evenveel ruimte hebben gekregen. Het 
beeldd van Karel de Grote in het onderwijs is bijvoorbeeld beperkt gebleven 
tott boekillustraties en schoolplaten. 

Inn de beeldvorming rond de middeleeuwse vorst zijn hierna zestien 
paradigma'ss uitgewerkt. Die plaatsen de visie op Karel de Grote in de context 
vann een bepaalde tijd en in samenhang met bepaalde interessen van groepen 
off individuen. Sommige betekenisverbanden omvatten een lange tijdspanne, 
anderee weer een korte. Streven is geweest de meest gezaghebbende aan de 
ordee te stellen.41 

VorstelijkeVorstelijke voorvader 

Vanaff de Vroege Middeleeuwen beriepen dynastieën van zowel koninklijke, 
grafelijkee als hertogelijke afkomst zich op verwantschap met Karel de Grote, 
doorgaanss ter bevestiging van bepaalde machtsaanspraken en gezagsver
houdingen.. Met dat doel werden soms fictieve documenten, waaronder ook 
genealogieën,, opgesteld.42 Hiermee is het eerste betekenisverband aan het 
lichtt gebracht. 

Tegenoverr zijn Karolingische medepretendenten vestigde Hugo Capet in 
9877 in het West-Frankische gebied de nieuwe dynastie der Capetingen. Een 
omstreekss deze tijd te Sens geschreven 'Geschiedenis der Franken' meldt dat 
hiermeee een einde aan het rijk van Karel de Grote was gekomen. Hugo had 
openlijkk tegen de laatste Karolinger gerebelleerd, maar los van de Karolin-
genn bleef het regnum onverminderd bestaan.43 Honderd jaar later meende de 
monnikk Hugo van Fleury dat het aantreden van het vorstengeslacht der Ca-
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petingenn geen cesuur was geweest, maar een overgang: door de werken Gods 
werdd het rijk aan een derde generatie overgedragen. Na Merovingen en Ka-
rolingenn werd de continuïteit gewaarborgd door het Huis van Hugo Capet.44 

Bevestigingg van dynastiek gezag is niet alleen een probleem van moderne 
koningshuizen,, maar was ook in de Middeleeuwen een aanhoudende bron 
vann zorg. Op velerlei wijzen trachtten de Capetingen - vooral vanaf Filips 
Augustus-mogelijkee denkbeelden van machtsusurpatie te bestrijden. Filips 
Augustuss was van moederszijde al geparenteerd aan de Karolingen. Niette
minn vond hij het nodig Isabella van Henegouwen, dochter van de graaf van 
Vlaanderen,, die zich eveneens op Karolingische afstamming kon beroepen, 
tenn huwelijk te vragen. Hun beider zoon, de latere koning Lodewijk vin, 
wass zo langs beide lijnen een rechtgeaarde Karolinger.45 Daarmee was de 
terugkeerr naar Karels dynastie (reditus ad stirpem Karoli) in volmaakte vorm 
tott stand gebracht.46 Voor de opvoeding van Lodewijk vm schreef Aegidius 
Parisiensiss een vorstenspiegel onder de veelzeggende titel Karolinus. 

Eenn andere Capetinger die zijn leven lang in beslag werd genomen door 
dynastiekee stellingname was Lodewijk ix de Heilige. In die zin moeten we 
volgenss Le Goffdan ook zijn besluit tot grootscheepse reorganisatie van de 
koninklijkee graven in de abdij van Saint-Denis begrijpen. Deze begraafplaats 
werdd voortaan enkel bestemd voor leden van de koninklijke familie die daad
werkelijkk koning waren geweest. In het rechtergedeelte van de kloosterkerk 
werdenn graven van de Karolingen opgesteld, voorzien van dekplaten met 
beeltenis,, en ter linkerzijde kregen de Capetingische koningen hun laatste 
rustplaats.. Deze opstelling maakte op symbolische wijze zichtbaar dat de 
dynastiee van Hugo Capet de plaats van de Karolingen had ingenomen.47 

Inn de Middeleeuwen bestond verder een bijzondere band tussen Karolin
genn en grafelijke of hertogelijke vorstenhuizen, waaronder die van Vlaande
ren,, Beieren en Normandië. Die banden werden vastgelegd in een speciaal 
genre,, dat van de genealogia.48 In Brabant was het hertog Jan i die diverse 
genealogieënn liet opstellen waarbij zijn dynastie aan die van Karel de Grote 
werdd gelieerd. De Karolingische afstamming moest tevens de aanspraken op 
dee Lotharingische hertogstitel versterken. 

Dee historiografische traditie die de Karolingische afkomst van de Bra
bantsee hertogen benadrukte, beleefde een hoogtepunt in de tweede helft 
vann de veertiende eeuw, toen de Antwerpse schepenklerk Jan van Boendale 
zijnn Brabantsche Yeesten dichtte, maar bleef ook hierna bestaan.49 Volgens een 
oudee voorstelling waren de Trojanen de voorouders van de Karolingen, en in 
zijnn origografie, de Brabantse kroniek (uit 1472), deed Willem van Berchen de 
Trojaans-Karolingischee afkomst van de Brabantse hertogen gedetailleerd uit 
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dee doeken.50 Omstreeks dezelfde tijd noemde Johannes Gielemans, augustij
nerr monnik van het Rooklooster (bij Brussel) en auteur van het Hagiologium 
Brabantinorum,Brabantinorum, de keizer 'de eerste uit het geslacht der hertogen van Brabant 
diee de koninklijke kroon verwierf'.51 Op een miniatuur in dit Hagiologium 
iss Karel als 'mantelheilige' afgebeeld - een motief dat doorgaans voorkwam 
bijj Maria en Ursula (afb. 4). Onder zijn uitgespreide mantel neemt de keizer 
heiligenn in bescherming die een speciale betrekking met Brabant en het Ka
rolingischee vorstenhuis hadden. Boven aan het miniatuur is, naast de Franse 
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leliee en het keizerlijke rijkswapen, de Brabantse leeuw te zien.52 Ook na de 
Middeleeuwenn bleef de band tussen Karel en het hertogdom behouden. De 
inn Utrecht geboren jezuïet Heribert Rosweyde noteerde in de kantlijn van 
zijnn - op het werk van Baronius gebaseerde - Kerckelycke Historie van Neder-
LandtLandt bij het jaar 771, toen Karel na de dood van zijn broer het hele rijk 
bestuurde:: 'Carolus Magnus Hertoghe van Brabant'.53 

Inn het graafschap Holland lagen de zaken minder duidelijk. Hier zette 
graaff Floris v de Hollandse 'clerc' der grafelijke kanselarij, Melis Stoke, aan 
tott het samenstellen van een gewestelijke rijmkroniek.54 Aan de chroniqueur 
werdd gevraagd de herkomst van de Hollandse graven te beschrijven. Over 
dee graaf van Holland noteerde Stoke dat 

hii gheboren was sonder waen 
inn manieren ende bi ghelike 
vandenn gheslachte van Vrancrike. 

Off de Hollandse graven volgens Stoke afstamden van de Karolingen of dat zij 
mett hen in rang vergelijkbaar waren, is niet eenvoudig uit te maken.55 In elk 
gevall probeerde hij met een verwijzing naar de dynastie van Karel de Grote 
hett prestige van de graven te verhogen. Dat deed mogelijk ook Jacob van 
Maerlantt in zijn op verzoek van Floris v geschreven Spiegel Historiael Over 
Karelss plaats in de wereldgeschiedenis hoefde geen misverstand te bestaan: 
'Karell die grote dat was die ander, Die coenre was dan Alexander [,..].'56 

Maerlantt schilderde Karel zelfs nog grootser dan zijn literaire voorbeeld 
Vincentt van Beauvais had gedaan. 

Mogelijkk speelde hier de gedachte mee aan Floris' vader, graaf Willem 11. 
Dezee had het tot Rooms-Koning geschopt en misschien straalde via hem 
ietss van Karels glorie over op het Hollandse gravengeslacht.57 Nog in de vijf
tiendee eeuw getroostte de Hollandse kroniekschrijver heraut Beieren zich 
moeitee om graaf Willem zoveel mogelijk te modelleren naar het portret van 
dee keizer.58 

InIn de Spiegel Historiael worden we trouwens opnieuw herinnerd aan de 
toestandd waarin Otto 111 zijn grote voorganger in zijn graf aantrof. Maerlant 
geeftt in dit werk een beschrijving van Karels begrafenis. De heerser werd in 
keizerlijkee gewaden op een troon gezet, met het boek der evangeliën op zijn 
knie: : 

UpUp thovet eene goudine crone, 
Daerr an ene goudine ketene scone, 
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Diett dode hovet hilt scone ende wel, 
Datt het neder niene vel.59 

Inn het enige volledig overgebleven handschrift van de Spiegel is een miniatuur 
opgenomenn die uniek is in de middeleeuwse Karel-iconografie (afb. 5). 
Aann weerszijden bevinden zich geestelijken en edelen, die wijzen naar een 
geopendee sarcofaag. Desondanks heeft de miniaturist de keizer afgebeeld 
mett geloken ogen, zittend op een troon. Met een gouden ketting is zijn 
kroonn vastgebonden aan een gotische boog.60 

afb.. 5. Het graf van Karel de Grote, miniatuur in Spiegel Historiael van Jacob van 
Maerlantt (fragment, omstreeks 1310-1330) 
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Inn de na-middeleeuwse periode bleven vorstenhuizen de Karolingische 
verwantschapp benadrukken. Zo werd Karel de Grote in de Beierse geschied
schrijvingg tot in de achttiende eeuw voorgesteld als de rechtmatige opvolger 
vann Tassilo en liet de Wittelsbachse dynastie zich op Karolingische afstam
mingg voorstaan.61 Maar op termijn was de noodzaak minder groot om door 
middell van genealogische constructies een beroep op de middeleeuwse kei
zerr te doen. Naarmate het proces van territorialisering en staatsvorming 
inn Europa voortschreed, verdween allengs het 'genealogische' paradigma, 
waaraann vorm was gegeven in kronieken, genealogieën, miniaturen en an
deree vormen van historische cultuur. 

afb.. 6. Francois Flameng, Frederik Barbarossa bezoekt het graf van Karel de Grote 
(1876) ) 
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HeiligeHeilige Karel 

Inn Franse, Brabantse of Beierse gebieden, waar sprake was van erfopvolging, 
lagenn de zaken anders dan in het keizerrijk. Hier kozen gedurende de 
Middeleeuwenn rijksvorsten de Rooms-Koning en later rechtstreeks de keizer. 
Karell de Grote werd erbij gehaald om het keizerlijk gezag te versterken. Het 
tweedee paradigma stond in het teken van de sacralisering van het keizerschap. 

Naa Otto in was de ligging van het graf opnieuw in vergetelheid geraakt. 
InIn elk geval meldt een oorkonde van Frederik i Barbarossa dat de plaats 
vann Karels graf veilig verborgen was, uit angst voor vijanden van buiten en 
binnen.622 Door een gelukkige omstandigheid werd Frederik door goddelijke 
openbaringg de plaats van het graf getoond, toen hij in het jaar 1165 Kerstmis 
tee Aken vierde (afb. 6). Op verzoek van koning Hendrik 11 van Engeland 
enn met instemming van (tegen)paus Paschalis - zo meldt de oorkonde -
vondd te Aken de heiligverklaring van de hoogverheven keizer plaats. Karels 
will om te sterven bij de bekering van de ongelovigen, had hem tot een 
martelaarr gemaakt.63 Ter afsluiting van de plechtigheden werd het gebeente 
overgebrachtt naar een nieuwe rustplaats. 

Dee betreffende oorkonde liet zich ook uit over de motieven. De verhef
fingfing geschiedde vooral tot eer van Christus' naam en 'ter versterking van 
hett Romeinse rijk'. Ongetwijfeld weerspiegelde Karels heiligverklaring de 
gespannenn verhouding tussen keizerschap en pausdom. In deze jaren was 
Paschaliss m, die Karels canonisatie ondersteunde, tegenpaus van Alexan
derr HL Barbarossa was een verklaard tegenstander van de laatste die in 
zijnn ogen het rijk (imperium) te zeer ondergeschikt aan het priesterschap 
(sacerdotium)(sacerdotium) wilde maken. Met de heiligverklaring van zijn illustere voor
gangerr - spoedig gevolgd door de samenstelling van een Vita Sancti Karoli 
waarinn Karel als pelgrim te Jeruzalem en bestrijder van de heidenen in San
tiagoo werd voorgesteld64 - wilden Barbarossa en zijn omgeving beklemtonen 
datt het keizerschap een sacrale waardigheid bezat.65 Daarop duidde ook de 
termm Sacrum Imperium, die rond deze tijd in documenten van de keizerlijke 
kanselarijj opdook. Karels heiligheid werd ook in de beeldende kunsten tot 
uitdrukkingg gebracht: niet lang na de canonisatie werd een glasraam van de 
Heiligee Karel voor de kathedraal van Straatsburg vervaardigd.66 

Mogelijkk ging het verzoek tot heiligverklaring uit van Hendrik 11 van En
geland,, omdat die eveneens in strijd was gewikkeld met de Kerk. De koning 
hadd met de Constituties van Clarendon de greep op de Engelse geestelijkheid 
trachtenn te verstevigen, ten koste van het pausdom. Thomas Becket, aartsbis
schopp van Canterbury, met wie de koning aanvankelijk had samengewerkt, 
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legdee zich hier niet bij neer. Zijn oppositie moest hij bekopen met de dood. 
Pauss Alexander ni> die ten aanzien van Karels heiligverklaring het stilzwijgen 
bewaarde,, maakte zijn visie op die gebeurtenissen trouwens op geheel eigen 
wijzee kenbaar: in 1173 effectueerde hij de heiligverklaring van Thomas Becket, 
dee voorvechter van de Kerk tegen de almacht van het wereldlijk gezag. 

Ergg lang was Karels gebeente geen rust gegund. In 1215 liet Barbarossa's 
kleinzoon,, Frederik 11 - twee dagen na zijn kroning door de aartsbisschop 
vann Mainz en precies een jaar na de nederlaag van zijn Welfische tegenstander 
Ottoo iv tegen de 'Fransen' bij de brug in Bouvines - de resten van de Heilige 
Karell overbrengen in een rijk versierd schrijn. Na afloop van de plechtige 
mis,, veelzeggend op de feestdag van de Heilige Jacobus, legde de keizer zijn 
mantell af en beklom hij met een edelsmid de stelling. Voor het aangezicht 
vann de aanwezigen werd het reliekschrijn (sarcofagus) dichtgespijkerd.67 Tot 
opp heden bevindt dit zich in de dom te Aken.68 Tweemaal is de Heilige Karel 
opp het schrijn afgebeeld met nimbus.69 

Zowell Franse als Duitse heersers beriepen zich op de glorieuze Franken-
koning.. Terwijl de Capetingen continuïteitt en verwantschap met de dynastie 
vann Karel de Grote benadrukten, vestigden Staufische keizers vooral de aan
dachtt op de sacrale waardigheid van het keizerschap.70 Doorgaans was Karels 
erfeniss geen geschilpunt. Zonder enige schroom vroeg de Franse koning Ka
rell v de Wijze zijn oom keizer Karel iv, die in 1349 drie tanden van de Heilige 
Charlemagnee ten geschenke had gekregen, te bemiddelen bij het Akense 
kapittel.. Toen de kanunniken niet bereid bleken relieken af te staan, schonk 
Karell iv zijn neef een van Karels tanden.71 Verder bereikte waarschijnlijk via 
dezee keizer de liturgische verering van de Heilige Karel in deze periode het 
Fransee hof.72 

Tussenn de Franse monarchie en Aken bestonden bijzondere betrekkingen. 
Vanaff Lodewijk xi kwam tot in de achttiende eeuw een ritueel voor, waarbij 
naa de dood van een Franse koning diens lijkwade in opdracht van de nieuw 
gekroondee koning naar Aken werd gebracht. Hier werd het linnen, onder het 
aanheffenn van gebeden voor de zielenrust van de overledene, over het graf 
vann Karel uitgespreid. Met het ritueel wilde de nieuwe koning dankzeggen 
voorr de zojuist voltrokken kroning en de herinnering aan de glorievolle 
tijdenn van Karel levend houden.73 

Fransee koningen werden overigens meer dan eens als keizer betiteld. In 
oorkondenn van Hugo Capet en diens zoon en opvolger Robert 11 komen 
termenn als imperium en augustus voor.74 In het Chanson de Roland heet 
Karell eenvoudigweg 'empereur de France' en de Vlaamse ambtenaar en 
chroniqueurr Galbert van Brugge noemt koningg Lodewijk vi de Dikke zonder 
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slagg of stoot Franciae imperator.75 De Franse koningen beschouwden zich als 
erfgenamenn van de middeleeuwse vorst, en deze stond nu eenmaal bekend 
alss keizer. In elk geval kan men hieruit niet zonder meer afleiden dat het 
keizerschapp als zodanig door de Franse koningen werd geambieerd. 

Toenn de paus in 1239 Frederik 11 in de ban had geslagen, bood hij Lodewijk 
dee Heilige de keizerskroon aan voor diens broer Robert van Artois. De 
Engelsee kroniekschrijver Matthew Paris schreef dat Lodewijk hiervoor geen 
enkelee belangstelling toonde. De Franse koning achtte zijn positie hoger dan 
diee van de keizer. Want de laatste dankte zijn waardigheid niet aan afkomst, 
maarr slechts aan uitverkiezing.76 Maar soms lagen de zaken anders. Toen 
Filipss m de Stoute, zoon van Saint-Louis, wél aanspraak leek te maken op 
hett keizerrijk, schreef de Keulse kanunnik Alexander van Roes een traktaat 
waarinn hij het exclusieve recht van de Duitsers op de keizerstitel verdedigde: 
dee Heilige Karel de Grote had het priesterschap aan de Romeinen nagelaten, 
dee wetenschap aan de Fransen en het keizerrijk voor eeuwig aan de Duitsers.77 

Fransee juristen zagen doorgaans niet veel in een Frans keizerschap. Het ging 
hunn in de eerste plaats om het veiligstellen van koninklijke soevereiniteit 
tegenoverr macht en invloed van de adel. Liever omschreven zij hun koning 
alss 'de voornaamste in zijn rijk' of als 'keizer in eigen rijk'.78 

Karelss keizerschap werd vooral een twistappel toen Frans 1 Frankrijks 
troonn besteeg. Een fresco in de Vaticaanse Camera dell'Incendio toont de 

afb.. 7. Kroning van Karel de Grote door paus Leo 111 (1516-1517, kring rond Rafaël) 
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keizerskroningg van Karel de Grote door paus Leo m op kerstdag van het 
jaarr 800 (afb. 7). De muurschildering werd gemaakt in opdracht van paus 
Leoo x. Over de juiste verhouding tussen paus en keizer liet de schildering 
geenn twijfel bestaan. De primaat van de Kerk bezat de hoogste autoriteit 
enn de keizer was blijkens het onderschrift 'zwaard en schild van de Roomse 
Kerk'.. Het gezicht van de kronende paus was dat van Leo x zelf. In 1515 
hadd deze een bondgenootschap met Frans 1 gesloten. Beiden waren beducht 
voorr de groeiende macht van de Habsburgers. De Franse koning liet het 
daarr echter niet bij en stelde pogingen in het werk het keizerschap te 
bemachtigen.. Niet zonder betekenis zijn in de figuur van Karel de Grote de 
gelaatstrekkenn van Frans 1 weergegeven.79 Maar op de lange duur wist toch de 
Habsburgerr Karel v zich overtuigender als de nieuwe Karel te manifesteren. 
Veelbetekenendd is de voorstelling op een monumentaal kerkraam in het 
koorr van de Goedelekerk te Brussel. Daarop heeft Karel de Grote zich 
beschermendd achter zijn geknielde naamgenoot opgesteld.80 

Inn Frankrijk kwam desondanks geen einde aan de oudere naamgeving. 
Eenn bron uit de tijd van Frans 1 noemde hem een 'tres chrétien et tres 
sérénissimee roy et empereur de la sacrée monarchie gallicane'.81 

EenEen vrijgevige keizer 

Aann Karels heilige keizerschap was onder meer vorm gegeven in politiek-
religieuzee rituelen, hagiografieën, edelsmeedkunst en liturgische cultus. Een 
volgendd paradigma kwam tot uitdrukking in geschiedschrijving en beeld
houwkunst,, maar het meest in rechtsboeken. In dit derde paradigma gold 
Karell de Grote als schenker van allerlei privileges. Volkeren als de Friezen 
enn instituties als steden, bisdommen, kapittels en kloosters verdedigden hun 
vrijhedenn met een beroep op de keizer. Verschillende van die instellingen 
lietenn zich erop voorstaan door de vermaarde keizer te zijn gesticht. Diens 
naamm was opgenomen in necrologia van verschillende kloosters.82 

Inn Frankfurt zette het kapittel zijn verering door tijdens de regering van 
Karell iv. De kanunniken hadden de tegenkandidaat van Karel iv gesteund, 
enn wilden de nieuwe vorst, van wie bekend was dat hij een diepe verering voor 
Karell de Grote had, gunstig stemmen. Met dat doel werd onder meer voor het 
koorgestoeltee een beeld vervaardigd van Karel de Grote, met een maquette 
vann de kerk in zijn hand. Karel werd voorgesteld als bouwheer van de kerk, 
diee in werkelijkheid pas na zijn dood was gesticht door Lodewijk de Duitser.83 

Inn de loop van de vijftiende eeuw versterkte ook de stadsgemeenschap van 
Frankfurtt de Karolingische traditie in een poging haar zelfstandigheid ten 
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opzichtee van rijk en kapittel te bewaren. De burgerij kwam met een eigen 
inventedinvented tradition en voerde de stichting van de vrije rijksstad eveneens terug 
opp de legendarische keizer.84 

Ookk in Italië beleefde dit paradigma een grote bloei. Italiaanse steden, te 
beginnenn met Florence, beschouwden Karel als de legendarische stichter van 
hunn gemeenschap.85 Giovanni Villani introduceerde in zijn Nuova Cronica 
(1333)) Karel de Grote als de rifondatore, de nieuwe stichter van Florence 
naa de verwoesting door de Hunnen. Bij die gelegenheid had de keizer 
dee Florentijnse burgers vrijheid geschonken. In de zestiende eeuw zou de 
historischee kritiek van Francesco Guicciardini voorgoed afrekenen met deze 
mythe.866 De figuur van Karel de Grote diende trouwens ook de Florentijnse 
commerciëlee en diplomatieke betrekkingen. In 1461 bood Donato Acciaiuoli, 
alss lid van een gezantschap dat de Franse koning Lodewijk xi bezocht, zijn 
VitaVita di Carlo Magno aan. De Franse koning ging immers door voor de wettige 
enn rechtstreekse opvolger van Karel de Grote.87 

Voll overtuiging deden voorts de Friezen een rechtstreeks beroep op de 
Karolingerr ter bevestiging van hun rechten. Karel stond aan het begin van de 
doorr hen zo fel begeerde vrijheid.88 In de zeventien 'kesten', een verzameling 
rechtsoptekeningenn uit de elfde of twaalfde eeuw, werd uitgelegd dat Karel 
allee Friezen had toegestaan in de stand van vrijen te leven, opdat zij christenen 
zoudenn worden. Ter bevestiging van die vrijheid - waardoor zij rechtstreeks 
vann de koning en niet van een adellijke tussenlaag afhankelijk waren -
betaaldenn zij jaarlijks een koningscijns, de 'huslotha'. 

Inn de iets later gedateerde Magnuskerren of Magnussage was die rijkson-
middelÜjkheidd en vrijheid niet meer het resultaat van gunstbetoon, maar 
vann eigen verdienste. De Friezen hadden immers Rome voor Karel veroverd. 
Hunn aanvoerder Magnus plaatste de vlag op de hoogste toren en was enkel 
bereidd de burcht af te staan wanneer Karel de Friezen hun vrijheid garan
deerde.. Van alle kanten doken in de late dertiende eeuw oorkonden op die 
dee letterlijke tekst van Karels privilege weergaven.89 Melis Stoke hechtte geen 
enkell geloof aan die documenten en schreef dat zo'n verovering van Rome 
'inn ghenen ystorien bescreven' stond. Ook Maerlant dreef er de spot mee. 
Hett was geen wonder, schreef hij, dat de Friezen het privilege niet lieten 
zien,, want de zegels waren natuurlijk van boter en konden het zonlicht niet 
verdragen.. Naar de grond van zijn spot hoeven we niet lang te gissen: 'Nu, 
ghii Vriesen, laet u genoeghen,/ Leert u onder die heren voeghen!'90 

InIn de vroegmoderne periode werd bij verdediging van bepaalde vrijheden 
nogg geregeld verwezen naar Karel de Grote. De humanistische geleerde Ubbo 
Emmiuss ontmaskerde de Friese Karelsprivileges als falsa-, maar geloofde 
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desondankss in de authenticiteit van de documenten.91 Pas met de Franse 
Revolutiee zou voorgoed een einde aan dit paradigma komen. 

Kruisgezant,Kruisgezant, leenheer en boeteling 

Gedurendee de Middeleeuwen figureerde Karel de Grote nog in drie andere 
betekenisverbanden.. In de eerste helft van de twaalfde eeuw was een Historia 
KaroliKaroli  Magni et Rotholandi te voorschijn gekomen. De auteur introduceerde 
zichzelff als Turpijn, aartsbisschop van Reims en 'gedienstig metgezel van 
keizerr Karel'. Naar alle waarschijnlijkheid was de tekst echter in later tijd op
getekendd door een monnik van Saint-Denis. De pseudo-Turpijn deed in zijn 
HistoriaHistoria verslag van Karels krijgsverrichtingen tegen de Saracenen in Spanje. 
Aann het begin van het relaas verscheen de Heilige Jacobus in een droom 
aann Karel de Grote. Als deze zijn land wilde bevrijden, zou hem eeuwige 
beloningg in de hemel wachten. Door opname van dit relaas in de Vita Sancti 
Karoli,Karoli, dat ten tijde van Barbarossa was samengesteld, werd de bekendheid 
mett Karels krijgsverrichtingen tegen de heidenen verder vergroot. Ook in 
hett Chanson de Roland, opgetekend omstreeks 1100, werd Karels 'kruistocht' 
inn Spanje uit de doeken gedaan. Een belangrijk element in dit lied was het 
martelaarschapp van Roeland. De Historia van de pseudo-Turpijn, de Vita 
SanctiSancti Karoli en chansons de geste hadden een hoge actualiteitswaarde. De 
oproepp tot een Heilige Oorlog en het ideaal van de kruisridder-koning, 
diee een hemelse beloning in het vooruitzicht werd gesteld, ondersteunden 
dee kruistochten in het Heilig Land en het Iberisch schiereiland.92 Buiten 
geschiedschrijving,, hagiografie en epiek werd het paradigma vooral in de 
miniatuurkunstt verbeeld.93 

Mett name de Oud-Franse ridderepiek weerspiegelde terzelfder tijd een 
anderr paradigma, waarbij het de verhouding tussen leenheer en vazallen 
betrof.. Karel de Grote kon in deze teksten op verschillende wijzen worden 
getypeerd.. Terwijl hij in het Chanson de Roland doorging voor een welhaast 
idealee vorst, groeide hij in Renaut deMontauban uit tot een heerser met tiran
niekee trekken. In het laatste werk werd het koningschap als het werk van de 
duivell beschreven en Karel de Grote gewezen op zijn tekortkomingen, vooral 
opp zijn machtsmisbruik. Deze ongunstige beeldvorming hield waarschijnlijk 
verbandd met veranderingen in de sociaal-politieke situatie in de dertiende 
eeuw,, toen dit lied werd opgetekend. Vooral Filips Augustus had, onder meer 
doorr zijn overwinning in de Slag bij Bouvines, de macht van de adel weten 
tee beperken. In Renaut de Montauban werd de positie van de adel tegenover 
eenn al te machtige koning gearticuleerd. Tussen beide uitersten - ideale vorst 
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enn tiran - kon de legendarische keizer allerlei gedaanten aannemen, al naar 
gelangg de ideologie van de auteur en het publiek waarop deze zich richtte.94 

Eenn volgend paradigma - dat zijn uitdrukking kreeg in visioenen, hei
ligenlevens,, glasschilderkunst, edelsmeedkunst en andere vormen van his
torischee cultuur - was gerelateerd aan een reeks verhalen, die onder meer 
dee gelovigen vertrouwd moesten maken met kerkelijke opvattingen inzake 
zedelijkheidd en de rol van de Kerk als geestelijk bemiddelaar.95 

Toenn de monnik Wetti in het jaar 824 ernstig ziek werd, voerde een 
engell hem naar het rijk der hemelen. Vlak voordat hij stierf, deed de 
kloosterlingg verslag van deze reis. Twee van zijn medebroeders van het 
kloosterr Reichenau, gelegen op een eiland in het Bodenmeer, noteerden het 
visioen.. Heito beschreef het droomgezicht in proza, Walahfrid Strabo in 
verzen.. Het gedicht van de laatste is in zekere zin een voorafschaduwing 
vann Dantes tocht door die andere wereld. Onder degenen die een vreselijk 
lott ondergingen, zag Wetti ook Karel de Grote. Zijn schaamdelen werden 
doorr een wild beest afgerukt. De engel vertrouwde Wetti toe dat de keizer 
boetee moest doen voor zijn onzedelijk gedrag (stuprum). Zowel Heito, die 
dee naam van de keizer alleen in de inhoudsopgave vermeldde, als Walahfrid, 
diee zijn naam verborg in de beginletters van de opeenvolgende dichtregels 
(carolus(carolus imperator), spraken hun verbazing uit over het feit dat een dergelijk 
afschuwwekkendd lot ook een vorst kon treffen, die zich zozeer had ingezet 
voorr de verdediging van het christelijk geloof en de heilige Kerk. Daar stond 
gelukkigg wel tegenover dat de monarch, dankzij zijn vele goede werken, de 
eeuwigee zaligheid in het vooruitzicht was gesteld.96 

Eenn andere bron, het zogenoemde 'Visioen van een arme vrouw', ver
moedelijkk eveneens in Reichenau opgetekend, maakte kenbaar hoe Karel 
verlostt kon worden van zijn kwellingen. Wanneer zijn zoon Lodewijk be
reidd was zeven herdenkingsdiensten (agapes) te spenderen, zou de keizer 
voorgoedd zijn verlost.97 Rotchar, wellicht eveneens monnik van Reichenau, 
konn zich tenslotte door middel van een visioen ervan vergewissen dat Karel 
daadwerkelijkk in het hiernamaals onder de heiligen was opgenomen, en dat 
dankzijj de voorbeden van het gelovige volk.98 De visoenen van Rotchar en 
dee arme vrouw noemden overigens niet de reden voor Karels boetedoening. 

Volgenss Dutton wilden de monniken van Reichenau met deze droomtek
sten,, geschreven in de jaren twintig van de negende eeuw, de hervormingen 
vann Lodewijk de Vrome ondersteunen. Karel de Grote werd bekritiseerd om
datt hij na de dood van zijn gemalin Liutgard niet meer was hertrouwd.99 De 
visoenenn maakten in elk geval duidelijk dat zelfs grote beschermers van de 
Kerkk na hun dood moesten boeten voor onzedelijk gedrag. Andere heersers 
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zoudenn hierdoor ongetwijfeld aan het denken worden gezet. Terzelfder tijd 
kondenn nabestaanden door middel van herdenkingsdiensten en voorbeden 
dee overgang naar het rijk der hemelen bespoedigen.100 Mogelijk speelde tot 
slott ook een motief van meer economische aard mee. Het lijden van keizer 
Karell kon immers worden verlicht door het lezen van missen. Dit was in het 
bijzonderr de taak van de monniken van rijksabdijen, zoals die te Reichenau. 
Dezee taak gaf de abdijen naast vorstelijke erkenning ook financieel gewin.101 

Noodzaakk van liturgische en kerkelijke bemiddeling bij zondig gedrag 
leekk ook de les van de 'Egidiusmis' zoals die was afgebeeld op het Akense 
reliekschrijnn en op een glasraam in de kathedraal van Chartres, dat eveneens 
aann het begin van de dertiende eeuw was vervaardigd. Een schuin dakpaneel 
vann het schrijn toont ter linkerzijde Karel die tijdens de biecht aan Egidius 
(Saint-Gilles)) zijn ergste feilen verzwijgt (afb. 8). De rond het jaar 1000 
geschrevenn Vita sancti Aegidii laat overigens in het midden wat die dwaling 
behelsde.1022 Over bloedschande - de verwekking van Roeland bij zijn zus 
Giselaa - spreekt voor het eerst de 'Karlamagnüs Saga' uit het midden van 
dee dertiende eeuw, al kan deze sage goed op oudere bronnen zijn gebaseerd. 
Hett rechtergedeelte van het dakpaneel toont de keizer die deelneemt aan 
dee mis, terwijl Egidius vanuit de hemel een boek krijgt aangereikt, waarin 

afb.. 8. Egidiusmis op het reliekschrijn van Karel de Grote te Aken (tussen 1180-1215) 
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-- aldus de Vita - vergeving van Karels schanddaad staat aangekondigd. Een 
vann de gebrandschilderde ramen in Chartres - die 'blonde, slanke kerk met 
blauwee ogen' in de woorden van Joris-Karl Huysmans - laat een treurende 
off peinzende keizer zien, die de mis bijwoont. Een engel overhandigt Egidius 
eenn perkamentrol.103 

Dee vita van de heilige Egidius en haar uitbeeldingen op reliekschrijn en 
glasraamm maakten duidelijk dat door het daadwerkelijk opbiechten van 
dee ergste zonde, het aanroepen van Egidius en het sacrament van het 
Avondmaal,, een sterveling middels goddelijke genade kon worden bevrijd 
vann zonden. 

Overr Karels wangedrag was ook Petrarca geïnformeerd. Toen deze in 1333 
eenn bezoek aan Aken bracht, kreeg hij van de priesters aldaar te horen dat 
Karell de Grote eens verliefd was geworden op een vrouw. Hierdoor verwaar
loosdee hij de plichten van het koningschap. Toen de vrouw onverwachts 
uitt het leven was weggenomen, richtte 's keizers hartstocht zich op haar 
levenlozee lichaam. In wanhoop wendde de aartsbisschop van Keulen zich 
tott God. Een stem uit de hemel vertrouwde hem toe dat de oorzaak van 
Karelss waanzin onder de tong van de gestorven vrouw verborgen lag. Onder 
haarr koud en stijf geworden tong ontdekte de prelaat een ringetje met een 
edelsteen,, dat hij haastig meenam. Vanaf dat moment drong de keizer zich 
opp aan de bisschop. Deze wierp daarom het kleinood snel in een moeras 
bijj Aken. Hierna wilde Karel Aken niet meer verlaten. Ridden in het dras-
landd bouwde hij een paleis en kerk. Het verhaal dat Petrarca ter ore kwam, 
ademdee een geestvan zedeloosheid. Een register van zonden passeerde er de 
revue:: overspel, necrofilie, fetisjisme en homoseksualiteit.10* 

PauselijkPauselijk vazal 

InIn onder andere kronieken, gedichten, miniaturen, gebrandschilderde ra
men,, zegels, sculpturen en schilderingen werd de herinnering aan Karel de 
Grotee levend gehouden. En of het nu de legitimiteit van vorstenhuizen be
trof,, de sacralisering van het keizerschap, het vrijheidsstreven van volkeren 
enn instituties, het prototype van de kruisridder-koning, de juiste gezagsver
houdingg tussen leenheer en vazal of het propageren van geloofsopvattingen 
enn kerkelijke bemiddeling - telkens werd de herinnering aan de monarch in 
eenn nieuw daglicht gesteld. Tegen de achtergrond van humanisme, Refor
matiee en Contrareformatie zou het repertoire verder worden uitgebreid. 

Inn laatmiddeleeuwse en humanistische context figureerde Karel de Grote 
voorall in het debat rond de zogenoemde curiale translatietheorie. Volgens 
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dezee leer - die onder aanhangers van paus Alexander in in de jaren zestig van 
dee twaalfde eeuw vaste vorm verwierf- had de paus in het jaar 800, krachtens 
eenn bevoegdheid die hem alleen toekwam, het ondeelbare keizerschap van 
dee Grieken (Byzantijnen) op de Franken overgedragen. Deze handeling was 
eenn concessio geweest die te allen tijde herroepen kon worden, waardoor 
dee Heilige Stoel het beschikkingsrecht over het keizerschap {imperium) 
behield.1055 Hoe de pausen aan die bevoegdheid waren gekomen, maakte 
onderr meer een fresco in het Romeinse klooster van de Vier Gekroonden 
duidelijk.. Door de Romeinse keizer Constantijn kreeg de paus het phrygium, 
dee keizerlijke Frygische muts, overhandigd (afb. 9).106 

Dantee sprak zich in zijn politiek-filosofische traktaat Monarchia uit tegen 
dee wereldlijke ambities van het pausdom en de onderschikking van het 
imperiumimperium aan het kerkelijk gezag. Hij ontkende de rechtsgeldigheid van 
Constantijnss Schenking, die de pauselijke aanspraken op het geestelijke én 
wereldlijkee primaat in de Latijnse christenheid ondersteunde. Volgens Dante 
wass Constantijn niet in staat geweest de bevoegdheid van het imperium 
wegg te schenken en kon de Kerk haar onmogelijk in ontvangst nemen. De 
Kerkk had immers haar eigen fundament in Christus, terwijl het rijk het 
menselijkk recht als fundament had.107 Dante keerde zich overigens tegen de 

afb.. 9. Constantijn 1 overhandigt de Frygische muts aan paus Silvester 1 (omstreeks 
1246) ) 
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rechtsgeldigheid,, maar niet tegen de echtheid van Constantijns Schenking.108 

Pass in 1440 toonde Lorenzo Valla met historische en filologische argumenten 
dee onechtheid van het document aan, dat in zijn ogen hoogstwaarschijnlijk 
inn pauselijke contreien was ontstaan en ten onrechte bevestigd door keizers 
vanaff Karel de Grote.109 Het keizerrijk had voor Dante evenwel bestaansrecht, 
loss van het pausdom. Gezien de politieke tweespalt in het toenmalige Italië 
hadd hij zijn hoop op de keizer gesteld. 

Dee humanistische geschiedschrijver Leonardo Bruni prees Karel om zijn 
rechtvaardigheidd en wijsheid. Volgens Bruni was Karel overeenkomstig de 
acclamatioacclamatio (toejuiching) van het antieke staatsrecht tot keizer uitgeroepen -
enn dus niet door de paus gezalfd of gekroond. De twee keizers, de Byzantijnse 
enn Frankische, waren geheel onafhankelijk van elkaar, zodat er geen sprake 
wass van translatie, maar van een divisio imperii, een verdeling van het rijk. 
Anderss dan Dante gaf hij echter de voorkeur aan een zwak keizerrijk, waarin 
dee vrijheid van de Italiaanse steden het meest was gewaarborgd.110 

Machiavellii voelde ook niets voor de translatiegedachte. Door het gedrag 
vann de pausen, die in de Vroege Middeleeuwen de hulp van allerhande 
barbarenn hadden ingeroepen, was Italië verdeeld en zwak geworden, schreef 
hijj in zijn Istorie Florentine. De paus had Karel tot keizer gemaakt en dat had 
dee Karolinger nooit moeten accepteren. De Kerk had hierdoor haar gezag 
immerss weten te vergroten ten koste van het keizerschap.111 In ïl Principe 
gundee hij Karel de Grote dan ook geen plaats te midden van de voorbeeldige 
wereldheersers. . 

InIn zijn schrijven An den christlichen Adel deutscher Nation van 1520 ver
klaardee Maarten Luther dat de paus het keizerschap had afgenomen van de 
heerserr van Constantinopel en aan de Duitsers gegeven. De laatsten werden 
hierdoorr 'knechten van de paus': 

Wijj hebben naam, titel en wapen van het keizerschap, maar rijkdom, 
macht,, recht en vrijheid zijn in handen van de paus. Aldus vreet de 
pauss de vrucht, en spelen wij met de lege schil. 

Maarr al hadden pausen het rijk onrechtmatig aan de Byzantijnen ontnomen, 
daarmeee hadden de Duitsers het nog niet onrechtmatig verkregen. Luther 
eindigdee zijn betoog met een oproep aan de Duitse adel om hun keizer niet 
tee laten ringeloren door 'zulk een blinde pauselijke huichelaar'."2 

Overr de precieze rol van Karel de Grote was Luther niet erg mededeel-
zaam.. Dat was hij wél vijfentwintig jaar later, toen hij op de kwestie, die hij 
nuu enigszins anders beoordeelde, terugkwam. De paus had Karel naar Rome 
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gelokt,, toen hij had vernomen dat de Frankenkoning een krachtig heerser 
was.. Deze ging er ter kerke en werd tot zijn verbazing door de paus tot 
keizerr uitgeroepen. Karel was echter niet van zins de titel zonder meer aan te 
nemen.. Pas toen Constantinopel instemde, was hij bereid het keizerschap te 
aanvaarden.. Want, voegde Luther ter rechtvaardiging toe, ook in de derde en 
vierdee eeuw was het Romeinse rijk in een oostelijk en westelijk deel gesplitst 
geweest.. In dit geschrift beleed de reformator de d/visio-gedachte. Aan het 
slott van zijn traktaat vatte hij zijn inzichten nog eens samen in een adres aan 
dee primaat van Rome: 

Ezell van een paus, met je lange ezelsoren en vervloekte leugenaarsmuil! 
Dee Duitsers hebben het Romeinse rijk niet dankzij jouw genade 
verworven,, maar het gekregen van Karel de Grote en de keizer van 
Constantinopel.. Jij hebt er niet het minste van gegeven, maar des te 
meerr van gestolen.113 

Bijj de laatste verhandeling hoorden afbeeldingen, die waarschijnlijk naar 
ontwerpp van Luther zelf waren gemaakt. Een van de prenten toont paus 
Alexanderr in die zijn voet op de hals van keizer Frederik Barbarossa plaatst 
(afb.. io). l u In 1177 kwam het tot een verzoening tussen beide leiders, die 
bijj de heiligverklaring van Karel de Grote nog tegenover elkaar hadden 
gestaan.. Kardinaal Boso, een ooggetuige, beschreef hoe Barbarossa zijn 
keizersmantell uitdeed, op de grond neerviel en de voeten van de paus 
kuste,, waarop de prelaat hem de vredeskus gaf. Luther dacht er zo het 
zijnee van. Door zich de voeten te laten kussen, gedroeg de paus zich als een 
tirann en ontpopte hij zich als de antichrist.115 In het ontwerp van Luther 
traptee de paus dan ook op de hals van Barbarossa.116 In protestantse kringen 
genoott deze voorstelling een zekere populariteit. Onder katholieken was het 
voorall de kerkhistoricus Caesar Baronius, jurist en lid van de congregatie 
derr oratorianen, die de Moederkerk met verve tegen dergelijke aantijgingen 
verdedigde.. Hij raadpleegde in de Vaticaanse bibliotheek diverse bronnen, 
waaronderr het verslag van Boso, en toonde in zijn Kerkelijke jaarboeken aan 
datdat nergens sprake was van natrappen en de paus in geen geval tirannieke 
hybriss kon worden verweten.117 

Baronius'' annalen waren het katholieke antwoord op de protestantse ge
schiedschrijving,, vooral op de Maagdenburgse Centurièn (ofwel 'Kerkelijke 
geschiedenis,, overzichtelijk volgens de afzonderlijke eeuwen geordend'), die 
onderr redactie van de lutherse theoloog Flacius Illyricus in de jaren 1559-1574 
tott stand waren gekomen. Flacius betoogde dat Karel het keizerrijk van de 
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Byzantijnsee keizerin Irene had ontvangen. De paus was er niet eens aan te pas 
gekomen.1188 In antwoord hierop formuleerde Baronius een rechtvaardiging 
aa posteriori van de translatiegedachte. De geschiedenis, oordeelde hij, stond 
aann de zijde van de verdedigers van deze theorie. Het ketterse rijk van de 
Byzantijnenn was immers door heidense Turken veroverd. Als paus Leo het 
keizerschapp niet aan de Franken had overgedragen, was het keizerschap in 
handenn van de grootste vijanden van de Kerk gevallen.119 

Naa Baronius verdween dit - zevende - paradigma naar de achtergrond. 
Toenn de rivaliteit tussen beide universele machten, pausdom en keizerschap, 
geenn rol van betekenis meer speelde, en Rome praktische samenwerking met 
dee Europese vorsten verkoos boven de idee van een universeel keizerschap, 
verloorr de theorie, in leven geroepen als historisch argument, haar actualiteit. 
Historischee kritiek en de uitgave van bronnen, waarin nergens overtuigende 
bewijsgrondenn te vinden waren voor de rechtmatigheid van een translatio 
imperii,imperii, deden vervolgens de rest.120 

afb.. 10. 'Zo bewijst de paus eer aan de vorsten' (1545, naar een ontwerp van Luther) 
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Beeldenstormer Beeldenstormer 

Werdd Karel de Grote in geval van de keizerskroning door Luther van alle 
blaamm gezuiverd, ook in een andere kwestie - en een nieuw betekenisverband 
-- werd hij door reformatorische theologen en geschiedkundigen als eerzame 
kroongetuigee opgevoerd. 

Inn 1549 publiceerde de katholiek Jean du Tillet, later bisschop van St.-
Brieucc (Bretagne) en van Meaux, de zogenoemde Libri Carolini. In deze ver
handelingg liet Karel de Grote een antwoord opstellen tegenover het tweede 
Conciliee van Nicaea van 787, dat door de Byzantijnse keizerin Irene was 
bijeengeroepen.1211 Te Nicea was de synode die iconoclasten daarvóór in 754 
tee Constantinopel (Hiereia) hadden gehouden, in scherpe bewoordingen 
verworpen.. Gedurende de Niceense zitting verklaarden de deelnemers dat 
beeldenn een 'heilige kracht' bezaten. Volgens de Libri Carolini, waarschijn
lijkk geschreven tussen 790 en 793 door Theodulf van Orleans,122 was men 
inn Nicea echter te ver doorgeslagen naar de andere kant. Beelden werden 
doorr mensenhanden gemaakt en waren ondergeschikt aan het Woord. Ze 
haddenn hooguit betekenis als ornamentum (versiering) en memoria (herin
nering)) en dienden als zodanig strikt te worden onderscheiden van bijvoor
beeldd relieken en de Heilige Schrift. Dit koninklijk manifest dat de westerse 
christenheidd tegen de dwalingen van de Griekse beeldenvereerders moest 
verdedigen,, werd echter nooit officieel uitgevaardigd.123 

Toenn de verhandeling na meer dan zevenhonderd jaar onder het stof 
bedolvenn te zijn geweest, in druk verscheen, zagen sommigen Karel vooral 
alss eigenzinnige vorst die zich in kerkelijke zaken mengde, terwijl anderen 
hemm beschouwden als verklaard beeldenstormer en een protestant avant 
laa lettre. Tillets belangstelling voor het geschrift, resulterend in de editie 
ervan,, was ingegeven door wetenschappelijke interesse en vermoedelijk 
ookk door zijn gallicaanse overtuigingen. Naar gallicaans inzicht was de 
Kerkk beter af met christelijke monarchen dan met de bisschoppen van 
Rome.. Charlemagne had het goede voorbeeld gegeven door zich inzake de 
beeldenvereringg persoonlijk in te zetten voor kerkelijke aangelegenheden.124 

Tillett publiceerde zijn uitgave onder pseudoniem, wat bij menig katholiek 
hethet vermoeden versterkte dat het een protestantse mystificatie betrof. Reeds 
tienn jaar na verschijning werden de Libri  veroordeeld door theologen van de 
Leuvensee universiteit. Tot 1900 zou de uitgave telkens opnieuw op de Index 
librorumlibrorum prohibitorum, de lijst van verboden boeken, worden geplaatst. 

Tillett beschikte over een kopie van de Libri Carolini, die oorspronkelijk 
wass vervaardigd voor Hincmar van Reims. In de zestiende eeuw bevond dit 
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manuscriptt zich in de Bibliothèque de 1'Arsenal. Met koninklijke permissie 
hadd Tillet het mee mogen nemen. Op die wijze kreeg Johannes Calvijn, 
vriendd van de familie Tillet, reeds vóór publicatie inzage in het document.125 

Dee Libri Carolini waren voor Calvijn argument tegen de beeldenverering. 
Zijnn visie op de besluiten van Nicea was goeddeels gebaseerd op dit ge
schrift.1266 Vanaf 1550 betuigde Calvijn in de verschillende edities van zijn 
InstitutioInstitutio Christianae Religionis (Onderricht in de christelijke religie) in
stemmingg met de Libri Carolini. Flacius Illyricus hechtte vooral belang aan 
hett door Karel de Grote voorgezeten concilie te Frankfurt (794)- Hier had 
volgenss Flacius een keizer inzake de beeldenverering de moed gehad om, zij 
hett in bedekte termen, een paus terecht te wijzen.127 

InIn 1713 werd ter herdenking van de Augsburgse confessie door Christoph 
Heumann,, bibliothecaris in Hannover, een nieuwe uitgave bezorgd, die 
wass gebaseerd op de editie van Tillet- Heumann riep in zijn inleiding de 
katholiekenn op tot Christus terug te keren en niet langer naar de stem van 
dee paus te luisteren. 

Eenn antwoord van roomse zijde bleef in deze kwestie niet uit. De meeste 
katholiekee auteurs betwistten de echtheid van de Libri. Gezaghebbende 
argumentenn werden daarbij aangevoerd door de jezuïet Robert Bellarminus. 
Hijj betoogde dat Karel en paus Hadrianus 1 goede vrienden waren geweest. 
Hett was daarom hoogst onwaarschijnlijk dat Karel een dergelijk onorthodox 
standpuntt tegenover de beeldenverering zou hebben ingenomen. En ook al 
warenn de Libri  door Karel samengesteld, dan zou het de protestanten nog niet 
helpen.. De boeken bevestigden immers allerlei dogma's, zoals de kerkwijding 
enn aanroeping der heiligen.128 Ook Baronius hield het voor onmogelijk dat 
dee boeken in opdracht van Karel zouden zijn geschreven. Het document 
gaff niet de standpunten van Karel zelf weer, maar de opvattingen van zijn 
tegenstanders.. Karel had het geschrift juist aan de paus verstuurd om ze te 
veroordelen.129 9 

Hett voorbeeld van de Libri Carolini maakte duidelijk dat publicatie van 
eenn document leven kon geven aan een betekenisverband- Het paradigma 
refereerdee aan een specifiek verleden en behoefde tevens aanwijzingen uit 
hethet heden. Zo was de kwestie rond de Libri  niet los te zien van religieuze 
tegenstellingen.. Gallicanen, katholieken en protestanten eigenden zich de 
middeleeuwsee vorst toe. 

Inn de tweede helft van de zeventiende eeuw speelde andermaal de edi
tiee van een Karolingisch document een belangrijke rol. Ditmaal betrof het 
eenn felle pennenstrijd, die vooral in Frankrijk woedde. In het volgende para
digmaa - dat tot uiting kwam in allerlei uitingen van historische cultuur, zoals 
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geschiedschrijving,, schilderkunst, politieke theorie en cultuur, beeldhouw
kunst,, numismatiek en dichtkunst - ging het om de beste bestuursvorm. 

VerlichtVerlicht vorst of tiran 

Reedss Jean Bodin had Karel de Grote een plaats gegeven in het politieke 
debat.. Volgens de Franse jurist verdiende de monarch die de staat bestuurde 
inn overeenstemming met de wetten en respect toonde voor de rechten 
vann steden en lagere echelons, de meeste lof. In zijn Methodus ad facilem 
historiarumhistoriarum cognitionem (Methode voor goed begrip van de geschiedenis) 
beklemtoondee hij de imperfectie van het Heilig Roomse Rijk en daarmee 
dee voortreffelijkheid van het Franse koningschap. Na de dood van Karel 
dee Grote - een geboren en getogen Fransman, die Duitsland, Italië en een 
groott deel van Spanje met het rijk der Fransen had verenigd - was in het 
keizerrijkk een electoraal systeem ingevoerd en de macht in handen geraakt 
vann aristocraten. Keizers werden er gemaakt en gebroken door het grillige 
optredenn van keurvorsten. Het grootste deel van de soevereine rechten -
waaronderr de uitvaardiging van wetten, benoeming van magistraten en 
besluitvormingg rond oorlog en vrede - was overgegaan op deze prinsen, 
voorr wie de keizers onderdanig moesten buigen.130 Dit alles verhoogde enkel 
Bodinss waardering voor Karel de Grote, die de eerste werkelijke monarch 
vann Frankrijk was geweest. 

Eenn vaste plaats in het politiek vertoog kreeg Karel de Grote na de monu
mentalee editie van de Capitularia Regum Francorumy besluiten van de Franki
schee koningen. Étienne Baluze, beheerder van Colberts Doekencollectie, had 
dee uitgave in 1677 bezorgd. Hiervoor had hij bibliotheken in Frankrijk, Zwit
serland,, Italië en Duitsland bezocht.131 Baluzes commentaar maakte duidelijk 
datt het inzake Karels capitularen niet om een consistente wetgeving ging, 
maarr eerder om een verzameling van concrete en praktische maatregelen. 
Dee uitgave droeg hij op aan Colbert, architect van het Franse absolutisme. 
Ironischh genoeg tendeerde in Frankrijk de discussie rond Karel de Grote, 
waarbijj de capitularen en Hincmars De ordine palatii (Over de inrichting 
vann het hof) veelvuldig werden geciteerd, steeds meer in een richting waarbij 
dee grote monarch door het leven ging als bestrijder van het absolutisme. 

Tegenn het einde van het Ancien Régime werd door de 'Société de 1789' -
diee onder meer La Fayette, Mirabeau en abbé Sieyès onder haar leden telde 
-- het voorstel gedaan om Lodewijk xvi op de 14de juli niet te verwelkomen 
met:: 'Vive Ie roi!' De voorzitter van de Nationale Vergadering zou hem 
voortaann moeten begroeten met de woorden: 'Louis, empereur!' Immers, 
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Karell de Grote was keizer van de Fransen geweest en had lang geleden op het 
Marsveldd de natie bijeengeroepen. Precies als Karel destijds was Lodewijk 
voormann der Fransen en niet hun meester. 'Imperat, non regit,' luidde de 
motie,, 'laat hem keizer zijn en geen koning, laat hem terugkeren op het 
Marsveld,, met de keizerskroon op zijn hoofd.'132 

Montesquieuu had de capitularia in de editie van Baluze nauwgezet bestu
deerd.. Hij roemde de vorst vanwege zijn verordeningen, die richting gaven 
aann het binnenlands bestuur en zijn economische en kerkelijke politiek. Een 
monarchalee staat moest, aldus Montesquieu, noodgedwongen van een be
perktee omvang zijn. Want als hij te uitgestrekt was, zou de adel de vorst niet 
langerr gehoorzamen, met als gevolg dat het rijk zou worden opgedeeld of 
geregeerdd door een despoot.133 Karel de Grote nu was uniek, omdat hij door 
zijnn persoonlijke kwaliteiten het immense rijk bijeen had weten te houden. 
Doorr zijn persoonlijk overwicht slaagde hij erin de verschillende machten 
inn evenwicht te houden. De aristocraten legde hij aan banden door het leen
stelsel.. Voorts leidde hij hen van de ene veldtocht naar de andere. Zo liet 
hijj hun geen tijd om nieuwe staatkundige ontwerpen te bedenken. Met de 
beteugelingg van de aristocratie had de vorst de onderdrukking van clerus en 
vrijee lieden verijdeld.134 

Voltairee kwam tot een volstrekt tegengesteld oordeel over de vorst, 's Kei
zerss regering was het grootste theater uit de Europese geschiedenis. Voltaire 
schreeff over hem in het Essai sur les moeurs (1756) en verder in de Annales 
dede VEmpire (1753-1754; 1772), die hij samenstelde op verzoek van de hertogin 
vann Saksen-Gotha. Veel passages in deze synopsis van de Duitse geschie
deniss waren bijna woordelijk terug te vinden in het Essai.135 Voltaire hield 
Charlemagnee verantwoordelijk voor de onderdrukking van vrijheid en de 
rampzaligee verbintenis van troon en altaar. De vorst was een usurpator die 
miljoenenn mensen in een triest klimaat als slaven het land liet bewerken. De 
massamoordd op de Saksen, die vochten voor hun vrijheid en wetten, was de 
daadd van een schurk; de deportatie van tienduizend Saksische families het be
wijss van zijn buitensporig despotisme. De rechtbanken die hij instelde, waren 
ergerr dan de inquisitie. Voltaire achtte het onbegrijpelijk dat Montesquieu 
mett geen enkel woord over deze 'militaristische veemgerichten' repte. 

Karell was in de ogen van Voltaire een absoluut heerser die de parlementen 
volledigg controleerde. En in de onderwerping van zijn onderdanen maakte 
hijj handig gebruik van de christelijke religie om zijn wetten kracht bij te 
zetten.. In de onwetendheid en duisternis van de Karolingische tijd werd de 
basiss gelegd voor de wereldlijke macht van de Kerk. En ook al waren er enkele 
verdienstenn te noemen - tijdens zijn bestuur deden zich geen revoluties voor, 
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enn maakten handel, wetenschappen en schone kunsten een voorzichtige 
opbloeii door- het eindoordeel was vernietigend: 'Men kent zijn bastaarden, 
zijnn bigamie, echtscheidingen en concubines; men weet dat hij duizenden 
Saksenn liet vermoorden; en men heeft een heilige van hem gemaakt.' 

Ookk de Engelse historicus Edward Gibbon nam de middeleeuwse keizer 
stevigg onder handen. In hun terechtwijzing waren Voltaire en Gibbon, die 
beidenn een groot lezerspubliek hadden, overigens uitzonderingen. Gibbon 
hadd zich aanvankelijk willen toeleggen op studie van de Middeleeuwen.136 

Maarr in 1764, toen hij te midden van de Capitolijnse ruïnes te Rome broeders 
dee vespers hoorde zingen in de tempel van Jupiter, opteerde hij voor The 
HistoryHistory of the Decline and Fall of the Roman Empire. Tussen 1776 en 1788 werd 
hett werk in zes delen gepubliceerd. De titel deed nauwelijks vermoeden dat 
dee laatste delen goeddeels aan de Middeleeuwen waren gewijd. Gibbons 
geschiedwerkk is wel de eerste narratieve evocatie van het middeleeuwse 
tijdvakk genoemd.137 

Karell de Grote kreeg van Gibbon weinig bijval en dat kwam vooral door 
beiderr preoccupatie met de Kerk. Voor de Engelse geschiedschrijver was 
dee controverse tussen iconoclasten en beeldenaanbidders een kwestie van 
volkss bijgeloof, die de gemoederen in Oost en West een eeuw lang hoog 
deedd oplaaien, en oorzaak was van een revolte in Italië, de herschepping 
vann het Romeinse rijk in het westen en de wereldmacht van de pausen. Het 
verbondd van keizerin Irene en de Griekse monniken betekende immers de 
overwinningg op redelijkheid en mannelijk gezag. In deze omstandigheden 
beslotenn de pausen Rome en Italië los te maken van het Byzantijnse rijk 
enn steun te zoeken bij de minder orthodoxe Karel de Grote. Bij diens zal
vingg baseerde de roomse prelaat zich op een oudtestamentisch ritueel, dat 
inn het bijgelovige klimaat van het moderne Europa algemeen geaccepteerd 
zouu blijven. Geen middel schuwden de pausen om hun macht te vergroten. 
Vervalsingenn werden opgesteld, zoals de zogenaamde Isidorische decretalen. 
Enn bij de Schenking van Constantijn werd Karel uitgenodigd de vrijgevig
heidd van zijn voorganger te evenaren. In zijn goedgelovigheid vertrouwde de 
nieuwee keizer de geestelijkheid wereldlijke macht en burgerlijke jurisdictie 
toe,, terwijl zijn eigen wetgeving niet meer dan een verzameling gelegenheids-
beslissingenn was, waarbij het vooral ging om de verkoop van eieren en de 
inrichtingg van kippenhokken. De soldatenkeizers van de Romeinse Oudheid 
haddenn tenminste hun officieren aan zich weten te binden. Maar de door 
Karell benoemde hertogen, gouwgraven en markgraven zouden op den duur 
hett staatsverband volledig verwoesten. Met de vermenging van geestelijke 
enn wereldlijke macht was voorgoed een einde gekomen aan de Oudheid.138 



HOOFDSTUKK 1 • KAREL DE GROTE 75 5 

Wass Karel de Grote in de ogen van Voltaire een despoot en in de zienswijze 
vann Gibbon een papist en poseur, verkleefd aan een door de roomse bisschop 
voltrokkenn obsoleet ritueell - beide voorstellingen oefenden, ofschoon geheel 
anderss beoordeeld, op den duur een onweerstaanbare aantrekkingskracht 
uitt op een heerser die zichzelf graag vergeleek met de middeleeuwse vorst. 

Inn 1801 maakte premier peintre Jacques-Louis David een ruiterportret 
vann Napoleon, terwijl deze de Alpen overstak. Met de overschrijding van het 
gebergtee overwon Napoleon de natuur én de versteende wereldgeschiedenis. 
Eenn rotsblok toont het opschrift Karolus Magnus. Het gebergte diende de 
heldd als gigantische sokkel.139 Aan kardinaal Fesch, zijn oom en gezant te 
Rome,, schreef Bonaparte vijf jaar later in klare taal: 'Voor de paus ben ik 
Karell de Grote omdat ik, evenals Karel de Grote, de kroon van Frankrijk 
herenigdd heb met die van de Lombarden.'140 

Inn 1806 liet Napoleon een gouden herdenkingsmunt slaan waarop hij 
samenn met Karel de Grote stond afgebeeld.141 Na zijn proclamatie tot keizer 
derr Fransen en vóór de kroningsplechtigheid in de Notre-Dame te Parijs 
(waarr een nagebootst portaal was versierd met beelden van Clovis en Char
lemagne),1422 bracht Napoleon een bezoek aan Aken, waar hij Karels graf en 
troonn aanschouwde.143 Nog in 1898 maakte Henri Paul Motte een schilderij 
vann deze gebeurtenis (afb. 11). Josephine kreeg er voor elkaar wat de Franse 

afb.. 11. Henri Paul Motte, Napoleon voor troon en kroon van Karel de Grote te Aken 
(1898) ) 
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koningg Karel v de Wijze eerder niet was gelukt: zij kreeg van de Akense 
bisschopp Berdolet relieken van Charlemagne ten geschenke.144 

Eerder,, in 1794, hadden de Fransen een Romeinse sarcofaag met een 
afbeeldingg van de roof van Proserpina naar Frankrijk versleept, waarin 
oorspronkelijkk Karels gebeente zou hebben gerust.145 De sarcofaag kwam 
uiteindelijkk terecht in het Musée Napoléon, dat in het Louvre was gehuis
vest.1466 Dit tot grote teleurstelling van de ambitieuze directeur van het Musée 
dess Monuments Francais, Alexandre Lenoir, die vond dat Charlemagne eer
derr een plek in zijn eigen - Frans-nationale - museum verdiende. Minder 
waarderingg kon Lenoir opbrengen voor een bronzen standbeeld van Karel 
dee Grote dat oorspronkelijk op de markt te Aken had gestaan en dat tijdens 
dee Franse Revolutie, voorzien van jakobijnenmuts, naar Frankrijk was af
gevoerd.. Napoleon wilde het aanvankelijk als bekroning van een zuil op de 
Placee Vendóme laten plaatsen. Lenoir vond het standbeeld echter oninteres
sant.. Na de keizerskroning liet Napoleon dan ook liever een standbeeld van 
zichzelff op de Place Vendóme neerzetten.147 

Allee resten, met uitzondering van de aan Josephine geschonken relieken, 
kwamenn uiteindelijk weer terug in Aken. Vooral Görres, uitgever van de 
RheinischerRheinischer Merkur, had zich beijverd voor teruggave van de kunstwerken. 
Inn 1815 had hij in zijn blad een invloedrijk artikel geschreven over 'De 
teruggavee van kunst en wetenschappelijke werken'. Daarin stond te lezen: 
'Eenn volk moet zich niet van zijn geschiedenis laten beroven.'148 Minder 
voorspoedigg liep het af met de middeleeuwse keizer die Karels graf voor de 
eerstee maal had laten openen. In 1803 beval de Franse prefect Méchin dat 
hett gebeente van Otto in uit zijn graf te Aken naar Frankrijk moest worden 
overgebracht.. Waar de keizer zijn uiteindelijke rustplaats heeft gevonden, is 
niett bekend.149 

InIn de nadagen van het keizerrijk schreef Lucien Bonaparte, tweede broer 
vann Napoleon, die vier jaar lang in Engelse krijgsgevangenschap had doorge
bracht,, een lang gedicht in twee boeken onder de titel 'Karel de Grote, ofwel: 
dee Kerk bevrijd'. Het gedicht, opgedragen aan paus Pius vu, beoogde een 
rehabilitatiee van de christelijke religie en epische poëzie. De auteur wilde 
'hett genie van onze taal' tot uitdrukking brengen en dat kon enkel door 
bestuderingg van de middeleeuwse poëten.150 Hetzelfde jaar waarin Lucien 
Bonapartee zijn gedicht voltooide, publiceerde de graaf van Montlosier zijn 
boekk 'Over de Franse monarchie', dat hij op verzoek van Napoleon had sa
mengesteld.. Aan het einde van Franse keizerrijk betreurde Montlosier het 
vervall der tijden. Het Frankrijk van Karel de Grote bestond niet meer, schreef 
hij.. In diens tijd lagen rangen en standen vast en werden wetten nageleefd. 
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InIn het heden bestond 'onder dezelfde naam enkel nog een land, waar alles 
wass geschonden en ontwricht.'151 

EuropeesEuropees christenkeizer 

Inn de afzonderlijke territoria van het Duitse rijk werd, evenals in Frankrijk, 
dee vraag gesteld in hoeverre machthebbers zich als verlichte gezagdragers 
moestenn opstellen. Daarnaast speelde het politiek vertoog zich hier op een 
anderr niveau af. In een volgend paradigma lag het accent op de religieuze en 
staatkundigee grondslagen van het keizerrijk. 

Dee staatkundige complexiteit van het Heilig Roomse Keizerrijk werd in 
dee Vroeg-Moderne Tijd zichtbaar door enerzijds de Reformatie en het bij de 
Godsdienstvredee van Augsburg vastgelegde cuius regio illius re/ïgw-beginsel 
(volgenss welke de landsvorst besliste over de heersende religie in zijn gebied), 
enn anderzijds door het staatsvormingsproces dat in de afzonderlijke territoria 
vann het rijk zijn beslag kreeg.152 De positie van de keizer als kerkvoogd en 
'wereldlijkee arm' was het onderwerp van talloze geleerde discussies. 

Tenn tijde van het Duitse humanisme hadden juristen en geschiedkundi
genn uitvoerig gediscussieerd over de translatio imperii en de universaliteit 
vann het keizerschap. In reformatorische kringen hield men doorgaans vast 
aann de vertrouwde uitleg van Daniels visioen ('God draagt rijken over en 
maaktt ze stevige, in die zin dat God - en niet de paus - het rijk aan de 
Duitserss had doen toekomen. In het werk van de Oost-Friese geleerde Her
mannn Gonring werd de rol van keizerrijk en paus geminimaliseerd. Voor 
dezee jurist had het begrip Imperium Romanum in de tijd van Karel de Grote 
slechtss betrekking op de heerschappij van de stad Rome. Volgens de wil van 
hett volk van Rome was hij tot keizer uitverkozen. De paus fungeerde als 
eerstee burger. Conring bestreed de opvatting dat het Duitse rijk identiek 
wass aan het universele Romeinse rijk. Karel had met de wapens een volledig 
nieuww rijk gevestigd en de keizertitel was slechts bijzaak geweest. Conring 
beklemtoondee verder de rechtsgelijkheid van alle Germaanse volken en de 
autonomee geschiedenis van het Duitse staatsrecht, dat niet uit het Romeinse, 
maarr Frankische recht voortkwam. Tegenover Habsburgse machtsaanspra
kenn gaf hij een historische fundering van het recht, die meer speelruimte 
aann vorsten en rijkssteden bood.153 

Dee historicus en filosoof Gottfied Wilhelm Leibniz hield eveneens vast 
aann een wereldlijke oorsprong van Karels keizerschap, dat naar zijn me
ningg voortvloeide uit diens patriciaat over de stad Rome. Maar anders dan 
Conringg kende hij meer waarde toe aan het keizerschap. Leibniz wilde de 
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Fransee hegemonie in Europa en het particularisme van de Duitse vorsten 
temperen.. Vanuit dat perspectief ontwierp hij een theorie waarbij hij onder
scheidd maakte tussen de majestas (suzereiniteit) van de keizer en suprematus 
(soevereiniteit)) van de vorsten. Het was daarbij de bijzondere taak van de 
keizerr de christenheid te beschermen tegen de heidenen. In de Europese 
respubïicarespubïica Christiana was de keizer de 'wereldlijke arm' van de Kerk en kwam 
dee paus geestelijk gezag toe.154 Met deze kijk op het keizerschap, waarbij 
Leibnizz de eenheid in zowel de Duitse gebieden als Europa wilde bevorde
ren,, sloeg de historicus-filosoof een brug naar voorstellingen die tijdens de 
Romantiekk grote populariteit genoten. Want toen het Heilig Roomse Rijk 
opp zijn einde liep, en de Duitse verdeeldheid dieper dan ooit werd gevoeld, 
werdd de universele en christelijke waarde van het keizerschap als het ware 
herontdekt. . 

Hett was vooral Novalis, pseudoniem van de dichter en filosoof Friedrich 
vonn Hardenberg, die een bijdrage leverde aan het beeld van de christelijke 
Middeleeuwen.. Hij gebruikte overigens zelden de aanduiding 'Middeleeu
wen',, omdat hij eerder zijn eigen tijd als een middentijd zag (zie blz. 211-213). 
Inn 1799 hield Novalis in Jena een voordracht in aanwezigheid van onder 
anderenn de gebroeders Schlegel. Het opstel, bekend onder de titel Die Chris-
tenheittenheit oder Europa, zou pas in 1826 voor het eerst in zijn geheel worden 
gepubliceerd.1555 Novalis gaf zijn rede de vorm van een genus deliberativum: 
eenn politieke redevoering waarin de redenaar een toekomstige situatie aan-
off afraadde. Er bestond een concrete aanleiding voor zijn verhandeling. In 
augustuss 1799 was paus Pius vi gestorven. Aangezien men geen nieuwe paus 
durfdee te kiezen, leek in oktober/november 1799 - toen Novalis zijn verhan
delingg schreef- een (voorlopig) einde te zijn gekomen aan het pausdom.156 

Inn zijn betoog hield Novalis een vurig pleidooi voor de religie die Europa in 
dee toekomst vreedzaam zou verenigen. De openingszinnen zetten direct de 
toon: : 

Hett waren schone, schitterende tijden, toen Europa een christelijk land 
was,, toen één christenheid dit door mensen gevormde werelddeel 
bewoonde.. Eén groot gemeenschappelijk belang verbond de meest 
afgelegenn provincies van dit uitgestrekte, geestelijke rijk. - Zonder 
grotee wereldlijke bezittingen stuurde en verenigde één leider de grote 
politiekee krachten.157 

Mett die ene leider doelde Novalis op de paus. Direct onder hem stond eertijds 
eenn gilde (Zunft) van geestelijken die 'als kinderen uit de hemel' de gewone 
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mensenn bijstonden in raad en daad. Ook vorsten deden een beroep op de 
vaderr der christenheid en legden hun geschillen aan hem voor. Maar de leer 
werdd letter en het gilde vergat zijn taak. Zo had de eigenlijke heerschappij 
vann Rome al lang voor de komst van de protestanten opgehouden te bestaan. 
Hoezeerr de protestanten ook juiste beginselen formuleerden, zij ontbonden 
dee ondeelbare Kerk, 'trokken zich zondigend uit de algemene christelijke 
gemeenschapp terug, waardoor en waarin de ware, duurzame wedergeboorte 
slechtss mogelijk was.' Landsheren maakten zich vervolgens meester van de 
religiee en voor de meeste vorsten scheen het een vernedering te zijn zich naar 
eenn machteloze geestelijke te schikken. In de Verlichting maakten vervolgens 
deïstenn God tot een nutteloze toeschouwer en noemde men het resultaat van 
dee moderne denkwijze 'filosofie'. 

Haastt onopgemerkt tekenden zich echter in Duitsland de tekenen van 
eenn nieuwe wereld af. Novalis zinspeelde hierbij vooral op Schleiermachers 
RedenReden über die Religion, die diepe indruk op hem hadden gemaakt en 
waarinn de religie niet zoals bij Kant tot het terrein van de moraal, maar 
tott die van het gevoel werd gerekend. Een 'heilig tijdperk van eeuwige vrede' 
was,, aldus Novalis, bereikbaar door middelaarschap van de religie. Nu het 
oudee pausdom was begraven, werd het tijd dat het protestantisme plaats 
maaktee voor een duurzamere Kerk, een werkelijke religie, gebaseerd op de 
alomtegenwoordigheidd van het christendom in het leven en de kunst.158 

Dee eenheidsgedachte die volgens Novalis kenmerkend was voor de Mid
deleeuwen,, zou veelvuldig worden herhaald, zo door Hegel die haar in ver
bandd bracht met Karel de Grote. Karakteristiek voor de Europese geschiede
niss was volgens de filosoof de hegemonie van de geest, die naar eenheid zoekt. 
Aann die eenheid werd door Karel de Grote op geheel eigen wijze gestalte ge
geven.. Hij verzoende het 'geestrijke' met het geestelijke, het wereldlijke met 
hethet kerkelijke. In de Middeleeuwen veranderde hierdoor de reële heerschap
pijj in een ideële wereld, een 'werkelijk christelijke wereld'.159 Hegel zag in de 
Middeleeuwenn het tijdperk van de 'schone religie'. Aan de eenheid van het 
religieuzee leven was met het protestantisme een einde gekomen.160 

Waarr Novalis en Hegel de religieuze en ideële eenheid benadrukten, 
kwamm bij Friedrich Schlegel, woordvoerder van de romantische school in 
hett Habsburgse Wenen, de politiek getinte idee van een Europese 'Universal-
monarchic'' van christelijke volkeren prominent naar voren. In 1806 trad hij 
toee tot de rooms-katholieke Kerk. In zijn lezingenserie Über die neuere 
GeschichteyGeschichtey uitgesproken in de nadagen van Napoleons keizerrijk, vormde 
Oostenrijkk de onbetwiste spil van zijn uiteenzettingen. Schlegels historische 
mijmeringenn over het 'ware keizerschap' waren bovenal ingegeven door zijn 
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overtuigingg dat het Habsburgse Huis een centrale plaats in het toekomstige 
Europaa toekwam. 

Hett was de onschatbare verdienste van Karel de Grote, aldus Schlegel, 
datt hij evenals Theodorik vóór hem de antieke cultuur had weten te be
houden.. Bovendien kwam hem de eer toe de Oostenrijkse mark te hebben 
ingericht.. Karel had als eerste het keizerrijk begrepen als 'een kerkelijke ge
meenschapp van alle naties uit het avondland'. Terwijl de Grieken de religie 
dialectischee scherpte hadden geschonken, de Romeinen praktische leerregels 
haddenn ontworpen, waren het Duitsers geweest die 'het huiselijke en open
baree leven christelijk [hadden] ingericht en gegrondvest op de Kerk'. Karel 
dee Grote bracht een verbinding tot stand tussen enerzijds de verschillende 
statenn en naties, belichaamd door de adel die het Germaanse element ver
tegenwoordigdee en anderzijds het bovenstatelijke christendom, belichaamd 
doorr de clerus die het Romeinse element vertegenwoordigde. Op deze wijze 
herschiepp hij het avondland in een Europese 'Universalmonarchie'. In deze 
gemeenschapp van vrije volkeren fungeerde vanaf Karels tijd de paus, in geval 
vann conflicten, als scheidsrechter.161 

Inn 1828 sprak Schlegel opnieuw over Karel de Grote. De keizer had de staat 
vasterr op christelijke grondslag gevestigd en de beschaafde 'volkeren van 
dee Europese gemeenschap' tegen barbaarse veroveraars en interne anarchie 
wetenn te beschermen. Hij had het avondland hersteld als christelijk keizerrijk 
enn was daarmee de stichter van een nieuw Europa.162 Aan Schlegels dromen 
kwamm spoedig hierna een einde. Door onder meer de Pruisisch-Oostenrijkse 
rivaliteitt was het paradigma van een eensgezind keizerrijk onder leiding van 
dee Habsburgse keizer door de tijd ingehaald. 

ModernModern of reactionair 

Inn de 'lange negentiende eeuw' kreeg Karel de Grote een plaats in het debat 
overr de moderniteit. Aan dit paradigma werd vorm gegeven in allerhande 
uitingenn van historische cultuur, waaronder romankunst, geschiedschrij
ving,, politieke filosofie, politieke en religieuze cultuur, beeldhouw- en schil
derkunst.. 'Modern' stond daarbij in mentaal opzicht voor rationalisme en 
individualisme,, in sociaal-economisch opzicht voor industrialisering en ur
banisatie,, en in politiek opzicht voor democratisering en liberalisme. 

Onderr de sympathisanten van de Middeleeuwen waren zowel voor- als te
genstanderss van de moderne maatschappij te vinden. Walter Scott evoceerde 
dee middeleeuwse periode als een arcadische en hiërarchische samenleving 
waarinn ieder zijn plaats kende en de rijken opkwamen voor de zwakkeren. 
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Dee auteur had zijn reserves tegenover de moderne, industriële en democra
tischee maatschappij en zijn romans vormen in zekere zin de spiegel van zijn 
aristocratischee en conservatieve opvattingen.163 Liberale historici als Jules 
Michelett en Augustin Thierry signaleerden daarentegen een ononderbro
kenn lijn tussen het vrijheidsstreven van middeleeuwse stedelingen en dat 
vann burgers in de Julimonarchie. Thierry sprak van een 'stedelijke revolutie', 
diee 'de bakermat van onze moderne vrijheid was'.164 

Binnenn één bepaalde groepering konden zowel voor- als tegenstanders 
vann de moderne samenleving de Middeleeuwen omarmen. Voor de Franse 
priesterr Lamennais waren de Middeleeuwen 'symbool van de vrije en chris
telijkee constitutie'. In de geest van Karel de Grote was het millennium een 
'liberalee en katholieke civilisatie' geweest. Joseph-Marie, graaf de Maistre 
zagg daarentegen weinig in het liberalisme. Maistre greep de figuur van de 
middeleeuwsee keizer aan om lucht te geven aan zijn anti-parlementaire, 
Fransgezindee en ultramontaanse overtuigingen. Frankrijk was in zijn op
tiekk voorbestemd om Europa in moreel en geestelijk opzicht te verheffen en 
Charlemagnee had door zijn veroveringswerk de condities voor deze missie 
geschapen.1655 Met verve bestreed de graaf de opvatting die aan Karels 'mars-
velden'' de status van parlementen wilde toedichten.166 Slechts in één persoon 
erkendee de middeleeuwse keizer zijn meerdere. Want door de paus in zijn 
machtsuitoefeningg te herstellen, bevestigde Charlemagne de pauselijke soe
vereiniteit.. De kerkvorst had hem de rang van patricius patricius gegeven, maar die 
titell hield enkel verband met de hoogste waardigheid die een mens onder 
'éénn meester' kon genieten.167 

Dezelfdee kwestie beroerde een andere representant van het contrarevo
lutionairee kamp, Louis, vicomte de Bonald. Zijn sociaal-politieke denkbeel
denn waren eveneens van grote invloed op het negentiende-eeuwse tradi
tionalisme.. Volgens de burggraaf moest de politieke macht 'algemeen' en 
'ondeelbaar'' zijn. Want wanneer leden van een samenleving hun 'pouvoir 
particulier'' uitoefenden, hield de samenleving op te bestaan. Dat was de re
denn waarom de Revolutie ten onder was gegaan. Karel de Grote was degene 
diee in het Ancien Régime de 'pouvoir general' had geconstitueerd. Lodewijk 
dee Vrome had die vervolgens opgeofferd aan de 'particuliere macht' van zijn 
rebellerendee zonen. Dat Charlemagne een vorst van uitzonderlijke begaafd
heidd was, bleek uit het feit dat hij de politieke maatschappij had weten te 
verenigenn met de religieuze. Steevast keerde de Kerk zich tegen het individu
alisme,, zoals in haar hardnekkige strijd tegen woekerpraktijken. Karel stond 
uiteraardd niet onverschillig tegenover de pauskeuze, want de politieke ge
meenschapp kon haar doel, de ordening van de samenleving, enkel bereiken 
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enn behouden 'door de eeuwigheid van de religieuze maatschappij'. Na Char
lemagnee viel diens rijk uiteen in verschillende staten en moest de paus, om 
niett ten prooi te vallen aan de ambities van één enkele staat, onafhankelijk 
blijvenn ten opzichte van de wereldlijke macht. Daarom werd 'de vader van 
allee christenen' gekozen door hoge geestelijken - een situatie die Bonald ook 
hethet meest geschikt voor de eigen tijd achtte.168 

Inn i860 hield mgr. Pie, bisschop van Poitiers, overtuigd legitimist en 
intransigentt ultramontaan, een requisitoir tegen Napoleon m, die geen 
aanstaltenn maakte de paus terzijde te staan bij de invasie van 'nieuwe Lango-
barden',, zoals de Italiaanse nationalisten werden genoemd. Tijdens een be-
grafenisdienstt voor pauselijke vrijwilligers die in Italië waren omgekomen, 

afb.. 12. Marius Richard, De trouw van Frankrijk aan de Stoel van Petrus (1887) 
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stakk de monseigneur toekomstige soldaten van Christus een hart onder de 
riem.. Hij riep henn op vastberaden ten strijde te trekken. 'En als een of ander 
patriottismee U in de steek laat, zegt dan dat Uw koning Pippijn heet en 
Uww keizer Charlemagne.'169 Marius Richard schilderde in 1887 'De trouw 
vann Frankrijk aan de Stoel van Petrus' (afb. 12). Een tronende Petrus wordt 
geflankeerdd door Lodewijk de Heilige en Charlemagne. De laatste, gekleed 
inn rode mantel met Franse lelie, houdt in zijn rechterhand een zwaard en in 
zijnn linker de tiara. De voorgrond toont het bebloede hoofd van een pau
selijkk vrijwilliger. De boodschap is duidelijk: het is de hoogste tijd dat de 
Fransenn het gedrag van hun voormalige koning ten voorbeeld nemen en de 
pauss opnieuw te hulp schieten.170 

Gelijkk opgaand met de ultramontaanse toe-eigening van de Middeleeu
wen,, verdween in Frankrijk de liberale vrijheidsprojectie naar de achter
grond.. Tijdens het Tweede Keizerrijk en de Derde Republiek was Karel de 
Grotee inzet van een felle controverse tussen katholieken en republikeinen. 
Geheell in lijn met Voltaire, zagen de laatsten Karel de Grote als een des
poot.. En na de smadelijke nederlaag tegen Duitse troepen bij Sedan in 1870 
beschouwdenn zij de vorst zelfs als buitenlander. Fustel de Coulanges pu
bliceerdee vijf jaar later zijn Histoire des institutions politiques de Vancienne 
FranceFranceyy waarin hij de germanistische interpretatie van de Franse geschiedenis 
bekritiseerde.171 1 

Inn de gemeenteraad van Parijs werd de zaak aan het eind van de jaren 
zeventigg op de spits gedreven. Een ongemeen felle discussie werd er gevoerd 
overr de aankoop van een bronzen ruiterstandbeeld van de middeleeuwse 
vorst,, dat was gegoten naar een ontwerp van de kunstenaar Louis Rochet. 
Eerder,, in de jaren 1854-1857, hadden de kunstenaar en zijn broer onder
handelingenn gevoerd met de burgemeester van Aken. Maar de Karelstad zat, 
onderr meer vanwege de Krimoorlog, krap bij kas en kon onmogelijk een 
dergelijkk monument bekostigen.172 Het gedenkteken waarover te Parijs werd 
gedelibereerd,, was geïnspireerd op de Karel van het Roelandslied. Karels 
paladijnenn Olivier en Roeland hielden de teugels van het paard vast. Om 
dee tegenstanders wind uit de zeil te nemen, stelde de broer van de kunste
naarr een brochure samen waarin hij de keizer een 'Franc galÜcisé' noemde 
enn het pronkbeeld een werk van nationale importantie. Dat kon een afge
vaardigdee niet beletten te verklaren dat het niet de opgave van de raad was 
omm 'dompteuren der volkeren' te verheerlijken. Pas na lang gekibbel kreeg 
Charlemagnee domicilie op het plein voor de Notre-Dame, maar niet dan 
nadatt duidelijk was geworden dat ook Voltaire een standbeeld in de stad zou 
krijgen.. Verscholen tussen het lover leidt het Karel-monument sindsdien een 
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onopgemerktt bestaan.173 Toen in het tweede kwart van de twintigste eeuw de 
strijdd tussen Kerk en Staat over zijn hoogtepunt heen was en de gemoederen 
bedaard,, moest de geschiedkundige Louis Halphen met spijt en enige wrevel 
vaststellenn dat de bestudering van Charlemagne inmiddels het domein was 
gewordenn van geleerden aan gene zijde van de Rijn.174 

Naarmatee de negentiende eeuw vorderde en de maatschappelijke ge
volgenn van de industriële revolutie zich deden gelden, blikten katholieken 
opnieuww terug naar de Middeleeuwen — nu om oplossingen voor de sociale 
kwestiee te vinden. Het moderne stadsleven werd onder anderen bekritiseerd 
doorr de Engelse architect Augustus Welby Pugin. Zijn tijdgenoten konden 
beterr een voorbeeld nemen aan middeleeuwse kloosterinstellingen, waar de 
armenn te eten kregen en liefdevol werden verzorgd. In Nederland was het de 
jezuïett Petrus Albers die de handschoen opnam. Hij beriep zich uitdrukke
lijkk op paus Leo xm die, in de woorden van Albers zelf, in een redevoering 
hadd geopperd dat ongeloof en ongodsdienstigheid van de huidige tijd het 
tegendeell vormden 'van hetgeen de christelijke werkman en de christelijke 
gildebroederr der middeneeuwen met zoo veel toewijding en opoffering ge
daann hebben'. Opnieuw moest Karel de Grote eraan te pas komen. Die had 
immerss feitelijk de grondslagen van het gildenwezen gelegd: 

Mett de grootste zorg bewaarde en koesterde hij [Karel de Grote] de 
nuttigee handwerken en fabrieken. [...] Volgens zijn hoog bevel ver
rezenn er op de keizerlijke domeinen werkplaatsen van allerlei aard, 
waarinn ijverige werklieden de onderdanen des grooten Keizers van al
les,, wat de behoefte des tijds vorderde, ruimschoots konden voorzien. 
Dee domeingoederen waren in die dagen talrijk, en zoo gebeurde het, 
datdat door deze verordeningen, over welker uitvoering zijn adelaarsblik 
strengg waakte, zich allerwegen corporaties van ambachtslieden vorm
den,, die het groote Rijk in korten tijd als met een net overspanden. 

InIn Albers' historische constructie stond de keizer aan de wieg van het gil
denwezen.. De schrijver liet er verder geen misverstand over bestaan dat de 
gildenn ook voor de huidige tijd wat te betekenen hadden. Hij prees de Duitse 
Zentrum-parti)Zentrum-parti) die, tegenover de denkwereld van sociaal-democratie en li
beralisme,, een alternatief had aangedragen, dat tot voorbeeld kon strekken. 
Inn de Rijksdag had deze partij voorstellen gedaan om voor alle ambachtslie
denn weer de graden van meester, gezel en leerling in het leven te roepen.175 

Inn België voerden christen-democratische historici als Godefroid Kurth en 
Karll Hanquet een pleidooi om de gilden opnieuw wettelijk bestaansrecht 
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toee te kennen.176 Ook buiten de groep van katholieken bestond begrip voor 
hett middeleeuwse gildenwezen. De Franse socioloog Émile Durkheim waar
deerdee het solidariteitsprincipe in de middeleeuwse economie.177 

Onderwijshervormer Onderwijshervormer 

Eenn betekenisverband dat zich onder meest uiteenlopende omstandigheden 
konn manifesteren, was de evocatie van Karel de Grote als begunstiger van 
studiee en wetenschap. Telkens verdween dit beeld uit de historische herinne
ring,, om vervolgens in nieuwe gedaante terug te keren. Het paradigma werd 
vertolktt in geschiedschrijving, filosofie, universiteits- en kloosterpolitiek, 
historieschilderkunst,, schoolplaten en onderwijspolitiek. 

InIn joodse bronnen werd vanaf de tweede helft van de twaalfde eeuw de 
Karolingischee periode als een gouden tijdperk beschreven. De boodschap 
wass duidelijk. Tijdgenoten konden beter een voorbeeld nemen aan Karel de 
Grote.. Hij had de joden veiligheid gegarandeerd en bovendien hun scholen 
inn bescherming genomen.178 

Belangrijkee bronnen voor dit paradigma waren Einhards biografie van de 
keizerr en het aan Notker toegeschreven De Carlo Magno. Einhard noteerde 
datt Karel geleerden als Petrus van Pisa en de Angelsaks Alcuinus naar 
zichh toetrok, en dat hij de hoogste achting koesterde voor degenen die de 
vrijee kunsten doceerden.179 Notker schreef aan het begin van zijn biografie 
datt Karel kinderen van rijke en arme ouders onder de hoede van twee 
Iersee geleerden stelde. Ook ontving hij Alcuinus aan zijn hof. Door diens 
onderrichtt kwamen de Franken op gelijke hoogte met de Romeinen en 
Atheners.180 0 

Inn die laatste mededeling lag de kiem van een opvatting die vanaf de 
twaalfdee eeuw (met Marie de France en Chretien de Troyes) in Frankrijk 
furoree maakte: de translatio studii, ofwel de verplaatsing van geleerde studies. 
Dezee visie zagen we hiervoor verwoord door de Keulse kanunnik Alexander 
vann Roes. Volgens hem had de Heilige Karel het priesterschap aan Rome 
enn het keizerrijk aan de Duitsers nagelaten, terwijl hij de wetenschap aan 
dee Fransen had geschonken. Nog preciezer in zijn formulering was Vincent 
vann Beauvais. Nadat de beoefening van schone letteren en wetenschap van 
Athenee naar Rome was overgebracht, had Karel de Grote, via onder anderen 
Alcuinus,, het studium vervolgens verplaatst naar Parijs. Door de roem van 
dee Parijse universiteit kon dit denkbeeld zich wijd en zijd verspreiden.181 

Ookk Italiaanse universiteiten legden claims op Karel de Grote. De Ita
liaansee geleerde Carlo Sigonio zwaaide de keizer rond het midden van de 
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zestiendee eeuw de hoogste lof toe, omdat hij de artes liberates of vrije kun
stenn in Bologna zou hebben gerestaureerd. Deze voorstelling werd spoedig 
overgenomenn in Padua en Pavia.182 

Vanuitt een ander perspectief schreef Jean Mabillon, benedictijn van 
dee congregatie van de Heilige Maurus, over Charlemagne. Zijn Traite des 
EtudesEtudes Monastiques was een reactie op een door Armand Jean Bouthillier 
dee Rancé, abt van La Trappe in Mortagne, samengestelde 'Verhandeling 
overr de plichten van het monastieke leven', waarin deze had geschreven: 
'Monnikenn zijn niet geroepen tot studie, maar tot penitentie. Het is hun taak 
tee wenen, niet te onderwijzen.'183 In het eerste deel van zijn geschrift verwierp 
Mabillonn met name op historische gronden de theses van Rancé. Volgens de 
mauristt waren wetenschappelijke onderzoekingen in de kloosters geheel in 
overeenstemmingg met de opvattingen van Benedictus. In Frankrijk was de 
studiee der letteren ingesteld ten tijde van Karel de Grote door toedoen van de 
keizerr zelf en Benedictus van Aniane. Mabillon haalde in dit verband een brief 
aann van Karel de Grote aan abt Baugulfus van Fulda, waarin de keizer herstel 
vann wetenschappelijke bedrijvigheid in de kloosters voorschreef.184 Hoewel 
dee vorst met de stichting van kloosterscholen ongetwijfeld politiek-publieke 
doeleindenn voor ogen stonden, overheerste bij hem, aldus Mabillon, de zorg 
omm kerkelijke hervorming.185 

OokOok voor de Duitse schrijver en cultuurfilosoof Johann Gottfried Her
derr hadden Karels bemoeienissen met wetenschap betekenis voor de eigen 
tijd.. Dezelfde tegenstrijdigheden die de Middeleeuwen in het algemeen ken
merkten,, vond Herder terug in de persoon van Karel de Grote. Het tijdvak 
typeerdee hij aldus als 'een mengsel van barbarij'. Maar ook schreef hij dat in 
dee gotische geest dapperheid, avontuur en edelmoedigheid, naast 'Mönche-
rei'' en tirannie, voorkwamen.186 Karel de Grote noemde hij enerzijds een 
scheppingg van Rome. Door zijn toewijding aan het Latijn was de keizer een 
vernietigerr van de Duitse taal. En door eerzucht en bijgeloof waren diens 
handenn gekleurd met het bloed der Duitsers.187 Anderzijds meende Herder 
datt de keizer respect verdiende, aangezien hij in een tijd waarin krijgszucht 
dee geest der wetenschap verdreef, uit alle landen bijeenbracht wat er aan 
lichtt restte. Door bevordering van de wetenschappen ging zijn rijk niet ten 
onder.1888 Als Herders tijdgenoten zich oriënteerden op Karels onderwijspo
litiek,, zou dit de natie ten goede komen. In zijn Ideen zur Philosophic der 
GeschichteGeschichte richtte Herder zich rechtstreeks tot de keizer: : 

Rustt zacht, grote koning - lange tijd te groot voor Uw opvolgers. 
Eenn millennium is verstreken en nog steeds zijn Rijn en Donau 
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niett bijeengebracht. In barbaarse tijden stichtte U instituten voor 
opvoedingg en wetenschap. De tijd erna heeft ze misbruikt en misbruikt 
zee nog steeds. Misschien keert U in het jaar 1800 terug en verandert 
UU de machine die in 800 begon. Tot dan zullen wij Uw relieken 
eren.. Grote Karel, het rijk dat onmiddellijk na Uw dood uit elkaar is 
gevallen,, is Uw grafmonument; Frankrijk, Duitsland en Lombardije 
zijnn er de resten van.189 

Eenn nieuw leven als begunstiger van wetenschap en onderwijs - want dit 
paradigmaa kende een lange geschiedenis - kreeg Karel de Grote in de 
negentiendee eeuw, met name in Frankrijk. Voor Franse katholieken was 
hijj gedurende de hele eeuw een boegbeeld geweest. Maar als stichter en 
patroonn van het nationale schoolwezen werd hij ten tijde van de Derde 
Republiekk zelfs acceptabel voor antiklerikalen (afb. 13). Met genoegen werd 
eenn saillante anekdote uit Notkers biografie opgerakeld, waarin de keizer 
kinderenn van armoedige komaf voor hun ijverig gedrag complimenteerde. 
Dee kinderen van rijke ouders, die zich in hun ijdelheid enkel lieten voorstaan 
opp hun adellijke afkomst, gaf hij echter een uitbrander. Met deze opstelling 
wistt Karel zelfs goedkeuring van de socialisten te verwerven.190 

Inn Nederland wekte het beeld van Karel de Grote als schoolinspecteur 
of'schoolcommies'' de woede van Jozef Thijm. In de galerij van de kunste
naarsverenigingg Arti et Amicitiae konden de bezoekers een door 'Man' ten 
Katee gemaakte schildering van Karel in de Sint-Maartensschool te Utrecht 
bezichtigen.1911 De onderwerpen van de stukken in deze galerij waren in 
overlegg met Willem Hofdijk vastgesteld door een commissie, waarvan ook 
dee schilder Charles Rochussen deel uitmaakte. Zowel de toelichtende tekst 
vann Hofdijk als de onderwerpskeuze wekten groot ongenoegen bij Thijm. 
Hett bewuste schilderij van Karel de Grote en een afbeelding van Karel v, die 
hett graf van Willem Beukelszoon, vermeend uitvinder van het haringkaken, 
bezocht,, brachten Thijm tot de volgende boutade: 

Dee Vorsten schijnt men alleen in zoo verre tot de Geschiedenis te 
rekenen,, als zij nu of dan kleine demokratische avances hebben gedaan. 
Dee glans der Vorsten, het bovennatuurlijk charakter van hun gezach, 
datt toch historiesch is, al tracht men in onze tijd het achter de bank 
tee werpen, is in deze galerij geheel buiten notitie gebleven, en de 
beidee Keizers, Charlemagne en Charles-Quint, maken een misselijk 
figuurfiguur in het theatrale déshabillé, waarmee zij schoolkommissietjen 
enn toeristjen spelen. De goede heden zijn blijkbaar met hun keizerlijk 
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kostuumm verlegen, bij dat school- en zerkbezoek. Zoo iets kan in 
eenn biografie vol illustraties, als houtsneê, toegelaten worden: maar 
Karell den Grooten en Karel den Vijfde alleen op te voeren in de 
St-Maartenschooll en bij het graf van den haringkaker, is met de 
waardigheidd der menschengeschiedenis volkomen onvereenigbaar en 
bewijstt het geweldig ordinaire eener geschiedbeschouwing, die in de 
uiterstee laagten van het materialisme dreigt te vervallen.192 

afb.. 13. Feest van de Heilige Karel de Grote, patroon der scholieren (gravure uit 1892) 
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Eenn enkele maal was in Nederland Karel de Grote als 'schoolcommies' aan te 
treffenn in boekillustraties en schoolplaten. Pieter van Loon maakte een prent, 
getiteldd 'Karel de Groote richt scholen op, 8oo', bestemd voor de humoris
tischh bedoelde Tafereelen uit de geschiedenis des vaderlands van Jacob van Len-
nep.1933 Een afbeelding in de Nederlandse historie van Pieter Harme Witkamp 
hadd als onderschrift 'Karel de Groote bezoekt de hofschool'.194 Ten behoeve 
vann de Schoolplaten voor de Vaderlands(ch)e Geschiedenis tekende voorts Van 
Hovee 'Karel de Groote in de Kring zijner geleerden' (1911) en Cornelis Jetses 
'Aann het Hof van Karel de Groote' (1941).19s Jetses liet zich bij zijn wandplaat, 
waaropp de vorst in bijzijn van geleerden aandachtig een plattegrond van 
eenn te bouwen kerk bestudeerde, overigens inspireren door een aquarel die 
Rochussenn zestig jaar eerder van hetzelfde onderwerp had gemaakt.196 

HeldHeld van véle naties 

Charlemagnee en Karl der Grofie 

Ookk natiebesef en vaderlandgevoel, krachtige fenomenen van de negen
tiendee eeuw, konden het niet zonder de middeleeuwse vorst stellen. Zij 
inspireerdenn het volgende paradigma rond de middeleeuwse vorst. 

Inn Frankrijk was de historische Charlemagne, zoals hierboven geschetst, 
eenn controversiële figuur geworden, enkel nog geschikt om de hele natie 
tee belichamen in het onderwijs. Daarmee was zijn rol evenwel niet uitge
speeld.. De publicatie van het Chanson de Roland, waarvan het manuscript 
inn Engeland was ontdekt, bracht Charlemagne opnieuw in de publiciteit. 
Maarr ditmaal gold de interesse niet Karel als historische persoonlijkheid. 
Hett moderne Frans-nationale bewustzijn vond zijn inspiratie eerder in de 
Fransee literatuur van de Middeleeuwen, zoals die Karel de Grote en diens pa
ladijnenn had geëvoceerd. Toen Pruisische troepen in 1870 Parijs belegerden, 
hieldd Gaston Paris niet toevallig een lezing onder de titel 'Het Roelandslied 
enn de Franse nationaliteit'.197 In de jaren na de Duits-Franse Oorlog werd 
eenn 'Vereniging van Oud-Franse teksten' opgericht. Deze organisatie wilde 
hett voorbeeld van Duitsland navolgen en de Fransen bekend maken met 
middeleeuwsee letterkunde, vooral het Roelandslied. Aldus kon de conser
vatievee katholiek Léon Gautier schrijven dat Frankrijk in Sedan een nieuw 
Roncevauxx had beleefd. Daarom moest de natie haar hoop stellen op een 
nieuww Saragossa, de plaats waar Karel met succes revanche had genomen.19* 

InIn de Duitse gebieden konden mediëvisme en nationalisme op velerlei 
wijzee een band aangaan.199 Daarbij was ook plaats ingeruimd voor Karel de 
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Grote,, al moest die het in de loop van de negentiende eeuw als held van de 
natiee afleggen tegen de figuur van keizer Frederik. Volgens een overlevering 
-- die in de vroege Romantiek aan populariteit won - had de laatste zich in 
eenn ver verleden teruggetrokken in de berg Kyfïhauser, waar hij spoedig zou 
ontwakenn om het Duitse volk terzijde te staan. Deze voorstelling van keizer 
Frederikk n, bij leven profeet én antichrist, van wie men al in de Middel
eeuwenn geloofde in zijn wederkeer, groeide uit tot een nationale sage die de 
droomm van de wederopstanding van het rijk symboliseerde. De keizer werd 
overigenss al vanaf de zestiende eeuw verwisseld met zijn grootvader Frede
rikk i Barbarossa.200 Grote bekendheid kreeg de sage aan het begin van de eeuw 
doorr Friedrich Rückerts gedicht Vom alten Barbarossa (1817), de Deutsche 
SagenSagen van de gebroeders Grimm en Görres' Teutsche Volksbücher. Görres 
hadd als eerste de sage literair verbeeld en haar gedurende de Napoleontische 
oorlogenn ingezet om de Duitsers een hart onder de riem te steken.201 Aan de 
VolksbücherVolksbücher ging een adres aan Clemens Brentano vooraf. Hierin werd de 
ikfiguurr door een monnik het rotsgebergte binnengeleid, waar Barbarossa 
troonde.. Allerlei helden, onder wie Karel de Grote, verdrongen zich rond de 
keizer.202 2 

Ookk over Karel de Grote deden dergelijke verhalen de ronde. Reeds in de 
Vroegee Middeleeuwen bestond het geloof in een Carolus redivivus, een Karel 
diee weer tot leven was gekomen.203 In gezelschap van de koning van Beieren 
bezochtt de historicus Leopold von Ranke de bergen rond Berchtesgaden. 
Vann hieruit zag hij Salzburg en de Untersberg. 'In de diepte van deze berg 
slaaptt volgens de overlevering Karel de Grote, om eens te ontwaken en 
hethet rijk tot zijn oude grootheid te verheffen: zoals in het Kyfrhausergebergte 
Frederikk Roodbaard,' schreef hij zijn vrouw Clara.204 Karel de Grote en keizer 
Frederik,, zo was in de negentiende eeuw te horen, konden niet sterven 
voordatt het rijk was hersteld. Hiermee is ook de themakeuze van Rethel 
enn Kaulbach beter te begrijpen. Deze kunstenaars kozen ongetwijfeld voor 
uitbeeldingg van het bezoek dat Otto 111 aan het graf van Karel de Grote 
bracht,, omdat ook hier een keizer in sluimerende toestand in zijn grafkelder 
werdd aangetroffen.205 

InIn het Beierse koninkrijk van Lodewijk 1 konden grootse momenten uit 
zowell de Duitse als Beierse geschiedenis probleemloos naast elkaar worden 
getoond.. 'Duitse eensgezindheid, geen Duitse eenheid', was het koninklijk 
devies.. De 'Festsaalbau' van zijn residentie in München liet koning Lodewijk 
voorzienn van een imposante troonzaal en drie 'keizerzalen'. In de troonzaal 
werdenn vergulde standbeelden geplaatst van roemruchte voorgangers. Een 
vann de keizerzalen was gewijd aan Karel de Grote. De Nazarener Julius 
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Schnorrr von Carolsfeld, die door de koning in 1825 uit Rome was gehaald, 
kreegg opdracht om momenten uit het leven van de middeleeuwse keizer vast 
tee leggen. Lodewijk wilde Karel vooral als katholiek heerser geportretteerd 
zien.. Schnorr von Carolsfeld en zijn medewerkers schilderden onder meer 
dee zalving van de twaalfjarige Karel door paus Stefanus i, de bekering der 
Saksenn en de keizerskroning door paus Leo 111 (afb. 14).206 

Eenn synthese tussen de Duits-nationale en bovennationale dimensies van 
Karelss regering werd bereikt in het geschiedkundig oeuvre van Ranke. In 
Wenenn had hij persoonlijk kennis gemaakt met Schlegel. Vooral vanaf 1848, 
toenn hij teleurgesteld over de bloedige 'Irrwahn der Nationalsouveranitat' 
hethet Europese vraagstuk meer gewicht toekende dan het Duits-nationale, 
greepp Ranke terug op diens ideeën.207 Karel de Grote stond aan het begin 
vann nationale en supranationale tendensen in de Europese geschiedenis. In 
ÜberÜber die Epochen der neueren Geschichte probeerde de historicus beide as
pectenn van Karels werkzaamheid met elkaar in overeenstemming te brengen. 
Dee Italiaanse, Franse en Duitse naties waren niet ten gevolge van de strijd 
omm Karels erfenis ontstaan, maar dankten hun zelfbewustzijn juist aan Ka
relss persoonlijk optreden. In Italië maakte hij een einde aan de strijd tussen 
Grieken,, pausdom en Langobarden. De Franse nationaliteit was ondenkbaar 
geweestt als hij Gascogne en Guyenne niet met Frankrijk had verenigd. En in 
Duitsland,, dat voordien eigenlijk niet bestond, werden door zijn toedoen de 

afb.. 14. Julius Schnorr von Carolsfeld, De kroning van Karel de Grote (schets uit 
1840) ) 
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stammenn onder een en dezelfde scepter verenigd, waardoor zij zich bewust 
werdenn van hun eenheid. Maar daar had de vorst het niet bij gelaten. Tussen 
dee drie landen werden betrekkingen aangeknoopt die het Europese leven 
zoudenn blijven bepalen. Krijgers uit deze landen rukten gezamenlijk op te
genn vijanden van buiten. Hierdoor werd de door Karel tot stand gebrachte 
Europesee cultuur bestendigd.208 

Naa de Vormarz werd het debat rond de Duitse keizerpolitiek allengs meer 
beheerstt door de controverse tussen 'Groot-Duitsers' en 'Klein-Duitsers'. In 
1859,, vlak na de Oostenrijks-Italiaanse oorlog, waarbij de Habsburgse mo
narchiee Lombardije moest opgeven, hield Heinrich von Sybel, leerling van 
Ranke,, een voordracht getiteld Über die neueren Darstellungen der deutschen 
Kaiserzeit.Kaiserzeit. Sybel, protestant en geboren te Düsseldorf, bekritiseerde de Ita
liaansee politiek die met Karel de Grote was ingezet en de Duitse monarchie 
hadd opgezadeld met de 'wereldheerschappij' en het pausdom. Die geschie
deniss hield ook een boodschap in voor de actualiteit. Sybel verklaarde een 
Klein-Duitss standpunt te huldigen, 'omdat de geschiedenis mij heeft ge
toondd dat de keizerlijke politiek het graf van onze nationale welvaart is', 
luliuss Ficker, een Westfaalse katholiek die in Innsbruck een leeropdracht 
vervulde,, was Sybels belangrijkste opponent. Karels universeel-christelijke 
rijkk was volgens hem geheel in overeenstemming met de denkbeelden en 
behoeftenn van het middeleeuwse tijdvak, maar hield ook een belofte in voor 
Sybelss eigen tijd. Het keizerrijk, zoals het eens was geweest, wees de richting 
diee de natie moest volgen.209 

Naa de Oostenrijks-Pruisische Oorlog en de oprichting van het Wilhelmi-
nischee keizerrijk was de controverse tussen Ficker en Sybel door tijdsomstan
dighedenn ingehaald. In het nieuwe Klein-Duitse rijk kwam een ereplaats toe 
aann Frederik Barbarossa. In de jaren 1892-1896 verrees op het bosrijke Kyff-
hausergebergtee in Thüringen een groots, door hofarchitect Bruno Schmitz 
ontworpenn monument. Een majestueuze Barbarossa zetelde in de voorhof, 
diee in het lagere gedeelte van de berg was aangelegd. De keizer verkeerde 
inn een toestand van ontwaken, nu het rijk weergekeerd leek te zijn. Boven 
zijnn heersersgestalte was een plompe vierhoekige toren neergezet. Vanuit 
eenn van de zijden kwam de nieuwe keizer, Wilhelm 1, hoog te paard gezeten, 
tee voorschijn.210 Bij de eerstesteenlegging klonk het: 

Opp de Kyfïhauser, waar volgens de sage keizer Frederik Roodbaard 
wachttee op de vernieuwing van het rijk, zal keizer Willem Witbaard 
opstaan,, die de sage in vervulling heeft laten gaan.211 
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Tijdenss de Kulturkampf zou Barbarossa er trouwens nog een betekenis 
bijj krijgen. Vanwege zijn conflicten met paus Alexander m werd hij ditmaal 
gevierdd als vuriger bestrijder van het ultramontanisme.212 

InIn het nieuwe Duitse keizerrijk kon Karel de Grote worden toegeëigend 
énn afgedankt. Dat werd duidelijk bij de oprichting van twee standbeelden 
terr ere van Wilhelm i in Westfalen. Een door Bruno Schmitz ontworpen 
bronzenn beeld van deze keizer werd in 1896 op de Wittekindsberg (Porta 
Westfalica)) onthuld. Deze plek had symbolische betekenis. Widukind had 
hierr tegenstand geboden aan de Franken onder Karel de Grote. 'Wittekind' 
goldd hier als voorloper van Wilhelm 1. De laatste had immers op zijn beurt 
dee strijd met de Fransen aangebonden. In 1870 had hij zijn troepen door de 
Portaa Westfalica geleid. Een geheel andere opvatting werd gehuldigd door 
eenn comité dat een ruiterstandbeeld van Wilhelm 1 op de Hohensyburg in 
Westfalenn voorbereidde. Ook deze plaats had grote symboolwaarde. In de 
jarenn 775-776 zou hier de beslissende strijd tussen Franken en Saksen hebben 
plaatsgevonden.. Voor het comité was het evident dat Karel de Grote met 
dezee overwinning de grondslag voor het keizerrijk der Hohenzollern had 
gelegd.. In 1902 werd ook dit monument ingewijd.213 

InIn een monumentale frescocyclus die Hermann Wislicenus in deze perio
dee voor de Keizerzaal van de gerestaureerde palts in Goslar maakte, moest 
Karell de Grote voorgoed zwichten voor Barbarossa.214 Degene die de Kei
zerzaall via de zuidelijke ingang betrad, zag een weergave van het sprookje 
vann Doornroosje, gevolgd door een schildering van Karel de Grote die de 
Irminzuill aan stukken sloeg. Beide fresco's hadden een pendant aan de 
noordzijde.. Een schildering van Luther op de Rijksdag te Worms kondigde 
dee dageraad van de Reformatie aan. Het laatste tafereel toonde Barbarossa's 
ontwaken. . 

Datt het sprookje inmiddels in vervulling was gegaan, liet het majestueuze 
middenstukk van de Keizerzaal zien. In de 'Wederopstanding van het Duitse 
rijk'' is Wilhelm 1 hoog te paard gezeten (afb. 15). Onder de hemelse figuren 
inn het bovengedeelte bevinden zich enkele keizers, onder wie Karel de Grote 
enn - meest prominent - Frederik Barbarossa. De laatste wijst in de richting 
vann de nieuwe keizer. 

Dee verwoesting van de Irminzuil door Karel de Grote luidde, aldus Wis
licenus,, het begin in van de christelijk-Frankische keizertijd. Deze periode 
brachtt weliswaar het christendom, maar was terzelfder tijd een belemmering 
voorr het Duitse rijk geweest. In zijn historische conceptie volgde de kunste
naarr (en zijn opdrachtgever) de historicus Sybel. Ook voor Wislicenus had 
hethet universele keizerschap afgedaan. Als aanhanger van de '(neo)Ghibellijnse 
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keizeridee'' wilde hij niettemin het keizerschap als zodanig redden. In de ge
dachtegangg van het Ghibellinisme viel het nieuwe rijk geenszins samen met 
hett Heilig Roomse Rijk, waaraan in 1806 een einde was gekomen. In het 
Tweedee Keizerrijk hadden de Habsburgers immers plaats gemaakt voor de 
Hohenzollern,, was het keizerschap niet langer een sacrale institutie en had 
hett rijksterritorium andere grenzen gekregen. 

Tijdenss de Kulturkampf won het anti-ultramontaanse Ghibellinisme 
nogg aan populariteit. Aan deze ideeën gaf Wislicenus in zijn frescocyclus 
gestaltee door niet enkel de glans van het middeleeuwse keizerschap te tonen, 

afb.. 15. Hermann Wislicenus, Wederopstanding van het Duitse rijk (omstreeks 1894) 
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maarr ook zijn ondergang. Daarom contrasteerde hij Karel de Grote met 
Luther,, 'de verlosser van de wereld'. Beide schilderingen symboliseerden 
alduss opkomst en neergang van het universele middeleeuwse keizerrijk. 
Lutherr representeerde daarbij het protestantse en nationale principe. Geen 
vann de na-middeleeuwse keizers uit het katholieke Huis Habsburg kreeg een 
plaatss in de frescocyclus. In de 'Wederopstanding van het Duitse rijk' is het 
dee Beierse koning Lodewijk 11 die Wilhelm de kroon overhandigde. 

Jozeff Thijm en Charlemanje 

InIn het negentiende-eeuwse Nederland zouden op den duur vooral rooms
katholiekenn hun aandeel in natie en nationale verleden veilig stellen met 
eenn beroep op de Middeleeuwen.215 In dat kader eigenden zij zich ook de 
middeleeuwsee keizer toe. Dat gebeurde onder meer in dichtkunst» geschied
schrijving,, genealogische constructies, romankunst en universiteitspolitiek. 

Jozeff Thijm kon Karel de Grote een leven lang niet uit zijn gedachten 
bannen.2166 'O Karel, koning Karel, hoe lief heeft U mijn herte!'217 Naar 
Thijmss vaste overtuiging bestonden er oude banden tussen de keizer en het 
Huiss van Oranje, en lag in de Middeleeuwen de kiem van de verbintenis 
tussenn katholiek geloof en vaderland. Al in een van zijn eerste publicaties 
-- een recensie van Kotzebues toneelstuk De Kruisvaarders - betoonde hij 
zichh verdediger van de Middeleeuwen. 'Of is het Christelijk, is het braaf, de 
heldenn der Middeleeuwen, de manhaftige voorstanders van de Christelijke 
Kerkk [... ] voor te stellen als een hoop woeste roovers?'218 In een lang gedicht 
getiteldd 'Holland, gegrondvest' evoceerde hij het middeleeuwse graafschap 
Hollandd als de grondslag 'van het leven dezes Staats'.219 En in zijn verhaal 
'Geertruidee van Oosten' liet hij vervolgens zien hoe deze begijn en dichteres 
uitt de veertiende eeuw blijk gaf van vaderlandsliefde toen zij het opnam voor 
dee graaf van Holland.220 

Karell de Grote en het Oranjehuis werden hecht aan elkaar verankerd 
inn Thijms Karolingische Verhaleny die in 1851 voor het eerst in boekvorm 
verschenen.2211 Willem Jonckbloet en Matthias de Vries, exponenten van de 
zogehetenn Nieuwe School in de Middel-Nederlandse letterkunde, hadden de 
schrijverr adviezen gegeven. 'Willem van Oranje' was een van de Karolingi
schee vertellingen. Hiermee was Willem, hertog van Aquitanië, bedoeld. Hij 
gingg door voor stamvader van het Oranjehuis en was 'een van Grooten Karels 
uitnemendstee krijgsgenoten'. Aan de eigenlijke bewerking van het middel
eeuwsee verhaal ging een vers vooraf, opgedragen aan Sophie, echtgenote van 
Willemm in en koningin der Nederlanden, waarin de dichter verklaarde: 
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'tt Verleden is mijn lust - voor geest, en hart, en zin: 
'kk Ben dienstman (naar de ziel) mijns Keizers Charlemanje; 
Enn 't eerst Doorluchtig Hoofd des Prinsdoms van Oranje 
Grijptt meest als graaf van 't Rijk des dienstmans boezem in.222 

Dee illustratie die het frontispies siert, spreekt boekdelen (afb. 16). Het mid-
denschildd bevat het wapen toegeschreven aan Karel de Grote, als vorst van 
hethet Oost- en Westfrankenland. De schilden eromheen vertegenwoordigen 
diee van Karel en de Elegast, de Vier Heemskinderen, en Floris en Blance-
floer.. De hoorn met zilveren tromp en purperen lint op een gouden veld 
symboliseertt het wapen van Oranje. Het geheel wordt bijeengehouden door 
eenn ketting waaraan een kruis hangt terwijl boven de kroon, de scepter en 
hethet zwaard van de grote Karel zijn afgebeeld.223 

Amsterdam. . 

| HH CD. D.OÜC.T.1. 

afb.. 16. Frontispies Karolingische Verhalen van J.A. Alberdingk Thijm (1851) 
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Dee middeleeuwse poëzie vormde een cruciale schakel in Thijms denk
wijze.. Zijn opvattingen hieromtrent kregen vorm in de jaren veertig van de 
negentiendee eeuw, toen hij zijn gedachten bepaalde tegenover romankunst 
enn Romantiek. In De Gids was in die jaren een pleidooi gevoerd voor de 
roman,, omdat het proza - meer dan de dichtkunst - recht kon doen aan 
dee groeiende rol van het verstand en meer mogelijkheden zou bieden een 
verbindingg te leggen met het leven van de eigen tijd.224 Gebeten reageerde 
Thijmm op de veronderstelling dat poëzie minder tegemoet kon komen aan 
dee eisen van de moderne tijd en dat de middeleeuwse verzen slechts 'de taal 
vann de kindscheid des menschdoms' zouden vertegenwoordigen, die het niet 
waardd was langer gesproken te worden. Dat deed hij in de 'Voorreden' bij 
zijnn berijmd verhaal De klok van Delft.125 

Dee auteur verklaarde hier dat de poëzie voor de huidige tijd gunstiger 
dann alle andere kunstvormen was, omdat zij in staat was de wijsgerige en 
industriëlee tijdgeest te transcenderen, en schoonheden van de hoogste orde 
konn releveren. De klok van Delft had als ondertitel 'Een romantiesch verhaal'. 
Datt was opvallend omdat Thijm eerder het 'Romantisme' had verweten 
Kunstt en Natuur met elkaar te verwarren. Kunst - heette het toen - moest 
schoonheidd uitdrukken en haar waarde mocht niet worden afgemeten aan 
gelijkeniss met de natuur.226 Verder verweet hij de romanticus dat deze de 
eenheidd te veel uit het oog verloor.227 Bij zijn herwaardering en -formulering 
vann het begrip 'Romantiek' waren de Middeleeuwen en Karel de Grote in 
hett geding. 

Inn De klok van Delft schreef hij: 

RomantieschRomantiesch staat tegen klassiesch over. Romantiesch is het onbe
dwongenn en door de behoeften van Dichter en Volk alleen te voor
schijnn geroepen lied, dat door de zangers der middeleeuwen, van het 
nieuwee christelijke Rome, gelijk het in de staten van Charlemagne 
zijnn invloed gevoelen deed, in weerwil der overleveringen van het 
Heidenschee Griekenland, gezongen werd.228 

Elderss schreef Thijm dat met de Franse Revolutie de beschaving van de 
Renaissancee ten onder was gegaan: 'Daar ontwaakten twee groote nieuwe 
krachtenn bij den mensen. Het Hart kreeg zijn warmte te-rug - en zong; 
dee Romantiek, de Christen Kunst, was herboren.' De kunstwerken van de 
Middeleeuwenn waren producten van geloof, hoop en liefde - 'geen wonder, 
datt zij op hunne beurt het gemoed des volks wisten te treffen en in vlam 
tee zetten'.229 Evenals Görres meende Thijm dat de middeleeuwse poëzie het 
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natiegevoell richting kon geven. De oude volksgeest, die zich het duidelijkst 
uitdruktee in heiligenlevens en ridderverhalen, wilde hij doen herleven door 
hett volk tot de waarlijk middeleeuwse literatuur te brengen.230 

Inn een volgende fase verbond Thijm zijn denkbeelden over de middel
eeuwsee poëzie met zijn sociaal-religieuze overtuigingen. De poëzie was, zo 
meendee hij, een doeltreffende remedie tegen het materialisme. In de Mid
deleeuwenn waren alle klassen door gelijkheid van geest bezield geweest en 
wistenn allen zich verenigd in de 'groote heerschappij des gevoels'. De zo 
hooggeprezenn beschaving van de Renaissance en de wetenschap van de laat
stee drie eeuwen hadden vervolgens 'de mindere klasse des volks' aan haar 
lott overgelaten. De Rede had enkel verdeeldheid gebracht. En, zo oordeelde 
Thijm,, ongetwijfeld met een sneer naar eigentijdse organisaties als de Maat
schappijj tot Nut van 't Algemeen: "t Is eene verbijstering, te denken, dat heel 
hethet volk zich ooit in omstandigheden geplaatst zal zien, waarin het Verstand 
zooo algemeen ontwikkeld en van invloed op zijne handelingen zal kunnen 
zijn,, als eens het Gevoel was.' Het verzuim kon echter worden goedgemaakt 
doorr het volk naar geest, gemoed en zintuig werkelijk harmonisch te gaan 
opvoeden.. Het Schone, Goede en Godsdienstige waren daarbij terug te vin
denn in de middeleeuwse dichtwerken. De mensheid had per slot het hemelse 
nodig,, aldus Thijm, en streefde naar waarheden die niet binnen de grenzen 
vann de rede vielen.231 

InIn hetzelfde jaar waarin de Karolingische Verhalen waren gepubliceerd, 
wass Thijms omvangrijke gedicht Het Voorgeborchte ontstaan.232 Hierin kwam 
dee actuele betekenis van Karel de Grote voor de Nederlandse natie verder tot 
uiting.. In het gedicht wandelt de dichter langs het strand als hij plotseling 
wordtt overvallen door een hevige storm. In de grauwe mist ontwaart hij een 
kasteell waarin hij beschutting vindt. Het slot is het 'voorportaal van 't eindlot 
allerr zielen', waar de dichter door Willem Bilderdijk wordt rondgeleid.233 Zij 
zienn er onder anderen Willem van Oranje, Floris v, Vondel en de gebroeders 
Dee Witt. Bij het aantreden van een ontzagwekkende gestalte wijken de 
schimmenn uiteen. Als een Mozes die voortschrijdt over de droge bedding 
vann de Rode Zee loopt de figuur in de richting van een troon. Rechts van de 
zetell staat Napoleon, links Karel v. 

Wiee is hij, dien een elk als zijn bevelen vragend 
Mett eerbied aanstaart? - Wie?... hij was de Morgen, dagend 
Inn West-Europaas nacht; hij wés de Mozes wel, 
Diee 't rechtgeloovig volk, door kommer, lang en fel, 
Geleidd heeft en gesteund te midden der Barbaren; 



HOOFDSTUKK 1  •  KAREL D E GROTE 99 9 

Hijj wees 't Beloofde Land, ten loonprijs der gevaren; 
Hijj stichtte 't Christendom in 't opgewaakt Euroop: 

'tt Is Charlemagne! -
Knielt,, ontvangt op-nieuw den Doop 

Dee keizer vraagt aan Bilderdijk, die Nederland vanaf de kasteeltoren heeft 
aanschouwd,, of hij iets wil vertellen over zijn geliefde rijksgebied. Bilderdijks 
relaass is een treurzang. In Holland is het stoffelijke werken nog het enige 
levensdoel,, overal heerst ontucht, godsdiensttwist laat het land verdeeld, 
katholiekenn worden buiten het landsbestuur gehouden, en men haat en 
vervloektt de Moederkerk. Charlemagne, die bij de jammerklacht zijn ogen 
niett droog kan houden, vraagt allen op de knieën te vallen om te bidden 
voorr het arme Nederland: 

Zijj knielenn neer; daar rijst vereend een zang naar boven, 
Omm 't menschdom hulp te biên en God den Heer te loven.234 

Naastt waardering oogstte Het Voorgeborchte ook kritiek. Thijm werd vooral 
aangevallenn om de woorden die hij de protestant Bilderdijk in de mond had 
gelegdd en om zijn visie op de Nederlandse geschiedenis.235 Het eerste verwijt 
meendee hij te kunnen weerleggen aan de hand van een uitspraak door Bil
derdijkk zelf gedaan. Wat het andere punt van kritiek betrof, betoogde Thijm 
datdat hij de geschiedenis niet beoordeelde naar de 'formen', maar naar het 
'wezen'' van de godsdienst. Zo kon ook het tijdvak van de Republiek schoon
heidd en grootheid voortbrengen. Die waren niet alleen aan de Middeleeuwen 
voorbehoudenn geweest. Evenmin wilde hij de Middeleeuwen herinvoeren. 
Zee waren voor hem een studieboek, maar het leven kon men er niet aan 
ontlenen.236 6 

Thijmss verlangen ging in de eerste plaats uit naar de Middeleeuwen. Maar 
katholiekenn moesten zich evenzeer de Gouden Eeuw toe-eigenen. Vandaar 
datdat Thijm geen gelegenheid voorbij het gaan om zijn bewondering uit te 
sprekenn voor het dichterlijke werk van katholieke zeventiende-eeuwers als 
Vondell en Maria Tesselschade Visscher.237 

Dee band tussen Karel de Grote en Oranje, Middeleeuwen en moderne 
tijd,, vaderland en katholiek geloof werd voorgoed vastgelegd bij gelegenheid 
vann de vijfentwintigste jaardag van de inhuldiging van koning Willem m. 
Thijmm schreef enkele feestgedichten en in de Vondelstraat te Amsterdam 
wass een erepoort voor de koning opgericht waaropp stond te lezen: 'Ik roem 
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Keizerr Karel den Groote, uit wien de Vorsten van Nassau stammen, den 
vaderr der nieuwere beschaving.'238 Hoogtepunt van de festiviteiten was de 
aanbiedingg van een stamboom, gemaakt door mgr. Everts, directeur van 
Rolduc,, en Thijm zelf, waaruit zonneklaar bleek dat de koning afstamde 
vann Karel de Grote.239 Hett betrof hier blijkbaar een belangrijke troef, want 
bijj de kroning van Wühelmina in 1898 werd de stamboom - waarbij was 
uitgerekendd dat de nieuwe vorstin een achterkleindochter van dee keizer in 
dee 37ste graad was - voor alle zekerheid nog eens aangeboden. Thijms liefde 
voorr de Karolingen ging zo ver dat hij zijn jongste zoon, Karel Jan Lodewijk, 
beterr bekend onder zijn schrijversnaam Lodewijk van Deyssel, vernoemde 
naarr Karel de Grote en diens zoon Lodewijk de Vrome.240 

Hett was Thijm die de Westwoudse geneesheer Willem Jan Frans Nuyens 
aanspoordee tot de beoefening van de (middeleeuwse) geschiedenis. Nuy
enss koesterde aanvankelijk dichterlijke ambities. Aan Thijm zond hij het 
manuscriptt van de bundel De laatste Dochter der Hohenstaufen en andere 
Gedichten.Gedichten. In de voorrede prees de dichter zich gelukkig dat de nevelen van 
heidendomm en 'zinsvergoding', die het gebied der kunst reeds vier eeuwen 
haddenn verdonkerd, begonnen te wijken, zodat de katholieke voortijden in 
eree konden worden hersteld.241 Na lezing adviseerde Thijm hem om zich toe 
tee leggen op de geschiedschrijving.242 

Nuu was Nuyens al tijdens het schrijven van zijn gedichtenbundel met een 
historischh werk begonnen. Tegen de achtergrond van het anti-katholicisme 
datdat gedurende de Aprilbeweging opleefde en in antwoord op Napoléon 
Rousselss vergelijkende studie van protestantse en katholieke landen - die 
inn het nadeel van de laatste uitviel - ondernam hij een ambitieuze poging 
aann te tonen dat het katholicisme geen belemmering was voor de Euro
pesee beschaving.243 Via de geschiedenis, 'die onwraakbare getuige', wilde hij 
aantonenn dat het katholicisme ten onrechte van onverdraagzaamheid was 
beschuldigdd en nimmer een verbond met het despotisme had gesloten. Een 
vann de voornaamste keerpunten in de geschiedenis was de tijd van Karel de 
Grotee geweest. De keizer sloot een verbond met de geestelijkheid, die in deze 
tijdd vooruitgang, beschaving en maatschappelijke orde representeerde. In de 
instellingenn van de Kerk vond Karel de hulpmiddelen die noodzakelijk wa
renn voor zijn grootse ontwerp: de beschaving der Europese volken. De vorst 
hadd weliswaar, in strijd met de geest van het evangeÜe, de Saksen met harde 
handd bekeerd, maar hiertoe was hij genoodzaakt geweest door staatkundige 
inzichten.244 4 

Inn de jaren 1871-1882 verscheen Nuyens' Algemeene Geschiedenis des Ne-
derlandschenderlandschen Volks, de eerste geschiedenis 'onzer voorvaderen' vanuit katho-
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liekk oogpunt, waarin de schrijver uitdrukkelijk wilde aantonen dat katholie
kenn deel uitmaakten van de vaderlandse geschiedenis.245 De oorlogen van de 
'grootstee christenkeizer' tegen de Saksen beschouwde hij als een kruistocht, 
maarr de moedwillige moord op 4500 Saksen bleef niettemin een donkere 
vlekk in zijn persoonlijke geschiedenis.246 Karels verdiensten lagen onbetwist 
opp het staatkundige vlak. In zijn wetgeving liet hij zich bijstaan door degenen 
diee men 'de vertegenwoordigers der natie' kon noemen. Verder belichaamde 
hijj in hechte verbintenis met de Stoel van Rome 'het begrip der eenheid 
vann alle christen natiën in het wereldlijke'. De verbreking van die harmonie 
tussenn Kerk en Staat door latere keizers zou het grootste onheil voor Europa 
worden.247 7 

Ookk voor Paul Alberdingk Thijm, broer van Jozef Thijm, was Karel de 
Grotee de grote bouwmeester van de christelijke staat in Europa. In naam 
vann de bisschop van Rome had Karel de bisschoppelijke hiërarchie gegrond
vest.2488 Daarmee gaf Paul Thijm en passant een historische rechtvaardiging 
vann het herstel der bisschoppelijke hiërarchie in Nederland. 

Inn de katholieke romankunst werd Jozef Thijms voorliefde voor de mid
deleeuwsee monarch gedeeld door de letterkundige Johannes van der Lans, 
langee tijd hoofdredacteur van De Gelderlander, die zijn roman Koning Karel 
enen Widukind opdroeg aan de nagedachtenis van Thijm. Naar eigen zeggen 
wildee hij het verhaal geheel in de geest van zijn grote voorbeeld schrijven, en 
datt betekende wetenschappelijk verantwoord en tegelijkertijd beeldend. Of, 
omm met Thijm zelf te spreken, hij wilde van de geschiedenis 'geen loketkast 
mett datums, maar een rijk gestoffeerd en bezield schouwtoneel' maken. Het t 
boekk kende groot succes. Het werd in het Duits vertaald en beleefde een 
herdrukk in 1913. Karel werd geportretteerd als een eerzaam vader en wijs 
monarch.. Toen het tot hem doordrong dat hij met de moord op de Saksen 
eenn gruweldaad had begaan, werd hij door immens verdriet overvallen. Op 
aanradenn van de paus deed hij boete. Want bij alle daden verliet de vorst 
zichh met gerust hart op het oordeel van de paus.249 

Zozeerr waren de persoon van Karel de Grote en de katholieke godsdienst 
inn Nederland met elkaar verbonden geraakt dat Josef Schrijnen, grondleg
gerr en later eerste rector magnificus van de Nijmeegse universiteit, deze 
instellingg het liefst 'Keizer Karel Universiteit' had genoemd.250 Schrijnen gaf 
aanvankelijkk de voorkeur aan een instelling die ook openstond voor niet-
katholiekee wetenschappers en studenten. Zo werd Karel de Grote allengs 
symbooll voor het open karakter van de universiteit, met als onbedoeld ge
volgg dat de Bossche bisschop Arnold Diepen in 1923 ernstig bezwaar tegen 
dezee benaming begon te maken. Schrijnen Üet daarop de jezuïet Willem 
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Mulder,, later eerste hoogleraar profane geschiedenis der Middeleeuwen te 
Nijmegen,2511 een artikel schrijven over Karel de Grote, waarin die het hier
voorr behandelde paradigma van stal haalde. Te midden van zijn hofschool, 
waaraann geleerden als Alcuinus, Theodulphus en Einhard waren verbonden, 
wass Karel, in de woorden van Mulder, als een rector magnificus. De schola 
palatinapalatina vergezelde de vorst ook te Nijmegen en dat bracht de auteur tot de 
büjdee constatering dat de adelsbrieven van de Keizer Karel Universiteit ouder 
warenn dan die van haar 'officiële zuster', waarbij hij op de Vrije Universiteit te 
Amsterdamm doelde.252 Diepen bleef niettemin vasthouden aan 'Roomsch Ka
tholiekee Universiteit Nijmegen' en zo kreeg de stad uiteindelijk als enige ter 
wereldd een katholieke universiteit die het etiket 'Rooms' in haar naam had. 

Karell de Grote en de Nijmeegse alma mater bleven desondanks innig 
mett elkaar verbonden. Tot op de dag van vandaag herinneren de kroon op 
hethet universiteitswapen en de bijhorende spreuk 'In Dei nomine feliciter' aan 
dee middeleeuwse keizer. In het stichtingsjaar 1923 werd nog het Nijmeegsch 
Studentenn Corps 'Carolus Magnus' opgericht. En vanaf 1927 verscheen Vox 
Carolina,Carolina, blad van de Nijmeegse studenten.253 

Ookk in het katholiek geïnspireerde fascisme van die jaren bleef de keizer 
eenn voorbeeldrol vervullen. In De Valbijl werd in die geest benadrukt dat de 
vorstt geen democraat was, zoals veel tijdgenoten meenden. De democratie 
wass van oorsprong een onchristelijke bestuursvorm, ontsproten aan de 
heidensee Wedergeboorte, die in menselijke hoogmoed de autonomie van 
dee menselijke rede had gepropageerd.254 

Roemrijkee held der Belgen 

Inn het jonge België, dat na de Omwenteling van 1830 met man en macht 
eenn historische legitimatie van de nationale identiteit zocht, was voor de 
middeleeuwsee keizer eveneens een rol weggelegd.255 Bijzondere betekenis 
hadd hier het debat rond Karels geboortegrond. Die vermoedde men namelijk 
inn de Maasvallei en bepaaldelijk te Luik. De Koninklijke Academie van 
Belgiëë schreef over deze kwestie verschillende malen een prijsvraag uit. De 
resultatenn werden vanuit Nederland ook door Thijm nauwlettend gevolgd.256 

Inn 1856 werden vijf verhandelingen ingediend, die echter vanuit weten
schappelijkk standpunt onvoldoende werden bevonden. Vijf jaar later werd 
eenn opstel bekroond, waarin werd betoogd dat het onmogelijk was definitief 
uitsluitsell te geven over Karels geboorteplaats.. Dat weerhield de beeldhou
werr Louis Jéhotte, docent aan de Academie van Schone Kunsten te Brussel, 
err niet van om, samen met André van Hasselt, een brochure uit te bren-
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genn waarin Herstal als geboorteplaats van Karel werd aangewezen. In i860 
gaff de Luikse gemeenteraad goedkeuring aan een voorstel van Jéhotte voor 
eenn ruiterstandbeeld van Karel de Grote (afb. 17). Het monument, dat in 
18688 werd opgesteld langs de Boulevard d'Avroy, bestaat uit een romaans-
byzantijnsee sokkel, een bronzen ruiterstandbeeld en een zestal beelden van 
Karelss voorzaten die in uitsparingen rond de sokkel zijn opgesteld."7 Het 
ruiterstandbeeld,, geïnspireerd op dat van Marcus Aurelius te Rome, toont 
Karell als pacificator en wetgever. In contrast met de legendarische Karel van 
Louiss Rochet te Parijs wilde Jéhotte een historische Karel uitbeelden. 

afb.. 17. Louis Jéhotte, Ruiterstandbeeld van Karel de Grote te Luik (1860-1868) 
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Niett iedereen was onverdeeld gelukkig met het standbeeld. Bij alle be
kommerniss om de natie was de persoon van de keizer evenmin in het 
negentiende-eeuwsee België onbetwist. De liberale magistraat Pierre-A.-F. 
Gérardd sprak over de 'feodale orde als een schepping van clerico-aristocra-
tischh despotisme, waarvan de eer voor het grootste deel terugging op die 
roemrijkee keizer Charlemagne, voor wie het negentiende-eeuwse België in 
allee onnozelheid een standbeeld had opgericht.'258 In de jaren zestig en zeven
tigg werd de tegenstelling tussen Belgische liberalen en katholieken zozeer op 
dee spits gedreven dat in 1867 een voorstel van de liberale volksvertegenwoor
digerr en historicus Louis Hymans werd aangenomen, waarin de subsidie 
werdd stopgezet voor uitgave van de Acta Sanctorum, de grote verzameling 
vann voornamelijk middeleeuwse heiligenlevens.259 

afb.. 18. Guillaume Geefs, Standbeeld van Karel de Grote in de Sint-Servaaskerk te 
Maastrichtt (1845) 
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Eenn merkwaardige mengeling van Belgische gezindheid, katholicisme 
enn lokaal zelfbewustzijn lag ten grondslag aan een standbeeld van Karel de 
Grotee dat in 1845 in de Maastrichtse Sint-Servaaskerk werd onthuld (afb. 18). 
Hett vertoonde opvallende gelijkenis met een monument van de keizer dat 
inn 1843 was opgericht op de Oude Brug in Frankfurt.260 Het initiatief voor 
dee aankoop van dit standbeeld, vervaardigd door de Belgische beeldhouwer 
Guillaumee Geefs, was uitgegaan van de Maastrichtse kolonel Dominique 
Hubertt Nijpels. 

Gedurendee de Belgische Opstand had deze een pro-Belgische opstel
lingg gekozen. In de gedachtewereld van Nijpels was Karel ongetwijfeld een 

afb.. 19. Louis Gallait, Schildering van Karel de Grote in de Senaatszaal te Brussel 
(omstreekss 1872-1877) 
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roemrijkee held der Belgen. Het gedenkteken kreeg een eervolle plaats in het 
westkoor,, dat door Pierre Cuypers, restaurateur van de Sint-Servaaskerk, 
werdd toegeschreven aan bouwactiviteit van Karel de Grote. In de 'Karo
lingische'' westbouw, het gotische schip en de 'nieuw-gotische' oostpartij 
vann deze kerk, zag Thijm de voortgang van het zegevierende katholicisme 
gesymboliseerd.2611 De onthulling van het standbeeld was reden voor een 
grootsee manifestatie ter ere van de Heilige Karel. De Maastrichtse geestelijk
heidd greep daarbij op haar beurt terug op een traditie die hier terugging tot 
dee dertiende eeuw.262 

Doorr de beeldhouwer was de keizer voorgesteld als heldhaftig ridder en 
christelijkk soeverein. Deze voorstelling werd in de jaren 1872-1877 hernomen 
doorr Louis Gallait bij zijn decoratie van de Senaatszaal te Brussel (afb. 19). 
Mett enkele andere ridders, onder wie Pippijn van Herstal en Godfried van 
Bouillon,, kreeg Karel aldaar een majestueus portret. Afgebeeld met zwaard 
enn oorkonde, en gehuld in gewaden, waarop adelaar en lelie niet ontbraken, 
kreegg hij de allure van een oosters patriarch.263 

Zowell in België, Nederland als Duitsland was de toe-eigening van Karel 
dee Grote in het moderne nationale bewustzijn slechts ten dele succesvol. 
Inn België waren het liberalen die verhinderden dat de keizer kon uitgroeien 
tott symbool van de hele natie. In Nederland konden protestanten minder 
enthousiasmee voor de vorst opbrengen dan katholieken. In Duitse gebie
denn speelde de vorst - zoals uitgedrukt in de schilderingen van Rethel en 
Kaulbachh - een rol in het culturele nationalisme van vóór de eenwording. 
Vanwegee zijn 'Groot-Duitse' en katholieke imago was hij nochtans minder 
geschiktt voor het Wilhelminische nationalisme. 

Maarr juist in Duitsland kreeg Karel de Grote, als zal blijken in het vol
gendee paradigma, nieuwe kansen gedurende het interbellum en de Tweede 
Wereldoorlog. . 

EenEen Austrasische militarist 

Voorr de Duitse rassentheoreticus Houston Stewart Chamberlain waren de 
duisteree Middeleeuwen de erfenis van de 'rassenlose Menschenchaos' die het 
Romeinsee rijk was geweest. De Germaanse cultuur was echter het begin van 
eenn nieuwe civilisatie, die licht in deze duisternis schiep.264 Haar grootste te
genstreverr was de 'rassenloze', universele, anti-Germaanse en anti-nationale 
Kerk,, die in feite de voortzetting van het Romeinse rijk was. Waar het Ger-
manendomm nationalisme en individualisme vertegenwoordigde, stond het 
pausdomm voor universalisme en absolutisme. 
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Omm Karels positie te redden en hem een 'eminent deutsch-nationale Ge-
sinnung'' toe te kunnen schrijven, was Chamberlain gedwongen de nodige 
kunstgrepenn uit te halen. De paus, betoogde hij in lijn met Luther, behan
deldee Karel zoals een heer zijn onderdanen. Ook de Libri Carolini werden 
vann stal gehaald. Met de afkeuring van de beeldenverering had Karel zich een 
echte,, strijdlustige Germaan betoond, die tegen de wil van Rome handelde. 
Zijnn ijver de Kerk te reformeren was het beste bewijs dat hij geen nijvere 
'Römling'' was, maar een goed Duitser. De Saksenoorlogen had hij gevoerd 
onderr de bedwelmende invloed van de paus, die de Germanen tegen elkaar 
wildee opzetten. Voor de verbreiding van onderwijs en wetenschap had Karel 
daarentegenn meer gedaan dan alle monniken van de wereld. Op deze wijze 
konn Chamberlain tot de conclusie komen dat Karel, hoewel hij zijns ondanks 
vaakk een universalist en absolutist was geweest, zich juist in zijn 'niet-willen' 
alss een ware Germaan had gemanifesteerd.265 

Rassenkundigee interpretaties van de middeleeuwse vorst gingen soms 
samenn met imperialistische duidingen. In het Wilheminische keizerrijk was 
hett onder anderen de journalist en politicus Heinrich Clafi die, schrijvend 
onderr de naam 'Einharf, rond de Eerste Wereldoorlog een Duits-Germaans 
imperialismee propageerde en daarbij in Karel een voorloper zag.266 

InIn de periode van de Republiek van Weimar werd door historici de Ost-
forschungg stevig ter hand genomen. De vraag in hoeverre de middeleeuwse 
keizerpolitiek,, met haar gerichtheid op Italië, de Ostpolitik had verwaar
loosd,, was al eerder gesteld door Sybel en Ficker. Maar na het ontstaan 
vann het (Klein-)Duitse keizerrijk en de gebiedsafstand in het oosten ten ge
volgee van het Verdrag van Versailles, kreeg het debat een andere lading.267 In 
19211 publiceerde Karl Hampe Der Zug nach dem Osten. Die kolonisatorische 
GrofitatGrofitat des deutschen Volkes im Mittelalter. In de inleiding refereerde de 
auteurr aan de smadelijke Vrede van Versailles, hetgeen hem tot de volgende 
imperatieff bracht: 'Onze hoop kan direct aanknopen bij Duitse verwor
venhedenn van de Middeleeuwen. Wat toen onafgemaakt bleef, moet thans 
wordenn voltooid".268 

Historischh onderzoek werd ook door anderen nadrukkelijk betrokken op 
dee politieke actualiteit. Theodor Mayer, van 1942 tot 1945 president van het 
Reichsinstitutt fur altere deutsche Geschichte ten behoeve van de Monumenta 
Germaniaee Historica - dat in de plaats was getreden van de Gesellschaft fur 
alteree deutsche Geschichtskunde269 - hield in 1940, bij de herdenking van de 
nationaal-socialistischee machtsovername zeven jaar eerder, een voordracht 
aann de Universiteit van Marburg. De actuele Groot-Duitse politiek, die 
dee Duitsers van Lebensraum moest verzekeren, was volgens deze medië-
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vistt 'de organische voortzetting van de middeleeuwse keizerspolitiek, die 
zevenhonderdd jaar eerder was afgebroken'.270 Twee jaar later schreef hij in 
dee verzamelbundel Deutsche Ostforschung> geredigeerd door onder anderen 
Hermannn Aubin, dat Karel de Grote als eerste het Duitse volk de weg naar het 
oostenn had gewezen.271 Vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog 
brachtt Aubin woorden van gelijke strekking naar voren.272 

Voorr goed begrip van de geschiedschrijving in het Derde Rijk is het niet
teminn van belang een onderscheid te maken tussen nationaal-socialistische 
geschiedschrijverss en overige historici. Tussen beide groepen bestonden ver
schillenn in ideologische uitgangspunten en soms ook in wetenschappelijke 
methodiek,, hetgeen niet wegneemt dat de resultaten van het onderzoek zo 
nuu en dan sterk overeenkwamen. 

Dee groep van nationaal-socialistische historici was onder meer te vinden 
rondd het Reichsinstitut für die Geschichte des neuen Deutschlands, opge
richtt door Walter Frank. Zijn pogingen om het Historische Zeitschrift om 
tee vormen tot een nationaal-socialistisch periodiek mislukten.273 Niettemin 
werdenn artikelen van onverdacht nationaal-socialistische signatuur opge
nomen.. Zo hield Ernst Krieck, onder Hitler rector van de Universiteit van 
Heidelberg,, voor het Reichsinstitut van Frank een programmatische rede, 
diee een prominente plaats in het tijdschrift kreeg. In het zwaar aangezette 
stukstuk stelde Krieck de nationaal-socialistische visie - die het rassenprincipe 
enn het 'Germaanse wereld- en mensbeeld' had doorgezet - boven het liberale 
humanismee en historisch materialisme.274 Het Monumenta-tijdschrift Neues 
Archiv,Archiv, uitgegeven door het genoemde Reichsinstitut für altere deutsche Ge
schichte,, werd wel gelijkgeschakeld en ressorteerde onder het Rijksministerie 
voorr Wetenschap. In 1937 werd de naam gewijzigd in Deutsches Archiv. In de 
eerstee jaargang van het nieuwe periodiek verscheen een programmatische 
tekstt van de directeur van het instituut, Wilhelm Engel. De Duitse Middel
eeuwenn vormden in zijn visie een brug tussen Voortijd en Nieuwe Tijd. Daar
meee bleef het tijdvak weliswaar een tussentijd, maar wel een heel bijzondere. 
Dee Middeleeuwen waren het 'directe volkse voorstadium van het heden'.275 

Inn nationaal-socialistische kringen viel het oordeel over de Middeleeuwen 
enn Karel de Grote niet altijd even gunstig uit. Reichsleiter Alfred Rosenberg 
meendee dat met de nationaal-socialistische beweging de Middeleeuwen 
eindelijkk waren overwonnen. Om het revolutionaire gehalte van de beweging 
tee doen uitkomen, werd zelfs het begrip Derde Rijk afgewezen: het zou te 
veell duiden op continuïteit in de Duitse geschiedenis. 

Binnenn de partij bestonden evenwel tegengestelde visies op het verleden: 
dee 'völkisch'-nationalistische stroming, waarvan Rosenberg een belangrijke 
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representantt was, greep vooral terug op een Germaanse oertijd, terwijl het 
fascistischee ideaal, dat door Hitler zelf werd gepropageerd een zekere voor
liefdee voor de Oudheid toonde.276 Hider meende dat de Germanen niet meer 
beschavingg kenden dan de Maori's in Nieuw-Zeeland. Het was de verdienste 
vann Karel de Grote dat hij de Germanen - 'diese Deutsche Querschadel' 
-- bij elkaar had gebracht. De keizer had zich daarbij wel geheel laten lei
denn door de antieke staatsidee.277 Terwijl de ss zogenoemde 'Ordensburgen', 
kostscholenn voor de nazi-elite, het bouwen in de stijl van de huizen van 
dee Duitse Orde, Himmler het middeleeuwse kasteel Wewelsburg als zijn 
hoofdkwartierr koos en Göring zijn gasten in middeleeuws jachtkostuum in 
dee 'Vikingkamer' van zijn zomerpaleis ontving, gaf Hitler in een toespraak 
opp het partijcongres te Neurenberg onomwonden de voorkeur aan klassieke 
monumentenn als het Colosseum en de Sint-Pietersbasiliek.278 

Rosenbergg stond in zijn rassenleer en anti-katholieke gezindheid sterk 
onderr invloed van Chamberlain. Vanuit dezelfde premissen kwam hij niet
teminn tot een volstrekt tegengestelde beoordeling van Karel de Grote, 'de 
kwadee geest van de Duitse geschiedenis'. De rivaliteit tussen keizer en paus 
wass voor Rosenberg in diepste wezen een strijd geweest tussen riddereer -
datt wil zeggen trouw en mannenadel - en weke liefdesleer. Verblind door 
hett morgenland had de Frankenkoning de voorrang van de Romeinse bis
schopp erkend. Een fresco uit de Karelscyclus van Alfred Rethel, constateerde 
Rosenberg,, toonde treffend dat Karel minder raszuiver was dan zijn tegen
standerr Widukind. De Saksenhertog was in werkelijkheid de held, die voor 
dee vrijheid van alle 'nordische' volken streed. Wil, aanschouwing en logica 
maakten,, aldus Rosenberg, deel uit van de organische waarheid, maar de 
ultiemee kennis van een ras lag zonneklaar besloten in de religieus-mythische 
aanschouwing.aanschouwing. En in die mythische herinnering stond Widukind op één lijn 
mett Luther en Bismarck.279 

Inn 1934 bracht de Reichsleiter een bezoek aan het vermeende graf van 
Widukindd te Enger (Westfalen). Voor de sarcofaag legde hij een wilde ro
zenstruik.. Op het rode lint stond geschreven: 'Ter ere van de Duitse hertog!' 
Inn een rede ter gelegenheid van de herdenking van de moord in 782 op de 
Saksen,, betoogde Rosenberg dat Hider de reïncarnatie van de hertog was: 

Vandaagg rijdt als duizend jaar geleden hertog Widukind weer door 
Duitslandss bossen en dalen. Hij roept ons op om alle tegenstrijdig
hedenn binnen het Duitse volk te overwinnen, om te strijden voor een 
denkenn dat hecht is geworteld in Blut und Boden.280 
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Hetzelfdee jaar nog verscheen een boek, waarin Widukind tot de grote 
'Führerpersönlichkeiten'' werd gerekend.281 Op een zonnewendefeest noem
dee Himmler de Saksen 'völkisch-Deutsche Martyrer'. 

Eenn algehele afwijzing van Karel de Grote was niettemin onmogelijk ge
wordenn nadat de Führer zelf op de partijdag van 1935 had gewaarschuwd 
'Volkswerdung'' tegenover 'Staatsbildung' uit te spelen.282 In zijn 'Tischge-
sprache'' zei hij tegenover vertrouwelingen dat Karel de Grote 'een van de 
grootstee mensen uit de wereldgeschiedenis' was en hij Rosenberg ernstig had 
gewaarschuwd.2833 Na de Anschlufi werden de rijkskleinodiën - waaronder 
kroon,, scepter en rijksappel - van Wenen overgebracht naar Neurenberg 
omom aldaar getoond te worden op de Partijdag (afb. 20).284 In het Histori-
schesche Zeitschrift verscheen een uitgebreid artikel over de beide tegenstanders, 
Widukindd en Karel de Grote. Historici mochten zich, aldus de auteur, ver
heugenn over de hartstocht waarmee het Duitse volk de controverse volgde. 
Dee discussie bewees dat de geschiedschrijving niet enkel detailkennis ople
verde,, maar ook nuttig was voor de beantwoording van 'volkse vragen'. Karel 
hadd inderdaad de moord op de Saksen op zijn geweten, maar: 'Een keizer 
verliestt niet zijn grootheid als hij zich eens vergist - want het niet vergissen 
iss het voorrecht van daadloze lafaards en onfeilbare geleerden.'285 

afb.. 20. Adolf Hitler bezichtigt de rijkssymbolen in het raadhuis van Neurenberg 
(fotomontage,, 1939) 



HOOFDSTUKK  1  KAREL DE GROTE 111 1 

Eenn achttal historici, onder wie weer Hampe en Aubin, meende de ge-
schiedwetenschappelijkee consensus over de vorst voor het voetlicht te moe
tenn brengen in een bundel getiteld Karl der Grofie oder Charlemagne? De uit
geverss wilden bestudering van Karel de Grote niet overlaten aan de Fransen. 
Dee bundel was kennelijk vooral bedoeld om de eenheid onder de Duitsers 
tee bewaren. In de inleiding werd met nadruk gemeld dat de nakomelin
genn van de Franken die langs Rijn, Main, Moezel en Saar woonden, niet 
minderr goede Duitsers waren dan de Nedersaksen. Dat hadden de Saar-
landers,, die na vijftien jaar Volkenbondbestuur massaal voor aansluiting 
bijj Duitsland hadden gekozen, inmiddels wel bewezen.286 Aubin getroostte 
zichh alle moeite aan te tonen dat Karel een echte Germaan was. Volgens 
Hampee voelde de vorst zich als een 'Germaan die door geen enkele vorm 
vann romanisering was beroerd*. Verder was hij 'te veel leek geweest om in een 
kerkelijk-klassiekk "Bildungsideal" te kunnen opgaan' De nationaal-socialist 
Hanss Naumann daarentegen meende dat de Frankenkoning zich in de Sak-
senoorlogenn geenszins als een Germaan had gedragen. Het beeld van de 
keizerr bleeff in het Derde Rijk ambivalent. 

Karelss christelijk-roomse strategieën en zijn reputatie als 'Sachsenslach-
ter'' verhinderden tijdens de opbouw van de nationaal-socialistische staat 
eenn opname in de eregalerij van Duitse helden. Naarmate het imperialisme 
rondd de Tweede Wereldoorlog echter duidelijker vorm kreeg, veranderde de 
visiee op de vorst, wiens universele gerichtheid nu meer lofprijzing ten deel 
viel. . 

Eenn dergelijke zwenking was ook zichtbaar in het werk van Nederlandse 
enn Vlaamse nationaal-socialisten. In 1938 had F.J. Los Karel de Frank, de 
Grote?Grote? geschreven. Volgens de schrijver was 'Karel de Frank' door en door 
on-Germaans,, aangestoken door het christendom, dat op een gezond ras 
alss vergif werkte. In 1944 beschreef daarentegen een zekere 'Hendrik' in De 
ssss Man Karel de Grote als Vader van het Eerste Rijk en schepper van het 
Germaansee Midden-Europa.287 

Dee latere president van de Monumenta Germaniae Historica, Herbert 
Grundmann,, verklaarde in hetzelfde jaar dat Karels Frankenrijk de eerste 
Germaansee politieke orde was geweest en dat Duitsland de leiding in Europa 
toekwam.2888 Ook in Frankrijk genoot deze voorstelling enige populariteit. 
Vlakk voor zijn toetreding tot de regering-Laval in 1942 als minister van 
Openbaarr Onderwijs, hield Abel Bonnard een toespraak op een congres 
overr 'Charlemagne et notre temps'. Daar vergeleek hij het nieuwe Europa van 
Hitlerr met het oude Karolingische rijk. Zo kon het gebeuren dat tijdens de 
oorlogoorlog een Franse ss-divisie, die aan het oostfront vocht, naar Charlemagne 
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werdd vernoemd.289 Voor de officieren van deze brigade liet Hitler porseleinen 
bordenn bestellen, met het opschrift: 

Imperiumm Caroli Magni 
divisumm per nepotes 

annoo DCCCXLIII 

defenditt Adolphus Hitler 
unaa cum omnibus Europae populis 

annoo MCMXLIII' 

(Adolff Hitler verdedigt het rijk van Karel de Grote - in het jaar 843 
verdeeldd onder zijn kleinzonen - tezamen met alle volken van Europa, 
inn het jaar 1943.)290 

Dee identificatie van eigentijds en middeleeuws 'imperialisme' was ook de 
Britsee historicus Arnold Toynbee niet ontgaan. In het aangezicht van Hitlers 
agressiee zag hij in Karel de Grote 'the great Austrasian militarist' die een 
zelfmoordpolitiekk had gevoerd door het najagen van een fantoom - de 
schimm van het Romeinse rijk - en de wereld had opgezadeld met een agressief 
waandenkbeeld.291 1 

Toynbeee bracht Karel de Grote ter sprake in zijn ambitieus opgezette 
geschiedfilosofiee A Study of History* onder meer in een passage waar hij 
naarr verklaringen zocht voor de val van het Oost-Romeinse rijk. Ondanks 
dee veelbelovende start bleek de Byzantijns-christelijke civilisatie op de lange 
duurr minder succesvol dan de Latijnse christenheid. Na de dood van Karel 
dee Grote verkeerde het westen in een politiek vacuüm, precies zoals dat het 
gevall was geweest na de val van het West-Romeinse rijk. Maar terwijl Karels 
zwaktee - resulterend in de ineenstorting van zijn te grote rijk - uiteindelijk de 
levensvatbaarheidd van de Westerse cultuur impliceerde, werd de orthodox-
christelijkee samenleving slachtoffer van haar eigen successen. Terwijl de pau
selijkee respublica Christiana een hoeveelheid staten omvatte die ideëel bijeen 
werdd gehouden door een oecumenische Kerk, werd in Byzantium de ortho
doxee Kerk onder de Oost-Romeinse staat gerangschikt. De loyaliteit betrof 
sindsdienn niet de orthodox-christelijke samenleving, maar een politieke in
stitutiee en fetisj: het keizerschap. Dit deel van Toynbees Study of History zag 
hethet licht in 1939 en zijn afwijzing van de verafgoding van politieke instituties 
verraaddee ongetwijfeld zijn angstgevoelens jegens de eigen tijd: 'Onze eigen 
westersee samenleving heeft haar schreden gezet op het pad van verwoesting, 
nadatt het een veelbelovende start had gemaakt op het pad des Levens.'292 
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KarelKarel de Grote of Karl Marx 

Inn de periode na de Tweede Wereldoorlog genoten 'objectivistische' ge
schiedtheorieën,, zoals de marxistische en positivistische, die hun oorsprong 
inn de negentiende eeuw hadden, grote populariteit. Dergelijke theorieën wa
renn echter ook zelf historisch bemiddeld,, als in het geval van de marxistische 
theoriee mag bÜjken uit het voorlaatste paradigma. 

Dee marxistische geschiedschrijving meende een kader te hebben gevon
den,, waarmee zij de objectieve wetten van historische ontwikkeling kon 
blootleggen.. Deze historici schreven vaak in anonieme 'auteurscollectieven': 
individualiteitt was van minder gewicht, aangezien elke historicus, wan
neerr die althans vanuit dezelfde marxistische premissen zijn vak beoefende, 
noodzakelijkk tot dezelfde conclusies moest komen. Dat dacht menigeen in 
dee voormalige Duitse Democratische Republiek. Van het aantal mediëvis
tenn in de DDR moet trouwens geen overdreven voorstelling worden gemaakt. 
Nauwelijkss twintig universitaire historici bestudeerden er de Middeleeuwen. 
Ernstt Werner was in 1957 de eerste Oost-Duitse marxist die een leeropdracht 
inn de middeleeuwse geschiedenis kreeg - een ambt dat hij aan de Karl Marx-
Universiteitt in Leipzig vervulde.293 

Dee belangstelling van DDR-mediëvisten ging niet zonder reden uit naar 
dee situatie van de boeren in de feodale samenleving en de positie van de 
stadsbevolkingg in het vroeg-kapitalisme. Het was immers Karl Marx zelf 
geweestt die boerenopstanden en communale vrijheidsbewegingen in de 
Middeleeuwenn een revolutionair karakter had toegedicht. 

Karell de Grote kreeg een plaats in het onderzoek naar genese van de feo
dalee samenleving. DDR-historici koesterden een bijzondere voorliefde voor 
hethet begrip 'Feudalstaat' en stelden feodalisme en Middeleeuwen doorgaans 
opp één lijn. Zo handelde een in 1985 door een 'Autorenkollektiv' samenge
steldee Allgemeine Geschichte des Mittelalters uitsluitend over de 'wezensken
merkenn van het feodalisme'. De inleiding van dit handboek was programma
tisch.. Verklaringsmodellen van de burgerlijke, westerse geschiedschrijving -
zoo meldde het voorbericht - veronderstelden een harmonie tussen heersers 
enn uitgebuitenen, en waren om die reden ongeschikt om het wezen van het 
feodalismee te doorgronden, In het historisch proces was immers de klas
senstrijdd van doorslaggevend belang. De feodale samenleving was daarbij 
eenn noodzakelijke fase in de menselijke geschiedenis en in die zin konden 
DDR-historicii tot een positief oordeel over het middeleeuwse tijdvak komen. 

Naastt de sociaal-ecomische fundamenten van de feodale staat verdien
denn de 'ideologische' grondslagen aandacht. De christelijke visie op armoede, 
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gehoorzaamheidd en nederigheid maakte - aldus het eerder genoemde au
teurscollectieff - de godsdienst tot een geschikt instrument om de feoda-
liseringg met ideologische middelen te sanctioneren.294 Een specimen van 
'ideologiekritischh onderzoek' was dat van Siegfried Epperlein. Deze medië
vistt bestudeerde boerenopstanden in de achtste en negende eeuw en raakte 
ervann overtuigd dat het theologisch tumult rond de predestinatieleer in deze 
periodee de Kerk goede diensten had bewezen bij haar ondersteuning van het 
feodaliseringsproces.295 5 

Hett geëigende podium van de mediëvistiek was het Jahrbuch für Ge-
schichteschichte des Feudalismus, uitgegeven door de Oost-Duitse Academie van 
Wetenschappen.. Dit tijdschrift verscheen gedurende veertien jaargangen 
inn de periode 1977 tot 1990. Reeds in de eerste aflevering leverde het 'Re-
daktionskollegium'' felle kritiek op de West-Duitse geschiedschrijving. Die 
sloegg geen acht op de productieverhoudingen, die het wezen van de feodale 
samenlevingg uitmaakten.296 De gedegen monografieën die in de reeks For-
schungenschungen zur mittelalterlichen Geschkhte verschenen, leden in elk geval niet 
aann dergelijke tekortkomingen. 

Epperleinn en Eckard Müller-Mertens namen in deze serie de Karolingi
schee periode voor hun rekening. Middeleeuwse vorsten waren in de mate
rialistischee geschiedopvatting exponenten van de heersende klasse en hun 
dadenn moesten uiteindelijk 'objectief' worden beoordeeld naar de mate 
waarinn zij de 'progressieve' ontwikkeling hadden bevorderd.297 Op die wijze 
konn Epperlein, een overigens meermalen herdrukte biografie van Karel de 
Grotee schrijven. Hoezeer de sympathie van de schrijver ook uitging naar 
dee Saksische boeren, die zich dapper verweerden tegenover het Frankische 
legerr en de Saksische adel, men moest de zaak 'objectief' bekijken. En vanuit 
dee idee van historische vooruitgang verdiende het tijdens Karel de Grote 
ingezettee feodaliseringsproces een positief oordeel. 

Epperleinn liet overigens in zijn werk een zeker DDR-nationalisme door
schemeren.. Karels inlijving van de (Oost-Duitse) Saksen was voorwaarde 
geweestt voor de Saksische hertogen om het in de tiende eeuw tot koningen 
tee kunnen schoppen. De Ottoonse dynastie had vervolgens een aanzienlijke 
bijdragee geleverd aan het ontstaan van de Duitse 'Feudalstaat'.298 

Dee pijlen van de marxistische ideologiekritiek troffen vooral de contem
porainee West-Duitse geschiedschrijving. Volgens Müller-Mertens was de 
naoorlogsee belangstelling in de West-Duitse geschiedschrijving voor idee
engeschiedeniss terug te voeren op de positie van de Bondsrepubliek ten tijde 
vann de Koude Oorlog. In een vertwijfelde poging zich los te maken van 
dee problematische nationale geschiedenis, vluchtten West-Duitse historici 



HOOFDSTUKK  1  KARE L DE GROTE 115 5 

wegg in een 'avondland-Europa-ideologie'.299 Daarbij riepen zij ook de hulp 
vann Karel de Grote in. Volgens Epperlein was het Verenigde Europa in de 
denkwereldd van Churchill, Adenauer en De Gasperi de voortzetting van het 
middeleeuwsee christelijke avondland. En waar Karel de Grote in zijn tijd het 
ongelooff had bestreden, zo trok het Verenigd Europa ten strijde tegen een 
nieuwee heidense grootmacht in het Oosten, het goddeloze communisme.300 

VaderVader van Europa 

InIn het naoorlogse West-Europa werden de betrekkingen tussen Karel en Eu
ropaa opnieuw gedefinieerd. Dat gebeurde als reactie op de toe-eigening van 
Karell de Grote door het nationaal-socialisme, in het kader van de oplevende 
Europesee Beweging en in verband met de Frans-Duitse toenadering. 

Terwijll Duitse troepen Frankrijk bezet hielden en menigeen nog geloofde 
inn een verenigd Europa onder Duitse leiding, schreef de Franse historicus 
Josephh Calmette zijn boek Charlemagne.301 Voor Calmette was Karel 'chef 
dee la chrétienté', degene die Duitsland, Italië en Frankrijk in christelijke 
geestt had verenigd. Vooral katholieke christen-democraten eigenden zich 
hethet Karolingische legaat toe. In 1944 schreef Giorgio Falco een opstel onder 
dee titel 'De actualiteit van de Middeleeuwen'. De morele crisis van de eigen 
tijdd kon overwonnen worden door een herbezinning op het middeleeuwse 
tijdvak.302 2 

Mett de bittere oorlogsjaren in het geheugen bracht de Nederlandse, 
katholiekee historicus Rogier het beeld van de ideale christenheerser in her
innering.3033 Bij de onthulling van een ruiterstandbeeld van Karel de Grote te 
Nijmegen,, vervaardigd door de West-Vlaamse kunstenaar Albert Termote, 
hieldd de Nijmeegse hoogleraar een toespraak (afb. 21). Voor de spreker was 
hethet monument eigenlijk te laag bij de grond; een sokkel van dertig meter 
wass wel het minst wat hij de heerser gunde. Karel was de onverbiddelijke 
handhaverr van rechtsgelijkheid en van een moraal die de zwakken leerde 
beschermenn en die een eindpunt had gevonden bij Machiavelli, en later 
klaarblijkelijkk opnieuw bij Nietzsche: 

Wij,, die de consequenties leerden kennen van een monsterlijke 'Her-
renmoral',, door bruten verkondigd en toegepast, hebben alle reden de 
christenheidd op een voetstuk te zetten, opdat onze kinderen hem zul
lenn zien, ontstegen aan de hem eigen feilen. Laat alwat Karel de Grote 
bindtt aan zijn eigen tijd en zijn eigen wereld terugwijken voor wat aan 
hemm eeuwig is [... ]. Hij creëerde het gunstig klimaat voor de prediking 
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vann het evangelie van recht en liefde en voor een wedergeboorte der 
beschavingg na tijden van chaos en wreed geweld.304 

Niett iedereen kon zich in een dergelijke eenheidsgedachte vinden. De Oos
tenrijksee mediëvist Heinrich Fichtenau en de Gentse hoogleraar Francois-
Louiss Ganshof vestigden de aandacht op de politieke pluraliteit in het Ka
rolingischee rijk. Met deze ontnuchterende visie kritiseerden zij de opvatting 
vann een universeel Europees rijk onder Karel de Grote, dat hun mogelijk te 
veell deed denken aan het voorbije Derde Rijk. Ook de protestantse theoloog 
Martinn Niemöller kritiseerde de katholieke 'Abendlandschwarmer'.305 

Datt weerhield de grondleggers van de Europese Beweging er niet van zich 
tee beroepen op de middeleeuwse keizer. Bij voorkeur typeerden zij Karel als 
'paterr Europae', zoals hij in een gedicht uit de negende eeuw werd genoemd, 
ofschoonn het Europa-begrip in die tijd bepaald niet eenduidig was.306 Graaf 
Coudenhove-Kalergi,, oprichter van de Pan-Europese Beweging, was van 
meningg dat het nieuwe Europa de naam Union Charlemagne moest dragen. 
Dee vernieuwing van Karels rijk was gebaseerd op 'een bond van vrije vol
ken'.. Ook de Duitse bondskanselier Konrad Adenauer rechtvaardigde zijn 
Europa-politiek,, en vooral de Frans-Duitse toenadering, met een beroep op 

afb.. 21. Albert Termote, Bronzen standbeeld van Karel de Grote (1959-1962) 
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dee keizer. Zijn visie werd gedeeld door Charles de Gaulle. Deze vertrouwde 
Adenauerr toe dat de unie van Frankrijk en Duitsland 'het werk van Karel de 
Grotee zou voortzetten'.307 

Europesee instellingen favoriseerden het beeld van Karel als 'pater Eu-
ropae'.. In de jaren vijftig verrees in Brussel het Charlemagne-gebouw en in 
19655 werd de tiende door de Raad van Europa georganiseerde tentoonstelling 
gewijdd aan de middeleeuwse keizer. In het voorwoord van de catalogus be
schreeff redacteur Wolfgang Braunfels Karel de Grote als 'de eerste keizer die 
Europaa had weten te verenigen'. In 1950 werd voor de eerste keer de Aachener 
Karlspreiss of Prix Charlemagne uitgereikt - toegekend aan degene die zich 
opp enigerlei wijze verdienstelijk had gemaakt voor de Europese eenwording. 

Ookk historici leverden zo hun bijdrage aan de beeldvorming. Rudolph 
Wahll schreef een monografie over de vorst die tegelijk een wensdroom 
uitdrukte.. Met de dood van Karel was het Verenigde Europa immers ten 
gravee gedragen en tot op de dag van vandaag had het zich niet kunnen 
hervinden.3088 De mediëvist Pierre Riché schreef een boek onder de titel Les 
Carolingiens,Carolingiens, une familie qui fit l'Europe (1983). In de jaren negentig sierde 
dee keizer het omslag van een door het Dr. Schaepmancentrum uitgegeven 
bundell Europa naar eenheid in verscheidenheid. Een bestuurlijke verkenning 
(1990).. Charlemagne and his heritage: 1200 years of civilization and science in 
EuropeEurope was de titel van een colloquium dat in 1995 te Aken werd gehouden. 
Inn Italië publiceerde Franco Cardini zijn Carlo Magno. Un Padre della Patria 
EuropeaEuropea (1998). Meer nog dan de dochter van Telephassa en Agenor, die ooit 
doorr Zeus was ontvoerd, gold Karel de Grote als de personificatie van Europa. 

Ookk op het breukvlak van de twintigste en eenentwintigste eeuw bleef 
dezee beeldvorming overheersend. In diverse steden - onder meer te Pader-
born,, Aken en Brescia - werden grootscheepse exposities georganiseerd als 
onderdeell van het project Charlemagne. The Making of Europe. Niet alleen de 
stadd Aken reikte zijn 'Karlspreis' uit. Alternerend met de Alcuinus-prijs ten 
behoevee van jonge kunstenaars, stelde de gemeente Nijmegen een Karel de 
Grote-prijss beschikbaar, bestemd voor degene die zich op bijzondere wijze 
hadd onderscheiden op cultureel terrein, speciaal in relatie met de gemeente. 
InIn 1993 ontving de dichter H.H. ter Balkt deze prijs, misschien als uiting 
vann postmoderne ironie, want in een van zijn bundels karakteriseerde hij 
Charlemagnee als een totalitair heerser 'die hard inhakte op de Saksen, die 
helsee heidenen' Volgens het vers deugde, in tegenspraak met wat de hof-
schrijverss beweerden, de keizer gewoonweg niet.309 De Akense en Nijmeegse 
prijzenn vormden sprekende getuigenissen van de wijze waarop de herinne
ringg aan Karel de Grote telkens nieuw leven werd ingeblazen - en even vaak 
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goldd daarbij dat oude tradities tegelijkertijd van nieuwe betekenissen werden 
voorzien.. Waar de keizer in Aken de Europese gedachte levend moest zien 
tee houden, stond zijn nagedachtenis te Nijmegen in het teken van culturele 
bemiddelingg in lokale context. 

Toenn de Poolse minister van Buitenlandse Zaken Bronislaw Geremek in 
19988 de Akense Karlspreis ontving, kwam opnieuw de opening van het graf 
vann Karel de Grote door Otto m ter sprake. Met de grafopening had keizer 
Otto,, aldus de Poolse staatsman, de Europese idee nieuw leven ingeblazen. 
Minstenss zo belangrijk echter was zijn ontmoeting met de Poolse koning 
Boleslaww geweest. Bij het graf van de Heilige Adalbert hadden beide vorsten 
beslotenn Polen op te nemen in de Europese christenheid. Dit politiek ontwerp 
vann Otto in had in de twintigste eeuw, aldus Geremek, zijn bekroning ge
kregenn in de uitbreiding van de Europese Unie. 

BetekenisverbandenBetekenisverbanden (11) 

Meerr dan twaalf eeuwen was Karel de Grote niet weg te bannen uit de his
torischee herinnering. In het discours rond de keizer waren daarbij zestien 
betekenisverbanden,, paradigma's of contexten te onderscheiden, hiervoor 
gedefinieerdd als 'in bepaalde tijd en bij zekere groepen dominante histori
schee thematieken, die zich kunnen manifesteren op verschillende terreinen 
vann historische cultuur, en een nader te bepalen samenhang vertonen met 
eigentijdsee vraagstukken'. 

Dee thema's hadden achtereenvolgens betrekking op het streven naar 
legitimiteitt door koninklijke, hertogelijke of grafelijke vorstenhuizen (zo
alss de Frans-Capetingische of Brabantse dynastie), de versterking van het 
imperiumm door sacralisering van het keizerschap (vooral door Staufische 
keizers),, het vrijheidsstreven van volkeren (als de Friezen) en instituties 
(steden,, kapittels en kloosters), het ideaal van de kruisridder-koning, de 
juistee gezagsverhouding tussen leenheer en leenman, klerikale denkbeelden 
overr zedelijkheid en liturgische bemiddeling, aanspraken van pausen op de 
overdrachtt van het keizerschap, de juiste visie op de verering van beelden, 
dee keuze voor absolutisme of verlicht bestuur, de religieuze en staatkundige 
odeningg van het keizerrijk, aanvaarding of verwerping van de moderne sa
menlevingg met haar democratische instituties en industriële technologie, 
dee positie van wetenschap en onderwijs, het culturele nationalisme, het 
agressievee racisme en imperialisme, de klassenstrijd, en tot slot de Europese 
Beweging.. Bij al deze thema's werd de herinnering aan de legendarische vorst 
levendd gehouden. 
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Sommigee betekenisverbanden was een lang leven beschoren. Zo beriepen 
vanaff de negende eeuw tot op heden velen zich op Karel de Grote als begun
stigerr van wetenschap en onderwijs. Daarbij werd deze thematiek telkens 
vann nieuwe betekenissen voorzien. Universiteiten, onder meer in Bologna 
enn Parijs, haalden bijvoorbeeld de band met de middeleeuwse keizer aan om 
hunn onafhankelijkheid en prestige te vergroten. Mabülon trachtte met een 
beroepp op Karel de Grote geleerde studie in de kloosters te rechtvaardigen. 
Enn Franse scholieren vierden tot ver na de Tweede Wereldoorlog hun 'fête de 
Charlemagne',, aangezien de keizer er als patroon van het nationale school
wezenn gold. Andere betekenisverbanden waren van kortere duur. De juiste 
verhoudingg tussen leenheer en leenman, zoals die in de chansons de geste 
werdd geschetst, was enkel actueel in de periode van de Volle Middeleeuwen. 

Somss waren veel groepen betrokken bij een paradigma. Zo schermden 
bijj het veiligstellen van privileges volken, steden, bisdommen, kapittels, 
kerkenn en kloosters uit alle windstreken van Europa met de keizer. De 
discussiee over Karels bijdrage aan de ontwikkelingsgang van de klassenstrijd 
bleeff daarentegen hoofdzakelijk beperkt tot marxistisch geschoolde historici. 
Meestentijdss weerklonk de echo van een betekenisverband in grote delen 
vann Europa. Niettemin waren het vooral Duitse romantici die een bijdrage 
leverdenn aan evocatie van Karel de Grote als Europees christenkeizer. 

Verschillendee betekenisverbanden gaven voorts een grote rijkdom en 
variatievariatie in uitingen van historische cultuur te zien. Bij het culturele nationa
lismee werd de middeleeuwse keizer onder meer verbeeld in wetenschap, po
ëzie,, onderwijs, schilderkunst, geschiedschrijving, feestcultuur, beeldhouw
kunst,, boekillustraties en romans. Het thema van de beeldenverering bleef 
echterr hoofdzakelijk beperkt tot geschiedkundige en theologische geschrif
ten. . 

Steedss was duidelijk dat betekenisverbanden samenhingen met eigen
tijdsee vraagstukken. In de context van de translatietheorie probeerden pau
sen,, keizers en Italiaanse steden hun belangen veilig te stellen. En in het 
Europaa van na de Tweede Wereldoorlog werd Karel de Grote geacht nieuw 
levenn te blazen in de Europese Beweging. 

Doorgaanss verloor een paradigma aan betekenis, omdat niemand zich 
err langer voor interesseerde. Toen de pausen inzagen dat zij beter hun heil 
kondenn zoeken bij machtige Europese vorsten dan bij de machteloze keizers, 
wass het paradigma van de curiale translatietheorie niet langer actueel. Waar 
hett gaat om geschiedkundige voorstellingen lijken verschuivende interessen 
niett zozeer veroorzaakt te worden door tekortkomingen in een paradigma, 
alss wel door veranderingen in het historisch proces zelf. Rationaliteit en 
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historischee kritiek zijn belangrijke middelen om aan te tonen dat binnen 
eenn paradigma de ene voorstelling beter is dan de andere.. Zij maken echter 
doorgaanss niet op beslissende wijze een einde aan een paradigma. 

Somss kon publicatie van nieuwe bronnen impulsen aan een nieuw para
digmaa geven. Dat bleek het geval bij de Libri Carolini of Baluzes Capitularia. 
Terzelfderr tijd kregen die bronnen betekenis vanuit eigentijdse vraagstuk
ken.. De historische herinnering is nu eenmaal afhankelijk van aanwijzingen 
uitt het heden en verwijzingen naar het verleden. 



DEELL  I I 

DEE VERBEELDIN G VAN DE MIDDELEEUWE N 

InIn deel twee treden zeven personen uit de Vroeg-Moderne en Moderne Tijd 
voorvoor het voetlicht. Vol ijver keken zij terug op het middeleeuwse verleden. 
DaarbijDaarbij verbeeldden zij op verschillende wijzen hun historische interessen. 
LodovicoLodovico Muratori (1672-1750) legde zich als historicus, jurist en filosoof toe op 
hethet middeleeuwse millennium; Francois-René de Chateaubriand (1768-1848) 
brachtbracht de Middeleeuwen tot leven als schrijver en historicus, Friedrich Schlegel 
(1772-1829)(1772-1829) en Joseph von Görres (1776-1848) als filosofen, politiek theoretici 
enen literatuurwetenschappers, Augustus Welby Pugin (1812-1852) ah architect, 
decoratiefdecoratief ontwerper en liturgie-onderzoeker, Jozef Alberdingk Thijm (1820-
1889)1889) als literator en kunsttheoreticus, en Joris-Karl Huysmans (1848-1907) 
alsals romancier en kunstcriticus. Eén ding hadden zij nochtans gemeen: een 
diepgaandediepgaande belangstelling voor het middeleeuwse tijdvak. 





HOOFDSTUKK 2 

AliaAlia  luce del vero. 
Dee exemplarische Middeleeuwen van 

Lodovicoo Murator i 

Dee dag zal aanbreken dat we om 
onzee schrijfsels, roem en inspan
ningenn zullen lachen. Dan zullen we 
beseffenn dat we niets hebben gewe
ten,, als we niet het enige wat ertoe 
doett hebben gekend. 

-- Muratori 

InIn gezelschap van Jean-Baptiste La Curne de Sainte-Palaye, verzamelaar van 
middeleeuwsee literaire manuscripten, bracht Charles de Brosses, raadsheer 
vann het parlement te Dijon, in 1740 een bezoek aan Modena. De stad, die in 
diee jaren zo'n twintigduizend inwoners telde, bood een feestelijke aanblik, 
wantt de hertog had het plan opgevat het carnaval op Venetiaanse wijze te 
vieren.. Overal - aan het hof, in de opera en natuurlijk gedurende de 'corso' 
-- zagen beide bezoekers gemaskerde burgers. Bij al het feestgedruis brachten 
zijj ook een bezoek aan de hertogelijke bibliotheek. Daar troffen ze in stille 
afzonderingg de oude geleerde Lodovico Antonio Muratori aan (afb. 1). In 
eenn van zijn brieven schreef Charles de Brosses: 

Wee zagen die brave grijsaard, met zijn vier witte haren en kale hoofd, 
terwijll hij, ondanks de extreme koude, blootshoofds en zonder haard
vuurr in die kille zaal aan het werk was te midden van een stapel oud
heden,, of beter gezegd Italiaanse rommel van vroeger. Want ik kan er 
werkelijkk niet toe komen de naam antiquiteit [*le nom d'antiquité'] 
tee geven aan alles wat met die smerige eeuwen van onwetendheid te 
makenn heeft. Ik kan me niet voorstellen dat er, behalve theologisch ge
redetwist,, iets zo afstotelijk is als die studie. Gelukkig zijn er lieden die 
zichh hiervoor wel interesseren. Ik prijs mensen als DuCange en Mu
ratori,, die zich in die afgrond storten, zichzelf opofferend als Curtius. 
Ikk voel in elk geval geen behoefte hen hierin te volgen. Sainte-Palaye 
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daarentegenn raakte in extase bij het zien van zoveel paperassen uit de 
tiendee eeuw. 
Wijj amuseerden ons met enkele Romeinse inscripties, want Muratori 
iss een man die van veel markten thuis is. Hij zei ons dat hij gewend was 
zoo te werken, zonder zich te bekommeren om voorzorgsmaatregelen 
tegenn koude of hitte. Bitter klaagde hij over de omstandigheid dat al het 
geldd werd gestoken in de soldateska, waardoor de letteren geheel en al 
tee gronde werden gericht. Na twee uur van conversatie verlieten wij de 
goedee man, onder de indruk van zijn eenvoud en grote geleerdheid.1 

afb.. 1. Lodovico Muratori 
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Mett hun bezoek aan Modena en andere Italiaanse steden traden Char
less de Brasses en La Curne de Sainte-Palaye in het voetspoor van geleerde 
landgenotenn die eerder naar het Apennijnse schiereiland waren afgereisd. 
Twintigg jaar tevoren was Montesquieu door Muratori rondgeleid door de 
hertogelijkee bibliotheek.2 Sainte-Palaye was daarbij zeker niet de eerste ge
weestt die grote belangstelling koesterde voor middeleeuwse handschriften. 
Jeann Mabillon, benedictijn van de congregatie van Saint-Maur, was hem in 
dee jaren 1685-1686 voorgegaan (afb. 2). Samen met zijn medebroeder Michel 
Germainn was hij naar Italië vertrokken om er vroegchristelijke en middel
eeuwsee bronnen te verzamelen. Beide kloosterlingen volgden hiermee het 

MABILLON. . 

afb.. 2. Jean Mabillon 
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voorbeeldd van de bollandisten Daniël van Papebroek en Godfried Henskens, 
diee op hun beurt op het schiereiland materiaal hadden verzameld voor de 
uitgavee van de Acta Sanctorum, een serie heiligenlevens waarvan het eerste 
deell in 1643 was verschenen.3 De bollandisten, jezuïeten afkomstig uit de 
zuidelijkee en noordelijke Nederlanden, leverden evenals de mauristen een 
aanmerkelijkee bijdrage aan de kritische bestudering van de Middeleeuwen. 
Muratorii was in diverse opzichten schatplichtig aan het werk van mauristen 
enn bollandisten. 

Grégoiree Tarrisse, eerste 'supérieur general' van de congregatie van Saint-
Maur,, had onmiddellijk na zijn uitverkiezing broeder Luc d'Achery opdracht 
gegevenn de befaamde boekencollectie van de abdij van Saint-Germain-des-
Préss in Parijs op orde te brengen en een betrouwbaar overzicht van benedic-
tijnsee heiligen (Acta Sanctorum Ordinis Sancti Benedicti) samen te stellen. 
Toenn Achery vanwege ouderdom genoodzaakt was een opvolger te kiezen, 
liett hij Mabillon van Saint-Denis naar Saint-Germain overkomen. In minder 
dann een jaar tijd publiceerde deze het eerste deel van de Acta Sanctorum. 
Achtt volumineuze delen zouden volgen.4 Rondom de religieuzen van de 
abdijj van Saint-Germain verzamelden zich erudieten als Charles DuCange, 
Étiennee Baluze en La Curne de Sainte-Palaye, die veelal verbonden waren 
aann het Journal des Scavants (vanaf 1666) en de Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres,, waarvan ook Muratori het lidmaatschap verkreeg.5 

Mabillonn ondernam zijn Italiaanse expeditie met instemming van Lode-
wijkk xiv en op verzoek van Charles-Maurice Le Tellier, aartsbisschop van 
Reims,, die belast was met de organisatie van de koninklijke bibliotheek. 
Inn naam van de Franse koning moest de maurist waardevolle boeken en 
handschriftenn voor deze bibliotheek zien te verwerven.6 De reis voerde hem 
onderr meer naar Milaan, Florence, Rome, Modena en Parma, waar hij tal
lozee geleerden ontmoette, die ook een grote rol zouden spelen in het leven 
vann Muratori. 

Inn Milaan raadpleegde Mabillon de Ambrosiana, 'die alle andere Itali
aansee bibliotheken, met uitzondering van de Vaticaanse, overtrof zowel in 
bouwstijll als in boekencollectie'. Bibliothecaris Andreas Pusterla, die tien 
jaarr later zou worden opgevolgd door Muratori,7 was er zijn gids.* In en 
rondd de Lombardische stad bezocht hij ook enkele privé-collecties. In het 
kabinett van kanunnik Francesco Settala viel zijn oog op een opmerkelijk 
middeleeuwss document: een op papyrus geschreven catalogus van relieken 
diee zich ten tijde van paus Gregorius de Grote te Rome bevonden. Voor Mu
ratorii zou deze bron een belangrijk instrument worden in zijn strijd tegen de 
ongebreideldee verering van martelaren (zie blz. 135-136). In het museum van 
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graaff Francesco Mezzabarba zag Mabillon allerlei kerkelijke kostbaarheden. 
Bijj vertrek kreeg hij van deze geleerde diens boek over numismatiek ten 
geschenke.9 9 

Inn de Eeuwige Stad verkeerde Mabillon diverse malen in gezelschap van 
Giovannii Giusto Ciampini, polyhistor en spil van de Accademia fisico-
matematicaa en uitgever van de Romeinse Giornale deiLetterati {i66B~i6So),l° 
Raffaelloo Fabretti, archeoloog-epigraficus en beheerder van de catacomben, 
enn Emmanuel Schelstraete, prefect van de Vaticaanse bibliotheek. Gevieren 
bezochtenn ze onder meer de catacomben van Callixtus.11 In Florence werd 
Mabillonn rondgeleid door de bibliothecaris van de groothertog van Toscane, 
Antonioo Magliabechi. Enkele jaren tevoren had hij de Italiaanse geleerde 
overigenss nog geschreven dat zijn gezondheid een reis naar het schiereiland 
niett zou toelaten.12 Dankzij Magliabechi, door Mabillon gekenschetst als 
eenn 'wandelend museum' en 'levende bibliotheek', kreeg hij toegang tot vele 
boekerijen,, kabinetten en archieven.13 Modena, waar Muratori later biblio
thecariss van de hertogelijke bibliotheek zou worden, was voor Mabillon een 
gemistee kans. Vluchtige blikken wierp hij op de kathedraal. Een bezoek aan 
hett Petrusklooster aldaar leverde naar eigen zeggen 'niets bijzonders op, niet 
inn de bibliotheek, noch in het archief'.14 

Inn Parma werd hij begroet door Benedetto (Bernardino) Bacchini, grond
leggerr van de Italiaanse mediëvistiek en leermeester van onder anderen Mu
ratorii en de Veronese historicus Scipione Maffei.I5 Drie dagen lang vergezelde 
dee Italiaanse benedictijn Mabillon en Germain. Waarschijnlijk richtte Bac
chinii niet toevallig terzelfder tijd zijn eigen Giornale dei Letterati op, waaraan 
ookk Ciampini, Magliabechi en Gottfried Wilhelm Leibniz hun medewerking 
zoudenn verlenen. Het Franse periodiek Journal des Sgavants, spreekbuis van 
dee mauristen, verkeerde op dat moment in een crisis. Met Ciampini's en 
Bacchini'ss Giornale kwam een einde aan de contrareformatorische censuur 
diee Italië lange tijd had buitengesloten van de rest van Europa.16 In tegen
stellingg tot de Romeinse Giornale besteedde het Parmezaanse periodiek, 
datt van 1686 tot 1690 zou verschijnen en waarvan de kolommen goeddeels 
doorr Bacchini zelf werden gevuld, nauwelijks aandacht aan de klassieke 
letteren. . 

Gedurendee Mabillons bezoek aan Parma liet Bacchini hem de stad zien 
enn deed hij hem uitgeleide naar Piacenza, waar Mabillon in het klooster 
vann San Sisto enkele keizerlijke, vroegmiddeleeuwse oorkonden kon aan
schouwen.. Tussen beide erudieten bleef een hechte vriendschap bestaan.17 

Voordatt Mabillon Frankrijk bereikte, bezocht hij andermaal de Ambrosiana. 
Inn Monza nam hij nog een kijkje in de kerk van Johannes de Doper, waar 
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dee 'ijzeren kroon' werd bewaard. Hiermee werden volgens de traditie de 
Langobardischee koningen gekroond - een overlevering waarmee Muratori 
zouu afrekenen in een van zijn eerste opstellen over de Middeleeuwen (zie 
biz.. 131-132).18 

Twaalff jaar na Mabillon begon Bernard de Montfaucon zijn tournee 
doorr Italië. Vanwege zijn kennis van het Grieks was deze benedictijn van 
dee congregatie van Saint-Maur naar de abdij van Saint-Germain geroepen. 
Hett doel van de reis maakte hij kenbaar in een brief aan Magliabechi. Aan 
dee Florentijnse geleerde schreef hij dat hij naar Italië was afgereisd om 
manuscriptenn van Griekse kerkvaders te verzamelen.19 Van 1698 tot 1701 
trokk de maurist langs vele kloosters en steden. Aanvankelijk verkeerde hij 
inn het gezelschap van dom Paul Briois. Deze zou zijn vaderland echter 
niett weerzien. 'De arme dom Paul, mijn dierbare reisgezel', schreef hij 
vanuitt Rome aan Muratori, 'stierf 10 februari [1700] jongstleden aan een 
kwaadaardigee koortsaanval.'20 

Inn juli 1698 waren beide benedictijnen uiterst hartelijk ontvangen door 
Muratori,, in die tijd bibliothecaris van de Ambrosiana te Milaan.21 Muratori 
brachtt hen in contact met Italiaanse erudieten ter plaatse, toonde hen de 
velee manuscripten van de Ambrosiana en gaf hen toestemming om kopie-
enn te maken.22 In het museum van Settala kreeg Montfaucon de lijst van 
martelaarsreliekenn uit de tijd van Gregorius de Grote te zien. Dit document, 
datdat eerder aan Mabillon was getoond, werd hetzelfde jaar nog door Mura
torii gepubliceerd.23 Bij hun vertrek ontvingen de mauristen van Muratori 
aanbevelingsbrieven,, met behulp waarvan zij onder meer te Venetië contac
tenn zouden leggen met Apostolo Zeno.24 Aan het in 1709-1710 door Zeno, 
Maffeii en Antonio Vallisnieri opgerichte Venetiaanse Giornale dei Letterati 
d'Italiad'Italia zou ook Muratori zijn medewerking verlenen. Hierin schreef hij 
onderr andere een biografie van Bacchini.25 

Dezelfdee maand nog brachten beide mauristen een bezoek aan Modena, 
waarr zij kennismaakten met Bacchini en de hertog van Modena. Bacchini 
hadd enkele jaren tevoren zijn klooster in Parma moeten verlaten. Op de 
valreepp had hij Leibniz hier nog kunnen ontvangen. Na een kort verblijf 
inn de abdij van San Benedetto di Polirone had hij zijn intrek genomen bij 
dee benedictijnen van het Petrusklooster in Modena. Daar was hij opnieuw 
begonnenn met de uitgave van zijn Giornale dei Letterati (1692-1698), waarin 
hijj de historisch-kritische methode van de bollandisten en mauristen pro
pageerdee en onder meer Mabillons Traite des Etudes Monastiques lovend 
besprak.. Hertog Rinaldo d'Este had hem vervolgens in 1697 tot conservator 
(custos)(custos) van zijn bibliotheek in Modena benoemd. 
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Aann Bacchini kwam, aldus Montfaucon, de eer toe dat hij de waarde van 
dee hertogelijke boekerij had ingezien. Montfaucon kreeg er een groot aantal 
Latijnsee en Griekse manuscripten te zien. Bacchini zelfwas druk bezig met 
dee uitgave van een geschiedenis van de aartsbisschoppen van Ravenna, in 
dee negende eeuw te boek gesteld door een zekere Agnellus.26 De ontdek
kingg van dit middeleeuwse werk in het Modenese archief was ongetwijfeld 
Bacchini'ss beroemdste wapenfeit. Tegelijkertijd maakte de editie van dit zo
genoemdee Liber Pontificate duidelijk hoezeer gebeurtenissen uit de vroege 
kerkgeschiedeniss praktische implicaties hadden voor de eigen tijd. Agnellus 
hadd namelijk geschreven dat in de vroege vijfde eeuw keizer Valentinianus m 
dee bisschop van Ravenna de rang van aartsbisschop had verleend. Door de 
bisschoppenn van Rome werd het recht om het pallium over te dragen echter 
alss een pauselijk prerogatief gezien. In Romeinse contreien werd de uitgave 
vann het Liber Pontificate daarom met argwaan bekeken, ofschoon Bacchini 
dee Kerk geenszins wilde compromitteren en hij evenmin overtuigd was van 
dee juistheid van Agnellus' mededeling. Na een bezoek aan Rome kreeg hij 
evenwell het imprimatur, op voorwaarde dat hij in de inleiding zou verklaren 
datdat Agnellus' uitspraak over het pallium ongeloofwaardig was. 

InIn 1701 bezocht Montfaucon andermaal Modena. Opnieuw verbleef hij 
inn het klooster van Bacchini, die de laatste hand legde aan zijn 'Agnellus'. 
Muratorii was inmiddels bibliothecaris van de hertog van Modena geworden. 
Vann 1700 tot zijn dood in 1750 zou hij deze functie blijven bekleden. Toen 
Montfauconn hem hier bezocht, bereidde hij publicatie van zijn Anecdota 
GraecaGraeca voor, met teksten van onder anderen keizer Julianus de Afvallige, 
Firmus,, bisschop van Caesarea, en de Griekse kerkvader Gregorius van 
Nazianze.27 7 

'Eenvoudig'' en 'geleerd' - zo kenschetste Charles de Brosses bij zijn 
bezoekk aan Modena Muratori. Eenvoud28 en geleerdheid typeerden ook 
Muratori'ss omgang met het middeleeuwse verleden. Een groot deel van 
zijnn leven legde hij zich toe op 'die smerige eeuwen van onwetendheid', 
diee in de opvatting van Brosses de naam 'oudheid' niet verdienden en 
waarvann deze de studie volstrekt nutteloos achtte.29 Muratori daarentegen 
gaff een van zijn hoofdwerken zonder schroom de titel 'Oudheden der 
Middeleeuwen'.. In dit hoofdstuk zal worden gepoogd een antwoord te vinden 
opp de vraag waarom Muratori zich aan de geschiedenis wijdde en hoe hij 
vormm gaf aan 'die smerige eeuwen van onwetendheid*. Daarbij zal worden 
ingegaann op de invloed van bollandisten en mauristen, de verhouding tussen 
geschiedeniss en oudheidkunde, en de plaats van Muratori's mediëvisme in 
dee geschiedschrijving van Settecento en Verlichting.30 Het historisch werk 
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vann Muratori, en dat van geestverwanten als Mabillon, vormt het begin van 
dee wetenschappelijke geschiedschrijving en mediëvistiek. Naast Muratori's 
historische,, politiek-juridische, theologische en filosofische studies zal ook 
gebruikk worden gemaakt van diens zeer omvangrijke correspondentie.31 

MiddeleeuwenMiddeleeuwen als erudizione sacra 

Inn 1721 presenteerde Giovanni Artico, graaf van Porcla, aan Bacchini, Apos-
toloo Zeno, Maffei, Muratori, Giovanni Battista Vico en andere geleerden 
zijnn 'Voorstel aan de geletterden van Italië hun leven te beschrijven'. Derge
lijkee biografieën waren, zoals de Engelse geleerde Francis Bacon eerder had 
betoogd,, van groot belang, aangezien hiermee een overzicht van wetenschap
pelijkee kennis kon worden gegeven. Muratori schreef zijn autobiografische 
bijdragee - waarbij de titel Intorno al metodo seguito ne' suoi studi verwees 
naarr Descartes' Discours de la methode - nog hetzelfde jaar, maar hij wilde 
niett dat de tekst tijdens zijn leven zou worden gepubliceerd.32 

Naa zijn studie moraaltheologie en recht, zo weten we uit de brief aan 
Porcia,, had Muratori zich achtereenvolgens verdiept in de Italiaanse en 
Latijnsee poëzie, in de antieke redenaarskunst en stoïcijnse wijsbegeerte. 
Naa lezing van Justus Lipsius' handboek over de stoïcijnse filosofie had hij 
voll overgave diens werken over de Romeinse Oudheid bestudeerd. In de 
erudizioneerudizione profana meende hij zijn bestemming te hebben gevonden. Hij las 
dee oude Romeinse en Griekse schrijvers en daarnaast moderne traktaten 
overr inscripties en munten. Want de ware erudiet moest zich naar het 
oordeell van de schrijver in zowel de Ouden als Modernen verdiepen. Van 
eenn voorgenomen editie van onuitgegeven Griekse en Romeinse inscripties 
kwamm het echter niet: Fabretti was hem voor geweest.33 

Inn die periode ontmoette Muratori ook Bacchini, die hem vervolgens 
binnenleiddee in de wereld van de erudizione sacra. Naar aanleiding van 
eenn reis van Bacchini naar Montecassino schreef Muratori aan Magliabechi: 
'Ookk ik zou me willen hullen in het erudiete stof van de archieven aldaar. 
Evenzeerr zou ik van die heilige oudheid ('antichita') willen genieten.'34 De 
benedictijnn maakte hem vertrouwd met de kerkvaders en kerkgeschiedenis, 
inn het bijzonder met het epitome van Baronius' Annales Ecclesiastici, dat was 
samengesteldd door Henri de Sponde, bisschop van Pamiers. 

Eenn van Muratori's vroegste verhandelingen ging over 'de eerste chris
telijkee kerken'. De auteur betoogde dat reeds vóór Diocletianus vele kerken 
warenn gesticht ten dienste van het gebed en de heilige eucharistie. Hiermee 
gaff hij weerwoord aan protestanten die meenden dat de eerste christenen 
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geenn behoefte hadden gehad aan kerken, maar slechts aan prediking en 'in
nerlijkee cultus'. Pas met Constantijn waren volgens hen de eerste kerken 
gebouwdd als uitdrukking van politieke macht.35 Toen Muratori in 1695 on
verwachtt een aanstelling kreeg aan de Ambrosiana in Milaan kon hij zijn 
belangstellingg voor de erudizione sacra demonstreren.36 'De heilige eruditie 
iss mijn voornaamste studiegebied,' schreef hij Magliabechi.37 Hetzelfde jaar 
nogg was hij tot priester gewijd, maar dankzij pauselijke dispensatie was hij 
onthevenn van de hierbij behorende kerkelijke verplichtingen. 

Inn zijn Milanese periode publiceerde Muratori de eerste twee delen van 
zijnn Anecdota.3*  In het eerste deel, op eigen kosten uitgebracht in 1697, gaf 
hijj vier onuitgegeven gedichten van Paulinus van Nola in druk. De verzen 
hadd hij een jaar tevoren in de Ambrosiana ontdekt.39 Hier vond hij ook 
hethet zogenoemde 'fragment van Muratori', ook wel Canone Muratoriano -
eenn opsomming van geschriften die in vroegchristelijke tijd deel uit maak
tenn van het Nieuwe Testament - dat hij later zou publiceren in het tweede 
deell van de Antiquitates.40 De Anecdota gingen vergezeld van commentaar, 
tweeëntwintigg dissertaties (verhandelingen41) en een appendix. In de disser
taties,, die alle over de vroegchristelijke tijd handelden, gaf hij blijk van zijn 
historisch-filologischee kwaliteiten. Zo stelde hij in de vijftiende dissertatie 
nauwkeurigg het doopjaar van Augustinus vast en betoogde hij in het ap
pendix,, dat handelde over de Ambrosiaanse ritus en kerk te Milaan, dat in 
dee vroegchristelijke tijd twee Italiaanse provincies een metropoliet hadden 
gehad:: Rome en Milaan. Pavia was in die tijd onderworpen geweest aan het 
aartsbisdomm Milaan.42 

Inn het tweede deel van de Anecdota (dat een jaar later het licht zag) 
wenddee Muratori zich voor het eerst tot de periode der Middeleeuwen. 
InIn deze band publiceerde hij de catalogus van martelaarsrelieken ten tijde 
vann Gregorius de Grote, die Mabillon en Montfaucon eerder in manuscript 
haddenn aanschouwd. Ook gaf hij een plaats aan de 'profane eruditie'. Zo 
werdd het verslag van de Milanese kroniekschrijver Johannes de Cermenate 
overr de Italiaanse veldtocht van keizer Hendrik vu in druk gegeven. Voorts 
schreeff hij in dit deel een doorwrochte studie over de Langobardische 'ijzeren 
kroon'.43 3 

Volgenss een traditie, die vooral de kanunniken van de kathedraal te 
Monzaa ter harte ging, werden de Langobardische koningen met deze kroon, 
diee een spijker van het Heilig Kruis zou bevatten, te Monza gekroond. Mu
ratorii bestudeerde alle relevante vroegmiddeleeuwse bronnen,44 inclusief 
munten,455 en kwam tot de conclusie dat er geen enkel bewijs was dat de 
Langobardischee koningen de kroon ooit hadden gedragen. De eerste ver-
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meldingg van een 'ijzeren kroon' dateerde pas uit de dertiende eeuw. Het 
verhaall van de heilige spijker die zich in de kroon zou bevinden, was bo
vendienn een bedenksel uit zeer recente tijd. Die laatste uitkomst was voor 
Muratorii ongetwijfeld de belangrijkste. Voor de geloofwaardigheid van de 
Kerkk was het in zijn optiek van levensbelang om echte van onechte relieken 
tee onderscheiden. Door middel van onderzoek naar de middeleeuwse ge
schiedeniss kon de integriteit van de Kerk aldus worden veilig gesteld. Niet 
iedereenn dacht hier zo over. Giusto Fontanini, Romeinse prelaat die zijn le
venn lang Muratori zou blijven achtervolgen,46 publiceerde een Dissertatio de 
coronacorona ferrea Langobardorum, waarin hij de Modenese bibliothecaris heftig 
bekritiseerde,, met als gevolg dat de Congregatie der Riten de echtheid van 
dee reliek officieel bevestigde. 

Inn Muratori's studie over de ijzeren kroon kwam voor het eerst zijn 
historisch-kritischee werkwijze duidelijk naar voren. Steeds toetste hij gang
baree historiografische voorstellingen aan bij voorkeur verschillende primaire 
bronnen.. Daarbij maakte hij gebruik van veelsoortige bewijsstukken, waar
onderr kronieken, liturgische teksten, munten en oorkonden.47 Het idee om 
symbolenn te bestuderen was wellicht afkomstig van Francesco Bianchini.48 

Muratori'ss Anecdota waren samengesteld naar het voorbeeld van Mabil-
lonss Vetera Anakcta, waarvan het eerste deel in 1675 was verschenen. De 
VeteraVetera Analecta bestonden uit niet eerder uitgegeven kerkelijke geschriften, 
gerangschiktt rond een bepaalde gebeurtenis of persoon, voorzien van com
mentaarr en uitgebreid met enkele dissertaties. 'Ik hoop niet dat mijn verza
melingg onderdoet voor die van Achery, Baluze en Mabillon,' schreef Muratori 
bijj verschijning van het eerste deel aan Magliabechi.49 Enkele maanden later 
vertrouwdee hij Gijsbert Cuper, hoogleraar Griekse en Latijnse letterkunde, 
geschiedeniss en oudheden aan het Athenaeum te Deventer, toe dat hij de 
compilatiee 'in navolging van Baluze, Mabillon en Achery' had gemaakt.50 

Mabillonn zelf dankte Muratori voor toezending van het eerste deel. De mau-
ristt schreef dat Baluze er reeds dankbaar gebruik van had gemaakt.51 In 
zijnn brief aan de graaf van Porcla constateerde Muratori dat de Anecdota 
hemm bekendheid en vriendschap hadden opgeleverd in zowel binnen- als 
buitenland.522 Die vermaardheid zou hem zijn verdere leven goed van pas 
komen. . 

Dee invloed van Mabillon kwam niet enkel tot uiting in de opzet van de 
Anecdota,Anecdota, maar ook in Muratori's historische methode en geschiedopvat
ting.. Een mijlpaal in de zeventiende-eeuwse geschiedkunde was ongetwijfeld 
Mabillonss De Re Diplomatica libri  vi. De faam was het boek al vooruitge
sneld.. Verwachtingsvol keek Magliabechi uit naar het moment waarop hij 
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dee verhandeling zou kunnen lezen: 'Ik zal het werk lezen, sterker nog, ik zal 
hett verslinden, zodra het bij mij is aangekomen.'53 

Dee nieuwe wetenschap der 'diplomatiek', of ook wel 'oorkondenleer', had 
betrekkingg op het geheel van publieke en private documenten die juridi
schee kwesties regelden en waartoe onder meer oorkonden, testamenten en 
cartulariaa behoorden. In de inleiding van de Diplomatica erkende Mabillon 
datt de bollandist-jezuïet Daniël van Papebroek (afb. 3) de eer toekwam als 
eerstee regels voor de oorkondenkritiek te hebben ontworpen. In 1675 had 
dezee zijn 'Oudheidkundige inleiding inzake het onderscheid tussen waar 
enn vals in oude handschriften' geschreven. Op basis van onderzoek naar 
onderr meer schrijfmateriaal, zegels en oud schrift was hij tot de conclusie 
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gekomenn dat 'in het hele rijk der Franken vóór de regering van Dagobert i 
werkelijkk geen enkele echte en oorspronkelijke oorkonde is teruggevonden'.54 

Daarmeee had ook het gros van de Merovingische documenten die zich in 
dee benedictijnerabdij te Saint-Denis bevonden afgedaan. Mabillon was hier 
enigee tijd schatbewaarder geweest. De verdenking dat medebroeders in een 
verr verleden dergelijke vervalsingen hadden gemaakt, was voor hem naar 
eigenn zeggen reden geweest de zaak verder uit te zoeken. Maar bovenal wilde 
hijj het nut van de nieuwe historische methode aantonen.55 

Inn 1679 was hij in elk geval reeds begonnen met het schrijven. 'Ik werk 
aann een dissertatie over oorkonden, om vast te stellen hoe de echte van de 
valsee te onderscheiden zijn. De regels die pater Van Papebroek hiertoe heeft 
opgesteldd vind ik achterhaald,' meldde hij aan de maurist Thierry Ruinart.56 

Tweee jaar later verscheen de verhandeling, waarin Mabillon de grondslagen 
vann de oorkondenkritiek vernieuwde, in druk. Aan de hand van kenmerken 
alss schrijfmateriaal, schrift, stijl, structuur, datering en zegeling formuleerde 
hijj regels voor een beoordeling van de echtheid van oorkonden. Het vijfde 
hoofdstukk was een soort van paleografische atlas. Van Papebroek erkende 
onmiddellijkk zijn meerdere in de maurist. 'Enige vrucht van mijn studie,' 
schreeff hij aan Mabillon, 'is dat het voor U aanleiding is geweest tot het 
schrijvenn van zo'n voortreffelijk werk.'57 In geen geval werd het debat ad 
hominemhominem gevoerd en dat was typerend voor het erudiete gezelschap waartoe 
ookk Bacchini en Muratori behoorden. Toen Van Papebroek vijftien jaar later 
opp de hielen werd gezeten door de Spaanse Inquisitie, kreeg hij direct de 
steunsteun van Mabillon.58 Ook Bacchini, Magliabechi en Muratori wierpen zich 
inn de strijd. Zij allen schaarden zich aan de zijde van de bollandisten, wier 
uitgavee van de Acta Sanctorum op het spel stond.59 

Muratorii paste Mabillons kritische methode, gericht op het onderscheid 
tussenn het ware en valse, consciëntieus toe in zijn historisch werk. Meermalen 
maaktee hij in zijn correspondentie expliciet melding van De Re Diplomatica. 
Enn toen hij jaren later de Antiquitates samenstelde verwees hij in de disser
tatiess over diplomatiek en sigillografie met respect naar de grondleggers van 
dezee (hulp)wetenschappen: Van Papebroek en Mabillon.60 

Mabillonn en Muratori huldigden ook een verwante opvatting over de 
taakstellingg van de historicus. Het kritisch onderzoek was voor Mabillon 
uiteindelijkk een morele handeling ter zuivering van de religieuze waarheid. 
Dee christelijke religie was geen kunst of wetenschap, waar eenieder naar 
believenn zaken kon schrappen of toevoegen. Het kwam erop aan de overle
vering,, tot uitdrukking gebracht in de oude kerkelijke monumenten, bijeen 
tee brengen en te bewaren.61 Ook voor Muratori waren historische kennis en 
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moraall op elkaar betrokken. Meermalen schreef hij - zoals in een brief aan 
Giuseppee Bianchini, oratoriaan van de Chiesa Nuova te Rome, die Bene-
dictuss xiv zou aanzetten tot oprichting van het Museo Cristiano Vaticano 
-- dat hij onderscheid wilde maken tussen 'het ware en valse, het zekere en 
onzekere',, én tussen 'het goede en het laakbare'. Dit morele aspect was van 
hett grootste belang voor de Kerk. 'We kunnen beter de waarheid zeggen, 
lieverr dan dat we die met spot vernemen van onze vijanden,' schreef hij in 
dezelfdee brief. 'We winnen er niets mee als we iets voor waar laten doorgaan 
watt het niet is. De heilige Kerk heeft geen behoefte aan leugens, noch hoeft 
zee angst te hebben voor de waarheid.'62 

Dee overeenkomst tussen beider geschiedopvatting kwam nooit zo tref
fendd aan het licht als in het jaar 1698, toen beiden een verhandeling schreven 
overr de verering van relieken. Ervaringen gedurende de reis door Italië 
haddenn Mabillon tot het schrijven van zijn opstel 'Over de verering van 
onbekendee heiligen* gebracht. In Rome had Fabretti, directeur van de cata
comben,, hem allerlei plaatsen laten zien die voor belangstellenden doorgaans 
ontoegankelijkk waren. Mabillon had ervaren hoe, tegen de kerkelijke voor
schriftenn in, relieken uit de catacomben werden verzameld en, zonder bewijs 
vann authenticiteit, als overblijfselen van martelaren naar kloosters, kerken 
enn particulieren in binnen- en buitenland werden verstuurd. 

Mett het traktaat wilde hij dergelijke wantoestanden een halt toeroepen. 
Daartoee formuleerde hij criteria, op basis waarvan men de echtheid van relie
kenn kon vaststellen. Zo meenden velen ten onrechte dat een palm bij een graf 
automatischh op een martelaarsgraf duidde.63 In 1692 had hij de verhandeling 
geconcipieerdd en ter beoordeling aan enkele superieuren voorgelegd. Door 
dee controversiële thematiek werd publicatie door menigeen afgeraden.64 

Maarr omdat Mabillon bang was dat iemand de verhandeling, waarvan di
versee kopieën in omloop waren, clandestien zou publiceren, besloot hij het 
werkk in 1698 in druk te geven. Het traktaat werd uiteindelijk gepubliceerd 
inn de vorm van een brief geschreven door Eusebius Romanus aan Théophile 
Francais.. Om de storm van kritiek die vervolgens uitbrak te luwen, schreef 
Mabillonn een Commonitoria epistola. In 1705 volgde nog een herziene versie 
vann de brief van Eusebius Romanus. Hiermee ging de Congregatie van de 
Indexx uiteindelijk akkoord.65 

Inn 1698 had Mabillon zijn gedrukte verhandeling toegezonden aan Bac-
chinii en Magliabechi. Verder had hij geen exemplaren naar Italië verstuurd.66 

Muratorii had waarschijnlijk geen kennis genomen van Mabillons exposé 
toenn hij zijn eigen 'Onderzoek naar relieken' schreef.67 De ItaÜaanse geleerde 
liett dit opstel volgen op de 'Lijst van heilige martelaars, wier lichamen zich 
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tenn tijde van Gregorius de Grote te Rome bevonden' - het document waarop 
eerderr Mabillon en Montfaucon een blik hadden geslagen.68 De eigenlijke 
titell van deze catalogus luidde: 'Notitie over de oliën van heilige martelaren 
wierr lichamen te Rome rusten'. Voorts meldde de tekst dat een zekere Jo
hanness deze oliën ten tijde van paus Gregorius uit Rome had meegenomen 
voorr de Langobardische koningin Theodelinde.69 

Aann het begin van zijn dissertatie betoogde Muratori dat de bron in geen 
gevall een vervalsing was. Aangezien de schrijver papyrus als schrijfmateriaal 
hadd gebruikt, was hiermee tevens de opvatting van Van Papebroek weerlegd 
datdat alle Merovingische papyri vervalsingen waren. Meeste waarde hechtte 
Muratorii evenwel aan het feit dat Johannes geen stoffelijke relieken van 
Gregoriuss de Grote had meegekregen, maar slechts oliën van de heilige mar
telaren.. Dergelijke oliën konden in contact zijn geweest met de overblijfselen 
off graven van martelaren, ofwel afkomstig zijn van lampen die voor de heilig
dommenn brandden.70 In dit verband noemde Muratori ook een brief waarin 
pauss Gregorius meedeelde dat het geen Romeinse gewoonte was om licha
melijkee resten van heiligen te verdelen. Muratori concludeerde dat de Kerk 
langee tijd uiterst terughoudend was geweest met de verspreiding van relieken: 

Zekerr wil ik niet de spreekbuis zijn van degenen die menen dat aan alle 
Levensbeschrijvingenn van Heiligen geloof moet worden geschonken. 
Well degelijk houd ik vast aan de opvatting dat door de onwetendheid 
vann mindere eeuwen en door vrome dwalingen veel ongeloofwaar-
digheden,, zelfs zeer grove fouten de kerk Gods zijn binnengedrongen. 

Evenalss Mabillon meende Muratori dat slechts door historisch onderzoek de 
geloofwaardigheidd van de Kerk kon worden veilig gesteld.71 Of anders gezegd: 
beidenn probeerden in overeenstemming met de eisen van de tijd - en dat be
tekende:: met rationeel-kritische middelen - recht te doen aan de zuiverheid 
vann het geloof, als voorgestaan door concilievaders te Trente.72 De ratio was 
natuurlijkk geen onbekende, maar presenteerde zich in deze tijd in een nieuwe 
gedaante:: het was haar eerste taak om 'de aanval te openen op het mysteri
euze,, onverklaarde, duistere, om haar licht op de wereld te laten schijnen'.73 

DeDe Republiek der Letteren 

Gedurendee de Spaanse Successieoorlog hadden Franse troepen bezit ge
nomenn van Modena. Uit voorzorg was een gedeelte van de hertogelijke 
bibliotheekk enige tijd tevoren elders ondergebracht. 'Deze verdorven tijden 
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hebbenn me de vleugels uitgerukt,' klaagde Muratori.74 Door een tekort aan 
boekenn kon hij zich, althans naar eigen zeggen, niet voldoende wijden aan 
dee erudizione sacra. Bovendien moest een erudiet 'altijd meer panorama's in 
zijnn hoofd hebben'.75 In deze jaren beraadde hij zich over een vernieuwing 
vann de Italiaanse cultuur. In zijn mijmeringen over de eigen tijd bepaalde 
hijj tevens zijn standpunt tegenover de Oudheid en de Middeleeuwen. Zijn 
gedachtenn over de geschiedschrijving kregen daarbij steeds duidelijker con
tourenn (afb. 4). 

afb.. 4. Autokarikatuur van Muratori 
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Omstreekss 1700 had volgens Paul Hazard de intellectuele heerschappij 
zichh definitief van Zuid- naar Noord-Europa verplaatst.76 Tot omstreeks 1640 
wass het Italiaans na het Neo-Latijn de meest gebruikelijke taal geweest. In de 
tweedee helft van de eeuw groeide het Frans uit tot de algemene taal van de Re
publiekk der Letteren. Dat was een van Richelieus doelstellingen geweest toen 
hijj in 1635 de Académie Francaise stichtte. Leibniz bijvoorbeeld schreef zijn 
brievenn aan Muratori een enkele keer in het Latijn, maar meestal in het Frans. 

Reedss in een opstel uit 1693/1694 over 'Nut en voortreffelijkheid van 
dee Griekse taal' had Muratori de Italiaanse culturele inertie aangeklaagd.77 

Eenn stuitend gebrek aan eruditie, betoogde hij in deze samenspraak, was 
veroorzaaktt door de onwil van Italiaanse bestuurders om op te treden als 
maecenassenn en door een volstrekte onbekendheid met de Griekse taal- en 
letterkunde.. Kennis van het Grieks was niet enkel noodzakelijk in de theolo
giee of geneeskunde, maar ook in de 'profane en sacrale geschiedschrijving'. 
Historicii als Herodotus, Thucydides of Polybius waren voorbeelden van vin
dingrijkheidd en verhevenheid. En het werk van kerkhistorici als Eusebius en 
Sozomenuss of van Byzantijnse geschiedschrijvers als Procopius en Nicetas 
Choniatess bevatte een schat aan wetenswaardigheden.78 

Muratorii liet het niet bij deze constatering. In twee omvangrijke mani
festenn deed hij voorstellen om tot een grondige hervorming van de Italiaanse 
cultuurr te komen. In 1704 verschenen zijn 'Eerste schetsen voor een Repu
bliekk der Letteren in Italië'.79 Republiek der Letteren was een geliefkoosde 
uitdrukkingg van Bacchini, die de 'Eerste schetsen' met instemming becom
mentarieerde.800 Aan het begin van de brochure verklaarde Muratori dat elke 
Italiaansee stad wel een academie had, waar onder luid applaus verzen wer
denn voorgedragen. In werkelijkheid droegen dergelijke instellingen echter 
niett bij aan een verbetering van kunsten en wetenschappen. Daarom was 
hett noodzakelijk om een Italiaanse Republiek van geleerden op te richten. 
Ditt verbond moest een hervorming van kunsten, wetenschap en onderwijs 
nastreven,, zulks ten gunste van de katholieke Kerk, ter meerdere eer en glorie 
vann het vaderland81 en tot voordeel van staat en burgers. 

Slechtss erudieten die veel werk hadden gepubliceerd, konden lid worden. 
Zijj kregen de status van 'archonten'. Van betekenis waren voorts de 'be
schermheren'' van de Republiek, de hoofden van de vijf provincies, te weten 
dee 'provincia reale' (Napels), 'pontificia' (pauselijke staat), Etrusca (waaron
derr het groothertogdom Toscane), Veneta (republiek Venetië) en Lombarda 
(waaronderr Modena). Muratori schreef het pamflet tijdens de Franse be
zettingg van Modena en het was niet toevallig dat hij deze 'beschermheren' 
noemde:: tijdens de Spaanse Successieoorlog probeerden zij de neutraliteit 



HOOFDSTUKK  2  ALLA LUCE DEL VERO 139 9 

tee handhaven.82 In de Republiek der Letteren dienden de 'beschermheren' 
hethet werk van de geleerden met alle middelen te ondersteunen. 

Grotee verwachtingen mocht men vooral koesteren van de 'experimentele 
filosofie',filosofie', dat wil zeggen het onderzoek naar oorzaken, de nauwlettende 
observatiee van gevolgen en het verrichten van proeven - 'zonder evenwel 
dee Modernen heilig te verklaren, want ook zij zijn slechts uitvinders van 
eenn of andere droom'. Alle sofistiek en woordenstrijd die de barbaarse 
eeuwenn kenmerkten, moesten voortaan vermeden worden. Naast onder 
meerr wiskunde, theologie en geneeskunde kreeg de geschiedschrijving een 
voornamee plaats in de Republiek der Letteren toebedeeld. Hier, 'in de 
verree gebieden van de Oudheid en barbaarse eeuwen,' waren nog talloze 
ontdekkingenn te doen.83 

Inn een brief had Muratori de naam van Francesco Bianchini, oom van 
Giuseppee en vice-bibliothecaris van het Vaticaan, genoemd als toekom
stigg hoofd van de Republiek.84 Ook Bacchini had in deze periode in zijn 
opstell 'Over de oorsprong van de kerkelijke hiërarchie' het primaat van 
Romee bevestigd.85 Bianchini bezag als 'christelijk filosoof' het project echter 
voorall als een zaak van nationale aanmatiging, waaraan hij iedere medewer
kingg weigerde.86 Mogelijk vreesde Rome dat de Republiek een vrijplaats van 
libertinismee en rationalisme zou worden, die zij niet langer kon controle
ren.877 Misschien waren ook persoonlijke motieven in het geding. Bianchini 
bereiddee in deze periode een veroordeling van Bacchini's Agnettus voor en 
denkelijkk wilde hij niet in een adem met hem en Muratori worden genoemd.88 

Muratorii schreef op zijn beurt een tweede manifest, ditmaal gericht aan 
dee hoofden en meesters van de religieuze orden.89 De benaming Republiek 
derr Letteren liet hij nu achterwege. 'Velen van U zal het niet onbekend zijn 
datdat er voorstellen zijn gedaan om tot een verbondd van geletterden in Italië 
tee komen,' schreef hij in deze Lettera tsortatoria. 'En onder hen kunnen en 
moetenn zich ook zonen van Uw kloosterorden bevinden.' Evenals Mabillon 
inn zijn Traite des Etudes Monastiques meende Muratori dat monniken hun 
tijdd niet in ledigheid moesten verdoen. Zij dienden op zoek te gaan naar 
wijsheidd 'om zichzelf en anderen te verlichten'. In de kloosters hanteerde 
menn echter de verkeerde methode. De scholastiek was een 'door duizend 
onnuttee kwesties overwoekerd bos, schrikaanjagend door te veel metafysi
schee doornen en buitensporig verduisterd door de filosofie der heidenen'. 
Hett werd hoogste tijd die te zuiveren en bevrijden van alle barbarij. Ook 
Mabillonn en Bacchini hadden zich verzet tegen de vele 'onnutte kwesties' 
vann de scholastiek.90 Muratori voegde eraan toe dat het in geen geval zijn 
intentiee was de leerstellingen van Aristoteles en zijn commentatoren te he-
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kelenn of de moderne school te verheerlijken. In de filosofie moest men de 
rederede volgen, in de fysica het experiment, nimmer moest men echter met 
geslotenn ogen de oude meesters nadoen. In het belang van de Kerk, Italië en 
dee eer van de kloosterorden moesten de monniken zich vooral toeleggen op 
dee sacrale en profane geschiedenis zonder welke zij de theologische dogma's 
enn polemieken niet konden begrijpen.91 

InIn beide pamfletten maakte Muratori duidelijk dat hij weinig voelde voor 
dee polarisatie die gepaard ging met de Querelle des Anciens et des Modernes, 
hett debat over de vraag in hoeverre de moderne wetenschap, literatuur 
enn kunst zich konden meten met de klassieke. Ofschoon men de Querelle 
doorgaanss laat beginnen met het protest van Nicolas Boileau tegen de in 
zijnn ogen geringschattende beoordeling der Ouden door Charles Perrault in 
zijnn gedicht Le Siècle de Louis Ie Grand (1687),92 was in Italië, zij het minder 
uitgesproken,, eerder sprake van een strijd tussen 'antiqui' en 'moderni'. 

Dee humanist Leon Battista Alberti schreef in 'Over de schilderkunst' 
datt het talent van kunstenaars als Brunelleschi, Donatello en Masaccio niet 
onderdeedd voor dat van de klassieke kunstenaars.95 Vasari meende dat de 
'manieraa moderna' van Da Vinci, Rafaël en Michelangelo de kunst der 
Oudenn zelfs had overtroffen. De dichter Alessandro Tassoni, telg van een 
Modenesee familie - wiens leven door Muratori zou worden beschreven 
-- voegde in 1620 aan zijn Pensieri diversi (Diverse gedachten) een tiende 
hoofdstukk toe, getiteld 'Vergelijking tussen de antieke en moderne geesten'. 
Dee vraag wie de beste papieren had, kon niet zomaar worden beantwoord 
volgenss Tassoni. In de letterkunde bijvoorbeeld waren de klassieke tragedie-
enn komediedichters superieur, maar inferieur waren de oude heldendichters, 
Homeruss inbegrepen, ten opzichte van moderne epici als Tasso en Ariosto.94 

Inn La secchia rapita (De geroofde emmer) leverde Tassoni zelf een burleske, 
epischee parodie op de Trojaanse oorlog. 

Muratorii deelde de genuanceerde visie van Tassoni. In algemene termen 
wass het naar zijn oordeel weinig heilzaam en consequent om a priori voor een 
vann beide partijen te kiezen. In twee opzichten maakte hij onvoorwaardelijk 
deell uit van het kamp der modernen. De eigen tijd achtte hij 'gelukkiger 
enn meer verlicht'95 en daarmee formuleerde hij impliciet zijn geloof in de 
vooruitgang.. Daarnaast meende hij dat, buiten het geloof, slechts rede en 
experimentt een bijdrage aan de verlichting konden leveren. Het was daarbij 
dee taak van de geschiedschrijving om op kritische wijze het verleden te be
studeren.. In de Lettera esortatoria had hij geschreven dat de middeleeuwse 
scholastiekk beneveld was door heidense, antieke overtuigingen. De kantte
keningenn die hij bij de schier sacrosancte status van de Oudheid maakte, 



HOOFDSTUKK  2  ALLA LUCE DEL VERO 141 1 

zoudenn op termijn bestudering en relatieve herwaardering van het middel
eeuwsee tijdvak vergemakkelijken. 

InIn Muratori's eerste omvangrijke monografie, Delia perfetta poesia itali-
anaana (Over de voortreffelijke Italiaanse poëzie), bekritiseerde hij opnieuw de 
onaantastbaarheidd van de Grieks-Romeinse cultuur, ditmaal vanuit linguïs
tisch,, literatuurhistorisch en poëtologisch gezichtspunt.96 

Dee schoonheid van de Latijnse taal, betoogde hij, was niet tegelijk met 
hett Romeinse rijk ten onder gegaan. Reeds in de Gouden Eeuw van Ci
ceroo bezigde het volk een taal die vergeven was van barbarismen. Door de 
aanwezigheidd van vreemdelingen in Rome en door het binnendringen van 
volkenn als Goten, Grieken, Langobarden en Franken veranderde het Latijn 
langzaamm in het 'volgare', de taal van het volk. In de loop van de twaalfde 
eeuww begonnen de burgers in deze taal te schrijven. Het was de verdien
stee van Toscaanse dichters dat zij het Volgare' tot volle wasdom brachten. 
Waarr Dante van 'illustere volkstaal' had gesproken, sprak Muratori van 'Ita
liaanse'' taal. Ofschoon van oorsprong Toscaans, had het Italiaans zich in de 
periodee na Dante verder ontwikkeld.97 In de optiek van Muratori bestond 
eenn nauwe relatie tussen taal en cultuur. Nieuwe taalvormen maakten het 
mogelijkk nieuwe ideeën uit te drukken.98 Daarmee was de positie van het 
Italiaanss tegenover het Latijn voldoende gerechtvaardigd. 

Dee meeste waardering had Muratori voor Petrarca." Deze 'erfde de deug
denn van de oude dichters, maar niet hun gebreken'. Tot een nieuwe bloei 
kwamm het in de zestiende eeuw met Ariosto en Tasso, toen 'de dichtkunst 
inn niets de Eeuw van Augustus hoefde te benijden'. Beide verskunstenaars 
schrevenn beminnelijke verzen en vertolkten diepzinnige en natuurlijke ge
dachten.. Na 1600 namen de zaken een keer. De barokke verzen van Giambat-
tistaa Marino en de marinisten leden aan retorische overdaad en een tekort 
aann filosofische diepgang. Daarnaast leidde de plichtmatige poëtica van de 
classicistenn tot gekunstelde en conventionele poëmen. In Muratori's eigen 
tijdd was aan deze neergang gelukkigerwijs een einde gekomen. Menig dichter 
vann de Accademia dell'Arcadia, in 1690 te Rome ontstaan rond de voorma
ligee Zweedse koningin Christina, schreef'natuurlijke' verzen. Hetzelfde gold 
voorr de Milanese rechtsgeleerde Carlo Maria Maggi en voor Francesco de 
Lemenee uit Lodi - dichters wier werken Muratori in zijn jeugdjaren grondig 
hadd gelezen. Geen van hen hoefde de antieke dichters scheef aan te kijken.100 

Aanleidingg voor het samenstellen van Delia perfetta poesia italiana waren 
geschriftenn van de Franse jezuïet Dominique Bouhours, die had beweerd dat 
dee Italiaanse dichters 'onnatuurlijk' en 'onecht' waren. Eerder had Boileau, 
voormann van de partij der Ouden, de poëzie van Tasso gehekeld. Bacchini 
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hadd de kwestie opgemerkt in zijn Giornale.101 Muratori, diep geraakt door 
dee kritiek van Bouhours, verdedigde de Italiaanse poëzie door 'natuurlijke' 
dichterss uit verleden en heden aan te wijzen. Terzelfder tijd zag hij de nood
zaakk in voor hervorming van de Italiaanse dichtkunst.102 Daartoe moesten 
dee poëticale principes opnieuw worden geformuleerd. 

Dee antieke meesters, stelde hij vast, waren niet in staat geweest een vol
maaktee poëtica op te stellen.103 Ongestraft had Homerus aldus de waarheid 
onrechtt kunnen aandoen. Vaak had hij immers allerhande onwaarschijn
lijkhedenn beschreven.104 Evenals Charles Perrault meende Muratori dat Ho
meruss te veel tegemoet kwam aan het voorstellingsvermogen van het 'ruwe 
volk'.1055 Muratori zag het als zijn taak na te gaan hoe de poëet de waarheid 
konn naderen. In zijn onderzoek kwam hij tot de conclusie dat de dichter al
lereerstt beschikte over fantasie, de 'faculteit die beelden van de werkelijkheid 
ontvangt'.. In samenwerking met verstand en oordeelsvermogen, maar ook 
mett gevoel en passie, kon de fantasie de perfecte poëzie tot stand brengen.106 

Inn zijn poëtologische beschouwingen overdacht Muratori ook de rela
tiee tussen dichtkunst en geschiedschrijving. Retorica, geschiedschrijving en 
poëziee waren 'dochters' van de moraalfilosofie.107 Terwijl de redenaars de 
mensenn probeerden te overtuigen van het Ware, beschreven historici de 
Waarheidd zoals die daadwerkelijk had plaatsgevonden en evoceerden dich
terss de Waarheid zoals die kon of moest gebeuren.108 In navolging van Aris-
toteless was Muratori van oordeel dat de geschiedenis betrekking had op het 
'particulieree ware', ofwel datgene wat de natuur bewerkstelligde in bepaalde 
personenn en objecten. De poëzie daarentegen probeerde door het particu
lieree te overstijgen het 'algemene ware' te vinden. Door de geschiedenis te 
veralgemeniserenn was de dichter in staat de natuur te perfectioneren.109 

Inn zijn Delle Riflessioni sopra il  buon gusto (Beschouwingen over de goede 
smaak)) probeerde Muratori het waarheidsbegrip in kunsten en wetenschap
penn te preciseren. In dit werk tekende zich merkbaar een verschuiving in 
interessenn af: een groot deel van de beschouwingen was gewijd aan de ge
schiedschrijving.1100 Het begrip 'buon gusto' was eerder een epistemologisch 
dann esthetisch criterium. Het begrip was het Italiaanse equivalent van het 
Fransee 'bon sens', dat onder anderen was ontwikkeld door Bossuet, die met 
ditt concept de cartesiaanse filosofie met het christendom in overeenstem
mingg wilde brengen. Muratori ontleende de uitdrukking aan Bacchini.111 

'Buonn gusto' was voor Muratori een criterium om het ware van het valse te 
onderscheiden.. •12 

Bijj de adstructie van het begrip 'goede smaak' - en de structurering van 
zijnn betoog - beriep hij zich op denkbeelden van Augustinus, die de men-
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selijkee geest (ofschoon ondeelbaar) in drie faculteiten had verdeeld. De wil 
brachtt het goede en rechtvaardige tot stand, op voorwaarde dat de mens 
inn staat was begeerte en angst, onderdanigheid en vleierij te vermijden. Het 
intellectt omvatte een intuïtief en reflexief begrijpen. De vijanden waartegen 
hethet verstand zich verzette waren enerzijds het onbegrensde vertrouwen in de 
'auctoritates',, anderzijds het blinde geloof in de principiële onkenbaarheid 
vann de wereld. De derde faculteit was de herinnering, die net als de fantasie, 
hett intellect voorzag van 'een grote hoeveelheid aan beelden der dingen, bin
nengekomenn via de zintuigen'. Enkel zaken die 'helder en welonderscheiden' 
inn de herinnering voorkwamen, konden dienstbaar zijn.113 

Betrokkenn op de geschiedschrijving betekende dit dat de historicus moest 
doordringenn tot het binnenste van zijn actoren. Niet enkel de gebreken van 
hethet verleden moest hij opsommen. Evenmin was het zijn opdracht de ge
schiedeniss te verheerlijken. De ware historicus beschreef de afkeurenswaar
digee zaken bij zijn vrienden en de prijzenswaardige bij zijn vijanden. Eruditie 
verondersteldee daarenboven inzicht in de eigen beperktheid. Bescheidenheid 
wass een deugd, waarover elke historicus diende te beschikken.114 

Geenn enkele wetenschapper mocht verder zijn intellect verwaarlozen 
doorr onvoorwaardelijk geloof te schenken aan 'autoriteiten'. Muratori be
kritiseerdee in dit verband de middeleeuwse denker Albert de Grote, die had 
verklaardd geheel en al de zienswijze van de Peripatetici te hebben nage
volgdd - zonder zich daarbij af te vragen of dezen zich misschien niet in 
bepaaldee opzichten hadden vergist. Lange tijd waren de geleerden bijgevolg 
opgeslotenn geweest in een immense gevangenis. Galilei en Descartes waren 
dee eersten geweest die er de ramen hadden opengezet. In de filosofie van 
'buonn gusto' moesten vooroordelen, de idola van Bacon (in het bijzonder de 
idolaidola theatri) worden bestreden. Zonder kritisch inzicht - Muratori sprak 
ookk van 'algemene filosofie' - kon een historicus het in geen geval stellen. 
Filosofischh inzicht leerde hem feiten te selecteren, oorzaken en gevolgen te 
onderscheiden,, verbanden tussen fenomenen vast te stellen en teksten te 
interpreteren.1155 Ofschoon de Voorzienigheid in de ogen van Muratori alles 
regeerde,, waren Gods wegen ondoorgrondelijk en moest de historicus zich 
ootmoedigg opstellen. De historische kritiek kende zo haar beperkingen. Ze
kerheidd bestond niet. Waarschijnlijkheid was het hoogst haalbare. En naast 
dee kritische methode bleef de retorica, opgevat als de kunst om 'schoonheid 
enn helderheid van stijl' te hanteren, hoewel ondergeschikt aan de rede, van 
belang.116 6 

Voorall in de geschiedkunde was het intellect niet in staat te functioneren 
zonderr de herinnering. Daarom moesten historici op zoek gaan naar vroege, 
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onuitgegevenn bronnen. Die konden nieuwe waarheden aan het licht bren
gen.. Bovendien gaven die primaire bronnen grotere zekerheid. Het opdelven 
vann nieuwe en meer zekere documenten 'om een integrale geschiedenis te 
scheppen'' was vooral het resultaat van ijver. Erudieten als Achery, Mabillon, 
Montfaucon,, Van Papebroek en Janninck hadden het goede voorbeeld ge
geven.. Ook in een ander opzicht was de geschiedschrijving gerechtvaardigd: 
opp basis van documenten kon de historicus eenheid geven aan de hande
lingenn die de actoren in het verleden zelf niet hadden kunnen overzien.117 

Kortom:: de feiten, hoe belangrijk ook, konden als zodanig de historicus niets 
vertellen.. Pas de 'goede smaak' stelde ze in het juiste daglicht. 

Doorr studie van de geschiedenis van de Middeleeuwen kon nieuw licht 
wordenn geworpen op de sacrale en profane geschiedenis. Weinigen hadden 
inn die periode de moeite genomen hun lotgevallen aan het papier toe te 
vertrouwen.. Des te groter was de verdienste van onderzoekers die verloren 
geraaktee manuscripten te voorschijn brachten en nieuw licht op die tijd 
wierpen.. Maar ook in een ander opzicht was de kritische bestudering van 
dee Middeleeuwen gerechtvaardigd. Te allen tijde en op alle plaatsen, schreef 
Muratori,, waren er verstandige mensen geweest: 'Ook in meer barbaarse 
eeuwenn en in de minder gelukkige tijden van de Italiaanse natie werden 
subliemee geesten geboren.' Verstandige mensen konden tot bloei en rijp
heidd komen wanneer zij goede opvoeding hadden genoten, over voldoende 
middelenn beschikten en gezegend waren met 'goede smaak'.118 

MiddeleeuwenMiddeleeuwen als erudizione profana 

Opp 24 december 1695 schreef Francesco Muratori aan zijn zoon, toen bi
bliothecariss van de Ambrosiana in Milaan: 'In Modena worden veel voor
bereidingenn getroffen vanwege de komst van de hertogin.'119 Het betrof de 
komstt van Charlotte Felicitas, eerstgeboren dochter van wijlen Johan Fre-
derik,, voorheen hertog van Brunswijk-Lüneburg. Bij gelegenheid van haar 
huwelijkk met hertog Rinaldo 1 van Modena schreef de jonge Muratori een 
epigram,, getiteld 'Bij het huwelijk van hertog Rinaldo'.120 

Vijfjaarr tevoren had Leibniz, bibliothecaris en 'Hofrat' van de Brunswij-
kerr hertogen (die in Hannover resideerden en mede door bemiddeling van 
Leibnizz het keurvorstschap verwierven), een bezoek gebracht aan Modena 
(afb.. 5). Hier was hij allerhartelijkst ontvangen door hertog Francesco 11 
d'Este.1211 Om de vorstelijke bruiloft luister bij te zetten publiceerde Leibniz 
hett resultaat van zijn navorsingen onder de titel Lettre sur la connexion des 
maisonsmaisons de Brunsvic et d'Este. Op basis van bronnenonderzoek, in het kader 
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waarvann hij contacten had gelegd met Magliabechi, Bacchini en Mabillon,122 

toondee hij aan dat de vorstenhuizen Brunswijk-Lüneburg en Este een ge
meenschappelijkee - middeleeuwse - afkomst hadden.123 Hiermee was de 
Europesee allure van de Brunswijker hertogen bevestigd. Leibniz had trou
wenss niet alleen door historisch onderzoek het huwelijk tussen Rinaldo en 
Charlottee Felicitas bevorderd. Toen hij in Modena verbleef, had hertogin 
Sophiaa hem gevraagd onderhandelingen over het huwelijk te voeren.124 

Opp verzoek van Leibniz werd in 1699 Friedrich August Hackmann naar 
Modenaa gezonden om meer oude documenten over de geschiedenis van het 
Huiss Brunswijk te verzamelen.125 Hertog Rinaldo verzocht Muratori terug 
tee keren naar zijn Modenese vaderland. Als hertogelijk archivaris en biblio
thecariss zou hij assistentie kunnen verlenen aan Hackmann.126 Muratori 

afb.. 5. Gottfried Wilhelm Leibniz 
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verklaardee bereid te zijn allerhande diensten voor het hof te verrichten, 
opp voorwaarde dat er voldoende tijd overbleef voor zijn 'eerlijke passie', 
dee erudizione sacra.127 Maar de hertog had meer noten op zijn zang. Met 
hett oog op de naderende Spaanse Successieoorlog was het van belang dat 
bepaaldee aanspraken historisch gefundeerd waren.128 Bij zijn aantreden had 
hijj er geen geheim van gemaakt dat hij de inlijving van Ferrara bij de 
pauselijkee staat in 1598 onrechtmatig achtte. Tot de bezittingen van Ferrara 
rekendee de pauselijke kanselarij ook de vallei van Comacchio.129 In deze 
periodee voerden eveneens de Habsburgse keizers een revindicatiepolitiek. 
Aann 'het hof te Rome' richtten zij meermalen het verzoek tot restitutie 
vann imperiale bezittingen die in kerkelijke handen waren gevallen. Keizer 
Jozeff 1 nam hierop alvast een voorschot. In 1708 beleende hij de hertog van 
Modena,, zojuist teruggekeerd van ballingschap vanwege de Franse bezetting, 
mett Comacchio. Terzelfder tijd namen keizerlijke troepen - op aandringen 
vann keizerin Amalia Wilhelmina, zus van Charlotte Felicitas - bezit van de 
Comacchio-vallei,, die Modena verbond met de Adriatische Zee. 

Opp verzoek van paus Clemens xi verdedigde Fontanini de pauselijke 
aansprakenn op Comacchio. Nog in 1708 verscheen zijn verhandeling, getiteld 
'Hett wereldlijke gezag van de H. Stoel over de stad Comacchio in een 
aaneengeslotenn reeks van tien eeuwen'. In dit geschrift citeerde de Romeinse 
prelaatt Leviticus 27:21: 'Het Godgewijde bezit komt de priesters rechtens 
toe'.. Muratori publiceerde nog hetzelfde jaar een antwoord. Op zijn beurt 
citeerdee hij Numeri 18:20-23: 'En de Heer zei tot Aaron: "In hun land zult 
gijj niets bezitten [...]. De Levieten-zonen zullen niets anders bezitten dan 
dee tienden, die ik hen schenken zal."'130 

Fontaninii baseerde de pauselijke claims voornamelijk op de schenking 
vann het 'exarchaat Ravenna', gedaan door Pippijn de Korte en bevestigd door 
Karell de Grote in 774 en Lodewijk de Vrome in 817. Volgens Fontanini had 
Ferraraa deel uitgemaakt van dit exarchaat en hoorde Commachio bij Ferrara. 
Dee devolutie van 1598 was daardoor legitiem geweest. Muratori bestreed 
dezee zienswijze op diplomatische en filologische gronden. Zo achtte hij de 
schenkingenn van Pippijn en Lodewijk de Vrome op zijn minst verdacht. 
Verderr had volgens de Modenese bibliothecaris Pippijn het exarchaat niet 
rechtmatigg kunnen overdragen aan de paus, omdat het de (Byzantijnse) 
keizerr toebehoorde. Karel de Grote had dat na 800 als keizer wel kunnen 
doen,, maar uit onder meer het optreden van 'missi' in Ravenna concludeerde 
Muratorii dat de soevereiniteit aan de keizers was gebleven. 

Tenn aanzien van Comacchio verdedigde hij de opvatting dat het nimmer 
deell had uitgemaakt van Ferrara en altijd een zelfstandig keizerlijk leen was 
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gebleven.. Sedert 1297 hadden de keizers de Estensi met de stad beleend. In 
dee hieropvolgende eeuwen was deze investituur trouwens nimmer door de 
Cameraa Apostolica betwist. Het kon niet anders of de recente herbezetting 
vann Comacchio door keizer Jozef was een daad van gerechtigdheid geweest.131 

Tegenoverr zijn correspondenten sloeg Muratori overigens meestal een 
voorzichtigerr toon aan. Filippo del Torre vroeg hij om documenten inzake 
dee Comacchio-kwestie 'zonder enige politieke bijbedoeling'.132 En in een 
brief,, waarin hij Montfaucon om enkele Cluniacenzer oorkonden vroeg, 
verzekerdee hij de Franse maurist dat hij hiermee noch de keizer wilde 
begunstigen,, noch Rome beschadigen. Tk wil die documenten enkel voor 
eenn traktaat dat de eruditie van de duistere eeuwen zal belichten, zonder 
enigg politiek oogmerk.'133 

Tott 1720 zouden Fontanini en Muratori elkaar over deze kwestie blijven 
bestoken.1344 Meest uitvoerig was de laatste in zijn Piena Esposizione.135 Het 
wass 'een grove belediging van de waarheid als men de geest [idea] van verre 
eeuwenn niet wilde begrijpen', schreef hij. Met de voorstellingen en fantasma's 
vann de eigen tijd was het onmogelijk het wezen van middeleeuwse donaties 
enn recht te begrijpen. In de inleiding van dit werk verklaarde Muratori dat 
daaromm onderscheid gemaakt moest worden tussen Kerk en 'Hof van Rome'; 
dee opvolger van de apostelen en de wereldlijk heerser van Rome; en tussen de 
Heiligee Stoel en Camera Pontificia. Kortom, tussen spirituele en wereldlijke 
macht.. Daarbij gaf hij te kennen dat hij niet de paus bestreed 'aan wie 
Christuss onfeilbaarheid in geloofszaken had gegeven'. Het ging hem om 'het 
wereldlijkee principe van de kerkelijke staat'. Want als de Kerk over temporele 
machtt beschikte, dan mocht zij ook gelijk alle wereldlijke machten worden 
beoordeeld. . 

Dee verhouding tussen geloof en rede die hierbij in het geding was, zette 
hijj in deze periode uiteen in De ingeniorum moderatione in religionis negotio 
(Overr de matiging der geesten in godsdienstige aangelegenheden).136 Aan 
dee postulaten van het geloof, meende hij, kon men niet twijfelen. Wel was 
hethet de opdracht van gelovigen, en zeker van geleerden, te bewijzen dat hun 
gelooff niet in strijd was met de rede. Daarom moest de hele geschiedenis 
vann de Kerk, onder meer waar het de verering van heiligen en relieken 
betrof,, aan een kritisch onderzoek worden onderworpen. In de 'historia 
religionis'' moest aldus onderscheid worden gemaakt tussen 'historia divina' 
of'revelationis'' - die zich niet leende voor historische kritiek137 - en 'historia 
ecclesiasticall De laatste bestudeerde de geschiedenis van de Kerk né Christus 
enn zijn apostelen. 'Ook de Kerk en pausen kunnen zich vergissen, en in 
werkelijkheidd hebben zij dat ook dikwijls gedaan,' voegde hij eraan toe.138 



148 8 HETT VERLANGE N NAAR DE MIDDELEEUWE N 

Passagess in dit geschrift deden denken aan Galilei's 'Brief aan de groot
hertoginn van Toscane' van 1610. Aangezien tot dan theologie en aristotelische 
wetenschapp veelal met elkaar werden geïdentificeerd, onderscheidde Galilei, 
omm vooruitgang in de natuurwetenschap te waarborgen, twee wegen om tot 
waarheidd te komen. In de wetenschap kwam men via experimenteren tot 
groteree zekerheid, terwijl in de zaken des geloofs daarentegen de autoritei
ten,, de Heilige Schrift voorop, maatgevend waren.139 Muratori - die evenals 
Ciampini,, Francesco Bianchini, Bacchini en Maffei op de hoogte was van 
ontwikkelingenn in natuurwetenschap én geschiedschrijving - probeerde op 
zijnn beurt rationele bewijsvoering in de geschiedschrijving veilig te stellen. 

Dee Modenese bibliothecaris had zijn eerste geschrift over Comacchio aan 
Leibnizz toegezonden, met het verzoek hieraan enige bekendheid te geven.140 

Leibnizz gaf hieraan gehoor door het werk te recenseren in een tweetal pe
riodieken.1411 In enkele brieven liet hij voorts weten dat hij weinig begrip 
konn opbrengen voor Fontanini's twijfel aan de ouderdom van het Huis Este, 
waarmeee deze tegelijkertijd de gemeenschappelijke oorsprong van de dynas
tieënn Este en Brunswijk ter discussie stelde. Daarnaast ondersteunde Leibniz 
dee opvatting van Muratori dat Comacchio een keizerlijk leen was. De kei
zerr genoot trouwens soevereiniteit in alle Italiaanse gebieden - dus ook in 
territoriaa als Ferrara die mogelijkerwijs geen keizerlijke lenen waren.142 Mu
ratori,, zo luidde het advies van Leibniz, moest zijn guerre deplume gewoon 
voortzetten.. En de hertog van Modena moest zijn rechten op Comacchio en 
Ferraraa ten overstaan van de keizer blijven claimen.143 Al deze inspanningen 
haddenn uiteindelijk weinig resultaat. In 1725 werd Comacchio daadwerkelijk 
teruggegevenn aan de paus, op voorwaarde dat deze de Pragmatieke Sanctie, 
diee de opvolging van Maria Theresia in het keizerrijk moest waarborgen, 
zouu erkennen. 

Hertogg Pünaldo had de wens te kennen gegeven dat Muratori en Leibniz 
gezamelijkk een geschiedenis van de families Este en Brunswijk zouden sa
menstellen.. Muratori stelde voor het Huis Este voor zijn rekening te nemen. 
Verderr wilde hij alle oorkonden en andere documenten per extensum opne
men.. Met het oog op het te verzamelen materiaal was het verder noodzakelijk 
datt hij een reis door Lombardije zou ondernemen.144 Een halfjaar later liet 
hijj weten nog een appendix te willen toevoegen, 'met andere oorkonden en 
notitiess betreffende de duistere eeuwen'.145 Niets zou hij publiceren zonder 
goedkeuringg van Leibniz, die hij in dezen als zijn meester beschouwde.146 

Vann een gezamelijke publicatie zou het echter niet komen. Wel stuurde 
Muratorii twee in Latijn gestelde dissertaties toe, met het verzoek die af te 
drukkenn in Leibniz' Scriptores rerutn Brunsvicensium.147 De eerste dissertatie 
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handeldee over de voorouders van de elfde-eeuwse edelman Albertus Azzo. 
Dezee was eerst getrouwd geweest met Cunegonde, telg uit het Welfische 
vorstenhuis.. Uit deze verbintenis was Welf geboren. Deze erfde de Welfische 
bezittingenn en verkreeg het hertogdom Beieren. Hij was de stamvader van de 
Brunswijks.. Uit een tweede huwelijk van Albertus Azzo was een zekere Fulco 
geboren,, op zijn beurt stamvader van de hertogen van Modena.148 Leibniz 
voeldee er niet veel voor deze dissertatie af te drukken. Enerzijds wilde hij 
hieroverr zelf publiceren, anderzijds scheen het hem beter om eerst nog meer 
onderzoekk dienaangaande te verrichten, opdat ook de pausgezinden over
tuigdd zouden raken.149 Muratori daarentegen wilde een snelle publicatie om 
Fontanini'ss twijfels over de ouderdom van de familie Este weg te nemen.150 

Uiteindelijkk ging hij ermee akkoord dat enkel de tweede dissertatie, die 
handeldee over de nakomelingen van Alberto Azzo, werd opgenomen.151 

Inn 1714 vroeg Muratori hulp aan Leibniz bij de uitgave van zijn genea
logischh onderzoek, de Antichita Estensi.152 Eindelijk was hij toegekomen 
aann een reeds lang voorgenomen reis langs Italiaanse steden en kloosters. 
Reedss Carlo Sigonio, de zestiende-eeuwse Modenese geleerde, had op het 
belangg van archivistisch onderzoek gewezen in zijn Catalogus historiarum et 
archivorum.archivorum. In Bobbio, Pavia, Genua, Pisa, Volterra, Siena, Florence, Pistoia 
enn Lucca verzamelde Muratori oorkonden en andere bronnen, die hij in een 
appendixx wilde toevoegen.153 Opvallend genoeg zou hij overigens nooit zijn 
opwachtingg maken in Rome, niet voor zijn navorsingen en evenmin voor 
bezoekenn ad limina of ter gelegenheid van de jubeljaren in 1700 en 1725. 

Bijj een tweede tocht bezocht hij - ook ditmaal in gezelschap van Pietro 
Ercolee Gherardi - Cremona, Lodi, Milaan, Brescia, Verona, Vicenza, Padua 
enn Venetië. Weinig zaken van belang had hij in deze steden aangetroffen 
voorr zijn genealogisch onderzoek naar de Este-familie, maar wel had hij veel 
oudee documenten gezien die 'de eruditie van de ruwe eeuwen [secoli rozzi] 
tott 1200' konden verlichten.154 

Aann Leibniz stuurde hij het manuscript van de Antichita Estensi ter be
oordelingg toe. Het appendix, Van belang voor de eruditie van de midden
eeuwenn [secoli di mezzo], maar niet voor de genealogie', zond hij niet mee.15S 

Leibnizz gaf nauwkeurig en uitgebreid commentaar.156 Het liefst zag hij dat 
dee Antichita Estensi tegelijk met zijn Annates Imperii het licht zouden zien. 
Leibnizz overleed echter nog voor het verschijnen van Muratori's genealo
gie.1577 Zijn eigen Annales bleven onvoltooid en werden postuum gepubli
ceerd. . 

Inn een van de laatste brieven aan de Duitse geleerde meldde Muratori dat 
hijj enigszins van gedachten was veranderd. Het appendix, met bronnen over 
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dee Italiaanse geschiedenis, wilde hij als tweede deel van de Antichita Estensi 
uitbrengen.. In deze band zou hij ook de gewoonten uit de midden-eeuwen 
('secolii di mezzo') uit de doeken doen.158 

Uiteindelijkk zou het tweede deel van de Antichita Estensi in 1740 uit
komen,, met enkel passages over de latere geschiedenis van het Huis Este. 
Documentenn over de Italiaanse geschiedenis zou hij later publiceren, vooral 
inn de Rerum Scriptores Italicarum. En zijn idee te schrijven over middel
eeuwsee gewoonten zou gestalte krijgen in de Antiquitates Medii Aevi. 

Kwamm de invloed van Mabillon op Muratori's vorming tot historicus 
voorall tot uitdrukking in de erudizione sacra, op het terrein van de eru-
dizionedizione prof ana was de samenwerking met Leibniz bepalend.159 De Duitse 
geleerdee gaf een omvangrijke bronnenverzameling uit, de Scriptores rerum 
Brunsvicensium,Brunsvicensium, en schreef zijn Annates Imperii Occidentis Brunsvicenses. 
Muratorii stelde op zijn beurt de Rerum Scriptores Italicarum samen en pu
bliceerdee in latere jaren de Annali d'Italia. 

Tussenn beide erudieten bestonden ten tijde van hun correspondentie vele 
overeenkomsten.. Zo waren Leibniz en Muratori hun genealogisch onder
zoekk begonnen met het oog op een revindicatie, een mogelijke vernieuwing 
vann oude rechten. Rond de Vrede van Westfalen waren daartoe in de Duitse 
gebiedenn vele 'bella diplomatica' gevoerd.160 Een dergelijk 'giurisdiziona-
lismo'' diende altijd op bronnenonderzoek te zijn gebaseerd. De genealoog, 
alduss Muratori, was gehouden aan twee richdijnen. Enerzijds was het zijn 
opdrachtt de waarheid te vertellen en geen geromantiseerde voorstellingen 
tee geven, anderzijds moest hij authentieke bewijzen leveren en telkenmale 
zijnn bronnen citeren.161 Uiteindelijk resulteerden de genealogische studies 
vann zowel Muratori als Leibniz in breed opgezette historische werken. 

Grotee waarde hechtten de twee geleerden voorts aan juridische definities. 
Dee precieze betekenis van begrippen als 'donatio', 'feodum' en 'dominium' 
moestt telkens worden achterhaald. Ook Carlo Sigonio had in zijn 'Lofprijzin
genn der historie' geopperd dat het de taak van historici was om de betekenis 
vann woorden te achterhalen.162 luridische bronnen wogen het zwaarst. In 
zijnn geschiedconceptie maakte Leibniz dienaangaande onderscheid tussen 
'historiaa arcana' en 'historia publica'. De eerste handelde over geheime motie
ven,, verborgen omstandigheden en interne oorzaken waarover de historicus 
nooitt zekerheid kon krijgen. De 'historia publica' speelde zich daarentegen in 
dee openbaarheid af en berustte op bronnen die algemeen bekend waren, zoals 
verdragen,, statuten en oorkonden. Deze bronnen gaven een hogere graad van 
zekerheid.1633 Waarheid bestond echter niet in de geschiedschrijving. Beiden 
warenn van mening dat in de geschiedenis 'waarachtigheid' het hoogst bereik-
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baree was. In de gedachtegang van Leibniz behoorde kennis van het verleden 
tott het bereik van de contingentie. De waarheid van historische uitspraken 
wass niet logisch bewijsbaar. In het rijk van de 'vérités de fait' kwam het erop 
aann een 'logica van waarschijnlijkheid' te ontwikkelen. Door toepassing van 
'arss critica' kon nochtans een nieuw 'fides historica' worden bewerkstelligd. 

Leibnizz en Muratori benadrukten ook beiden de pragmatische functie 
vann de geschiedkunde. Aldus schreef Leibniz in het voorwoord van zijn 
AccessionesAccessiones Historicae, een verzameling van middeleeuwse kronieken, dat de 
geschiedeniss onze nieuwsgierigheid naar de 'res singulares' bevredigde, het 
levenn van regels voorzag en ons inzicht gaf in de oorsprong van het heden.164 

InIn dit werk schreef hij ook dat onderzoeker en denker, oudheidkundige 
enn 'filosoof' in één persoon verenigd moesten zijn. Het was de taak van 
dee historicus om verbanden tussen de verschillende 'monumenta' van het 
verledenn te leggen.1*5 Dat had ook Muratori in zijn 'Beschouwingen over de 
goedee smaak' beweerd. 

Eenn laatste overeenkomst lag in beider behoedzaam geformuleerde 'me-
lioristische'' wereldbeeld. Leibniz meende dat de geestelijke ontwikkeling en 
materiëlee vooruitgang tot een steeds hogere cultuur zouden leiden, waarbij 
dee mens telkens een hogere graad van zelfbewustzijn zou weten te bereiken. 
Muratorii had zijn eigen visie op de vooruitgang in zijn 'Eerste schetsen 
voorr een Republiek der Letteren in Italië' verwoord.166 Dat neemt niet weg 
datt hij in moreel opzicht bijwijlen een pessimistische visie verkondigde en 
vann mening was dat de mensheid zich bovenal op persoonlijk vlak moest 
verbeteren.167 7 

InIn zijn autobiografische brief aan de graaf van Porcla verklaarde Muratori 
datt de Antichitct Estensi hem naar de studie der Middeleeuwen hadden geleid. 
Inn zijn jeugd had hij nog enkel 'Griekse en Romeinse oudheden' in zijn 
hoofdd gehad. 'De voortbrengselen van daaropvolgende eeuwen deden mij 
slechtss pijn aan de ogen - hun geschiedenis, schrijvers, riten, gewoonten 
enn schijnheiligheid'. Geschriften uit die ruwe eeuwen keurde hij geen blik 
waardig.. Dit alles was echter een misvatting geweest. Zelfs de grootste 
barbarij,, zo had hij ingezien, kende schoonheid en bevalligheid. Bestudering 
vann de Middeleeuwen was bovendien profijtelijker. De Oudheid was immers 
eenn uitgeput landschap dat reeds door velen was bewerkt. De eruditie van de 
midden-eeuwenn was daarentegen nog een braakliggend terrein. Muratori zag 
hethet als zijn taak om 'de grootse duisternis van de eeuwen der onwetendheid 
tott het licht der waarheid te brengen'.168 

Hett genealogisch onderzoek naar het Huis Este had Muratori tot nieuwe 
inzichtenn in het middeleeuwse verleden gebracht. Zo was uit zijn navorsin-
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genn vast komen te staan dat de meeste Europese adelgeslachten van Ger
maansee afkomst waren. Volgens de antieke voorstelling werden Germanen 
gelijkgesteldd met barbaren en om die reden lieten koninklijke en andere 
voornamee families zich liever op Trojaanse of Griekse afkomst voorstaan.169 

Hiervoorr bestond volgens Muratori geen enkele reden, want over adeldom 
-- dat wil zeggen krijgshaftigheid en deugdzaamheid - hadden ook de oude 
Germaansee volken beschikt. 

Uitt het genealogisch onderzoek naar de familie Este was duidelijk gewor
denn dat ook dit geslacht een Germaanse oorsprong had. Markies Albertus 
Azzoo (i) leefde 'onder Langobardische wet' en verklaarde zelf tot het volk 
vann de Langobarden te behoren.170 Bij een Langobard hadden veel lezers, 

afb.. 6. Een Langobard en Heruliër volgens de Weense arts Wolfgang Lazius 
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meendee Muratori, een bekende afbeelding uit een boek van de Weense 
artss en historicus Wolfgang Lazius voor ogen. Daarop is een grimmige en 
huiveringwekkendee man te zien, met een baard tot op zijn borst, een kaal
geschorenn achterhoofd en uitsteeksels op zijn knieën (afb. 6).171 Dergelijke 
voorstellingenn nu berustten op fabeltjes. Het trotse en woeste volk der Lan-
gobardenn had zich ooit vanuit het koude noorden naar zonniger regionen 
begeven.. Eenmaal gevestigd op het Apennijnse schiereiland kwamen zij -
onderr de gematigde Italiaanse hemel en door toedoen van het katholieke 
geloof-- tot bedaren. Hun koningen en koninginnen waren toonbeelden van 
vroomheidd en deugdzaamheid, die grootse werken achterlieten en milde, 
rechtvaardigee wetten uitvaardigden. Met Karel de Grote kregen de Lango-
bardenn weliswaar een andere koning, maar hiermee kwam geen einde aan 
hunn fortuin. Deze grote veroveraar stond hen immers toe te leven onder 
eigenn wetten.172 Meenden Bellarminus en Baronius dat de beschaving voort
kwamm uit het christendom, voor Muratori waren wetten en rechtspraktijk 
vann niet minder betekenis. 

Hett 'probleem der Langobarden' was door Machiavelli op de historio
grafischee agenda geplaatst.173 Deze had de ondergang van de Langobarden 
betreurdd omdat hiermee een einde was gekomen aan hun 'ruwe leven en 
vrijheid'' en tegelijkertijd de wereldlijke macht van de Kerk was toegenomen. 
Voorr Baronius diende de invasie van deze Germanen slechts één doel: door 
verdrijvingg van de zo mogelijk nog woestere Grieken maakten zij de weg vrij 
voorr de Franken en het pausdom. Muratori volgde in zijn herwaardering 
vann het Langobardische verleden goeddeels Bacchini. Korte tijd was deze 
monnikk geweest in Polirone, benedictijnerabdij bij Mantua, die Mabillon 
hadd bezocht gedurende zijn Italiaanse reis. In navolging van de mauristen 
wildenn Italiaanse benedictijnen de geschiedenis van hun orde en kloosters 
schrijven.. In dat kader nam Bacchini de geschiedenis van het klooster van 
Sann Benedetto di Polirone voor rekening.174 In zijn boek schreef hij dat de 
razernijj van de Langobardische invasie na enkele jaren was gevolgd door 
evenwichtigheidd en vroomheid. Onder de 'gematigde lucht van ons klimaat' 
hadd dit volk rechtvaardige wetten gemaakt. De vroomheid van de Lango
bardenn bleek uit de talloze stichtingen van kerken en kloosters. Hun bestuur 
wass zo succesvol geweest dat menig Italiaan na Karel de Grote op zowel 
politiekk als religieus gebied terugverlangde naar die tijd.175 In de inleiding 
vann zijn Istoria had Bacchini trouwens een pleidooi voor de studie der Mid
deleeuwenn gehouden. Zijn eigen tijd, schreef hij, aanschouwde met 'erudiet 
respect'' de Oudheid, maar met 'barbaars respect' werd daarentegen naar 
'meerr barbaarse tijden' omgekeken.176 
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ItaliaanseItaliaanse oudheden 

Opp 28 februari 1720 ontving Muratori een brief van de Leidse uitgever Pieter 
vann der Aa, waarin deze hem om manuscripten vroeg voor een van zijn 
publicaties,, de Thesaurus antiquitatum et historiarum Italiae (Schatkamer 
vann Italiaanse oudheden en geschiedenissen).177 Zes delen waren hiervan 
reedss geordend door Johannes Graevius, hoogleraar te Utrecht. Na diens 
doodd (in 1703) werd het werk uitgegeven en voortgezet door zijn leerling, de 
Utrechtse,, en later Leidse hoogleraar Pieter Burman.178 

Dee betreffende brief van Van der Aa was voor Muratori waarschijnlijk het 
momentt waarop hij zelfbesloot daadwerkelijk een verzameling van Italiaanse 
bronnenn in druk te geven.179 Voor onbepaalde tijd staakte hij het werk aan 
hett tweede deel van zijn Antichita Estensi. Al eerder had hij trouwens op 
dee noodzaak van zo'n editie had gewezen. De Anecdota Latina en Anecdota 
GraecaGraeca had hij willen laten volgen door Anecdota Italica  ̂ In een van de 
doorr hem gefingeerde brieven ter ondersteuning van zijn 'Eerste schetsen 
voorr een Republiek der Letteren in Italië' (van 1704) was voorts te lezen 
datt de paus (Clemens xi) een 'grote verzameling van geschiedschrijvers uit 
dee midden-tijden [tempi di mezzo]' aanbeval.181 Aan Francesco Arisi, die 
onderzoekk deed naar zijn geboortestad Cremona, schreef hij in 1710: 

UU zult hebben gemerkt in welk een grote duisternis de geschiedenis van 
Italiëë van 800 tot 1200 zich bevindt. Een van de grote verdiensten die 
menn kan verrichten ten behoeve van de gemeenschap van geleerden 
enn het vaderland is het verzamelen en publiceren van alle oorkonden 
enn oude [antichi] bronnen die door een gunstige speling van het lot 
uitt die tijden bewaard zijn gebleven.182 

Dergelijkee geluiden waren ook te horen geweest in de 'Beschouwingen over 
dee goede smaak', waarin de auteur het talent van Graevius had geprezen. 
Muratorii zag evenwel weinig in samenwerking met Van der Aa. Eenmaal 
begonnenn aan de editie van zijn bronnenverzameling - die de titel Rerum 
ItalicarumItalicarum Scriptores zou krijgen - legde hij Pier Caterino Zeno, broer van 
Apostolo,, uit waarom. Het was een slechte zaak als 'ultramontanen' pronkten 
mett Italiaanse veren.183 Bovendien verschilden volgens hem de opzet van 
beidee bronnenverzamelingen: de Thesaurus bevatte voor het merendeel 
geschriftenn van na 1500.184 

Reedss in 1699 had Apostolo Zeno hem toevertrouwd dat hij in navol
gingg van Meibom en Goldast, 'die Duitse historici hadden bijeengebracht', 
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rondliepp met de gedachte Rerum ïtalicarum scriptores hactenus dedsiderati 
(sic)) uit te brengen.185 Zeno zocht naar onuitgegeven Latijnse teksten, ge
schrevenn door Italianen, waarin de 'storia patria' werd verteld.186 Maar in 
17155 schreef hij Muratori dat hij veel van zijn oude plannen moeilijk ten 
uitvoerr kon brengen.187 In een brief aan Uberto Benvoglienti in Siena, ver
dedigerr van de primitieve schilderkunst,188 meldde Muratori dat Zeno door 
zijnn slechte gezondheid en andere werkzaamheden niet veel tijd had voor 
zijnn bronnenverzameling.189 

Tweee maanden nadat Muratori de brief van Van der Aa had ontvangen, 
liett hij de Leidse uitgever weten dat hij zelf een bronnenverzameling wilde 
publiceren.1900 Onmiddellijk hierna verzond hij brieven, onder anderen aan 
Benvoglienti,1911 met het verzoek om manuscripten op te sporen. Vier banden 
inin folio zouden, zo dacht hij aanvankelijk, voldoende zijn voor alle werken 
vann Italiaanse schrijvers uit de periode van 300 tot 1500.192 Zeno stelde hij 
eveneenss voorzichtig op de hoogte van zijn voornemen, in een brief waarin 
duidelijkk werd dat Scipione Maffei hem had toevertrouwd dat Zeno van 
zijnn project had afgezien.193 Nadat Muratori ter ore was gekomen dat Zeno 
manuscriptenn aan Van der Aa wilde toezenden, verzocht hij hem dringend 
dee voorkeur te geven aan zijn eigen verzameling, 'het werk van een Italiaan, 
datt ook geloofwaardiger en nuttiger is'.194 In deze brief maakte hij ook 
meldingg van de Bolognese bibliofiel Filippo Argelati, door wiens inzet te 
Milaann de Societa Palatina was opgericht, een aristocratisch genootschap 
datt de editie van de bronnenverzameling mogelijk maakte door financiële 
ondersteuning.1955 Na enige aarzeling zegde Zeno hem zijn medewerking 
toe.1966 Ook Pieter Burman en Muratori bleven elkaar ideeën en gegevens 
uitwisselen.197 7 

Eenn eerste opzet van de serie - de Rerum Ïtalicarum Scriptores (hierna 
RIS)RIS)196196 - deelde hij mee aan zijn opvolger in de Ambrosiana, Giuseppe 
Antonioo Sassi. De reeks zou alle geschiedenissen van Italië vanaf de val 
vann het Romeinse keizerrijk tot 1500 moeten omvatten. Zo'n onderneming 
zouu een grote eer voor Italië betekenen. Aan zijn correspondent legde hij 
vervolgenss een lijst van gedrukte en ongedrukte bronnen voor.199 

InIn 1723 verscheen het eerste deel van de RIS. In het voorwoord schreef 
Muratorii dat vrijwel alle Europese naties hun documentenverzamelingen 
haddenn (waarin ook de Middeleeuwen aan bod kwamen). Melding maakte 
hijj onder meer van de Scriptores rerum Brunsvicensium van Leibniz.200 Itali
anenn leken slechts geïnteresseerd in de Grieks-Romeinse Oudheid. Muratori 
rechtvaardigdee zijn editie op een drietal wijzen. Hij vond het van hoogmoed 
getuigenn om enkel aandacht te besteden aan het triomferende Italië. Ook 
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dee eeuwen waarin Italië onderworpen was door vreemde volken, 'die wij 
gewoonlijkk barbaren noemen', verdienden aandacht, aangezien de Italianen 
aann hen voor een groot deel hun oorsprong dankten. Vervolgens herhaalde 
hijj een argument dat hij eerder naar voren had gebracht in 'Over de perfecte 
Italiaansee poëzie' en zijn 'Beschouwingen over de goede smaak': barbarij 
hadd zich enerzijds ook in de Oudheid voorgedaan en anderzijds ontbrak 
hethet in de Middeleeuwen geenszins aan deugdvolle voorbeelden. Tot slot gaf 
Muratorii een derde motief dat de uitgave van de RIS rechtvaardigde. Door 
bestuderingg van de ruwe en ongelukkige eeuwen leerden de Italianen het 
welzijnn van de eigen tijd beter waarderen.201 Dit argument was eerder door 
Sigonioo verwoord.202 

Muratorii wilde aldus de geschiedenis van Italië in de periode van 500 
tott 1500 belichten. In de praktijk lag de nadruk vooral op Lombardije en 
Toscane.. Zoveel mogelijk geschiedenissen, waaronder ook kronieken in de 
Italiaansee taal, wilde hij verzamelen. Teksten die in dialect waren geschreven, 
werdenn (wellicht met het oog op het buitenlandse publiek) in het Latijn 
vertaald.. Nieuw was verder dat de serie uit zowel kerkelijke als wereldlijke 
bronnenn zou bestaan.203 Veel geleerde en hooggeplaatste personen vroeg 
hijj om manuscripten.204 Belangrijke medewerking gaven de monniken van 
Montecassino.205 5 

Niett altijd kreeg Muratori de verlangde medewerking, zeker niet in krin
genn rond Fontanini.206 Om conflicten met de Inquisitie vooralsnog te ver
mijdenn wilde hij pas aan het einde van de reeks een (anonieme) appendix 
opnemenn met teksten die in Rome suspect waren.207 Ofschoon zowel de 
Milanesee inquisiteurs als de Heilige Congregatie der Inquisitie welwillender 
tegenoverr het project stonden dan Muratori zelf dacht,208 was zijn behoed
zaamheidd begrijpelijk. Eerder had hij meegemaakt dat Girolamo Baruffaldi 
opp last van Clemens xi was verbannen, omdat hij voor Muratori docu
mentenn inzake de Comacchio-affaire had verzameld.209 Daarnaast kende hij 
hett lot van de jurist en historicus Pietro Giannone, die na publicatie van 
zijnn geschiedenis van Napels, waarin hij de wereldlijke macht van de Kerk 
bekritiseerde,, had moeten uitwijken naar Wenen.210 

Naastt enkele abdijen211 boden ook wereldlijke instanties tegenstand. De 
magistraatt van Lucca gaf geen toestemming tot publicatie van manuscrip
ten.2122 Stadsbesturen waren bang dat de oude kronieken onwelgevallige ge
gevenss aan het licht zouden brengen. Ook het hof van Savoie wilde niet dat 
documentenn die betrekking hadden op Piemonte elders werden gepubli
ceerd.. Om die reden kreeg Muratori geen inzage in de kroniek van Novalese 
(waarinn de openlegging van het graf van Karel de Grote door Otto m was 
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beschreven).. Slechts een deel van de kroniek was door Duchesne uitgegeven. 
Inn een brief aan Victor Amadeus n, koning van Sardinië, maakte Muratori 
meldingg van zijn activiteiten om 'alle oude [antichi] schrijvers die tussen 
5000 en 1500 leefden en over Italië schreven' te verzamelen en uit te geven. 
Piemontesee kronieken ontbraken tot dusver. De koning probeerde hij over 
tee halen om de kroniek van Novalese vrij te geven. 'Geen enkele verborgen 
bedoelingg en geen enkele gedachte om een bepaalde vorst te bevoordelen, 
heeftt mij tot een zo grootse onderneming gebracht,' schreef hij. 'Het gaat mij 
slechtss om de eer van Italië en de roem der letteren.'213 De koning beloofde 
medewerking.1144 Drie jaar later kon Muratori de kroniek van Novalese in 
drukk geven.215 Bij de uitgave van de RIS kreeg hij veel ondersteuning van 
Sassii en Orazio Bianchi, rechtsgeleerde en lid van de Societè Palatina.216 

Evenalss zijn vice-bibliothecaris Gherardi hielpen zij hem bij de transcripties 
enn correcties.217 

Bijj het jaar 1500 lag de grens omdat het aantal geschiedenissen vanaf dat 
jaarr onafzienbaar was. Voor de terminus post quem gaf hij in het voorwoord 
geenn rechtvaardiging. Wel gaf hij een verantwoording van zijn werkwijze. 
Sommigee bronnen gaf hij niet integraal uit. Het was naar zijn oordeel bij
voorbeeldd weinig zinvol om de plichtmatige beschrijving van het ontstaan 
vann de wereld, die in veel werken voorkwam, telkens te herhalen. Menig lezer 
zouu zich daarnaast verwonderen over de keuze van teksten die men eigenlijk 
geenn geschiedenis mocht noemen. Zij waren in alledaagse stijl geschreven en 
toondenn 'niets van de duistere heiligdommen der mensen'. Die eenvoudige 
manierr van vertellen had volgens Muratori echter zo zijn voordelen. Door 
eenn gebrek aan kunst en gekunsteldheid werd de waarheid niet verdon
keremaandd en werden dingen beschreven die geleerde tijdgenoten zouden 
weglaten,, ofschoon ze interessante inzichten bevatten.218 In een brief aan 
Arisii schreef hij: 'Aan hedendaagse schrijvers die oude zaken uit de doeken 
doen,, moeten we niet zomaar geloof schenken. Een barbaars schrijvertje van 
vroegerr is meer waard dan een barbaarse betweter uit onze tijd.*219 

Mett de editie van de RIS, die van 1723 tot 1738 in druk zouden verschijnen, 
gingenn wensen in vervulling die Muratori reeds aan het begin van de eeuw 
hadd geuit. Italië had nu de bronnenverzameling waarover andere naties reeds 
langg beschikten.220 Daarmee was de Italiaanse erudizione op Europees niveau 
gebracht.. 'Het grote werk, dat U aan het daglicht heeft prijsgegeven,' berichtte 
Montfaucon,, 'zal U in heel Europa beroemd maken.'221 Muratori zelf meldde 
datt zijn verzameling een stimulans was geweest voor uitgave van de Rerum 
[Gallicarum[Gallicarum et] Francicarum Scriptores door de Franse mauristen.222 Ook een 
anderee wens was in vervulling gegaan. In zijn correspondentie met geleerden 
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overr vrijwel heel Italië, waarin hij hen om manuscripten en raadgevingen 
vroeg,, gaf hij daadwerkelijk gestalte aan een Republiek van Geleerden in 
Italië. . 

Inn de achtentwintig delen van de RIS - met meer dan tweeduizend on
uitgegevenn kronieken, oorkonden en andere documenten - ontvouwde zich 
stapp voor stap de Italiaanse geschiedenis, vanaf 'het koninkrijk der Goten' 
(doorr middel van Jordanes' Geschiedenis van de Goten) en de overwinning 
vann de Langobarden (via Paulus Diaconus' Geschiedenis van de Langobar-
den)den) tot aan de opkomst en consolidatie van vorstendommen, stadstaten en 
republiekenn in de Late Middeleeuwen. De reeks was op verzoek van Mu-
ratorii zelf rijk geïllustreerd, opdat 'ook de onwetenden de boeken zouden 
kopen'.2233 Maar tot een interpretatie van die teksten - en van andere bron
nen,, met name oorkonden en munten - kwam het in een ander project, de 
AntiquitatesAntiquitates Medii Aevi.224 

MiddeleeuwseMiddeleeuwse Antiquitas 

Hett historisch genre van de 'antiquitates' of oudheden was veelvuldig in de 
Grieksee en Romeinse Oudheid beoefend. In de Antiquitates return humana-
rumrum et divinarum, een werk dat goeddeels verloren is gegaan, onderscheidde 
dee Romeinse geleerde Marcus Terentius Varro vier soorten van 'antiquitates': 
publieke,, particuliere, religieuze en militaire oudheden. Ging het bij de 'his-
toria'' om een literaire en politieke geschiedenis in chronologische orde, bij 
hethet 'antiquarisch' of oudheidkundig onderzoek ging het om een statische en 
systematischee beschrijving van oude instituties, religie, recht en financiën, 
mett als doel de gewoonten van vroeger tot leven te brengen. 

Beidee genres genoten ten tijde van het humanisme populariteit. Soms 
werdenn ze door een en dezelfde persoon toegepast, zoals door Flavio Biondo 
diee 'historiae' schreef. Daarnaast schreef hij antiquarische studies, waaron
derr Rotna triumphans, met opstellen over het leven van de Romeinen. De 
humanistenn beoogden met hun oudheidkundig onderzoek een reconstruc
tiee van de zeden in de Oudheid. De Italiaanse antiquaren van de zeventiende 
enn achttiende eeuw zagen zichzelf veelal als leerlingen van Galilei. Zij pro
beerdenn diens empirische methode toe te passen op de humaniora. Dat 
hieldd in dat zij zoveel mogelijk authentieke bronnen - niet alleen originele 
teksten,, maar ook voorwerpen als munten, zegels en aardewerk - aan het 
lichtt wilden brengen. Daarnaast stelden zij zichzelf ten doel de bronnen op 
hunn betrouwbaarheid te beoordelen.225 Muratori had vooral bewondering 
voorr de Romeinse antiquiteiten van Roszfeld.226 
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Inn Italië had het begrip 'antiquitas' sedert de Renaissance nadrukkelijk 
betrekkingg op de (Grieks-)Romeinse Oudheid. Petrarca noemde de perio
dee vóór Constantijn de Grote antiqua. De door de pausen aangestelde 
Commissarioo delFAntichita legde zich toe op de Romeinse archeologie. En 
decoratiess in de klassieke stijl werden aangeduid met de term all'antica.227 

Bijzonderr in het geval van Muratori was dat hij, in tegenstelling tot Italiaanse 
humanistenn en antiquaren, de studie van de 'antiquitates> niet langer betrok 
opp de Oudheid, maar nadrukkelijk op de Middeleeuwen. 

Diee combinatie vervulde Charles de Brosses, zoals geciteerd aan het 
beginn van dit hoofdstuk, met weerzin.'... ik kan er werkelijk niet toe komen 
dee naam antiquiteit te geven aan alles wat met die smerige eeuwen van 
onwetendheidd te maken heeft,' schreef de Franse staatsman toen hij Muratori 
mett een bezoek vereerde. Overigens speelde ook Bacchini met de gedachte 
omm 'antichita medievali' te behandelen. In de inleiding van zijn 'Geschiedenis 
vann het Benedictusklooster te Polirone'' schreef hij dat het stof der archieven 
velee schatten verborg, waarmee onder meer bestuur en leenwezen, muntslag, 
rechtspraak,, kunsten, landbouw, kleding, wetten en andere middeleeuwse 
gebruikenn konden worden opgehelderd.228 

Wanneerr Muratori sprak van 'antichi documenti' (oude documenten) 
konn die ouderdom betrekking hebben op de Griekse, Romeinse, Byzantijnse 
off middeleeuwse geschiedenis.229 Aan Genesio Ambrogio Calchi in Lucca 
vroegg hij om 'antichi documenti' waarmee hij de barbaarse eeuwen wilde 
illustreren.. Het ging hierbij om materiaal uit de periode van 600 tot 1200 ten 
behoevee van de 'erudizione antica'.230 In een brief aan Giuseppe Tiraboschi 
sprakk hij van 'antieke inscripties, hetzij van de Romeinen, hetzij uit de bar
baarsee eeuwen'.231 Reeds in de Antichitö Estensi had hij trouwens 'antiquiteit' 
inn verband gebracht met het middeleeuwse verleden. Muratori benadrukte 
dee 'antiquitas' van de Middeleeuwen en daarmee - evenals Maffei232 - de con-
tinuïteitsgedachtee tussen Oudheid en Middeleeuwen: 'Of we nu afstammen 
vann de oude Italièrs, Romeinen, Goten, Langobarden, Franken of Duitsers,' 
schreeff hij in de inleiding van de Antiquitatesy 'steeds vervolgen we onze 
geschiedenis,, als we de daden en gewoontes van barbaarse tijden opsporen. 
Evenzoo is het een plezier om de continue opeenvolging van onze voorouders 
voorr ogen te zien.'233 

Dee continuïteitsgedachte maakt misschien begrijpelijk waarom Muratori 
weinigg leek tee voelen voor het begrip 'Middeleeuwen'. Anders dan Leibniz 
gebruiktee hij de term zelden.234 De schrijver was trouwens in het algemeen 
spaarzaamm in het aangeven van tijdsaanduidingen. Tot de jaren dertig van 
dee achttiende eeuw sprak hij in zijn brieven nimmer van 'midden-tijden'. 
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OokOok werd de aanduiding vrijwel nooit gebruikt door zijn corresponden
ten.2355 In de 'Beschouwingen' naar aanleiding van Fontanini's geschrift over 
Comacchioo (1708) sprak hij voor de eerste maal van 'tempi di mezzo'.236 In 
allee geschriften die zouden volgen, inclusief de opstellen in de Antiquitates, 
voerdee hij begrippen als 'medium aevum', 'mezzana eta' en 'secoli di mezzo' 
slechtss in een enkel geval op. Eenmaal sprak hij van de 'zogenaamde Mid
deleeuwen'.2377 Muratori gaf de voorkeur aan meer neutrale uitdrukkingen 
alss 'antichi secoli' of'vecchi secoli' (oude eeuwen), waaronder zonodig ook 
dee Oudheid kon worden verstaan.238 

Daarnaastt gebruikte hij omschrijvingen als 'secoli barbari (barbaarse 
eeuwen),, 'secoli rozzi' (ruwe eeuwen), 'tempi oscuri' (duistere eeuwen), 'se
colii di ferro' (ijzeren eeuwen) en 'secoli bassi' (lage eeuwen), die nochtans 
betrekkingg hadden op verschillende aspecten en perioden binnen het mid
deleeuwsee tijdvak. Regelmatig terugkerende zinnen als 'die eeuwen, die wij 
barbaarss plegen te noemen' maakten duidelijk dat hij soms twijfelde aan de 
geldigheidd van dergelijke omschrijvingen.239 Met deze groep uitdrukkingen 
wildee Muratori vooral de vooruitgang die in de moderne tijd was bereikt 
tott uitdrukking brengen.240 Want hij was in geen geval een romanticus, als 
bijvoorbeeldd Görres en Pugin na hem. 

Voorr Muratori vormden de Middeleeuwen geen afgebakende historische 
periodee die een motivatie ab intra kende. Dat hij zijn onderzoekingen in het 
jaarr 500 begon, had te maken met de omstandigheid dat de Oudheid reeds 
tee uit en te na was beschreven. En dat hij zich (in de RIS en Antiquitates) 
beperktee tot het jaar 1500 kwam door de overvloed aan bronnen in de periode 
hierna.241 1 

Muratori'ss plan om 'antiquitates medii aevi' samen te stellen dateerde 
vann omstreeks 1714. In zijn autobiografische brief aan de graaf van Porcia 
schreeff hij dat hij na zijn grand tour door Italië, waarbij hij een groot aantal 
documentenn had verzameld, het idee kreeg om in navolging van zijn Anti-
chitachita Estensi een boek over Italiaanse oudheidkunde samen te stellen. Daarbij 
wildee hij ingaan op bestuursvormen, vonnissen, contracten, krijgsvoering, 
bisdommen,, abdijen, hospitalen, republieken, facties, munten, lenen, allodia 
enn vele andere kwesties. Vooralnog was hij hiertoe om gezondheidsredenen 
niett in staat.242 Het voornemen om de gewoonten uit de midden-eeuwqn 
('secolii di mezzo') te beschrijven, had hij eveneens aan Leibniz kenbaar ge
maakt.2433 Uiteindelijk zou hij acht opstellen voltooien, bestemd voor het 
tweedee deel van de Antichita Estensi, die echter in deze vorm ongepubliceerd 
zoudenn blijven.244 

Laterr speelde hij met het idee om antiquarische opstellen toe te voegen aan 
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zijnn RIS. In een brief aan de rechtsgeleerde Francesco d'Aguirre vroeg hij hem 
omm oude ('antichi') oorkonden en andere documenten om de geschiedenis 
enn zeden van oude ('vecchi') tijden te verlichten. Aan het einde van zijn 
verzamelingg - de RIS - hoopte hij een of twee delen te kunnen opnemen 
mett verschillende dissertaties om 'de duisternis van de ruwe eeuwen op te 
helderen'.245 5 

Inn 1728 schreef hij Burman dat hij» in vervolg op de RIS, in een nieuw 
werkk de zeden van de Middeleeuwen wilde belichten.246 Vermoeid door de 
velee laatmiddeleeuwse kronieken die hij voor zijn bronnenverzameling had 
doorgeworsteld,, wilde hij zich gaan toeleggen op oudheidkundige onder
zoekingen,, waarbij de periode vóór 1200 centraal stond.247 De Antiquitates 
werdenn uiteindelijk door de Societa Palatina uitgegeven in de jaren 1738-
1742.. Opnieuw vreesde Muratori dat de 'inquisitie van een of ander land' 
publicatiee zou willen verhinderen.248 Het eerste deel was opgedragen aan 
Frederikk Augustus, keurvorst van Saksen en koning van Polen, de overige 
delenn aan diens zonen. Door een huwelijk met Maria Josepha, dochter van 
Amaliaa Wilhelmina, zus van Charlotte Felicitas, was Frederik Augustus gepa
renteerdd aan het Huis Este.249 De dedicatie leverde Muratori een aanzienlijke 
schenkingg van de koning-keurvorst op.250 

Dee inleiding van de Antiquitates was in vertrouwde apologetische termen 
gesteld.. Met de barbaarse invasies was Italië niet veranderd in een Libische 
woestijn.. Met name de Langobarden had het niet ontbroken aan grootsheid, 
zielskrachtt en rijkdom. Daarnaast hadden ook de Romeinen oorlogen, 
opstanden,, monsterlijke keizers en ondeugden gekend. 'Waarom moeten 
wee dan zoveel achting en genegenheid hebben voor die tijd, en waarom niet 
voorr de tijden die hierna kwamen?' Er waren voldoende redenen om de 
erudizioneerudizione te betrekken op de Middeleeuwen. Aan de bestudering van dit 
tijdvak,, dat nog grotendeels in duisternis was gehuld, viel meer eer te behalen 
dann aan de uitgekauwde studie van de Oudheid. En religieuze, politieke en 
persoonlijkee zeden wortelden niet in de Romeinse tijd, maar hadden hun 
oorsprongg in de Middeleeuwen. Door belichting van die tijd konden 'de 
bronnenn en oorzaken van hedendaagse zaken' worden blootgelegd. 

Grotee eer kwam de historicus Carlo Sigonio toe. Hij had het tijdvak met 
grotee eruditie behandeld en dankzij hem waren steeds meer geleerden de 
'barbaarsee eeuwen' gaan belichten.251 Gedetailleerder ging hij in op de ver
dienstenn van Sigonio bij gelegenheid van de uitgave van diens verzamelde 
werkenn in de jaren 1732-1737. Muratori schreef in dit verband de biografie 
vann zijn voorganger. Hij waardeerde Sigonio om zijn visie, stijl en 'ars critica'. 
Vóórr hem hadden slechts enkele Italianen de geschiedenis van Italië vanaf de 
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vall van het Romeinse rijk beschreven. Ten behoeve van De regno Italiae> dat 
begonn met de komst van de Langobarden (en eindigde in het jaar 1286), had 
Sigonioo onuitgegeven kronieken en oorkonden uit vele openbare en parti
culieree archieven geraadpleegd. Het werk was alleen al belangrijk omdat vele 
doorr hem uitgegeven bronnen in de loop der tijd verloren waren geraakt.252 

Dee afzonderlijke dissertaties van de Antiquitates werden van een korte 
inleidingg voorzien. Daarna volgden vele oorkonden en andere documenten 
'betreffendee de eruditie van de barbaarse eeuwen'.253 Grote waarde hechtte 
Muratorii aan de omvangrijke en rijkelijk geïllustreerde zevenentwintigste 
dissertatiee over middeleeuwse munten. Hiervoor had hij vele geleerden om 
informatiee gevraagd.254 

InIn 1748 begon Muratori aan een Italiaanse omzetting en grondige bewer
kingg van de Antiquitates onder de titel Dissertazioni sopra Ie antichita Italiane. 
Volgenss de titel hadden de Dissertazioni dus betrekking op 'Italiaanse oud
heden'.. Het begrip Middeleeuwen kwam (anders dan in de Antiquitates) 
niett meer voor in de titel. De veelal integraal in de Antiquitates gedrukte 
bronnenn werden in de Dissertazioni in verkorte vorm weergegeven. Verder 
warenn de Dissertazioni meer betogend van opzet. Terwijl Muratori hieraan 
werkte,, werd hij door de dood overvallen.255 Gherardi bewerkte de zeven
tigstee dissertatie en het laatste deel van de negenenzestigste. Ten onrechte 
iss wel van een Italiaanse Vertaling' van de Antiquitates gesproken. Stonden 
inn de Antiquitates de bronnen centraal, in de Dissertazioni overheerste de 
betoogtrant. . 

Inn de vijfenzeventig Italiaanse dissertaties verwees Muratori geregeld naar 
eerderee werken, ook naar zijn in 1744 gepubliceerde Annali d'Italia. In de Dis-
sertazionisertazioni gaf hij aldus voor de laatste maal zijn visie op de Middeleeuwen. De 
eerstee dissertaties hadden het koninkrijk Italië tot onderwerp. Odoaker was 
dee eerste die de titel koning had aangenomen. Hij was daarmee de grond
leggerr van het koninkrijk Italië.256 Gelukkig was zijn wrede regering niet van 
all te lange duur geweest. De Herulische vorst moest het veld ruimen voor 
Theodorikk de Grote. Deze Ostrogotische koning overtrof menig Romeins 
keizerr in moed, wilskracht, goed bestuur en beschaving. Rechtvaardigheid 
enn vrijgevigheid waren de kenmerken van Theodoriks regering.257 Onder 
hett Gotische bewind maakten de letteren in Italië een bloei door, vooral 
dankzijj de werken van de filosoof Boëthius, de retorici Ennodius en Cassi-
odorus,, en de dichters Arator en Venantius Fortunatus. Ten onrechte had 
hett woord 'gotisch' in de bouwkunst en de handschriftkunde een slechte 
klankk gekregen.258 Ook Maffei en Bacchini hadden zich positief uitgelaten 
overr Theodoriks bouwkunst.259 
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InIn zijn oordeel over de Langobarden zette Muratori de lijn voort die hij 
inn de Antichitö Estensi had uitgezet. Rechtvaardigheid en vrede vielen het 
Italiaansee volk ten deel onder de Langobardische koningen.260 Uitdrukkelijk 
verzettee hij zich tegen het anti-Langobardische standpunt dat door pro-
Romeinsee historici als Baronius was ingenomen. Deze Germanen hadden 
dee paus met hartstocht verdedigd tegenover de iconoclasten uit Byzantium. 
Dee bezetting van het exarchaat van Ravenna en de stad Rome was dan ook 
ingegevenn door hun weerzin jegens de Grieken.261 

Hett koninkrijk Italië was vervolgens in handen geraakt van Franken 
enn Saksen. Onder de Saksische heerser Otto m, omstreeks het jaar 1000, 
begonn stilaan een nieuwe periode in de Italiaanse geschiedenis.262 Anders 
dann Sigonio263 meende hij dat tijdens Otto's minderjarigheid de steden in 
eenn verlangen naar 'libertas' in opstandd waren gekomen. Door de groeiende 
machtt van de communes bestond er geen interesse meer in het koningschap. 
Omm conflicten tussen Italiaanse territoria te voorkomen, liet men de keuze 
vann de koning graag over aan Duitse keurvorsten. Maar de belofte van 
vrijheid,, gewekt door de opkomst van de steden, werd in geen geval waar 
gemaakt.. De steden begonnen oorlogen te voeren ter uitbreiding van hun 
grondgebied.. Daarnaast raakte het leven ontregeld door de twisten tussen 
Welfenn en Ghibellijnen, en door de groeiende kloof tussen adel en volk. 
Muratori'ss sympathie lag overduidelijk bij de vorsten die zich in de Late 
Middeleeuwenn manifesteerden. Onder hen ging zijn waardering uit naar 
degenenn die zich daadwerkelijk bekommerden om het volk.264 

Naa behandeling van het koninkrijk Italië en de opkomst van steden en 
vorstendommenn ging Muratori - in een derde sectie - over op de geschiedenis 
vann het christendom in de Middeleeuwen. In de tiende eeuw trad het verval 
in,, toen bisschoppen meer temporele macht kregen. Als er sprake was van 
devotie,, dan ging die toch vooral uit naar 'Regina Pecunia'. Simonie was de 
gewoonstee zaak van de wereld en het celibaat werd veelal niet gerespecteerd. 
Dee grootste kwaal was evenwel het bijgeloof dat voortkwam uit sluwheid, 
slechtheidd en onwetendheid. Maar er was geen enkele reden om minachtend 
opp die eeuwen neer te kijken. Want ook in het heden waren er 'ruwe mensen' 
diee meenden dat je op vrijdag beter niet kon reizen. Verbeteringen hadden 
zichh voorgedaan in de dertiende eeuw met de opkomst van de bedelorden 
enn in de zestiende eeuw als gevolg van het Concilie van Trente.265 

Dee Dissertazioni bleven niet beperkt tot politieke en religieuze aspecten. 
Hett werk omvatte een breed cultuurhistorisch spectrum waarbij het licht 
viell op onder meer handel, muntslag, kleding, letteren, kunsten, de situatie 
vann de vrijen en onvrijen, en de positie van vrouwen in de Middeleeuwen. 
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Veell van de in de dissertaties behandelde thema's liet de schrijver in de 
Romeinsee tijd beginnen. Daarbij hanteerde hij dikwijls een lexicale invals
hoek.. Zo kreeg de Romeinse 'notarius' een opvolger in de Langobardische 
'scriba'' en Frankische 'cancellarius'.266 Op die wijze legde Muratori een ver
bandd tussen Oudheid en Middeleeuwen. Ook in geval van de kunsten en 
ambachten,, die in de tijd van Grieken en Romeinen tot rijpheid waren geko
men,, bestond tot op grote hoogte continuïteit. 'Arti' waren in het algemeen 
noodzakelijkk voor de mens, ze dienden het gemak en verschaften plezier. 
Beidee eerste karakteristieken waren zonder meer van toepassing op de Mid
deleeuwen.. Er waren in deze periode immers vaardige ambachtslieden. En 
doorr uitvindingen, zoals de bril, werd het leven er een stuk gemakkelijker op. 
Maarr de middeleeuwers bouwden ook kerken en andere monumenten die 
eenn lust voor het oog waren, al bereikten zij daarbij nimmer de verfijndheid 
vann Grieken en Romeinen.267 

Somss werden antieke instellingen en gewoonten na verloop van tijd weer 
ingevoerd.. Met de aanstelling van markiezen, die het gezag in grensgebieden 
moestenn uitoefenen, oriënteerden de Franken zich volgens Muratori op het 
Romeinsee systeem van 'duci limitanei'.268 En vanaf de tiende eeuw werd het 
Romeinsee gebruik van achternamen weer toegepast.269 

Inn verschillende 'dissertazioni' bestreed Muratori opnieuw degenen die 
dee Oudheid op een onbereikbaar voetstuk plaatsten. Hierbij borduurde hij 
onderr meer voort op taalkundige en etymologische inzichten die hij in de 
PerfettaPerfetta Poesia had aangeroerd. Een zuivere Latijnse taal, gesproken in alle 
provinciess van het Romeinse rijk, had nimmer bestaan. Ook na de val van het 
keizerrijkk bleef het Latijn zich ontwikkelen.270 Onder invloed het Germaans 
gingenn de Italianen bijvoorbeeld lidwoorden gebruiken. In navolging van 
Castelvetroo opperde Muratori dat de Italiaanse lidwoorden uit de Latijnse 
voornaamwoordenn 'ille' en 'üla' waren ontstaan. Het was zinloos om zich 
tegenn dergelijke ontwikkelingen te verzetten. Uitdrukkelijk bekritiseerde hij 
dee geleerden die zich schaamden voor de 'barbaarse' afkomst van Italiaanse 
woorden.271 1 

InIn enkele opzichten waren de Middeleeuwen in de ogen van Muratori 
zelfss superieur aan de Oudheid. Grote bewondering had hij voor het systeem 
vann de 'missi dominici' dat door Karel de Grote in Italië was geïntroduceerd. 
Dezee 'zendgraven' zagen toe op het gedrag van gouwgraven, hertogen en 
markiezen,, maar ook op dat van de geestelijken: 'Wat beschikten de oude 
heerserss over mooie en wijze reglementen. En dan gelooft men algemeen 
datdat die tijden vol van barbarij waren.'272 Niet enkel in bestuurlijk, maar ook 
inn juridisch opzicht leverden de Middeleeuwen waardevolle perspectieven 
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op.. In de middeleeuwse rechtspraak konden geschillen veel sneller worden 
afgewikkeld,, omdat die niet de talloze subtiliteiten en nuances van het 
Romeinss recht kende. Voorts had men in de Middeleeuwen (tot aan de 
receptiee van het Romeins recht), en anders dan in de Romeinse periode en 
Muratori'ss eigen tijd, geen last van het fideï-commis dat enkel de beurzen 
vann advocaten en pleitbezorgers spekte. Met instemming citeerde hij Plato: 
'Naarmatee er meer wetten gelden, zullen er meer geschillen zijn.*273 

Vann de middeleeuwers kon men bovendien veel leren als het ging om 
medelevenn jegens de armen. Meer dan Muratori's tijdgenoten beseften de 
mensenn in die eeuwen dat aalmoezen ten behoeve van de armen het lot 
vann de overledenen in het hiernamaals konden verlichten. De tijden waren 
echterr zo veranderd dat armenhuizen, onderhouden door kloosterlingen, 
nergenss meer waren te vinden. Een voorbeeld van 'caritas', die de Romeinse 
heidenenn niet hadden gekend, was de broederschap. De leken die zich in deze 
instellingenn verenigden, probeerden door middel van aalmoezen noden van 
dee armen te lenigen.274 

Muratori'ss waarderende opmerkingen over de Middeleeuwen en kritiek 
opp de eigen tijd waren uitingen van een christelijk geïnspireerd en gema
tigdd verlichtingsdenken, dat vooral tot uiting kwam in zijn pragmatische 
-- sociaal-politieke en moraal-theologische - geschriften. 

TussenTussen Verlichting en Middeleeuwen 

InIn 1714 publiceerde Muratori zijn boek Del governo delle peste (Over het 
regulerenn van de pest). Aanleiding voor het geschrift was de pestepidemie 
diee een jaar eerder in Hongarije en Oostenrijk was uitgebroken. Op basis 
vann middeleeuwse kronieken, vooral die van Matteo Villani, kwam Muratori 
tott de conclusie dat de pest doorgaans negen tot twaalf maanden aanhield 
enn door interne factoren - miasmen (vooral de stank van kadavers) of 
ondervoedingg (bij hongersnoden) - werd veroorzaakt.275 Hij veroordeelde 
degenenn die het kwaad toeschreven aan heksen of joden. Evenmin kon 
hijj begrip opbrengen voor degenen die met een beroep op het christelijk 
gelooff lijdzaam toekeken. Want de geschiedenis leerde dat er wel degelijk 
maatregelenn waren te nemen, met name het in quarantaine plaatsen van 
personenn die mogelijk door de pest waren besmet.276 

Inn het eerste deel ('governo politico') bepleitte hij allerhande maatrege
len.. Zo moesten de burgers, wanneer de pest was uitgebroken, de vrijheid 
hebbenn om zich in hun buitenhuizen terug te trekken, mochten handelaren 
geenn zaken meer doen met vreemdelingen, moesten buiten de stad openbare 
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begraafplaatsenn worden ingericht en diende de magistraat grotere bevoegd
hedenn te krijgen. In het tweede deel ('governo medico') adviseerde Muratori 
geneeskundigenn om moed en onverschrokkenheid te tonen. Vanuit het besef 
datt geen enkel medicijn geheel afdoende was, gaf hij vervolgens een overzicht 
vann geneesmiddelen. Het geloof, zo betoogde hij in het derde deel ('governo 
ecdesiastico'),, bleef een onmisbare bron van hoop. De geestelijkheid moest 
medelijdenn en behulpzaamheid tonen. Ofschoon het nuttig was zich tot 
dee heiligen te richten, moest het daarbij niet om oppervlakkige vroomheid 
gaan.. Gebeden en offerten moesten geschieden vanuit oprechte liefde voor 
God.. De ware manier waarop men de zaligen in de hemel kon aanroepen, 
wass door berouw te tonen, boete te doen en deugden te beoefenen die God 
enn de heiligen welgevallig waren. Ook voor leken waren in tijden van nood 
takenn weggelegd. Zij moesten lekenbroederschappen oprichten. De leden 
moestenn onder meer zieken bezoeken, aalmoezen verzamelen en de artsen 
onderhouden.277 7 

Muratori,, op tweeëntwintigjarige leeftijd afgestudeerd in utroque iure, 
hadd in de controverse rond Comacchio en bij de uitgave van de Langobardi-
schee wetten in de RIS belangstelling behouden voor het recht. In Dei difetti 
delladella giurisprudenza (Over de tekortkomingen der rechtspraktijk) bestreed 
hijj de opvatting dat met de Langobarden een einde aan de Romeinse wetten 
zouu zijn gekomen. Deze visie was ten onrechte verkondigd door twaalfde-
eeuwsee juristen die zich heroriënteerden op het Romeinse-Justiniaanse recht. 
Dee legisten miskenden echter de 'eruditie der barbaarse eeuwen'. Met ge
bruikmakingg van Romeinse elementen schiepen de Langobarden een eigen 
recht,, waaraan de Franken het hunne zouden toevoegen.278 De Langobarden 
kendenn heldere en eenvoudige wetten, waarop weinig uitzonderingen be
stonden.. 'En wij noemen de Langobarden en Franken barbaren. Sommigen 
hebbenn hun wetten zelfs als dom bestempeld, ofschoon ze goed en lofwaar
digg zijn.' Want door de eenvoud van het recht konden graven en 'missi' snel 
eenn vonnis vellen. Met de receptie van het Romeins recht na 1100 had de 
sofisterijj - 'de bombastische methode van de Ouden' - haar intrede gedaan. 
Conflictenn sleepten zich sindsdien eindeloos voort en aan deze kwaal was in 
Muratori'ss eigen dagen geen einde gekomen. De Modenese geleerde bepleitte 
inn zijn boek een 'middeleeuwse' oplossing, dat wil zeggen een codificatie van 
rechtsregelss op eenduidige en eenvoudige wijze.279 

Zowell de kerkelijke als de burgerlijke geschiedenis was nuttig voor het 
welzijnn van de staat, schreef Muratori in zijn boek Della Pubblica Felicita 
oggettooggetto de' buoni Principi (Over het algemeen geluk als oogmerk voor goede 
vorsten).. De geschiedenis was 'meesteres van de praktijk', in zoverre zij in het 
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handelenn van personen uit het verleden toonde wat de theorie onderwees. 
Kenniss van de voorbije wereld kon in niet geringe mate bijdragen aan een be
terr bestuur van de staat. Geen onderdeel van de geschiedschrijving was meer 
tee prijzen dan de levensbeschrijvingen van grote figuren. Martelaren, heilige 
maagden,, grote geleerden en rechtvaardige vorsten waren voorbeelden van 
hethet goede leven.280 

Dee felicitas publica, opschrift van Romeinse munten onder Trajanus en 
Constantijn,, was in een staatsverband bereikt als eenieder zich gelukkig kon 
noemen.. Daartoe moest een goede vorst deugdzaamheid (vooral barmhar
tigheid,, gematigdheid, moed en bescheidenheid) bezitten en liefde tegenover 
zijnn onderdanen betuigen. In plaats van de machiavellistische raison d'état 
propageerdee Muratori een 'ideale felicitario'. Niet de macht van de soeve
rein,, maar welzijn en rechten van zijn onderdanen dienden centraal te staan. 
Dee vorst moest rechtvaardige wetten uitvaardigen en toezicht houden op 
hethet gedrag van edelen en geestelijken.281 Eigentijdse voorbeelden van goede 
heerserss waren in zijn ogen Lodewijk xiv,282 tsaar Peter de Grote en koning 
Victorr Amadeus n.283 

Spilzuchtt en verkwisting waren het doelwit van Muratori's kritiek. De 
modee van het epicurisme was door 'ultramontanen' in Italië geïntroduceerd 
enn in dit opzicht noemde hij zichzelf nadrukkelijk 'laudator temporis acti'.284 

Wantt onder de barbaren was het koninkrijk Italië van de luxe, die het 
roemrijkee Romeinse rijk had gesloopt, verschoond gebleven. De kwaal deed 
opnieuww zijn intrede toen Fransen in de dertiende eeuw Napels en Sicilië 
inn handen kregen. Een overdaad aan pracht en praal was in het bijzonder 
verderfelijkk voor jonge edellieden: 'Hoe kan iemand die niet geleerd heeft 
zichzelff te besturen anderen besturen?' In de barbaarse eeuwen bespeelden 
jongerenn tenminste nog muziekinstrumenten en legden zij zich toe op 
steekspelenn en de jacht. In Muratori's eigen tijd hielden jonkers zich echter 
onledigg met het maken van hun toilet, waarbij zij 'hun manen schikten met 
vrouwelijkee maniertjes'.285 

OokOok in een ander opzicht konden bestuurders lessen trekken uit de 
geschiedenis.. Een vorst die louter vertrouwde op zijn ministers en andere 
dienaren,, en die zijn oor niet te luister legde bij zijn onderdanen liep ernstige 
gevaren.. De kans was immers groot dat hij verstoken bleef van de waarheid. 
Enn onwetendheid belette hem de juiste maatregelen te nemen. In dit op
zichtt hadden de barbaarse eeuwen, 'die wij gewoonlijk met geringschatting 
betrachten,, als we ze al niet bespotten', goede reglementen gekend. Hierbij 
doeldee Muratori andermaal op de 'missi', die vanaf Karel de Grote toezicht 
hieldenn op de geestelijkheid en alle bestuurders in de provincies en steden. 
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Dergelijkee visitatoren konden ook hun nut bewijzen voor het heden. Zij 
moestenn er bijvoorbeeld op toezien dat er niet te veel geestelijken waren, 
zodatt de kerkelijke inkomsten ten goede kwamen aan degenen die ze het 
hardstt nodig hadden: de behoeftigen. Het systeem hoefde ook niet veel te 
kosten.. De Frankische keizers hadden vastgelegd dat slechts het voedsel en 
rijtuigg van de 'missi' uit belastingopbrensten moesten worden bekostigd.286 

Enigee tijd liep Muratori overigens rond met het plan een boek te schrijven 
overr de 'hervorming van de geestelijkheid' De bezittingen van reguliere en 
seculieree geestelijken wilde hij beperken. Zonodig konden bepaalde klooster
ordenn worden afgeschaft. Een dergelijk werk zou hij echter nooit schrijven, 
mogelijkk omdat een ander, Daniele Concina, hem hierin was voorgegaan.287 

InIn Muratori's moraaltheologische verhandelingen hielden de Middeleeu
wenn in zowel positieve als negatieve zin lessen voor het heden in. Want voor 
Muratorii waren de Middeleeuwen 'exemplarisch' in de middeleeuwse bete
keniss van het woord, dat wil zeggen: het tijdvak was niet enkel voorbeeldig, 
maarr leverde ook voorbeelden op, die geen navolging verdienden. 

Inn 1720 had de Modenese geleerde de voornaamste burgers van zijn stad 
bijeengeroepenn in zijn kerk, de Santa Maria della Pomposa. Hier legde hij 
hunn - geïnspireerd door de jezuïet Paolo Segneri junior, die jaren tevoren 
bezieldee missies in het hertogdom Modena had gehouden288 - zijn plan 
voorr om 'Broederschappen der naastenliefde' op te richten.289 Hiervoor 
gebruiktee hij de geldsom, hem geschonken door George 1, keurvorst van 
Hannoverr en koning van Groot-Brittannië, aan wie hij de Antichita Estensi 
hadd opgedragen. In hetzelfde jaar schreef Muratori zijn boek Della carita 
cristianacristiana (Over de christelijke naastenliefde), dat vanwege tegenstand van 
Fontaninii overigens pas drie jaar later zou worden gepubliceerd. 

Inn het eerste, theoretische, deel bracht hij naar voren dat naastenliefde 
voortvloeidee uit de liefde voor God en de 'caritas' daarmee de belangrijkste 
derr deugden was. Aalmoezen kwamen eerder de armen dan de Kerk toe. 
Klaarblijkelijkk om de continuïteit in het christelijke denken te beklemtonen, 
citeerdee hij daarbij gelijkelijk bijbelse, vroegchristelijke én middeleeuwse 
getuigenissen.290 0 

InIn het tweede deel gaf hij aan hoe in de praktijk vorm kon worden 
gegevenn aan de 'broederschappen der naastenliefde'. Historische voorbeel
denn moesten de bewijsvoering versterken. Zo riep Muratori de Frankische 
capitularenn in herinnering om duidelijk te maken dat de leden der broe
derschappenn zich ook over vondelingen moesten ontfermen. Het lot van de 
gevangenenn moest de broederschappen eveneens ter harte gaan. In oude tij
den,, schreef Muratori, bezochten hooggeplaatste personen van de katholieke 
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Kerkk gevangenissen en stelden particulieren ruimschoots geld beschikbaar. 
Maarr tegenwoordig kon het gebeuren dat in een christelijke stad niemand 
eenn helpende hand uitstak. Hetgeen hem tot de verzuchting bracht: 'Waar is 
dee eer van onze tijd gebleven?'291 

Eenn minder glorieuze rol vervulden de Middeleeuwen in het traktaat 
DelleDelle regolata divozione (Over de juiste vroomheid der christenen). In de 
inleidingg maakte Muratori zijn doel kenbaar. Hij wilde de ware vroomheid 
onderscheidenn van oppervlakkige en bijgelovige vormen van devotie. Inzicht 
inn de verleden werkelijkheid schiep ook in deze kwestie meer helderheid. 
Doorr bestudering van de Middeleeuwen kwamen allerhande excessen aan 
hett licht, die vervolgens konden worden vermeden.292 

Inzakee de verering van heiligen waren veel buitensporigheden voortge
komenn uit de 'slecht gefundeerde opvattingen van het onwetend volk uit 
barbaarsee tijden.' Menig misbruik was ontsproten aan de verbeelding van 
hett 'ruwe volk' (gente rozza). Ten onrechte werd bijvoorbeeld Antonius abt 
aangeroepenn bij brandgevaar. De vlam in zijn hand duidde namelijk op het 
heiligg vuur van diens liefde voor God. Slechts door kennis kon het volk zich 
vrijwarenn van bijgeloof.293 

Eenn andere vrome dwaling - pas ontstaan in de Late Middeleeuwen -
hadd te maken met het grote aantal feestdagen. De heiligen hadden onze 
lofprijzingenn niet nodig, meende Muratori. Enerzijds waren die dagen voor 
veell burgers aanleiding om zich over te geven aan werelds vermaak en twij
felachtigee genoegens. Anderzijds kon het volk op deze dagen niet werken, 
waardoorr Italië in vergelijking met andere landen meer armen telde. Ver
lichtingg en christelijke compassie kwamen moeiteloos samen in de persoon 
vann paus Benedictus xiv, maar diens indulten om het aantal feestdagen 
tee beperken werden door veel bisschoppen niet aanvaard. Opnieuw haalde 
Muratorii zijn bewijslast uit de capitularen van Karel de Grote. In diens tijd 
haddenn slechts enkele heiligen een feestdag gehad. Nadien was het aantal 
'diess festorum' excessief opgelopen.294 

Inn het debat over de beperking van het aantal heilige dagen had Muratori 
reedss eerder stelling genomen. Aan Benedictus xiv - met wie hij tijdens 
dienss kardinalaat bevriend was geraakt - had hij geschreven dat sommigen 
hett aantal feestdagen wilden beperken door die naar de zondagen te ver
schuiven.. Dergelijke opvattingen waren echter in strijd met de kerkelijke 
liturgie.. De 'dies Domenica' was immers voorbehouden aan de Heen Ook 
inn de 'barbaarse eeuwen' was het nimmer toegestaan dat heiligenfeesten op 
zondagg werden gevierd.295 Muratori's grootste tegenstrever in deze kwestie 
wass de bisschop van Brescia, Angelo Maria Querini. Deze meende dat de 
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voorgesteldee reductie in strijd was met eerdere bepalingen van Urbanus vin. 
Daarnaastt benadrukte hij de ouderdom van veel feestdagen. Muratori rea
geerdee met een verhandeling waarin hij opnieuw naar voren bracht dat het 
aantall heilige dagen in de loop der tijden sterk was toegenomen. Vanwege 
eenn zwijgplicht die Benedictus in 1748 aan alle deelnemers van het debat had 
opgelegd,, werd het traktaat echter niet gepubliceerd.296 Hetzelfde jaar nog 
kwamm het overigens tot een verzoening tussen Muratori en Querini.297 

Eenn laatste dwaling betrof de aanbidding van beelden en verering van re
lieken.. Afbeeldingen waren nuttig, aangezien zij bij de ongeletterden devotie 
kondenn opwekken. Maar sedert de oude tijden werden afbeeldingen ten on
rechtee omwille van zichzelf vereerd en niet om wat zij representeerden. De 
reliekencultuss was voorts een fenomeen dat Muratori reeds in zijn vroegste 
publicatiess had besproken. In de barbaarse eeuwen had het niet ontbroken 
aann bedriegers die valse relieken hadden bezorgd. En Muratori was er al
lerminstt gerust op dat dergelijke wantoestanden in zijn eigen tijd niet meer 
voorkwamen.2988 Aan Muratori's interesse in populaire geloofsvoorstellingen 
lagg mogelijk een politieke motivatie ten grondslag. De grootste bedreiging 
voorr de opkomende moderne staten lag voor menigeen in de plattelandsbe
volking.. Historisch onderzoek naar de geloofspraktijken van die massa's had 
tenn doel te voorkomen dat zij niet te veel uit de pas zouden gaan lopen.299 

HetpyrronismeHetpyrronisme overwonnen 

Inn Muratori's denkwereld - zo is achteraf vast te stellen - kwam een viertal ge
zaghebbendee tradities bijeen, namelijk die van humanisme, oudheidkunde, 
christendomm en (vroege) Verlichting. 

Zijnn leven lang bleef hij een oudheidkundige. In zijn empirische en en
cyclopedischee ijver was hij altijd op zoek naar authentieke documenten. Zo 
publiceerdee hij nog in de jaren veertig eenn overzicht in vier kloeke delen van 
onuitgegevenn heidense en christelijke inscripties (waarover hij met Charles 
dee Brosses en La Curne de Sainte-Palaye tijdens hun bezoek aan Modena 
hadd gesproken) en gaf hij drie vroegmiddeleeuwse sacramentaria in druk. 
Eenn van deze sacramentaria was door Maffei in Verona ontdekt en door 
hemm aan Giuseppe Bianchini aangeboden. In de geest van Benedictus xiv, 
diee te Rome een Accademia Liturgica had gesticht, wilde Bianchini vroeg
middeleeuwsee liturgische werken uitgeven. Toen hij echter het verzoek kreeg 
omm de Kerkelijke Annalen van Baronius voort te zetten, droeg hij het pro
jectt over aan Muratori.300 Bij zijn bronnenedities en dissertaties hanteerde 
dezee steeds de diplomatische en filologische inzichten waarmee hij dankzij 



HOOFDSTUKK  2  ALLA LUCE DEL VERO 171 1 

hett onderwijs van Bacchini en de werken van bollandisten en mauristen 
vertrouwdd was geraakt. Hoogtepunt van zijn antiquarisch onderzoek waren 
dee Antiquitates en Dissertazioni, waarin hij een systematisch overzicht van 
Italiaansee zeden in de Middeleeuwen gaf. Op het vlak van de profane en 
kerkelijkee geschiedenis genoten slechts de bronnen autoriteit. 

InIn Muratori's thematisering van de kritische rede, zijn bestrijding van 
bijgeloof,, verdediging van het 'publieke geluk' en algemeen welzijn, zijn pe
dagogischh en strafrechterlijk humanisme, kosmopolitisme en nuttigheids
denkenn kondigde zich de Verlichting aan.301 Muratori was overigens een van 
dee eersten die de uitdrukking 'questi illuminati tempi' (deze verlichte tij
den)) gebruikte.302 Maar diezelfde stroming, ofschoon een grensoverstijgende 
beweging,, manifesteerde zich niet overal op dezelfde wijze. Met name de po
larisatiee tussen christendom en Verlichting leek vooral een Frans fenomeen, 
gezaghebbendd in kringen rond de grote philosophes. Muratori zag niets in 
deïsmee en materialisme, en zijn christelijk moralisme en 'moderatismo' 
vertoondenn meer overeenkomsten met het karakter van de Verlichting in 
Nederland,, Engeland, Schotland en Duitse gebieden.303 De Modenese eru
diett probeerde een antwoord te formuleren op de 'crisis van het Europese 
bewustzijn',, die volgens Jonathan Israel in de periode 1650-1680 plaatsvond, 
enn waarbij het geloof in traditie en autoriteit aan het wankelen werd gebracht. 
Tott dan hadden de vier hoofdconfessies (katholicisme, lutheranisme, cal
vinismee en anglicanisme) in belangrijke mate de metafysische, logische en 
wetenschappelijkee denkbeelden gedeeld zoals die tot uitdrukking kwamen 
inn het aristotelisme.304 Muratori verwierp in elk geval de subtiliteiten en het 
gezagg van het scholastieke denken en probeerde als vertegenwoordiger van 
eenn 'verlicht', katholiek reformisme de verhouding tot de traditie opnieuw 
tee doordenken.305 Voor hem was het fenomeen 'hervorming', dat voor het 
laatstt in Trente aan de orde was geweest, een telkens terugkerend thema in 
dee geschiedenis van het christendom. 

Dee invloed van zijn religieuze, sociale en politieke denkbeelden strekte 
zichh overigens tot ver buiten de landsgrenzen uit. Door voorstanders van 
hett Jozefinisme in Oostenrijk werden zijn ideeën over de beperking van 
hett aantal kloosterlingen en de hervorming van seminaries aangehaald. 
Eveneenss waren zijn opvattingen over de afschaffing van folterpraktijken 
(waarinn hij vooruitliep op Beccaria), armenzorg en codificering van het 
rechtt hier van grote invloed.30* 

Wezenlijkk kenmerk van het Italiaanse (pre)illuminismo was nochtans de 
zoektochtt naar een nieuwe verhouding met Rome.307 Muratori had vanuit 
eenn hernieuwd Ghibellinisme en 'giurisdizionalismo' - en op basis van 
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middeleeuwsee bronnen - de rechten van het hertogdom Modena tegenover 
dee Romeinse curie verdedigd. Daartoe moest hij de grenzen tussen 'ratio' 
enn 'revelatio' bepalen. Aan de waarheid van de christelijke dogma's en 
doctrine,, en daarmee van de 'historia divina' viel niet te tornen. Maar in de 
'historiaa ecclesiastica' moest de temporele macht van de paus niet anders 
wordenn beoordeeld dan die van wereldlijke heersers. Evenals katholieke 
geleerdenn rond de Romeinse Circolo delTArchetto, waartoe naast Giovanni 
Gaetanoo Bottari ook Tamburini hoorde, probeerde Muratori op basis van 
'historischee kritiek' de traditie in overeenstemming te brengen met moderne 
wetenschappelijkee en filosofische inzichten.308 

Dee vraag in hoeverre Muratori een representant van de verlichte ge
schiedschrijvingg was, hangt eveneens af van de wijze waarop men die wil 
karakteriseren.. De geschiedschrijving en philosophe vertoonde bijvoorbeeld 
grotee diversiteit en verschilde op haar beurt beduidend van de historiogra
fiefie van de Duitse Spataufkïarung. In 1744 verschenen, in negen vuistdikke 
banden,, de Annaïi d'Italia, waarin Muratori de Italiaanse geschiedenis vanaf 
hett begin van de christelijke jaartelling tot het jaar 1500 uit de doeken deed. 
Hieraann was hij zes jaar eerder begonnen - hetzelfde jaar waarin de eerste 
delenn van de Antiquitates het licht zagen.309 De annalen waren bedoeld als 
civielee tegenhanger van Baronius' Annales Ecclesiastici.310 Walter Scott had 
dee serie op de boekenplanken in zijn landhuis in Abbotsford staan.311 

Mett deze jaarboeken - die in traditie van de burgerlijk, politiek geori
ënteerdee humanistische geschiedschrijving stonden312 - leek hij ver af te 
staann van een historicus als Gibbon die een meer narratieve geschiedenis 
mett een centrale thematiek en herkenbaar plot schreef. Meer dan Muratori, 
diee overigens grote invloed had op Gibbon (onder meer in zijn opvatting 
datt de Italiaanse natie een voortbrengsel van de Middeleeuwen was), wist 
dee Engelse historicus oudheidkunde en historia met elkaar in overeenstem
mingg te brengen.313 Als de Annali al een rode draad meekregen, gaf de auteur 
diee slechts moeizaam prijs. Mogelijk wilde Muratori ontwikkelingen in de 
verhoudingg tussen Kerk en Staat of de zoektocht van het Italiaanse volk naar 
eenn adequate bestuursvorm schetsen. Ook in de Annali ging zijn voorkeur 
uitt naar het Italiaanse koninkrijk van de Goten314 en Langobarden, en daar
naastt naar de verlichte vorstendommen van zijn eigen tijd. Maar Muratori 
schreeff geen 'grand narrative' en anders dan Italiaanse verlichte historici 
alss Carlo Denina, Saverio Bettinelli en Pietro Verri - die hem desalniette
minn 'licht van onze geschiedenis' noemden315 - was hij eerder filoloog dan 
'geschiedfilosoof',, meer geïnteresseerd in feiten en morele oordelen dan in 
'filosofische'' bespiegelingen van het historisch proces. 
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Wanneerr de verlichte geschiedschrijving echter onder andere aspecten 
wordtt beschouwd, kan Muratori's historiografie in bepaalde mate en op
zichtenn als verlicht worden getypeerd. Evenals de verlichte historici zag hij 
weinigg in het concept van de heilsgeschiedenis.316 In deAnnali rekende hij af 
mett Baronius voor zover die in het historisch proces de hand van God had 
gezien.. Het uitbreken van een brand in Constantinopel had de kardinaal bij
voorbeeldd toegeschreven aan de lakse houding van de Oost-Romeinse keizer 
Theodosiuss n tegenover de ketterse Nestorius. 'Maar,' schreef Muratori, 'wij 
zienn onszelf al te gemakkelijk als de interpreten van Gods geest. Hij heeft 
echterr de adviezen van ons leeghoofden niet nodig.'317 

All in de 'Beschouwingen over de goede smaak' had hij voorts betoogd 
datt een historicus het niet zonder 'filosofisch' inzicht kon stellen, te weten: 
hethet onderscheiden van oorzaken en gevolgen, en het leggen van verbanden. 
Verderr schetste hij ook de ontwikkeling der zeden, een thematiek die ook 
Voltairee ter harte ging. 

Verlichtee noties als volk, vrijheid, beschaving, ontwikkeling en vooruit
gangg waren in de Annali eveneens in nuce terug fe vinden, al kregen die er 
niett een structurerende rol toebedeeld. Illustratief is een passage die zich 
afspeeldee tijdens de minderjarigheid van Otto in. In deze periode kwamen 
dee burgers van Milaan en Cremona in opstand. 'Deze gebeurtenissen verdie
nenn alle aandacht,' lichtte Muratori toe, 'aangezien vanaf toen het vrijheids-
enn onafhankelijkheidsbeginsel opgang maakte, dat alle volken van Italië 
zichh langzamerhand gingen toeëigenen.' Deze vrijheidsidee zette volgens de 
schrijverr uiteindelijk een opzienbarende omwenteling in gang, die belang
rijkerijke impulsen aan de vooruitgang zou geven.318 Maar die vrijheid kon ook te 
groott worden.31' Muratori meende dat het stedelijke vrijheidsconcept slechts 
tott burgerkrijg en anarchie had geleid. Vrijheid betekende in zijn ogen dan 
ookk in de eerste plaats: afwezigheid van buitenlandse overheersing. 

Somss sprak de Modenese historicus ook van het Italiaanse volk in en-
kelvoudsvorm.. In de inleiding van de Antiquitates was te lezen dat hij 'het 
gezichtt van het Italiaanse volk wilde tekenen' (gente en nazione italiana in 
dee Dissertazioni). Niet voor niets kwam in de titel van zijn belangrijkste 
historischee werken (RIS, Antiquitates en Annali) het begrip 'Italië' voor. Mu
ratorii legde met zijn opvattingen de grondslag voor een Italiaans cultureel-
nationalisme.. Na hem keken veel Italiaanse geleerden niet langer nostalgisch 
naarr het uitgestrekte, heterogene Romeinse rijk, maar naar het 'koninkrijk 
Italië'' onder Goten en Langobarden en naar de opkomst van de Italiaanse 
steden,, vorstendommen en republieken in de Late Middeleeuwen. Vanuit 
eenzelfdee preoccupatie legden anderen zich toe op de 'Etruscheria'.320 
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Rondd het midden van de achttiende eeuw was beoefening van de mid
deleeuwsee geschiedenis een geliefde bezigheid geworden van Italiaanse ge
leerden,, geestelijken, rechters, kooplieden en edellieden.321 De verminderde 
belangstellingg voor de klassieke Oudheid was het onbedoelde gevolg van de 
opbloeii van de Italiaanse mediëvistiek. De geschiedenis van de Romeinse 
Oudheidd werd voor een belangrijk deel overgelaten aan noorderlingen, on
derr wie Gibbon, Winckelmann en Montesquieu.322 

Maarr voor alles - of het nu de bronnenkritiek, geschiedschrijving, het 
rechtt of de christelijke moraal betrof- was Muratori op zoek naar het licht 
derr waarheid, 'alia luce del vero', zoals hij in de autobiografische brief aan 
dee graaf van Porcia noteerde. 'Mijn pen wordt slechts gevoerd door liefde 
voorr de waarheid, of wat ik daarvoor houd,' schreef hij in de conclusie van 
dee Annali. Hier verdedigde hij zich tegenover Gaetano Cenni, die zich in de 
GiornaleGiornale de Letterati di Roma (dat van 1742 tot 1754 zou verschijnen) aan Mu-
ratori'ss kritische uitlatingen over enkele middeleeuwse pausen had gestoord. 
Dee Goddelijke Wetgever, antwoordde Muratori, stond borg voor de onfeil
baarheidd van de dogma's, het eeuwig bestaan van de Kerk en het primaat 
vann de Heilige Stoel, maar het was niet Zijn taak om dienaren van de Kerk te 
vrijwarenn van onvolkomenheden. Ten overstaan van protestanten moest de 
Kerkk juist gebreken van de pausen erkennen. In dat verband citeerde hij voor 
eenn laatste maal Mabillon, die zich eveneens tegen kritiek op diens Annates 
hadd moeten verweren: 'Zoals liefde voor rechtvaardigheid de voornaamste 
gavee van een rechter is, zo is het de plicht van elke historicus verstreken 
tijdenn eerlijk en nauwgezet te reconstrueren,' had de maurist geschreven.323 

Eenn gebrek aan waarheidszin was ook Muratori's belangrijkste kritiek 
opp Baronius. Aan Giuseppe Bianchini maakte hij duidelijk wat hem niet 
beviell in Baronius en de voortzetters van diens werk. Ten eerste gebruikten 
zijj onnodig beledigende termen tegenover tegenstanders van de pausen. En 
tenn tweede beschouwden zij a priori alle handelingen van de bisschoppen 
vann Rome als goed en rechtvaardig.324 De Kerk had echter geen behoefte 
aann leugens.325 In Muratori's geschiedopvatting werd het streven naar waar
heidd overigens geenszins belemmerd door morele overtuigingen. De rede 
enn christelijke openbaring hadden immers 'objectieve' morele maatstaven 
aann het licht gebracht, waarmee het verleden onpartijdig kon worden be
oordeeld. . 

Inn het historisch pyrronisme, dat door Francesco Patrizi rond het midden 
vann de zestiende eeuw in Italië was geïntroduceerd en door La Mothe Ie Vayer 
mett diens Du peu de certitude qu'il y a dans l'histoire (1668) nieuw leven was 
ingeblazen,, zag Muratori dan ook zijn grootste vijand. Hij bestreed het 
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pyrronismee niet enkel op praktische wijze door kritische bronnenedities en 
empirischh onderzoek, maar ook op (ken)theoretische gronden. Dat deed hij 
hett meest uitvoerig in twee verhandelingen die hij tegen het einde van zijn 
levenn aan het papier toevertrouwde. 

'Dee eruditie is in verval geraakt door excessen, hardnekkiger dan die in de 
barbaarsee eeuwen,' schreef hij in zijn traktaat Delleforze dell' intendimento 
umano,umano, o sia il  pirronismo confutato (Over de kracht der menselijke rede, 
ofwell een weerlegging van het pyrronisme).326 Bij die buitensporigheden had 
hijj vooral de werken van Spinoza, Bayle en Pierre Daniel Huet, bisschop van 
Avranches,, voor ogen. Bayle was bekritiseerd door onder anderen Leibniz 
inn diens Theodicée. In een brief aan de Duitse filosoof had Muratori kenbaar 
gemaaktt dat hij dit boek wilde aanschaffen.327 Zelf nam hij de taak op zich 
omm Huets 'atheïstische en pyrronistische' Traite philosophique de lafaiblesse 
dede Vesprit humain te weerleggen. De 'zwakheid van het menselijk verstand' 
hadd de bisschop van Avranches tot het inzicht gebracht dat de mensheid 
slechtss door geloof tot kennis kon komen. Muratori, die er overigens van 
overtuigdd was dat Huet het traktaat niet zelf had geschreven,328 liet zich 
inn zijn kritiek vooral inspireren door Augustinus' verhandeling 'Tegen de 
Academici'.. Steeds volgde hij het betoog van Huet, waardoor het traktaat 
schijnbaarr ordeloos leek. Doel van het geschrift was kennis van de wereld 
enn van God veilig te stellen. De rede achtte hij daarbij van fundamenteel 
belangg voor het christelijk geloof. Slechts door het volgen van het verstand 
konn men zich ervan vergewissen niet in een valse religie te geloven.329 

Dee opvatting van de sceptici dat zekerheid niet bestond was een uitspraak 
die,, betoogde Muratori, in tegenspraak met de eigen uitgangspunten was. De 
pyrronistenn presenteerden deze maxime immers als een zekerheid, waarvan 
zee terzelfder tijd het bestaan betwistten. Veel moeite getroostte hij zich om 
aann te tonen dat deze sceptici - ondanks de op zich juiste bewering dat 
zintuigenn en rede hun beperkingen hadden - tot overhaaste en verkeerde 
gevolgtrekkingenn waren gekomen. 

Omm te beginnen waren de zintuigen als zodanig niet verantwoordelijk 
voorr misvattingen. Zij rapporteerden enkel beelden die in de fantasie werden 
opgeslagen.. Foute oordelen waren het gevolg van een verstand dat niet de 
vereistee behoedzaamheid had betracht.330 De grote denkfout van de sceptici 
wass dat zij uit een handjevol particuliere observaties en proposities algemene 
inzichtenn wilden afleiden. Uit het gegeven dat historici dikwijls van mening 
verschilden,, concludeerden zij bijvoorbeeld dat zekerheid op dit terrein niet 
bestond.. Volgens Muratori konden geschiedschrijvers het weliswaar oneens 
zijnn over het aantal slachtoffers of gevangenen bij een veldslag, maar over de 
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krijgg zelf, het jaar waarin deze plaatsvond en wie de winnaar was, bestond 
volstrektee zekerheid.331 

Vervolgenss gaf hij diverse voorbeelden van 'helder en welonderscheiden' 
ideeën.. In de eerste plaats wees hij op het 'cogito' van Descartes, dat eerder 
doorr Augustinus in zijn 'Stad Gods' naar voren was gebracht. Een axioma als 
'ietss kan onmogelijk tegelijkertijd bestaan én niet bestaan', schreef hij verder, 
wass eerder door Leibniz aangehaald om aan te tonen dat in de filosofie 
evidentiess voorkwamen, waaraan niemand hoefde te twijfelen. In de fysica 
warenn Newtons gravitatiewetten helder en welonderscheiden inzichten, die 
doorr de ervaring voortdurend werden bevestigd.332 En was de vooruitgang 
diee wetenschappen en kunsten hadden bereikt niet de beste weerlegging van 
elkee twijfelzucht?333 

InIn de kern was het scepticisme voor Muratori een zedelijke dwaling die 
slechtss ethisch kon worden opgelost. Het pyrronisme kwam voort uit de 
hoogmoedd van het verstand en de corruptie van de wil.334 Ware eruditie 
verondersteldee daarentegen een liefde voor de waarheid en wilskracht om 
diee waarheid te vinden. Om dit doel te bereiken moesten letterati zich 
passioneell onthechten en nederigheid betrachten. Overmoed voerde immers 
all te snel tot pyrronisme.335 In het traktaat bestreed Muratori ook de aan 
Lockee toegeschreven suggestie dat de materie in staat was te denken. Deze 
opvattingg achtte hij moreel verwerpelijk omdat in dat geval geen plaats meer 
zouu zijn voor de vrije wilskeuze.336 

Inn een van zijn laatste verhandelingen, Delia forza della fantasia umana 
(Overr de kracht der menselijke verbeelding), stelde Muratori zich de vraag 
hoee wanordelijkheden in het immense rijk van de verbeelding ('fantasia', 
'immaginazione')) voorkomen konden worden.337 In overeenstemming met 
hett cartesiaanse dualisme maakte hij onderscheid tussen de redelijke, on
deelbaree ziel of geest ('anima ragionevole'), 'het meest edele deel van de 
menss waardoor deze op de engelen geleek', en een deelbare materèle sub
stantiee ('potenza corporea', 'sostanza materiale'). De ziel omvatte enerzijds 
hett verstand ('intelletto', 'intendimento'), anderzijds de wil.338 De fantasie nu 
werdd door Muratori gedefinieerd als een lichamelijke faculteit <lie zetelde in 
(hett voorste deel van) de hersenen, dat wil zeggen in een materiële substan
tie,, en dus niet in de geest zelf. GeneeskundigenJiaddeaimmers meer dan 
eenss vastgesteld dat bij hersenletsel ideeën en impressies, 'die de werkplaats 
vann de fantasie vormden', werden uitgewist.339 Of men vai over eeri~rijke of 
armee verbeelding beschikte, was uiteindelijk een kwestie van de natuur.340 

Doorr ervaring vulde de fantasie zich allengs met woordenen beelden. Zowel 
zintuiglijkee als intellectuele ideeën verrijkten het emporium van de fanta-
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siee - het boek dat voortdurend openstond 'voor het innerlijke oog van de 
ziel'.3411 Anders gezegd: de ziel zat opgesloten in een koninklijk kabinet, van 
waaruitt zij haar rijk bestuurde. De zintuigen waren haar ministers, terwijl 
dee fantasie het boek was, waarin zij naar goeddunken kon bladeren.342 Met 
behulpp van de herinnering kon de ziel beelden zoeken die in de fantasie 
lagenn opgeslagen. De herinnering was dus, in tegenstelling tot de fantasie, 
eenn actieve faculteit.343 

Muratorii liet zich ook uit over de raadselachtige samenhang tussen li
chaamm en geest. Waar de aristotelici een hylemorfisme hadden veronder
steld,, Descartes de tussenkomst van de goddelijke wil had gepostuleerd, 
doorr Leibniz de theorie van de voorbeschikte harmonie naar voren was 
gebracht,, opperde Muratori dat het de fantasie was, 'het meest nobele en 
belangrijkee deel van het menselijk lichaam, waarmee de geest constant van 
doenn heeft', die tussen lichaam en ziel bemiddelde. De zintuigen brachten 
inn de hersenen ideeën van de materiële dingen, die werden opgeslagen in 
dee fantasie. De geest las voortdurend in dit boek van de fantasie en vormde 
mett behulp van de rede nieuwe spirituele ideeën.344 

Tott het domein van de fantasie behoorden zinnige, maar ook allerhande 
dwazee en buitensporige voorstellingen, zoals beelden van 'incubi', 'succubi' 
enn heksen.345 De materie was weliswaar een passieve instantie, maar eenmaal 
inn gang gezet kon zij, als alle lichamen, andere delen van minder weerstand 
latenn bewegen. De fantasie bevatte aldus impulsen die lichaam en geest 
kondenn aanstuwen. De verbeelding kon zelfs de geest overvleugelen, als die 
niett of onvoldoende gebruik maakte van het verstand. Dat was onder meer 
bijj krankzinnigheid het geval.346 

Inn de dicht- en schilderkunst, maar ook in de 'filosofie', ofwel de eruditie, 
moestenn de beoefenaars nochtans over een rijke fantasie beschikken. In de 
wetenschappenn en letteren bestonden namelijk twee centra van kennis. Bij 
hett weten ('sapere') ging men uit van ware principes, gebaseerd op heldere 
evidentie,, die met juiste gebruikmaking van het verstand zekerheid oplever
den.. Bij het verbeelden kwam de fantasie in het geding. Een wetenschapper 
off geletterde moest immers principes bedenken, oorzaken zoeken, verban
denn leggen en zo meer. Elke theorie of hypothese was feitelijk niets anders 
dann een 'immaginazione' waaraan de fantasie in meer of mindere mate deel 
had.3477 Misschien lag in Muratori's stellingname ten gunste van de verbeel
dingg wel de belangrijkste overeenkomst - waarnaar zo vaak is gezocht - met 
diee andere erflater van het Settecento, Giovanni Battista Vico.348 

Dee fantasie - en dat was volgens Muratori zelfde belangrijkste conclusie 
vann zijn onderzoek - was aldus geen kennende instantie, zoals Aristoteles 
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enn Gassendi hadden beweerd, maar een passieve faculteit die als zodanig 
geenn onderscheid kon maken tussen het ware en het valse, of tussen het 
goedee en het kwade. Het vermijden van dwalingen was een kwestie van het 
verstand,, terwijl de wil de mens voor zonden moest behoeden. Het was 
dee taak van de 'rationele filosofie' ('filosofia razionale') om regels voor een 
juistt gebruik van het verstand op te stellen. De studie van goede ideeën en 
handelingenn was het terrein van de 'morele filosofie' ('filosofia morale'). 
Dezee had een fundament in de christelijke filosofie.349 Gezond verstand en 
eenn oorspronkelijke verbeelding - dat waren ook de werktuigen waarmee 
hijj het terrein van de Middeleeuwen had ontgonnen. 

Samenvatting Samenvatting 

Muratorii bracht zijn visie op het verleden tot uitdrukking in zijn bronnenedi-
tiess en in zijn antiquarische, geschiedkundige, literatuurhistorische, politiek-
juridische,, moraaltheologische en kentheoretische geschriften. Aanvanke
lijkk toonde hij interesse in de erudizione sacra of 'heilige wetenschap'. Met 
historisch-kritischee middelen beoogde hij de christelijke traditie te zuive
ren.. Historische bronnen hadden daarbij volgens Muratori dezelfde status als 
hett experiment in de natuurwetenschap. Talloze middeleeuwse documenten 
ontruktee hij aan de vergetelheid. 

Opp den duur dwongen politieke omstandigheden hem zich te richten 
opp de erudizione profana. Zijn broodheer, Rinaldo i d'Este, hertog van Mo-
dena,, vroeg hem de rechten van het hertogdom op de vallei van Comacchio 
tee verdedigen tegenover aanspraken van de Romeinse curie. Een dergelijk 
doorr 'giurisdizionalismo' gemotiveerd onderzoek groeide, in samenwerking 
mett Leibniz, allengs uit tot een breed opgezette historische studie over het 
HuisHuis Este. Hiermee keerde Muratori terug naar de politiek georiënteerde ge
schiedschrijvingg van de Renaissance. Sinds de Contrareformatie had in Italië 
immerss de nadruk gelegen op de kerkelijke geschiedschrijving, waarvan Ba-
ronius,, Paolo Sarpi, Pietro Sforza Pallavicini, Antonio Bosio en Ferdinando 
Ughellii de belangrijkste exponenten waren. 

Inn zijn geschiedenis van het Huis Este stelde Muratori vast dat de meeste 
Italiaansee vorstengeslachten, waaronder de Este-familie, niet van Trojaanse 
off Romeinse maar van Germaanse afkomst waren. Dat bracht hem tot 
eenn herwaardering van het vroegmiddeleeuwse Langobardische verleden 
vann Italië. Muratori was echter alles behalve een romanticus: hij verdiepte 
zichh in het middeleeuwse millennium om het welzijn van de eigen tijd te 
beklemtonen. . 
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Studiee van de Middeleeuwen achtte hij noodzakelijk omdat in deze pe
riodee de wortels van de huidige tijd lagen. Ook kon Italië door beoefening 
vann erudizione antica de intellectuele achterstand inhalen, die zij bij andere 
Europesee landen had opgelopen. En tot slot kon men uit het historisch on
derzoekk lessen voor het heden trekken. Zo konden tijdgenoten een voorbeeld 
nemenn aan de eenvoudige codificatie van het recht door de Langobarden of 
aann de middeleeuwse broederschappen, die de armenzorg regelden. Voor de 
Italiaansee geleerde was het millennium 'exemplarisch' in de middeleeuwse 
betekeniss van het woord, dat wil zeggen: het verstrekte het heden voorbeel
den,, die navolging óf afkeuring verdienden. Muratori gebruikte nauwelijks 
hethet begrip 'Middeleeuwen' Wellicht beschouwde hij de periode als onderdeel 
vann de Antichita of Oudheid. 

Mett zijn onderzoek naar de middeleeuwse geschiedenis van Italië schiep 
Muratorii voorwaarden voor de opkomst van het Italiaanse culturele na
tionalisme.. In de tweede helft van de achttiende eeuw lieten Italianen de 
geschiedeniss van het omvangrijke en etnisch heterogene Romeinse rijk -
datdat bezwaarlijk als een voorafspiegeling van de Italiaanse natie kon gelden 
-- liever over aan buitenlanders als Gibbon, Winckelmann en Montesquieu. 
Dee geschiedenis van het koninkrijk ItaUë in de Middeleeuwen kwam (even
alss de studie van het Etruskische verleden) meer tegemoet aan nationale 
verlangens.. Aan het begin van de negentiende eeuw waren Muratori en de 
Middeleeuwenn voorgoed met elkaar verbonden. Stendhal noemde hem in 
zijnn Promenades dans Rome 'de vader van de Italiaanse geschiedenis in de 
Middeleeuwen'.350 0 

Uitgeverss van bronnen, als Muratori, Mabillon en La Curne de Sainte-
Palaye,, legden de grondslag voor bestudering van de Middeleeuwen, waarop 
anderenn konden voortbouwen. Zo waren de denkbeelden van Fran^ois-René 
dee Chateaubriand over de middeleeuwse ridderschap goeddeels gebaseerd 
opp door La Curne de Sainte-Palaye uitgegeven documenten. Muratori leefde 
inn een tijd waarin veel middeleeuwse gewoonten en instituties geruisloos 
voortleefden.. Chateaubriand, hoofdpersoon van het volgende hoofdstuk, 
ervoerr daarentegen aan den lijve hoe jakobijnen de geschiedenis probeerden 
tee vernietigen. Tijdens de Revolutie volgde een afrekening met het verleden. 
Toenn na verloop van tijd de nevel was opgetrokken, hadden de Middeleeuwen 
ineensineens een andere aanblik gekregen. 
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JeJe n'oublie jamais les morts. 
Dee immoderate Middeleeuwen van 
Fran^ois-Renéé de Chateaubriand 

Nouss respectons les cendres de nos 
ancêtres,, parce qu'une voix nous dit 
quee tout n'est pas éteint en eux. 

-- Chateaubriand 

AbsentesAbsentes adsunt 

-- Inscriptie op de 'cella patrum 
defunctorum'' aangebracht door 
Victorr Hugo in zijn Hauteville House 
tee Guernsey 

Hett is eigen aan de geschiedenis dat zij, althans in de ogen van degenen die 
haarr scheppen, de toekomst kan verlichten, maar ook belemmeren. Gere
geldd hebben mensen geprobeerd het verleden te vernietigen. Maar als ooit 
werdd gepoogd volkomen af te rekenen met het verleden, dan was het wel 
inn Frankrijk ten tijde van de Revolutie. Alle herinneringen aan voorbije 
eeuwenn moesten spoorslags worden uitgewist. Provincies en straten kregen 
nieuwerwetsee namen, de vertrouwde christelijke kalender werd in stukken 
gescheurdd en talloze historische gebouwen veranderden in sloophuizen. De 
koningg moest het veld ruimen, en in een poging de Fransen tot een volk 
vann philosophes te maken, werd het christendom te gronde gericht. Meer 
dann zestigduizend kerken en kapellen kregen een nieuwe bestemming. Op
gewondenn revolutionairen vierden er hun dithyrambische 'fêtes de Raison'. 
Niett toevallig werd in deze jaren het begrip 'vandalisme' gemunt. Onont
koombaarr en onmiskenbaar waren bouwkunst en beeldhouwwerken van de 
Middeleeuwenn het doelwit van de meedogenloze vernielzucht.1 

Inn deze endemische verbittering over het verleden werd zelfs de doden 
geenn rust gegund. Vanaf de Vroege Middeleeuwen hadden Franse koningen 
inn de kloosterkerk van Saint-Denis hun laatste rustplaats gevonden. De 
ontheiligingg van de praalgraven begon op 6 augustus 1793 en hield dagenlang 
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aan.. Eenenvijftig tombes werden vernield. 'In drie dagen tijd,' luidde het 
commentaarr van een van de monniken, 'is het werk van twaalf eeuwen 
gewist.'22 Een maand later openden razende sansculottes de crypten waarin 
dee Bourbons ten grave waren gedragen. Hubert Robert schilderde hetzelfde 
jaarr zijn 'Schending van de grafkelders in Saint-Denis' (afb. 1). 

Toenn de schrijver Francois-René, burggraaf van Chateaubriand, na ja
renlangee ballingschap - uit afschuw voor 'de kannibalistische feesten' van 
dee Revolutie - in zijn vaderland terugkeerde, was hij hevig geschokt door 
dee aanblik van het troosteloze landschap. Overal zag hij lege kerken waaruit 
dee doden waren verdreven, kerktorens zonder klokken en kerkhoven zonder 
kruisen.33 Er zijn twee soorten ruïnes, verzuchtte hij in een van zijn geschrif
ten.. De eerste is het werk van de tijd, de andere het werk van de mens. Aan de 
eerstee is niets onaangenaams, want de natuur laat op de puinhopen bloemen 
bloeien;; en in de half openliggende graven bouwen vogels ongestoord hun 
nesten.. Maar met de tweede soort ruïnes is het anders gesteld. Zij zijn het 
uitvloeisell van menselijk onheil en bieden slechts het beeld van het niets.4 

afb.. ï. Hubert Robert, Schending van de grafkelders in Saint-Denis (1793) 
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Dee schrijver vertelde dat hij op een dag in het gezelschap van zijn trouwe 
vriendd Louis, markies van Fontanes achter het Luxembourg kuierde. Daar 
trokk een kartuizerklooster hun aandacht. Het dak van de kapel was ingezakt 
enn het lood van de ramen losgerukt. Verspreid op de grond lagen grafstenen 
vann zwart marmer - sommige geheel vergruizeld, terwijl andere nog sporen 
vann opschriften toonden. Op het binnenhof groeiden tussen het onkruid 
wüdee pruimenbomen. In het godshuis, waar vroeger gezangen ter ere van 
dee doden werden aangeheven, hoorden ze het gieren van gereedschap. 
Arbeiderss waren er druk doende met het doorzagen van grafmonumenten. 

Ookk bracht de schrijver een bezoek aan de kerk van Saint-Denis. Vroeger, 
zoo verzekerde hij de lezer, maakten velen de plechtige grafgang naar de 
koninklijkee kerk. Aan deze pelgrimstocht ontleenden allen een diepe verering 
voorr Frankrijk. Nu moest hij evenwel vaststellen dat de vorstelijke grafsteden 
warenn verdwenen. Kleine kinderen speelden er met het gebeente van de eens 
machtigee vorsten. Op de stukgeslagen altaren woekerden wilde planten. En 
waarr voorheen de lofzang der doden onder de gewelven klonk, hoorde men 
slechtss het vallen van regendruppels, het neerkomen van loszittende stenen 
enn het gebeier van de kerkklok die genadeloos door de lege graftomben 
enn verwoeste kelders galmde.5 Gedurig varieerde de schrijver op hetzelfde 
thema,, opdat niemand hem zou misverstaan: de Revolutie had niet alleen 
hett verleden, maar ook de dood tenietgedaan. 

Naa de val van Bonaparte leek het tij echter ten goede gekeerd. Met Lode-
wijkk xvin had opnieuw een telg uit het geslacht der Bourbons de troon 
beklommen.. Op 18 januari 1815 werden de stoffelijke overschotten van Lo-
dewijkk xvi en Marie-Antoinette, die na de voltrekking van hun doodvon
niss te ruste waren gelegd op het kerkhof van Ducluzeau, uitgegraven om 
vervolgenss naar Saint-Denis te worden overgebracht. Chateaubriand was 
aanwezigg bij de plechtige opgraving en overplaatsing.6 Tussen alle gebeente 
inn herkende hij het hoofd van de koningin aan de glimlach waarmee zij 
hemm destijds in Versailles had begroet. Op een katafalk werden de resten 
vann het vorstenpaar naar Saint-Denis vervoerd. Het aanzicht van de lijkbaar 
raaktee de schrijver tot diep in zijn ziel. Lodewijk xvi kreeg zijn rustplaats 
inn de middeleeuwse koningskerk, op het moment dat zijn broer als koning 
vann Frankrijk in het Louvre sliep. Maar het herstel van tombe en troon was 
opp den duur tevergeefs. Het verleden, zo zou Chateaubriand keer op keer 
vaststellen,, valt eenvoudigweg niet over te doen. 

Dee gebeurtenissen rond Saint-Denis weerspiegelen twee vragen die de 
schrijverr zijn hele leven zouden blijven fascineren: Wat is de plaats van 
dee doden in het bestaan van de levenden? En: Hoe moeten we ons op 
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dee juiste wijze verhouden tot het verleden? In het aftasten van mogelijke 
antwoordenn toont zich gaandeweg, als zal blijken, de visie van de schrijver 
opp het middeleeuwse tijdvak. 

Dee samenhang tussen beide vragen was niet louter een preoccupatie van 
Chateaubriand.. In de Franse Romantiek vinden we die eveneens aanschou
welijkk verwoord bij lules Michelet, de historicus die op unieke wijze con
tourenn gaf aan de Franse Middeleeuwen.7 Volgens de geschiedschrijver had 
eenn ontmoeting met de doden, in zijn vroege jeugd, hem tot de geschiedenis 
gebracht.. Het moment waarop dat was gebeurd, wist hij zich later nauwkeu
rigg te herinneren. De plaats was het oude klooster van de Petits-Augustins, 
waarinn het eerste museum gewijd aan de Middeleeuwen provisorisch was 
gehuisvest.. In de Elysische Tuin aldaar waren overigens in 1799 de stoffelijke 
restenn van Mabillon, grondlegger van de Franse mediëvistiek, bijgezet.8 

Eenn belangrijk deel van de collectie in dit Musée des Monuments Francais 
bestondd uit stukgeslagen monumenten van Saint-Denis, die de directeur, 
Alexandree Lenoir, met gevaar voor eigen leven van de ondergang had weten 
tee redden (afb. 2).9 'Ik herinner me nog de emotie,' schrijft Michelet, 

altijdd dezelfde en altijd levendig, die mijn hart deed slaan, toen ik de 
somberee gewelven binnenliep en mijmerde over deze bleke gezichten 
(...)) Ik was er niet helemaal zeker van dat zij niet leefden, al deze 
slaperss van marmer, uitgestrekt op hun tombes.10 

Maarr de levenden hadden ook verplichtingen tegenover de doden. In zijn 
dagboekk noteert hij dat een historicus in zijn dromen dikwijls een huilende 
enn klagende menigte ziet, die weer tot leven wil komen. De doden hebben 
ookk een stem, die hem zegt: 

Kwamm er maar iemand die ons beter kende dan wij onszelf kennen, 
aann wie God een hart heeft gegeven en een oor om te luisteren (...) 
Iemandd die van de doden houdt, die hen vindt en woorden laten 
zeggenn die ze zelf nooit zeggen, woorden die uitgesproken moeten 
wordenn en nog altijd zwaar vallen in de doodskist. 

Dee doden vragen echter niet om een klaagvrouw. Ze willen een helderziende, 
eenn vates. Zolang ze die niet hebben gevonden, zullen ze rond hun graven 
blijvenn dolen en nimmer rust vinden. De helderziende historicus moet de 
woordenn en daden duiden die de overledenen zelf niet hebben begrepen. Of 
weerr anders gezegd: Hij moet de stilten van de geschiedenis laten spreken.11 
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StemmenStemmen vanuit het graf 

Hett waren ook de doden die Chateaubriand telkens weer tot schrijven 
aanspoorden.. In het najaar van 1828 reisde hij voor de tweede keer naar 
Rome,, waar hij ditmaal tot ambassadeur was benoemd (afb. 3). Onderweg 
bezochtt hij een kerkhof in Bologna. In zijn Journal de Route tekende hij aan: 
'Ikk heb een mooi kerkhof bezocht. Nimmer vergeet ik de doden, want ze 
zijnn familie van ons.'12 Steeds wezen de doden hem de weg - al aarzelde hij 
daarbijj niet zijn toevlucht te nemen tot mystificaties. 

afb.. 2. Pierre Joseph La Fontaine, Alexandre Lenoir verzet zich tegen de verwoesting 
vann de koningsgraven in Saint-Denis (omstreeks 1793) 
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Inn het voorwoord namelijk bij zijn Le Génie du Christianisme - dat in 1802 
verscheenn en hem in een klap wereldberoemd maakte - schreef hij smar
telijkk over zijn moeder.13 Op haar sterfbed werd zij, aldus Chateaubriand, 
verscheurdd door vroegere dwalingen van haar eigen zoon. Die misslagen 
haddenn betrekking op zijn in Londense ballingschap geschreven Essai histo-
riquerique sur les Revolutions (1797), een vergelijkende studie van alle revoluties 
inn de geschiedenis, waarin hij een religieus scepticisme verwoordde. Later 
zouu hij zijn pennenvrucht karakteriseren als 'een boek vol twijfel en pijn', 
maarr 'in geen geval godslasterlijk'. In haar laatste ogenblikken wendde zijn 

afb.. 3. Anne-Louis Girodet, Chateaubriand mediterend voor de ruïnes te Rome (1811) 
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moederr zich tot een van haar dochters - Julie, comtesse de Farcy - met het 
wanhopigee verzoek haar broer terug te roepen tot het geloof waarin hij was 
grootgebracht.. Toen de laatste wens van zijn moeder de schrijver via een 
brieff van Julie bereikte, waren beiden intussen overleden. 'Deze twee uit 
hett graf opklinkende stemmen,' schreef hij, 'deze gestorvenen die de dood 
zelff als spreekbuis dienden, hebben me diep aangegrepen. Ik ben christen 
geworden'' - waarop hij het wijdvermaarde 'j'ai pleuré, et j'ai cru' liet volgen. 
Inn zijn memoires voegde hij hier nog aan toe dat hij vervolgens exemplaren 
vann het Essai historique sur les Revolutions - instrument van zijn misdaad -
inn het vuur had geworpen, en direct daarop was begonnen met Le Génie du 
Christianisme,Christianisme, waaraan hij werkte 'met de geestdrift van een zoon, die een 
mausoleumm bouwt voor zijn moeder'. 

Datt zijn zus zou zijn gestorven toen hij de brief met de wens van zijn 
moederr ontving, is een doelbewuste misleiding, want Julie stierf pas een jaar 
later.. En evenzeer was hij vóór ontvangst van de bewuste brief al begonnen 
mett het optekenen van zijn Génie. Dat neemt niet weg dat de stemmen uit 
hett graf hem ongetwijfeld sterkten in de voltooiing van zijn befaamde boek 
overr het christendom.14 

Chateaubriandss terugkeer naar het geloof van zijn voorvaderen versterkte 
zijnn passie voor de doden en hun grafakkers. Terwijl het grafmonument van 
dee afgodendienaar ons onderhoudt over het verleden, mijmerde hij, spreekt 
hett graf van de christen over de toekomst.15 Wij respecteren onze voorouders 
omdatt een stem in ons zegt dat niet alles in hen is uitgedoofd. In de verering 
vann de doden krijgen we, aldus de schrijver, een glimp van het juiste leven 
tee zien.16 En in een groteske notitie van 1803, tijdens zijn eerste verblijf in de 
Eeuwigee Stad, stipte hij aan dat hij in de catacomben bij Rome lampen had 
gezien.. 'Het christendom begint in een tombe; aan een lamp van een dode 
heeftt men het licht ontnomen dat de wereld heeft verlicht.'17 Steeds klonk 
dezelfdee boodschap: met de dood begint het leven. 

Inn Chateaubriands schrijverschap werd de christelijke apperceptie van 
dee dood verbonden met de romantische obsessie voor de leegte. Evenals 
Michelett vertoefde hij graag bij de doden. Toen hij, in ambassade te Londen, 
opp een namiddag in Westminster rondwaarde, werd hij zozeer overrompeld 
doorr de 'sombere weidsheid der christelijke kerken' - naar een woord van 
Montaignee - , dat hij de tijd vergat. De kerkdeuren waren gesloten en niets 
bleeff hem over dan de nacht in de kathedraal door te brengen te midden van 
dee overledenen. Hij vond er een schuilplaats in een sarcofaag, tegenover een 
marmerenn beeld van de dood met zijn zeis. Daar liet hij zijn blik dwalen over 
dee erkers van 'Engelands Saint-Denis' en reflecteerde hij over het verleden.18 
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Maarr Chateaubriands gedachten over de vergankelijkheid beleefden een 
onbetwistt hoogtepunt in Rome, de stad waar alle herinneringen veruitwen-
digdd zijn. 'De dood schijnt in Rome te zijn geboren,' oordeelde de schrijver, 
toenn hij, zwervend door de Vaticaanse musea, een galerij bereikte waar langs 
dee wanden grafschriften waren ingemetseld.19 En in een brief aan de his
toricuss Prosper de Barante: 'Rome was een mooie en goede tombe.'20 In 
dee Eeuwige Stad vatte hij het idee op zijn memoires te boekstaven. Die 
gedenkschriftenn zouden uiteindelijk Mémoires d'Outre-Tombe gaan heten: 
herinneringenn van over het graf.21 In deze memoires - wel eens gekarakte
riseerdd als zijn beste werk als historicus22 - sprak hij over de openlegging 
vann het graf van Karel de Grote. Het is deze passage die bijzonder licht 
werptt op Chateaubriands begrip van het verleden, het andere facet van zijn 
levenslangee opmerkzaamheid. 

EenEen middeleeuwse keizer 

InIn dezelfde periode waarin de schrijver door de basiliek van Westminster 
schuifelde,, overdacht hij het koloniale verleden van Frankrijk in Amerika. 
Daarbijj keerde hij terug naar de vijftiende eeuw, waar geheel onverwacht 
Karell de Grote ten tonele verscheen. 'Het kapittel van Onze Lieve Vrouw te 
Aken',, schreef hij, 

liet,, naar men zegt, omstreeks het jaar 1450 het graf van Karel de Grote 
openen.. Men trof de keizer aan gezeten op een vergulde troon. In zijn 
ontvleesdee handen hield hij het in gouden letters geschreven Boek der 
Evangeliën.. Voor hem op de grond stonden zijn scepter en gouden 
schild.. Aan zijn zijde had hij zijn zwaard 'Joyeuse' - geschoven in 
eenn vergulde schede. Hij was gehuld in keizerlijke pronkkleding. Zijn 
hoofd,, dat overeind werd gehouden door een gouden ketting, was 
gewikkeldd in een lijkwade die bedekte wat ooit zijn gezicht was ge
weestt en waarop een kroon was geplaatst. Toen men de spookgestalte 
aanraakte,, viel die in stof uiteen.23 

Chateaubriandd had beleefd hoe de achttiende eeuw in haar revolutionaire 
apotheosee het verleden grondig had vernietigd. In diverse passages gaf hij 
uitingg aan het besef op een breukvlak van eeuwen te leven. 'Ik heb mezelf 
ontmoett tussen twee eeuwen, als bij de samenloop van twee rivieren,' schreef 
hijj aan het slot van zijn memoires. 'Sinds ik, zoals een oude uitdrukking zegt, 
"dee hemel vanuit mijn bed kon aanschouwen", is de wereld veranderd. Als ik 
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beidee aardbollen met elkaar vergelijk, de ene die ik aan het begin van mijn 
levenn kende en de andere die ik nu aan het einde overzie, herken ik de ene 
niett langer in de andere.'24 

Dee Revolutie had de natie beroofd van haar verleden. De verhouding 
tott het verleden moest vervolgens opnieuw worden doordacht. Geduldig 
verkendee de schrijver - zijn leven lang - nieuwe wegen om de voorbije 
eeuwenn te doorgronden. In het relaas over Karel de Grote maakt hij duidelijk 
datt een volte face naar het Ancien Régime was uitgesloten. 

Ikk ben bang dat de Restauratie zich verliest in ideeën die het tegenover
gesteldee zijn van hetgeen ik hier tot uitdrukking breng; in de obsessie 
mett het verleden - een obsessie die ik onophoudelijk bUjf bestrijden -
zouu niets kwaads steken als slechts ikzelf ten val zou komen door het 
verliess van de gunst van mijn vorst; maar het zou wel eens kunnen 
zijnn dat ook de troon erdoor ten val komt. Politieke immobiliteit is 
onmogelijk;; men moet meegaan met de ontwikkeling van het men
selijkk verstand. Laten we de grootsheid van het verleden respecteren 
enn met eerbied al die vervlogen eeuwen gedenken, die geheiligd zijn 
doorr de nagedachtenis en de overblijfselen onzer voorvaderen. Maar 
latenn we niet proberen naar voorbije eeuwen terug te keren, want zij 
hebbenn niets meer van onze werkelijke natuur, en als wij hen zouden 
willenn grijpen, zouden zij als vanzelf verdwijnen.25 

Alleenn de onbevangen blik was volgens de schrijver in staat de voorbije 
wereldd te conserveren. Het verleden willen aanraken is het verwoesten. 

Chateaubriandd liet de opening van het graf van Karel de Grote plaats
vindenn op initiatief van de Akense kanunniken. Over keizer Otto m repte 
hijj merkwaardigerwijs met geen woord. Misschien had hij het verhaal over 
dee openlegging van Karels graf in 1792 vernomen toen hij, deel uitmakend 
vann het royalistische emigrantenleger, op doortocht van Luik naar Koblenz 
inn Aken halt had gehouden.26 Het is ook mogelijk dat de geschiedenis hem 
anderszinss ter ore was gekomen. In 1794 hadden Franse revolutionairen een 
Romeinsee sarcofaag, waarin oorspronkelijk het gebeente van Karel de Grote 
zouu hebben gerust, naar Frankrijk versleept. In de belangstelling die Karel 
dee Grote die jaren ten deel viel, kon ook het verhaal over de opening van 
zijnn graf weer aan het licht zijn gekomen. 
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DeDe lijkschouwing van het verleden 

Mett weemoed memoreerde Chateaubriand zijn ontmoeting met de hoogge
roemdee historicus, in het bijzonder van de Middeleeuwen, Augustin Thierry 
(afb.. 4). 'In Vesoul heb ik hem opgezocht,' schreef hij in zijn memoires. 

Ikk trof een jonge man aan in een kamer waarvan de luiken deels waren 
gesloten.. Hij was bijna blind. Hij probeerde nog op te staan om me 
tee verwelkomen, maar zijn benen droegen hem niet langer en hij viel 
inn mijn armen. Hij bloosde toen ik mijn oprechte bewondering voor 
hemm uitsprak. Daarop antwoordde hij me dat zijn werk het mijne was: 
lezendd in mijn Martyrs over de veldslag der Franken had hij het idee 
gekregenn om op een nieuwe manier geschiedenis te schrijven.27 

afb.. 4. Henry Scheffer, Portret van Augustin Thierry (1839) 
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Thierryy schreef later in een woord vooraf bij zijn Récits des temps mérovin-
giensgiens dat het enthousiasme bij lezing van Les Martyrs misschien beslissend 
wass geweest voor zijn roeping als historicus. De strijd tussen Franken en 
Romeinenn in 'Batavia' werd er zo levendig geschilderd dat hij even de illusie 
hadd zelf aan het schouwspel deel te nemen. 'Tu duca, tu signore, e tu maes
tro,'' zo had Dante eens Vergilius aangeroepen en op dezelfde wijze konden 
Thierry'ss tijdgenoten Chateaubriand aanspreken. De historicus mocht de 
zaakk hebben aangedikt,2* Les Martyrs maakte ongetwijfeld veel indruk. In 
eenn brief vertrouwde hij Chateaubriand verder toe dat hij niet alleen was 
gestichtt door zijn poëzie: 'Ik ben U ook het religieuze gevoel verschuldigd 
datt mij in de loop van mijn leven dikwijls heeft teruggebracht bij God.'29 

LesLes Martyrs* wel eens bestempeld als 'mythe fondateur' van de Franse Ro
mantiek,300 was geconcipieerd in een maniëristische en klassiek aandoende 
stijl.311 Het boek verhaalde over de liefde tussen Cymodocée, een heidense 
priesteress die christin werd na de ontmoeting met haar geliefde, de Ro
meinsee soldaat Eudore. Beiden stierven de marteldood door de listen van de 
Romeinsee landvoogd Hiéroclés, die vergeefs de liefde van Cymodocée had 
gezocht. . 

Chateaubriandd was eind 1803 tijdens zijn verblijf als gezantschapssecreta
riss te Rome aan het boek begonnen, dat hij aanvankelijk Les Martyrs de Dio-
clétienclétien had willen noemen.32 Uitvoerig had hij zich gedocumenteerd. Om de 
taferelenn goed te kunnen schilderen had hij veel plaatsen bezocht. Een lange 
reiss had hem onder meer naar Griekenland en het Midden-Oosten gebracht 
'omm er beelden te vergaren' voor zijn boek.33 De schrijver introduceerde in 
ditt verband de schildersterm 'couleur locale' - een technische aanduiding 
vann de kleur die een voorwerp heeft wanneer het in een neutraal, wit licht 
wordtt geplaatst - in de literatuur.34 Door het aanbrengen van couleur locale 
-- de typische, eigen kleur van het verleden - werd een natuurgetrouwe schil
deringg van tijden en karakters geboden, en dat was wat Thierry en andere 
romantischee historici in hun geschiedkundig oeuvre wilden verwezenlijken. 

Natuurgetrouwheidd was in Les Martyrs overigens een rekkelijk begrip. Zo 
voerdee Chateaubriand zonder schroom Hieronymus en Augustinus spre
kendd op, in een tijd dat beiden het levenslicht nog niet hadden aanschouwd. 
Datt alles was volgens de schrijver geoorloofd, zolang de zeden van hün 
beiderr tijd maar getrouw werden geschilderd. De narratieve figuur, waar
bijj personen en gebeurtenissen van verschillende tijden gelijktijdig worden 
opgevoerd,, is door Fumaroli aangeduid als 'chronosynthese'. Zij stelde de 
schrijverr in staat een transhistorische werkelijkheid te creëren. De christenen 
onderr Diocletianus leken aldus op de martelaren van de Terreur.35 
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Thierryy was niet enket gegrepen door de illusionaire poëzie van Chateau
briandd en de notie van 'couleur locale' - middelen om de verleden werkelijk
heidd tot leven te brengen. De geschiedschrijver was, met name in zijn Histoire 
dede la conquête de VAngkterre par les Normands, beïnvloed door het epische 
karakterr van de Martyrs en het in de strijd tussen Franken en Romeinen ver
wezenlijktee antagonistische plot.36 Pierre Barbéris heeft verder opgemerkt 
datt in de beschrijving van de Franken niet het koninklijk hof maar het volk op 
dee voorgrond stond. Chateaubriand integreerde het Volk in de Geschiedenis 
enn dat concept was van grote invloed op Thierry (en Michelet).37 

Toenn Thierry - spijbelend als scholier te Blois - vol overgave de histo
rischee roman Les Martyrs las, huldigde Chateaubriand echter een andere 
opvattingg over aard en taakstelling van de geschiedschrijving. Geheel in de 
historiahistoria magistra Wtae-traditie verklaarde hij in zijn Essai historique sur les 
RevolutionsRevolutions dat een historicus 'lessen uit de geschiedenis' moest trekken en 
Voorbeeldenn ter navolging' moest zoeken. De menselijke natuur was immers 
onveranderlijk.38 8 

Enn in zijn Essai gebruikte hij, geheel in de 'filosofische' traditie van 
Montesquieu,, Rousseau en Voltaire, reeds bekende historische feiten voor 
zijnn reflectie over het verleden: 'Wie de toekomst wil voorspellen, moet het 
verledenn bestuderen'.39 Ofschoon hij oog had voor contingentie en toeval 
inn de geschiedenis, werd uiteindelijk alles beheerst door 'fatalité', waaraan 
menn zich maar beter kon overgeven. Die allesoverheersende fataliteit stond 
'geschrevenn in het hart van de mens' en kon met enkele woorden worden 
aangeduid:: geweld, leed en wanorde.40 

Inn Le Génie du Christianisme beschouwde de schrijver de historiografie 
alss een 'tak van morele en politieke filosofie'. Zoals het christendom de 
vooruitgangg in de filosofie had bewerkstelligd, aldus de auteur van dit werk, 
zoo had het christelijk geloof de geschiedschrijving weten te inspireren. De 
zeventiende-eeuwsee Franse bisschop Bossuet was voor Chateaubriand de 
historicuss par excellence: hij had de geschiedschrijving verrijkt met een 
subliemee stijl, de 'hoge metafysica van zijn ideeën' en de juiste morele en 
politiekee inzichten.41 Het waren juist de romantische historici, als Thierry, 
diee de geschiedschrijving van metafysica en moraal wilden ontdoen. In 
tegenstellingg tot de 'wijsgerige geschiedschrijving' van de achttiende eeuw 
hadd de romantische historiografie meer oog voor het detail en het pittoreske, 
enn in vergelijking met de 'erudiete geschiedschrijving' van diezelfde eeuw 
stondd zij meer open voor het eigen, evocatieve karakter van de bronnen. 

Mochtt Chateaubriand met zijn literaire geschriften richting hebben ge
gevenn aan de geschiedopvatting van de romantische historici, omgekeerd 
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wass hun werk voor de schrijver aanleiding zijn eigen visie op de geschiede
niss te herzien.42 In zijn eigen historische werk volgde hij de door Thierry 
bepleitee 'orthografische revolutie', waarbij namen van personen en plaatsen 
hunn oorspronkelijke 'gedaante' (schrijfwijze) terugkregen - dit alles in een 
pogingg om de geschiedenis authenticiteit te verlenen.43 Thierry waardeerde 
overigenss ook Chateaubriands latere werk. Met veel genoegen, zo schreef 
hijj in de hiervoor aangehaalde brief, had hij vanwege de stijl en poëtische 
inspiratiee Chateaubriands Vie de Rancé gelezen. Deze levensbeschrijving van 
dee hervormer van La Trappe was in 1844 gepubliceerd. 

Chateaubriandss Werdegang als historicus kwam duidelijk naar voren in 
eenn artikel dat hij aan het begin van de jaren twintig schreef. Het betrof 
eenn boekbespreking van de Histoire des dues de Bourgogne van Barante. De 
recensentt bekritiseerde de 'zogenaamde filosofische geschiedschrijving', die 
inn de geschiedenis bevestiging van het eigen gelijk zocht. Meer waardering 
verdiendee Barante, die de zeden schilderde zonder te zeggen dat hij ze 
schilderdee of dat hij ze ging schilderen. Een goede geschiedschrijver, zo 
verluiddee het nu, streefde een scrupuleuze weergave van de werkelijkheid 
na.. Dan toonde zich als vanzelf een oordeel, dat door de verbeeldingg werd 
ingekleurd.. Maar onpartijdigheid impliceerde geenszins onverschilligheid: 
'Dee les zit in de schildering, en de schildering is een les waardig.'44 

Inn het artikel over Barante verwoordde Chateaubriand verder op beel
dendee wijze zijn opvatting dat kennis van het verleden pas mogelijk was als 
err voldoende afstand van was genomen. De Franse monarchie, schreef hij, 
'kennenn we vandaag beter dan vroeger. Toen zij recht overeind stond, kon 
onss oog haar grote omvang moeilijk omvatten. Grote mannen en rijken zijn 
alss de kolossen van Egypte, men kan ze pas goed meten als ze zijn gevallen.' 
Hett oordeel over de historici van het Ancien Régime was daarom dikwijls te 
hardd uitgevallen, meende hij in zijn Études historiquesy gepubliceerd in 1831. 
Dezee historici kónden eenvoudigweg het verleden niet op dezelfde wijze 
zien,, omdat zij andere dingen zochten. 

Chateaubriandd was in de jaren 1811-1814 begonnen aan deze Études, die 
hijj aan het einde van de Restauratie voltooide. Het voorwoord werd na de 
Revolutiee van 1830 geschreven45 - toen hij inmiddels meer liberale opvattin
genn huldigde en de belangrijkste werken van de romantische historiografie 
hett Ucht hadden gezien.46 Waren de feitelijke historische études in dit licht 
bezienn op het moment van publicatie in 1831 verouderd, met zijn voorwoord, 
zoo leek het, probeerde hij een en ander recht te zetten. 

Inn de proloog van de Études probeerde hij verschillende geschiedconcep-
tiess met elkaar in overeenstemming te brengen. Lofwaardig in de 'histoire 
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descriptive'' van Barante was het gegeven dat historische personen in het licht 
vann hun tijd werden geplaatst en het aan de lezer zelf werd overgelaten om 
algemenee inzichten te ontlenen aan particuliere waarheden. Het was evenwel 
niett ondenkbeeldig dat deze vorm van geschiedschrijving ontaardde in een 
dorree opsomming die eertijds de kroniek kenmerkte. Ook haar tegenhanger, 
dee 'histoire fataliste' van Thiers en Mignet, was niet zonder gevaren. De 'fa
talistische'' historicus leek niet langer naar oorzaken te hoeven zoeken. Deze 
geschiedschrijvingg had echter ook zo haar verdiensten. Ze had een open 
oogg voor de voortgang van de civilisatie die het historisch proces, ondanks 
periodiekee inzinkingen, kenmerkte. En terecht werd het belang van het in
dividuu in de 'histoire fataliste' gerelativeerd zonder hem evenwel als actor 
uitt de geschiedenis te bannen.47 De ideale historicus was in de optiek van 
Chateaubriandd zonder twijfel degene die de beste kanten van de descriptieve 
enn fatalistische geschiedschrijving in zich wist te verenigen.48 

Inn het voorwoord bij zijn Études leverde Chateaubriand aanmerkelijke 
kritiekk op Bossuet.49 Deze had van het christendom een onbuigzaam en vast
staandd geheel gemaakt. In de 'exposition' bij zijn eerste Étude formuleerde 
Chateaubriandd vervolgens zijn leer van de Drie Waarheden. Deze princi
pess of wetten - de religieuze, naast de filosofische en politieke - bepaalden 
inn onderlinge strijd de geschiedenis, waardoor terzelfder tijd vooruitgang 
mogelijkk werd gemaakt. De schrijver beschouwde het christendom nu als 
eenn 'configuratie' waarin vrijheid en verlichting zich in fasen konden ont
wikkelen.. Het christendom had aldus verschillende periodes doorlopen: een 
moreell of evangelisch tijdperk, een fase van martelaarschap, een metafysisch 
off theologisch tijdvak en een politiek tijdperk. In Chateaubriands eigen tijd 
hadd het christendom inmiddels de filosofische leeftijd bereikt. Nog anders 
verwoorddee hij deze gedachtegang in een adres aan 'de illustere senaat van 
dee christenheid', het conclaaf dat in 1829 was bijeengekomen na de dood van 
pauss Leo XII: 

Hett christendom, dat eerst het gezicht van de wereld vernieuwde, heeft 
vervolgenss de samenlevingen zien veranderen, aan wie zij het leven 
hadd gegeven. [...] De christelijke religie groeit met de beschaving en 
gaatt mee met de tijd [...]. Na eeuwen van duisternis en geweld te 
hebbenn doorstaan komt het christendom nu, bij de moderne volken, 
dee vervolmaking van de maatschappij nabij.50 

Mett deze progressistische zienswijze kon hij aarzelend zijn visie op de Mid
deleeuwenn geven. In deze periode vertegenwoordigde het christendom de 
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verlichting.. Daarom kwam de geestelijkheid als vanzelfsprekend in de bar
baarsee staten wereldlijke macht toe. Vanwege de voortschrijdende verlich
tingg was echter in de moderne tijd voor de geestelijkheid, in het bijzonder 
dee paus, geen politieke autoriteit meer wenselijk. Het middeleeuwse, poli
tiekee christendom kon gerust plaats maken voor een filosofisch christendom. 
Chateaubriandd zag dan ook niets in het op de Middeleeuwen geïnspireerde 
reactionairee ultramontanisme van Joseph de Maistre. 'Ik geloof niet dat 
hett pausdom een soort dictatoriale macht moet zijn die de toekomstige 
republiekenn boven het hoofd hangt.'51 Zonder resultaat had Maistre eerder 
gepoogdd hem te interesseren voor uitgave van zijn Du Pape.52 

DeDe christelijke Middeleeuwen 

Meerr dan eens is verondersteld dat Chateaubriands lyrische herwaardering 
vann het christendom, die hij vooral in Le Génie du Christianisme tot uit
drukkingg bracht, gepaard ging met een idealisering van de christelijke Mid
deleeuwenn of van de Middeleeuwen tout court}3 Maar ofschoon de schrijver 
eenn bijdrage leverde aan een herwaardering van de gotiek en de ridderepiek, 
wass van een verheerlijking van het middeleeuwse tijdvak als zodanig in zijn 
oeuvre,, of het nu Le Génie of zijn overig werk betrof, welbeschouwd geen 
sprake. . 

Inn het Essai historique sur les Revolutions van 1796 kwamen de Middel
eeuwenn als historische periode niet voor.54 Wel ging de auteur uitgebreid in 
opp het christendom. Aan de razernij van de barbaren was door de christe
lijkee religie een einde gemaakt: 'Deze uit de bossen te voorschijn gekomen 
wildenn kenden geen religieus vooroordeel dat moest worden uitgeroeid en 
onderwierpenn zich aan de eerste de beste theologie die het toeval hen aan
reikte.'' De Kerk was omringd door een diepe duisternis van onwetendheid 
enn bijgeloof, en ontwikkelde zich in de periode na Karel de Grote tot een 
despotischee macht. De revoluties die als gevolg van de Reformatie in veel 
Europesee landen uitbraken, brachten geen morele verbetering. Met de komst 
vann de philosophes viel het doek voor het christelijk geloof. Het werk van de 
'encyclopedischee sekte' was de belangrijkste oorzaak voor het uitbreken van 
dee Franse Revolutie. 

InIn een van de laatste hoofdstukken, getiteld 'Welke godsdienst zal het 
christendomm vervangen?', betoogde de schrijver dat een morele cultus (zoals 
tenn tijde van de Revolutie) bij de massa geen kans van slagen had, wanneer 
eenn religieus fundament ontbrak: 'Zonder godsdienst gaat een samenleving 
tenn onder.'55 Die gedachte was eerder ook verwoord door Edmund Burke in 
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zijnn Reflections on the Revolution in France. Chateaubriand had waardering 
voorr de godsdienst als maatschappelijk fenomeen, maar in het Essai gaf hij 
geenn uitdrukking aan een idealisering van het christendom als zodanig, en 
evenminn aan een verheerlijking van het middeleeuwse tijdvak. Daarvoor 
vertoondee het exposé ook te weinig samenhang. 

Meerr ontnuchterend is de vaststelling dat het middeleeuwse millennium, 
alss begrip van een historische periode, in het geheel niet voorkwam in Le 
GénieGénie du Christianisme. Éénmaal sprak Chateaubriand over 'les siècles de 
barbarie'' (de eeuwen van barbarij).56 De gotiek kreeg in Le Génie slechts 
spaarzamee aandacht en werd er allerminst als een middeleeuwse bouwstijl 
gekenschetst.. Het ging Chateaubriand niet om een historische, maar om een 
allegorischee uitleg van de gotische bouworde. Na eerst de Invalides te Parijs 
enn het paleis te Versailles, beide onder Lodewijk xiv tot stand gebracht, te 
hebbenn geroemd, ging hij over op de gotische kerkgebouwen. 'De wouden 
warenn de eerste tempels van de Godheid,' schreef hij, 'en in de wouden hebben 
dee mensen hun eerste idee van bouwkunst opgedaan.' Die kunst varieerde 
naarr gelang de diverse klimaten. Precies zoals het spreekwoord zei: 'Chaque 
chosee doit être mise en son lieu.' Zo hadden de Egyptenaren hun pilaren 
naarr de vijgenboom gemodelleerd, de Grieken hun Korinthische zuilen 
naarr de palmboom. De gotische kerken waren voortgekomen uit de bossen 
vann Gallië. De koelte van de gewelven, de duisternis van het heiligdom, de 
obscuree zijbeuken, de geheime doorgangen en verlaagde deuren - dat alles 
wass een bouwkundige weerspiegeling van de labyrintische wouden.57 

Luttelee woorden wijdde hij in Le Génie voorts aan de riddertijd, waarover 
hijj met bewondering sprak.58 De ridders gaven uiting aan de ware christe
lijkee geest. Maar meer nog leek hij geïnteresseerd in de troubadours die 
dezee 'temps chevaleresques' hadden bezongen. De schrijver was overigens 
weinigg vertrouwd met de middeleeuwse literatuur.59 Zijn visie baseerde hij 
hoofdzakelijkk op het werk van La Curne de Sainte-Palaye.60 

Laterr zou Chateaubriand zijn eigen werk typeren als het begin van de 
nieuwee romantische letterkunde, waarvan de gevoelswereld overeenstemde 
mett die van de Middeleeuwen.61 Het verband tussen de moderne, roman
tischee en middeleeuwse literatuur was gelegd door Friedrich Schlegel (zie 
hoofdstukk 4). Via Schlegel was deze visie in Frankrijk doorgedrongen tot 
dee 'groupe de Coppet',62 die zich rond de indrukwekkende figuur van Anne 
Germainee de Staël had verzameld. Tot aan haar dood zou Chateaubriand 
intensievee contacten met Madame de Staël onderhouden.63 Terwijl 'ideo
logues',, gematigde republikeinen, als Louis Ginguené en Pierre Daunou -
diee belangrijke bijdragen leverden aan de door mauristen in 1773 begonnen 
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(middeleeuwse)) Histoire littéraire de la France - meenden dat de middel
eeuwsee letteren in esthetisch opzicht 'vormloos' waren en dus te weinig 
beantwoordendd aan de klassieke voorschriften, lieten de vertegenwoordi
gerss van de 'groupe de Coppet' het geloof in onveranderlijke artistieke regels 
varenn en benadrukten zij de historiciteit van literaire smaak.64 Madame de 
Staêll was in haar Considerations van mening dat de Middeleeuwen evenals 
dee overige eeuwen een bijdrage aan de beschaving hadden geleverd. Niette
minn vond zij de bewondering van de broers Schlegel voor de Middeleeuwen 
partijdigg en eenzijdig: 

Zonderr twijfel is het wenselijk dat de moderne literatuur gebaseerd 
iss op onze geschiedenis en ons geloof. Maar hieruit volgt niet dat de 
literairee werken van de Middeleeuwen beschouwd kunnen worden als 
werkelijkk goed. Hun krachtige eenvoud, het zuiver en eerlijk karakter 
datt zich hier openbaart, wekt een levendige interesse op, maar kennis 
vann de klassieken en de vorderingen van onze beschaving hebben 
voordelenn gebracht die men niet mag geringschatten. Kunst moet men 
niett achterwaarts laten gaan: de kwaliteiten die zich in verschillende 
tijdenn in de menselijke geest hebben ontwikkeld, moet men zoveel als 
kann tezamen brengen.65 

Chateaubriandd schilderde in Le Génie du Christianisme een verloren paradijs 
datt nauwelijks in de tijd gelokaliseerd scheen. Zijn waarderende opmerkin
genn over gotiek en ridderepiek stonden niet in dienst van een idealisering 
vann het middeleeuwse tijdvak. Met zijn apologie van het christendom wilde 
dee schrijver niet het génie van de Middeleeuwen demonstreren, maar het 
géniegénie van het christendom. 

Hett boek was een antwoord op Gibbons History of the Decline and Fall 
ofof the Roman Empire en Voltaires Essai sur les moeurs. Waar de laatsten het 
christendomm als oorzaak hadden aangewezen voor het verval van de antieke 
beschaving,, probeerde Chateaubriand aannemelijk te maken dat juist het 
christendomm de furie van de barbaren aan banden had weten te leggen. Zon
derr het christendom zou de schipbreuk van samenleving en verlichting totaal 
zijnn geweest.66 Maar het christendom had met enkel de oude beschaving ge
red,, het had daarenboven in verschillende opzichten een nieuw elan gebracht. 
Doorr het Nieuwe Testament was bijvoorbeeld het genie van de schilderkunst 
veranderd.. Exuberante antieke thema's, zoals bacchanalen, schakingen en 
metamorfosenn hadden plaats gemaakt voor ingetogen voorstellingen van de 
Maagdd met kind, de vlucht in de woestijn en de Kruisameming.67 Verder ont-
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brakk het de klassieke retorica aan een evangelische 'tristesse'. De redenaars 
uitt de heidense Oudheid hielden betogen over de ijdelheden van het bestaan. 
Zijj wisten niet dat de ware existentie pas met de dood begon. Hierdoor miste 
hunn welsprekendheid de 'inspiratie van het hart'.68 

InIn Le Génie du Christianisme ging de meeste aandacht uit naar Oudheid 
enn Nieuwe Tijd. Voltaire had in Le siècle de Louis xiv de eeuw van de Zonne
koningg opgehemeld. De onvolkomenheden van de 'Grand Siècle' kwamen 
slechtss voor rekening van de Kerk. Chateaubriand hield de zeventiende eeuw 
eveneenss voor een gouden tijdperk. Maar in tegenstelling tot Voltaire be
weerdee hij dat Frankrijk toen kon schitteren dankzij een christelijk reveil dat 
samenviell met een voorbeeldige oriëntatie op de Ouden. Pascal, Bossuet en 
Racinee waren dan ook de helden in Le Génie.69 Chateaubriands visie op de 
Middeleeuwenn kwam misschien nog het meest pregnant naar voren in zijn 
oordeell over Dante. De schoonheid van De Goddelijke Komedie vloeide vrij
well geheel voort uit het christendom, de gebreken hielden echter verband 
mett Dantes tijd.70 

Inn een tweetal studies gepubliceerd in de jaren dertig van de negentiende 
eeuww gaf de schrijver wel expliciet aandacht aan de middeleeuwse geschie
denis.. Dat gebeurde in zijn Essai sur la littérature anglaise en, uitvoeriger, in 
dee Analyse raisonnée de l'histoire de France  ̂dat als appendix was opgenomen 
bijj de Études, die op hun beurt de Romeinse tijd behandelden. 

InIn de Analyse bediende de auteur zich van de gangbare periodisering 
volgenss de 'trois races', een indeling van de Franse geschiedenis op basis van 
dee Merovingische, Karolingische en Capetingische vorstenhuizen. De Vroege 
Middeleeuwenn werden er wel aangeduid als 'bas siècles', 'empire romain-
barbare',, 'empire mixte' en 'antiquité franke' De eigenlijke Middeleeuwen 
-- 'moyen age', ook wel 'monde gothique' - begonnen bij Chateaubriand 
doorgaanss pas met Hugo Capet en eindigden met Frans i.71 Er bestonden 
volgenss de auteur twee soorten barbarij: die van de 'bas siècles' en die van 
dee 'moyen age'.72 De auteur verzuimde evenwel het verschil te expliciteren. 
Dee 'bas siècles' waren een periode van duisternis, ofschoon er nimmer 
sprakee was van algehele barbarij. De Franken hielden het midden tussen een 
beschaafdd en wild volk. Hun koningen waren barbaren als het ging om hun 
moordzucht,, maar beschaafde heersers in hun pogingen om de rijksgrenzen 
uitt te breiden.73 Voor de gehele middeleeuwse periode gold dat de 'eenvoud 
vann een gouden tijd', die sommigen aan het tijdvak hadden toegeschreven, 
eenn leugen was.74 

Uitdrukkelijkk bestreed de auteur de voorstelling van een christelijke era. 
Hett christendom probeerde weliswaar de 'gangreen van barbaarse tijden' 



HOOFDSTUKK  3  JE N'OÜBLIE  JAMAIS LES MORTS 199 

tee genezen, maar men geloofde meer aan het kruis dan aan het woord van 
Christus.. Evenals de volksmassa begaf de geestelijkheid zich op het slechte 
pad.. Kasteelheren maakten plezier en geloofden niet al te veel in God. De 
Middeleeuwenn toonden al met al een laag zedelijk peil, een 'bizar tableau' 
-- het resultaat van een machtige, maar ordeloze verbeelding.75 Het feodale 
tijdperkk was geen idylle geweest. Tussen Chateaubriands typering van het 
middeleeuwsee tijdvak en de christelijk-romantische conceptie van Novalis 
gaaptee dan ook een diepe kloof. 

DeDe barbaarse Middeleeuwen 

Hieldd de schrijver zich in de Analyse verre van de mythe van de zuiver 
christelijkee en 'gouden' Middeleeuwen, hij betoonde er zich wel een van de 
vertegenwoordigerss van een andere legende, die van de 'verjongende barba
ren'.. De aanduiding 'barbaars' had bij Chateaubriand, als bij zijn tijdgenoten, 
doorgaanss een ongunstige betekenis. Le Génie du Christianisme had hij naar 
eigenn zeggen geschreven in een tijd waarin ten onrechte voor velen vaststond 
datt het christendom 'een barbaars systeem was, waaraan niet snel genoeg 
eenn einde kon komen ten behoeve van de vrijheid, de vooruitgang van de 
verlichting,, de geneugten des levens en de schoonheid der kunsten'.76 In de 
fictiefictie van de 'verjongende barbaren', door Blaas een van de grootste mythen 
uitt de Romantiek genoemd, had het begrip 'barbaar' in bepaald opzicht een 
positievee klank.77 De barbaren beschikten over eigenschappen als levenslust 
enn vernieuwingsdrang. 

Hett betrof een vertrouwde topos. Reeds in de zestiende eeuw lieten 
Zweedsee geleerden zich inspireren door 'De afkomst en daden van de Ge-
tae',, rond het midden van de zesde eeuw geschreven door de Oostgotische 
hofschrijverr Jordanes. Deze beschreef de Oostgoten, waartoe de Getae be
hoorden,, als een jong en vitaal volk dat uiteindelijk wist te zegevieren over 
dee corrupte en decadente Romeinen. Professoren van de Universiteit van 
Uppsalaa wisten hierbij te vertellen dat de Zweden nazaten waren van de 
Oostgoten.. Duitse geleerden koesterden op hun beurt Tacitus, die de Ger
manenn als een energiek en vrijheidslievend volk had geschilderd. In 1800 
liett Madame de Staèl een studie verschijnen waarin zij betoogde dat het 
barbaarsee levensgevoel tot de beschaving van de riddertijd had geleid.78 

Bijj Chateaubriand kreeg het barbarendom een specifiek cultuurhistori
schee betekenis. Wanneer de barbarij een civilisatie binnendrong - zo luidde 
dee gedachtegang in de Analyse - zou zij die bevruchten door haar wilskracht 
enn jeugdigheid; maar wanneer een beschaving de barbarij overweldigde, 
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zouu deze steriel blijven. Een voorbeeld van de laatste ontwikkeling gaven de 
'wildee volken* in Amerika te zien, die verzwakt waren geraakt in de armen 
vann de beschaafde volken van Europa. De civilisatie van de Oudheid was 
daarentegenn herboren 'in het bed van Germaanse wilden'.79 

Dee kiem van de mythe van de Verjongende barbaren' lag in twee epi
sodess van Les Martyrs: de strijd tussen de Franken en Romeinen, en de 
hopelozee liefde tussen de christen Eudore en de heidense Keltische pries
teress Velléda. In deze passages werd de lethargie van de Grieks-Romeinse 
beschavingg gecontrasteerd met de ongetemde, immoderate wereld van de 
barbaren.. De Germaanse en Keltische samenleving kenden een vitaliteit die 
dee laatklassieke wereld moest ontberen. 

Volgenss Chateaubriand konden zijn tijdgenoten een voorbeeld nemen 
aann de vernieuwingsdrang van de middeleeuwse barbaren.80 In Frankrijk 
werdd immers gebouwd in een Romeinse 'bastaard-architectuur'. De (neo)-
classicistischee monumenten waren kille en slaafse kopieën waarmee de leu
genn in de kunst was geïntroduceerd, precies zoals de Latijnse literatuur de 
oorspronkelijkheidd van het Frankische genie in de letteren had verwoest. De 
middeleeuwerss daarentegen hadden zich weliswaar laten inspireren door de 
antiekee beschaving, maar in plaats van zich te laten inkapselen hadden zij 
dee werken van de Oudheid overmeesterd, op eigen wijze gefa^onneerd en 
'Franss gemaakt'. De heidense cultus was een uitwendige geweest; slechts de 
buitenkantt van de tempels werd er versierd. De christelijke cultus was daar
entegenn een innerlijke, waar de binnenkant van de kerken werd gedecoreerd. 
Dee zuilen 'werden van buiten naar binnen gesleept'. De middeleeuwse bouw
kunstt bood op die wijze 'een mengeling van het tragische en komische, het 
gigantischee en gracieuze, zoals de verzen en romans van dezelfde periode'.81 

Dee kindertijd van het middeleeuwse tijdvak was kortom barbaars, vol 
temperamentt en viriliteit. Deze aandrift en bezieling was de rijke erfenis die 
dee Middeleeuwen zouden nalaten aan de beschaafde eeuwen 'die zij in haar 
vruchtbaree schoot droeg'.82 Evenals de Franse Revolutie moesten de 'siècles 
dee barbares' worden begrepen als een exemplarische overgangsperiode.83 

Inn de latere fase van zijn schrijverschap nam Chateaubriand merkbaar af
standd van de Middeleeuwen en het mediëvisme. In zijn memoires schreef hij 
datt hij rond zijn huis in Vallée-aux-Loups weliswaar namaakkantelen op de 
buitenmuurr van het domein had laten plaatsen, 'zodoende vooruiüopend op 
dee rage van de Middeleeuwen [la manie du moyen age] die ons tegenwoor
digg zo afstompt', maar deze formulering maakte duidelijk dat hij inmiddels 
weinigg op had met de neogotischee modezucht.84 Eveneens liet hij in zijn ge
denkschriftenn met hem kenmerkende bescheidenheid weten dat dankzij zijn 
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GénieGénie du Christianisme belangstelling was ontstaan voor de gebouwen uit de 
Middeleeuwenn ('moyen ège'). Maar, zo voegde hij er ogenblikkelijk aan toe, 
'alss men vanwege het doorzeuren over de gotiek sterft van verveling, dan is 
datt niet mijn fout'.85 In gelijke zin liet hij zich in 1833 uit tegenover Adolphe 
Napoléonn Didron, kunsthistoricus van de Middeleeuwen en grondlegger 
vann de christelijke iconografie, toen hij hem meedeelde: 'Mijn God, we heb
benn die Middeleeuwen al te lang bestudeerd, we hebben er te veel poëzie van 
gemaakt.'866 De schrijver kende dan ook geen enkele schroom om de sleetse 
toposs van de 'duistere Middeleeuwen' van stal te halen. Toen hij in 1836 
nogg eens terugdacht aan het troosteloze Franse landschap, dat hij bij terug
keerr uit zijn ballingschap had aangetroffen, sprak hij vergelijkenderwijs van 
eenn 'middeleeuwse nacht van barbarij en verwoesting'.87 In deze jaren stelde 
Chateaubriandd zich eveneens gereserveerd op tegenover de schrijfkunst van 
Walterr Scott. De Schotse romancier, die het mediëvisme in Frankrijk sterk 
hadd bevorderd,88 had in zijn ogen een verkeerd genre geschapen. Door Scott 
wass zowel de roman als de geschiedenis onrecht aangedaan. De Engelsen had 
hijj 'naar de Middeleeuwen teruggedreven'. Alles wat men er sindsdien schreef 
off maakte - boeken, meubels, huizen, kerken of kastelen - was valse gotiek.89 

All deze zuinige uitlatingen dateerden uit de jaren dertig van de negen
tiendee eeuw, toen in Frankrijk de antiromantische reactie zich in literatuur, 
historieschilderkunstt en geschiedschrijving had ingezet.90 Michelet en Hugo, 
diee in hun vroege werk sterk gefascineerd waren geweest door de Middeleeu
wen,, zagen op den duur het tijdvak als een struikelblok voor vooruitgang. 
Hett adjectief 'gotiek' werd (opnieuw) een middel om de eigen samenleving 
tee bekritiseren.91 

AanAan de rand van het graf 

All hadden jakobijnen tijdens de Revolutie ijverig getracht de geest van de 
geschiedeniss uit te roeien, gaandeweg keerden de schimmen van voorbije 
eeuwenn terug. Pogingen van de revolutionairen een maatschappij te baseren 
opp 'een wankele rede, zonder verleden en zonder toekomst', waren vruch
telooss gebleken.92 Niettemin was er iets veranderd. Door de traumatische 
ruptuurr van 1789 kon men niet straffeloos terugkeren naar de wereld van 
hett Ancien Régime. Van dat besef was Chateaubriand ten volle doordron
gen.. 'Het kwaad, het grote kwaad,' schreef hij in zijn Essai historique sur les 
Revolutions,Revolutions, 'is dat wij niet van onze tijd zijn.'93 

'Off we willen of niet, we moeten ons laten meeslepen door de tijd,' klonk 
hett in de Reflexions politiques (1814). In de feodale eeuwen hadden ridders 
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plichtsgetrouww de priesters gevolgd en waren de burgers van groot nut 
geweestt voor de samenleving. Dit fraaie bouwwerk was volledig ingestort. 
Niemandd hoefde dat echter te betreuren. Elk mens moest noodzakelijk 
vertrekkenn vanaf het punt waarop hij was aangekomen: 'Of we nu vooruit of 
achteruitt zijn gegaan, het is zeker dat de mensheid niet langer op het punt 
iss waar zij zich honderd jaar geleden bevond, en nog minder waar zij drie 
eeuwenn geleden stond.'94 

Vorstenn en volken moest men bijgevolg beoordelen naar de tijd waarin 
zijj leefden: '[Dire] les temps tels qu'ils sont,' hield hij de lezers van de Études 
voor.955 Maar uiteindelijk bleef het Chateaubriands vaste overtuiging dat de 
mensheidd belangstelling stelde in het verleden vanuit een besef van verlies en 
vanuitt 'religieuze nieuwsgierigheid'. Fascinatie voor het verleden was slechts 
mogelijkk vanuit een 'religieus' sentiment van vergankelijkheid: 'Er is in de 
ruïness iets dat onze onbeduidendheid verzacht en de slechtheid van het 
menselijkk hart weerloos maakt.'96 

Inn Chateaubriands memoires is een lyrische passage ingevoegd, die wel 
bekendstaatt als de 'Aanroeping van Cynthia'. Het fragment, mogelijk ge
schrevenn tijdens zijn ambassadeurschap in Rome, geeft een beschrijving van 
hett Romeinse landschap. Aquaducten tekenen zich torenhoog af tegen een 
spaarzaamm verlichte lucht. De schrijver evoceert Rome als wetgeefster van 
dee wereld. Gezeten op de steen van haar doodskist, met haar toga van eeu
wen,, projecteert zij de onregelmatige omtrek van haar grote gestalte in de 
eenzaamheidd van de sterrenhemel.97 

Hett beeld van de dode, verbeidend in het heden, oefende een onweer
staanbaree aantrekkingskracht uit op de schrijver. De metafoor stelde hem 
inn staat zijn geschiedvisie en schrijverschap met elkaar te verbinden en de 
grenzenn tussen verleden en heden te ruimen. 

Menn zou kunnen zeggen dat geen mens mijn metgezel kan worden als 
hijj niet eerst door het graf is gegaan, wat me doet geloven dat ikzelf 
eenn dode ben. [...] Als een van mijn vrienden de aarde vaarwel zegt, 
iss het alsof hij bij mij in huis trekt. [...] Naarmate de huidige wereld 
zichh van me terugtrekt, komt de wereld van het verleden dichterbij.98 

Dee dode Karel de Grote was in zijn grafkelder gezeten op een troon - 'alsof 
hijj nog in leven was' zeiden de middeleeuwse bronnen. Chateaubriand sug
gereerdee op zijn beurt dat hij zijn memoires rangschikte 'van over het graf'. 
Inn een testamentair voorwoord bij zijn levensherinneringen legde hij uit dat 
hijj er steeds vanuit was gegaan dat hij al zittend in zijn grafkist bezig was met 



HOOFDSTUKK  3  JE N'OÜBLIE  JAMAIS LES MORTS 203 

schrijven.. Zittend in zijn graf- precies zoals de legendarische middeleeuwse 
keizer. . 

Dee schrijver stond erop dat zijn memoires postuum werden uitgege
ven.. Over degenen die erop aandrongen om vooraf een aantal stukken te 
publiceren,, merkte hij op: 

[...]] ik heb geen gevolg aan hun wens kunnen geven. [...] het zou 
mijj aan het hart gaan om die verre stem te smoren die uit het graf 
opklinkt,, en die het hele verhaal door hoorbaar blijft." 

Enn in het voorwoord bij de versie van 1846, schreef hij: 

Sommigenn hebben erop aangedrongen om tijdens mijn leven enkele 
gedeeltenn van deze Memoires te publiceren. Ik geef er de voorkeur aan 
tee spreken vanuit het binnenste van mijn graf. [...] Deze Memoires 
hebbenn steeds mijn voorliefde gehad. De heilige Bonaventura kreeg 
vann de hemel toestemming om zijn memoires na zijn dood voort te 
zetten.. Op een dergelijke gunst hoop ik niet. Maar als het zover is, 
zouu ik schimmen willen opwekken, om tenminste de drukproeven te 
corrigeren. . 

Opp het laatst hadden de doden zelf een stem, waarmee ze de stilten van de 
geschiedeniss konden verbreken. 

Samenvatting Samenvatting 

Chateaubriandd gaf zijn gedachten over het verleden weer in kritische opstel
len,, geschiedschrijving en romans. Steeds was voor hem de Revolutie daarbij 
hett vertrekpunt en de toetssteen van zijn overpeinzingen. De Revolutie had 
dee natie beroofd van haar historie en een juiste verhouding met het verleden 
moestt opnieuw worden bepaald. Een terugkeer was evenwel uitgesloten. 
Dee (geschied) schrijver moest, aldus Chateaubriand, bovenal proberen de 
'couleurr locale' van het verleden te schilderen. Chateaubriands romantische 
motiveringg van de historische interesse leek nog weinig op de pragmatische 
enn exemplarische benadering van Muratori. 

Mett zijn Le Génie du Christianisme beoogde Chateaubriand bovenal een 
herwaarderingg van christendom, en niet die van een historische periode. In 
zijnn Études maakte hij duidelijk dat de middeleeuwers, zowel geestelijken 
alss leken, een laag zedelijk peil hadden gehad. De schrijver bewonderde 
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weliswaarr de middeleeuwse bouwkunst en epiek, maar hij was niet van 
meningg dat de christelijke religie haar hoogste uitdrukkingsvorm in de 
Middeleeuwenn had gevonden. 

Dee idealisering van de christelijke Middeleeuwen was dan ook het werk 
vann anderen. In Frankrijk werd die idee uitgedragen door katholieken als 
Maistree en Montalembert, maar vooral door ultramontanen uit de tweede 
helftt van de negentiende eeuw, onder wie Ernest Hello, Louis Veuillot en 
Léonn Gautier. En daarnaast, op wel heel bijzondere wijze, door de schrijver 
Joris-Karll Huysmans (zie hoofdstuk 6). 

Opp den duur ontwikkelde Chateaubriand een 'progressistische' visie op 
hett verleden. Hierin kreeg ook het middeleeuwse tijdvak zijn plaats. Het 
christendomm beschouwde hij als een fenomeen waarin vrijheid en verlichting 
zichh in fasen hadden ontwikkeld. Aldus had het christendom een moreel of 
evangelischh tijdperk, een fase van martelaarschap, een metafysisch tijdvak 
enn - gedurende de Middeleeuwen - een politiek tijdperk doorlopen. In de 
modernee tijd had het christendom de filosofische leeftijd bereikt. Anders 
dann in het middeleeuwse tijdvak kwam daarom de geestelijkheid, in het 
bijzonderr de paus, geen wereldlijk gezag of politieke autoriteit meer toe. 

All was Chateaubriand geenszins de pleitbezorger van de christelijke Mid
deleeuwen,, hij was wel vertegenwoordiger van een andere invloedrijke voor
stelling:: de romantische fictie van de Verjongende barbaren'. Wanneer de 
barbarijj een civilisatie overwon, luidde zijn centrale gedachtegang, wist zij 
diee te bevruchten door haar levenskracht. Maar wanneer een beschaving de 
barbarijj overweldigde, werd deze weerloos. De mythe van de verjongende 
barbarenn zou ook na Chateaubriand in allerlei gedaanten terugkeren. In ka
tholiekee kring werd die opgenomen en uitgewerkt door Frederic Ozanam.100 

Dee Franse fascist Pierre Drieu la Rochelle contrasteerde op zijn beurt de 
oudd geworden klassieke beschaving met het jeugdig elan van de barbaren en 
hunn 'grenzeloze passie voor de oorlog'.101 In onze tijd gaf Umberto Eco zijn 
vertolkingg van de mythe. Volgens de Italiaanse mediëvist was het vroegmid
deleeuwsee tijdvak een 'periode van ongelooflijke intellectuele vitaliteit' en 
'vann een hartstochtelijke dialoog tussen de barbaarse civilisaties'.102 

Voorr Chateaubriand hadden de Middeleeuwen in politiek opzicht weinig 
meerr te vertellen. Dat was wel anders bij Duitse romantici als Friedrich Schle-
gell en Joseph Görres, die in het volgende hoofdstuk voor het voetlicht treden. 
Zijj lieten zich onder meer in politicis inspireren door de Middeleeuwen. In 
hunn 'organische' staatsconceptie en pleidooi voor een standensamenleving, 
grepenn zij terug naar het middeleeuwse millennium. 
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EtneEtne neue Morgenröte. 
Dee romantische Middeleeuwen van Friedrich 

Schlegell  en Joseph Görres 

Inn de jaren 1823-1824 schilderde de Duitse romanticus Caspar David Fried
richh zijn mysterieuze 'Graf van Ulrich von Hutten' (afb. 1). Het linnen toont 
eenn man met 'altdeutsche' baret. Zijn aandacht is gevestigd op het 'altaar', 
eenn sarcofaag, die met een ridderhelm is bekroond. Op het postament van 
hett borstbeeld staat 'Hutten' te lezen. In het jaar waarin Friedrich met 
ditt schilderij begon, werd de driehonderdste sterfdag van de humanist 
Ulrichh von Hutten herdacht. In de Romantiek werd deze geleerde vooral 
alss patriot beschouwd. In zijn geschriften had hij onder meer het verzet van 
dee Germanen tegen de Romeinse overheersers geroemd. Hutten had nooit 
eenn gedenkteken gekregen en dat werd door velen betreurd. Friedrich gaf 
hemm met dit schilderij alsnog een monument. 

Opp de sarcofaag waren enkele namen gegraveerd, waaronder: 'Arndt 1813', 
'Görress 1821' en 'F. [sic] Scharnhorst'. Het jaar 1813 herinnerde aan de bevrij
dingsoorlogg tegenn de Fransen. Gerhard Johann von Scharnhorst, hervormer 
vann het Pruisische leger, was in de strijd voor het vaderland gevallen. De 
dichterr en historicus Ernst Moritz Arndt gold als bestrijder van elke vorm 
vann despotisme. Joseph Görres had in 1819 de Pruisische dwangheerschappij 
moetenn ontvluchten, waarna hij, evenals de zestiende-eeuwse humanist, in 
Zwitserlandd een veilig heenkomen vond. Friedrichs 'Rückenfigur', de man 
mett middeleeuwse baret, had toevallig of niet, de gelaatstrekken van Görres. 
All deze vaderlanders werden als geestelijke nazaten van Hutten gezien. 

Dee gotische ruïne op het schilderij was gemodelleerd naar de voorma
ligee sacristie van de kloosterkerk in 'auf dem Oybin' bij Zittau, waarvan 
Friedrichh eerder een schildering had gemaakt. In zijn dagen ging deze mid
deleeuwsee bouwstijl door voor een Duits-nationale bouwstijl. Ongeveer op 
dee plaats waar hij op de vroegere schildering een madonna met kind had 
afgebeeld,, bevond zich nu een Hdes-figuur, omgeven door dorre takken. 
Zoalss de bouwval herinnerde aan de teloorgang van de Duitse natie en de 
inscriptiess aan het verlies van vrijheid, zo herinnerde het onthoofde beeld 
vann Fides, symbool voor geloof, aan het verval van religiositeit. Niettemin 
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warenn er voorzichtige tekenen van hoop. Boven de muren torende trots een 
machtigee spar, symbool voor de standvastige gelovige christen. En rondom 
dee sarcofaag bloeiden bloemen.' 

Inn de in contemplatie verzonken 'Rückenfigur' bracht Friedrich zowel 
dee 'wending naar de geschiedenis' als de verwaarlozing van die historische 
opdrachtt tot uitdrukking. In het schilderij kwamen, achteraf bezien, Ro
mantiek,, historisme, cultureel nationalisme, christendom en mediëvisme 
onopvallendd bijeen. Al die geestesstromingen bepaalden ook het denken 
vann Friedrich Schlegel en Joseph Görres, de personen die in dit hoofdstuk 
allee aandacht krijgen. 

afb.. ï. Caspar David Friedrich, Graf van Ulrich von Hutten (1823-1824) 
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Inn hun tijd konden de Middeleeuwen richting geven aan het natiegevoel, 
maarr er bestond geen eensgezindheid over de vraag wat onder de Duitse 
natiee moest worden verstaan en hoe hieraan staatkundig vorm moest wor
denn gegeven. Mede hierom is voor twee hoofdpersonen gekozen. Schlegel, 
geborenn in Hannover, dat toen in personele unie met Engeland was ver
bonden,, kwam uiteindelijk in het Habsburgse Oostenrijk terecht. Görres, 
diee uit angst voor Pruisische repressie ballingschap had gezocht in onder 
meerr Zwitserland, vond uiteindelijk een toevluchtsoord in het koninkrijk 
Beieren.. Schlegel was een representant van de 'Jenaer Romantik*, Görres van 
dee 'Heidelberger Romantik'.2 Dat de Middeleeuwen een ontdekking waren 
vann de Romantiek, is een voorstelling die vooral door de dichter Heinrich 
Heinee bekendheid heeft gekregen. 'Wat was eigenlijk de romantische school 
inn Duitsland?' schreef hij. 'Zij was slechts de opwekking van de poëzie der 
Middeleeuwen,, zoals die zich in liederen, beeldhouwkunst en bouwwerken, 
inn kunst en leven had gemanifesteerd.'3 

Voorr de romantici leek - in onderscheid met achttiende-eeuwers als Mu-
ratorii en La Curne de Sainte-Palaye - de toe-eigening van het middeleeuwse 
tijdvakk te voorzien in een existentiële behoefte.4 Voorloper van de Duitse 
Romantiekk was de Zwitserse historicus Johannes von Muller, waarover Au
gustt Wilhelm Schlegel, broer van Friedrich, schreef: 'Hij is de eerste onder de 
nieuweree historici, die de grootsheid van de Middeleeuwen echt begrepen.' 
Mullerr roemde de Germaanse vrijheid die de Zwitserse eedgenootschappen 
haddenn voortgebracht, verdedigde de middeleeuwse Kerk die de vrijheid 
vann de afzonderlijke staten garandeerde, en bewonderde de poëzie van de 
riddercultuur,, die hij vooral door het werk van Johann Jakob Bodmer had 
lerenn kennen.5 Romantiek en Middeleeuwen, hierin had Heine gelijk, waren 
hechtt met elkaar verbonden. Maar daarmee is weinig gezegd. Want aan die 
symbiotischee relatie konden verschillende motieven ten grondslag liggen. In 
ditt hoofdstuk is gepoogd verschillende betekenislagen van die contextuur 
uitt te diepen. 

DeDe poëtische Middeleeuwen 

Hett begrip 'Romantiek' doet onwillekeurig denken aan avonturen en verre 
reizen,, aan gevoel en fantasie, de verheerlijking van dromen en het on
bewuste,, aan de verbeelding van het vreemde en aan fascinatie voor het 
verleden.. Kortom, aan de vlucht uit de werkelijkheid. Die gedachte aan de 
Romantiekk is ontegenzeglijk juist, maar laat een bepaald aspect onderbelicht. 
Trachttee Chateaubriand met zijn concept van 'couleur locale' de historische 
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werkelijkheidd recht te doen, Friedrich Schlegel - romanschrijver, literatuur
historicuss en -theoreticus, kunstcriticus, filosoof en politiek denker - stelde 
zichh steeds ten doel de nuchtere werkelijkheid te vatten. Meer als geleerde 
dann als dichter of dromer verwoordde hij hoofdgedachten van de 'Roman
tiek'.66 Sporadisch gaf hij zich over aan de gangbare notie van 'Mittelalter-
schwarmerei'' (afb. 2). 

Inn 1790 begon Schlegel een rechtenstudie in Göttingen, waar hij tevens 
collegess volgde bij de klassiek filoloog Christian Gottlob Heyne en de histo
ricii Johann Christoph Gatterer en August Ludwig von Schlözer. De laatsten 
maaktenn het begrip 'Mittelalter' als algemene cultuurperiode courant in 
dee Duitse gebieden. Na een verblijf in Leipzig vestigde Schlegel zich op 
tweeëntwintigjarigee leeftijd in Dresden. 'In het mooie Dresden,' zou hij later 
schrijven,, 'ontwaakte mijn jeugdig gevoel, daar zag ik de eerste kunstwerken, 

afb.. 2. Friedrich Schlegel, schets van Ludwig Schnorr von Carolsfeld (1821) 
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daarr verdiepte ik me meerdere jaren in de studie van de Oudheid.'7 Evenals 
Muratorii was Schlegel aanvankelijk gegrepen door de antieke cultuur. De 
'heiligee Winckelmann' was daarbij zijn grote voorbeeld.8 Het resultaat van 
zijnn naspeuringen legde hij vast in twee grote studies: Die Griechen und Ro-
mermer (1797) en Geschichte der Poesie der Griechen und Romer (1798). Beide 
boekenn had hij willen uitbreiden tot een meerdelige serie, maar door een 
verschuivingg van interessen kwam het hier niet van. 

InIn een van de opstellen in Die Griechen und Romer, getiteld 'Über das 
Studiumm der Griechischen Poesie', oorspronkelijk geschreven in 1795-1796, 
liett Schlegel zich voor de eerste maal, zij het summier, uit over de Middel
eeuwen.. Het werk van Dante, 'een groots lichtschijnsel', was geschreven in de 
'treurigee nacht van dat ijzeren tijdperk'. De Middeleeuwen waren een 'groot 
barbaarss intermezzo'. Niettemin lag volgens de auteur in deze periode de 
kiemm van latere ontwikkelingen: toen het tijdvak was beëindigd, kwam de 
modernee poëzie tot volle ontwikkeling.9 

'Dee studie van de Grieken en Romeinen,' schreef hij, 'is van absolute 
waarde,, voor alle tijden en de hele mensheid.'10 Hans Robert Jaufi bestu
deerdee 'Über das Studium der Griechischen Poesie' in het licht van de 
QuerelleQuerelle des Anciens et des Modemes en kwam daarbij tot de conclusie dat 
Schlegel,, de 'grootste kwartiermaker, heraut en profeet van de Romantiek',11 

inn dit geschrift het standpunt van een 'ancien' innam, aangezien hij het 
principee van het (klassieke) 'schone' uiteindelijk prefereerde boven het 'in
teressante',, een ander door hem gehanteerd criterium.12 De oude Grieken 
leverdenn de poëtische voorbeelden, die anderen moesten navolgen. Daar
meee liet Schlegel zich weinig gelegen aan de kritiek die Johann Gottfried 
Herderr eerder op de normatieve klassieke poëtica had geuit. Voor Herder 
warenn de antieke regels, zoals bijvoorbeeld de eenheid van tijd, plaats en 
handeling,, geen universele esthetische wetten, maar enkel voorschriften, die 
inn een bepaalde historische situatie nuttig waren geweest.13 

Inn 1796 schreef Schlegel aan Christian Gottfried Körner, rechtsgeleerde en 
beschermerr van Friedrich Schiller, dat hij allengs 'versteende' in de studie der 
klassieken.. Daarom ging hij zich nu toeleggen op onklassieke en antiklassieke 
schrijverss van nieuwere tijden.w De lectuur van deze auteurs bleef niet zonder 
gevolgen.. Spoedig hierna nuanceerde hij zijn visie op de esthetica van de 
Ouden,, definieerde hij het Romantiek-concept in de literatuur, en kreeg hij 
meerr oog voor de dichtkunst van de Middeleeuwen. 

Inn de achttiende eeuw waren geleerden als Christoph Martin Wieland en 
Herderr niet vergeten dat het begrip 'roman' oorspronkelijk betrekking had 
opp literatuur die niet in het Latijn, maar in de (Romaanse) volkstaal was 
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geschreven.. Tot de 'romans' rekende men heldenverhalen en liefdesgeschie
denissen,, samengesteld in proza of versvorm, in de Romaanse, maar ook 
inn de Germaanse, waaronder Hoogduitse talen. Dantes Divina Commedia, 
dee 'romanzi' van Ariosto en Tasso, maar ook het Nibelungenlied werden 
alduss als 'romans' bestempeld. Het begrip drukte een tegenstelling uit tot de 
klassiekee en eigentijdse classicistische letterkunde. 

Toenn Schlegel begon met lezing van contemporaine werken, waaronder 
Goethess Wilhelm Meister en Ludwig Tiecks William LovelU stond voor hem 
all snel vast dat de oude 'romantische' traditie, waarin de auteurs zich weinig 
haddenn aangetrokken van de klassieke esthetica, in zijn eigen tijd werd 
voortgezett door auteurs als Goethe en Tieck. In 1798 verkondigde hij de 
suprematiee van de 'romantische poëzie'. Deze poëzie kwam overeen met wat 
hijj eerder de 'interessante Poesie' had genoemd. Anders dan voorheen stelde 
hijj nu dus het 'interessante' boven het 'schone'. 'Romantisch' betekende: 
fantasierijk,, streven naar oneindigheid, verheerlijking van 'worden' boven 
voltooiingg en uitbeelding van geniale individualiteit.15 Soms betrok Schlegel 
hett begrip 'romantisch' op alle postklassieke literatuur, dan weer op de 
literatuurr van Middeleeuwen en Renaissance. 'Romantisch' kon ook worden 
ingewisseldd voor 'modern', waarbij hij onderscheid maakte tussen 'alteste 
moderne'' en 'moderne' literatuur. Aanvankelijk voerde hij vooral Cervantes 
enn Shakespeare op als romantische voorbeelden, en had hij minder aandacht 
voorr de middeleeuwse wortels van de romantische poëzie.16 

Schlegell onderscheidde 'fantastische', 'sentimentale,'17 'psychologische' 
enn 'filosofische' romans, maar de ideale roman wist al deze typen met elkaar 
tee verenigen. In fragment 116 van het door hem en zijn broer August Wilhelm 
opgerichtee tijdschrift Athenaum, dat van 1798 tot 1800 zou verschijnen en 
waaraann de dichter Novalis en theoloog Friedrich Schleiermacher bijdragen 
zoudenn leveren, schreef hij: 'De romantische dichtsoort is nog in wording; 
hett behoort tot haar wezen, dat zij slechts voortdurend kan worden, en 
nooitt voltooid kan zijn.'18 In de context van 'wording', gedacht als medicijn 
tegenn verstarring, moet ook Schlegels ironie-begrip worden gezien.19 Toen 
hijj tot het besef was gekomen dat de klassieke kunstregels geen universele 
normatievee poëtica konden opleveren, accentueerde hij de betekenis van 
dee literatuurgeschiedenis. Een criticus moest steeds de context bestuderen, 
schreeff hij in zijn 'Literaire notities'.20 De subjectieve, impressionistische 
indrukk kreeg dan allengs meer objectiviteit: de interpretatie werd zelf een 
kunstwerk.kunstwerk. In 'Epochen der Dichtkunst' omschreef hij het belang van de 
literatuurgeschiedeniss als volgt: 'De kunst berust op het weten, en de weten
schapp der kunst is haar geschiedenis.'21 
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Mett zijn begrip van de romantische poëzie bevrijdde Schlegel zich uit de 
kluisterss van de Ouden. In zijn te Parijs gehouden lezingen, gebundeld in 
GeschkhteGeschkhte der europaischen Literatur (1803-1804), ging de meeste aandacht 
vooralsnogg uit naar de Griekse literatuur. In deze lezingen toonde hij echter 
ookk interesse voor de 'Literatur der christlichen Zeiten'. Naar verhouding had 
hijj minder over de Middeleeuwen te melden. Het hoogtepunt van de middel
eeuwsee literatuur plaatste hij overigens in de zuidelijke gloed van het Middel-
landse-Zeegebied,, in de Italiaanse, Provencaalse en Spaanse literatuur. 

InIn Parijs had Schlegel in de bibliotheek van het Arsenal de enorme 
nalatenschapp van La Curne de Sainte-Palaye aanschouwd.22 Gaandeweg 
verruimdee hij zijn kennis van de middeleeuwse literatuur, onder meer door 
dee editie van oude teksten. In 1802 publiceerde hij Geschkhte der Jungfrau 
vonvon Orleans en twee jaar later onder de koepeltitel Sammlung romantischer 
DichtungenDichtungen des Mittelalters onder andere Geschkhte des Zauberers Merlin en 
LotherLother und Maller. Eine Rittergeschkhte. Weer twee jaar later gaf hij in het 
doorr hem geredigeerde Poetisches Taschenbuchfür dasjahr 1806 een vertaling 
vann de 'roman' Historia Karoli Magni et Rotholandi van de pseudo-Turpijn 
inn druk.23 

Schlegelss interesse voor de Middeleeuwen ging gelijk op met zijn onder
zoekk naar religie en christendom, dat hij ontwikkelde in zijn 'Symphiloso-
phie'' - filosofische samenspraak - met Novalis.24 Beide schrijvers hadden 
elkaarr voor het eerst tijdens Schlegels jaren in Leipzig ontmoet. Ook ge
durendee zijn verblijf in Jena en Berlijn kreeg hij bezoek van Novalis. Hier 
maaktee Schlegel kennis met onder anderen de schrijfster, en zijn latere echt
genotee Dorothea Veit (geboren Mendelssohn; Schlegel zou haar portretteren 
alss Lucinde in zijn gelijknamige, semi-autobiografische roman), Schleierma-
cher,, de filosofen Johann Gottlieb Fichte en Friedrich Wilhelm Schelling en 
dee schrijvers Tieck, Wilhelm Wackenroder en Clemens Brentano. 

Novaliss had zich aanvankelijk onder invloed van Schlegels studies ge
ïnteresseerdd voor de Oudheid.25 In de winter van 1798 schreef Schlegel hem 
datt hij een nieuwe religie wilde stichten. Novalis was de Christus, die in 
Schlegell een krachtige Paulus zou vinden. De nieuwe religie moest geheel 
enn al magie zijn. Het christendom was ongeschikt omdat het te politiek en 
materialistischh was.26 

Niett lang hierna begon Schlegel aan zijn 'Ideen', die hij in zijn Athenaum 
zouu publiceren. Omdat de 'romantici* - Schlegel noemde zichzelf en zijn 
medestanderss overigens nooit bij die naam27 - een beweeglijke denkwijze 
voorstonden,, legden zij hun gedachten bij voorkeur neer in lezingen, tijd
gebondenn periodieken en aforismen. Schlegel ondeende de aforisme-vorm 



212 2 HETT VERLANGE N NAAR DE MIDDELEEUWE N 

aann Sébastien Chamforts Pensees et maximes, waarvan in 1797 een Duitse 
vertalingg was verschenen.28 In de 'Ideen' weerklonk de echo van discussies 
diee hij met Novalis en Schleiermacher had gevoerd, zoals in de volgende 
aforismen:: 'Aan niets heeft de tijd meer behoefte dan aan een geestelijk 
tegenwichtt tegenover revolutie en despotisme'; 'Laat de religie vrij, en een 
nieuwee mensheid zal beginnen'; 'Ook de zogenaamde "Volkslehrer" die de 
staatt heeft aangesteld zullen weer priesters worden'; 'In alle gevoelsuitingen 
kann de religie uitbreken. De wilde drift en zoetste smart grenzen hier on
middellijkk aan elkaar'; 'Alle begrip van God is leeg geklets. Maar de Idee der 
Godheidd is de Idee van alle Ideeën'; 'Alleen hij kan kunstenaar zijn, die een 
eigenn religie, een oorspronkelijk inzicht in het oneindige heeft' en 'Zoals de 
koopliedenn in de Middeleeuwen, zo zullen de kunstenaars zich verenigen in 
eenn hanze, om elkaar enigermate te ondersteunen'2* Novalis maakte kant
tekeningenn bij een manuscript van Schlegels 'Ideen'. Hierin tekende hij aan 
datt Schlegel terecht had ingezien dat na de politieke revolutie een 'heilige 
revolutie'' zou volgen - een gedachte die hij in zijn eigen verhandeling Die 
ChristenheitChristenheit oder Europa zou vertolken.30 

Reedss in de herfst van 1798 had Schlegel bij Novalis geïnformeerd hoe 
hett met diens werk over 'de christelijke monarchie' stond.31 Novalis begon 
pass te schrijven aan Die Christenheit, nadat hij zich eerst had verdiept in 
dee middeleeuwse geschiedenis. Inmiddels, zo bleek uit zijn correspondentie 
mett Schlegel, had hij zijn pantheïstische overtuigingen verruild voor die van 
hett christendom. Midden november 1799 las Novalis zijn opstel - waarin de 
glanzendee tijden van de middeleeuwse religievrede werden bezongen - voor 
tee lena, in gezelschap van onder anderen de gebroeders Schlegel en Tieck, 
waarnaa hij het manuscript aanbood voor publicatie in Athenaum. Schelling 
kreegg na kennisname van het betoog terstond een nieuwe aanval van 'Enthu-
siasmuss fur die Irreligion', meldde Schlegel aan Schleiermacher. De laatste 
zagg evenmin veel in het essay, dat hij te katholiek vond. Uiteindelijk werd 
Goethee als scheidsrechter ingeroepen: hij sprak zich uit tegen publicatie.32 

Nadatt Novalis in het voorjaar van 1801 was gestorven, werden tot 1826 
slechtss gedeelten van het opstel gepubliceerd. Dat neemt niet weg dat Die 
ChristenheitChristenheit van grote invloed was op Schlegels mediëvisme. In het voetspoor 
vann Novalis - die de tripartiete structuur van Oudheid-Middeleeuwen-
Nieuwee Tijd verruilde voor een indeling in 'Middeleeuwen'-Nieuwe Tijd-
Toekomstt - verlegde hij zijn interesse verder van Oudheid naar Middeleeu
wen. . 

Inn Die Christenheit gebruikte Novalis nergens de term 'Middeleeuwen'.33 

Ditt was weinig verrassend aangezien hij de periode niet als tussentijd, maar 
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alss 'Vorzeit' beschouwde. Aan Novalis vertrouwde Schlegel toe dat hij zijn 
scepsiss tegenover de christelijke religie had laten varen. 'Ik geef je gelijk dat 
hett christendom de religie van de toekomst is, zoals de Griekse die van het 
verledenn was, zelfs al bij de Ouden zelf.'34 En in een van zijn filosofische 
fragmentenfragmenten tekende hij aan: 'Het nieuwe XQ [christendom] moet zonder 
omslagg het katholieke zijn, maar wel het oudkatholieke, niet het pausdom.'35 

Schlegelss toekomstige werk zou in belangrijk mate een historische uitwer
kingg én een actuele vertaling van Novalis' utopische program zijn. Maar 
waarr Novalis vanuit 'stemmingen' het geheel probeerde te begrijpen, was 
voorr Schlegel het verstand normerend.36 

DeDe schone Middeleeuwen 

Inn 1802 vertrok Schlegel naar Parijs, waar hij twee jaar zou blijven. Hier 
begonn hij zijn tijdschrift Europa, dat van 1803 tot 1805 zou verschijnen. In 
dee titel klonk de echo van Novalis' Die Christenheit oder Europa door. Met 
hett tijdschrift wilde Schlegel een Europees cultuurbewustzijn uitdragen, dat 
eenheidd en harmonie moest brengen. Wat Diderots Encyclopédie voor de Ver
lichtingg was geweest, moest Europa voor de nieuwe tijd zijn. In het periodiek 
publiceerdee Schlegel zelf kunsthistorische studies, waarin hij de voorrang 
vann de klassieke esthetica ter discussie stelde. Daarmee bekritiseerde hij 
impliciett het 'Weimarer Klassizismus'.37 

Nadatt hij in zijn 'Symphilosophie' met Novalis de 'oudkatholieke' Mid
deleeuwenn had ontdekt, werd hij zich nu bewust van de band tussen Middel
eeuwenn en vaderland. Op doortocht naar Parijs bracht het Duitse landschap 
hemm terug in het middeleeuwse tijdperk. Bij het zien van de Franse natuur, 
zoo schreef hij in zijn 'Reise nach Frankreich', verlangde hij onmiddellijk terug 
naarr de bosrijke bergen, heuvels en dalen van Duitsland. Vooral de Wart-
burgg bij Eisenach (bezongen door Novalis in Heinrich von Ofterdingen) had 
diepee indruk gemaakt: 'Als men zulke dingen ziet, kan men er niet omheen 
zichh in te denken wat de Duitsers eertijds waren, toen ze nog een vaderland 
hadden.'' De aanblik spoorde hem aan tot het schrijven van verzen: 'Op de 
hogee bergen/ daar woonden de ouden/ de ouden, de ridders van het heerlijke 
land!' ' 

Dee kennismaking met de 'algemeenheid van de Franse natie' had hem 
doenn beseffen dat het leven van de oude Duitsers door vrijheid en indivi
dualismee was gekenmerkt. Maar anders dan in Frankrijk, waar de leefwijze 
samenviell met de geest van de tijd, waren in Duitsland brokstukken van 
zedenn en denkwijzen uit betere tijden bewaard gebleven. Ten onrechte had 
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menn de 'Middeleeuwen' in het verleden geplaatst. De keizertijd van Karel 
dee Grote tot Frederik n was geen overgangstijd geweest. Voor Schlegel was 
duidelijkk dat 'wij eigenlijk zelf in de ware Middeleeuwen leven'. De nieuwe 
tijdd was een middentijd tussen de ten onrechte zo genoemde Middeleeuwen 
enn een nog verborgen toekomst - een gedachte, die reeds was verwoord 
doorr Novalis in Die Christenheit. Ook had Schlegel zo zijn oplossingen voor 
Europa,, dat verscheurd was tussen klassieke en romantische ideeën. Het 
avondlandd moest zich richten op de Oriënt, 'waar alles in één adem en met 
ongedeeldee kracht uit de bron ontsprong'38 

InIn navolging van Herder had Schlegel reeds in zijn 'Rede über die My
thologie'' (1800) uiting gegeven aan zijn verlangen naar de Indische Oriënt.39 

InIn dit opstel betreurde hij het gebrek aan mythologie in de moderne tijd. 
'Aann onze poëzie ontbreekt een middelpunt, dat de mythologie voor de 
Oudenn was. Al het wezenlijke waarin de moderne dichtkunst achterloopt 
bijj de antieke, laat zich in de volgende woorden samenvatten: wij hebben 
geenn mythologie.' Daarom was het hoogste tijd een nieuwe mythologie te 
scheppen,, 'een nieuwe bedding voor de oude, eeuwige oerbron der poëzie'. 
Hett filosofisch idealisme, dat 'het begin en einde van alle fantasie' was, en de 
schattenn van de Oriënt moesten de weg wijzen naar een nieuwe mythologie.40 

Inn zijn Parijse jaren kreeg Schlegel onderricht in het Perzisch en het 
Sanskriet.. In zijn boek Über die Sprache und Weisheit der Indiër (1808) con
stateerdee hij verwantschap tussen de talen die in de loop van de negentiende 
eeuww zouden worden aangeduid als Indo-Germaanse of Indo-Europese ta
len.. In de Indische poëzie hoopte Schlegel de verloren eenheid van de men
selijkee geest terug te vinden. Bij verschijning van zijn boek was die zoektocht 
voorr hem minder actueel geworden. De ware symboliek had hij inmid
delss in de 'mythologie', kunst en mystiek van het christendom gevonden.41 

Heinee meende dat het Indiëboek reeds vanuit katholiek perspectief was ge
schreven:: in de Indische mythen had Schlegel 'een olifanten-Middeleeuwen' 
gevonden.42 2 

InIn Parijs ontdekte Schlegel de schilderkunst van de Middeleeuwen.43 Hier 
warenn ook de kunstschatten te zien, die de Fransen uit Italië en de Nederlan
denn hadden geroofd. In Parijs bezocht Schlegel het Musée des Monuments 
Francaiss van Alexandre Lenoir, aanschouwde hij de collectie in het Louvre 
enn zag hij de privé-verzameling van Lucien Bonaparte. Het Louvre vond 
hijj een treurig museum, gebouwd in donkere eeuwen voor despoten zon
derr 'Bildung'.44 In zijn kunsttheorie stond Schlegel een empirisch-inductieve 
benaderingg voor. Eerst moest men kunstobjecten bekijken, om vervolgens 
tott algemene inzichten te kunnen komen. In Parijs bestudeerde hij vooral 
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dee oude Italiaanse en Duitse meesters, die tot dan zo goed als onbekend 
waren.455 Tot de laatste categorie rekende hij ook Van Eyck en Memling, bij 
wiee de kunst naar zijn oordeel haar hoogste bloei had bereikt. Studie van 
dee oude meesters was volgens Schlegel bepaald geen nutteloos tijdverdrijf. 
Degenee die de geest van het verleden wist te vatten, kon zich hierdoor laten 
inspirerenn voor de toekomst. 

Evenalss de onvoltooide kerken en torens van de gotische bouwkunst, 
wass ook de christelijke schilderkunst, aldus Schlegel, onvoltooid gebleven. 
Aann de bezieling en eenheid van de christelijke schilderkunst was met de 
'Renaissance'' en de Reformatie een einde gekomen. Kunstenaars opteerden 
sindsdienn voor heidense en zinnenprikkelende thema's. Daarbij gaf men de 
voorkeurr aan portretten, landschappen, jachtscènes en stillevens. De kunst 
wass louter techniek geworden. De idee was verdwenen. 

Dee door Schlegel besproken schilderijen dateerden overigens uit de peri
odee van de Late Middeleeuwen en Vroege Renaissance. Fra Bartolomeo schil
derde,, aldus Schlegel, 'kerkelijke' taferelen in een tijd waarin nog waarheid 
vann gevoel en 'Enthusiasmus' voor dergelijke zaken bestond. Een Kruisiging 
vann Correggio maakte door de uitgebeelde smart en lelijkheid waarmee de 
figurenfiguren waren getekend, diepe indruk op Schlegel (precies zoals later de Krui
sigingg van Grünewald Joris-Karl Huysmans zou overweldigen). Dat gold ook 
voorr de martelaarsscènes - zoals het lijden van de Heilige Agatha, geschil
derdd door Sebastiano del Piombo - die in de moderne tijd ten onrechte voor 
onwaardigg werden gehouden. 

Dee 'middeleeuwse' kunstopvatting verschilde volledig van de oppervlak
kigee esthetica van de Oudheid, waarin het schone en ideale leidende be
grippenn waren. Te lang had men blindelings vastgehouden aan de eenzijdige 
klassiekee theorie. 'Als men zich eerst op de historische weg had georiënteerd, 
wass het antwoord ongetwijfeld wat anders uitgevallen,'46 

Eenn gelukkig samentreffen van de schone idee, technische volkomenheid 
enn bekoorlijke rijkdom aan zinnelijke uitbeelding was in de kunst van de 
oudee meesters tot stand gebracht. 

Veell kritiek had Schlegel op moderne kunstenaars, vooral de Franse ne-
oclassicisten.. Het ontbrak hun aan innig en diep gevoel. Het gebruik van 
symboliekk was voor hen een kwestie van 'Spielerei' geworden. De oude 
meesterss hadden tenminste begrepen dat slechts wat onvoltooid of onzicht
baarr was, op symbolische wijze mocht worden aangeduid. Verder hekelde 
hijj moderne kunstenaars die om het even hun inspiratie zochten bij Grie
ken,, Romeinen of Kelten. In het christendom was meer dan genoeg stof 
tee vinden. Te veel lieten hedendaagse schilders zich beïnvloeden door de 
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beeldhouwkunst.. Zij begrepen niet dat schilderkunst en 'plastische stijl' to
taall verschillende zaken waren. Met dergelijke uitlatingen rekende Schlegel 
impliciett af met het classicisme van Goethes Propylaen, 

Dee oude meesters hadden niet alleen de natuur bestudeerd, maar ook de 
godheidd in de natuur. Want uiteindelijk was de schilderkunst een goddelijke 
kunst,, 'meer dan een noodzakelijke ontwikkeling van de menselijke natuur'. 
Doorr middel van deze kunstvorm kon de mens zich met het goddelijke in 
verbindingg stellen. De schilder, concludeerde Schlegel, moest een dichter 
zijn.. Poëzie kon in de schilderkunst voortkomen uit religie of uit mystieke 
filosofie.filosofie. Kunstenaars van zijn tijd die die weg te ver of te steil vonden, 
dedenn er goed aan Oud-Duitse dichters te lezen. Die konden jonge schilders 
terugvoerenn naar het romantische land en hen bevrijden van 'de prozaïsche 
mistt van antieke na-aperij en ongezond kunstgezwets'.47 

Inn september 1803 hadden de Keulse broers Sulpiz en Melchior Boisserée 
zichh bij Schlegel in Parijs vervoegd. De Boisserées hadden Schlegel rondgeleid 
doorr de Notre-Dame en zijn interesse in middeleeuwse bouwkunst gewekt. 
Inn de jaren hierna maakt Schlegel kunstreizen waarvan hij verslag deed in zijn 
'Briefee auf einer Reise durch die Niederlande, Rheingegenden, die Schweiz, 
undd einen Teil von Frankreich' (1806). In zijn verzamelde werken gaf hij 
dezee 'Briefe' de veelzeggende titel Grundzüge der gotischen Baukunst. Górres 
riepp na lezing de schrijver op een boek te schrijven over de gotiek, dat voor 
kenniss van de Middeleeuwen en daardoor voor de 'Bildung' van de eigen tijd d 
dezelfdee waarde had als Winckelmanns werk over de Oudheid had gehad 
voorr de vorige generatie.48 De 'Briefe' vormden de eerste substantiële bijdrage 
overr de gotiek in de Duitse literatuur. Als eerste Duitser typeerde Schlegel de 
gotiekk als christelijke stijl, en - in de Grundzüge - als 'romantische kunst'.49 

InIn 1772 had Goethe zijn Von deutscher Baukunst geschreven, waarin hij 
erkendee dat hij, opgezadeld met alle vooroordelen over de 'gotiek', verrast 
wass door de 'ruwe wildheid' van de kathedraal in Straatsburg. Grote bewon
deringg had hij voor het genie van de bouwmeester Erwin von Steinbach. Als 
eerstee Duitser meende Goethe dat de gotiek van Duitse herkomst was: 'het 
iss Duitse bouwkunst, onze bouwkunst'50 Maar anders dan Schlegel bracht 
Goethee deze bouwstijl niet in verband met de christelijke religie.51 

Schlegell liet er in zijn 'Briefe' geen misverstand over bestaan dat hij een 
voorliefdee voor de gotiek had. Daarbij waren nostalgische, esthetische, na
tionalee en religieuze motieven in het geding. In de kerk van Saint-Denis 
wass hij door dezelfde gevoelens van weemoed overvallen, als eerder Cha
teaubriand:: 'Toen de poorten werden geopend, vloog een schare kraaien en 
kauwenn opgeschrikt de lucht in. En nu zagen we de opengebroken graven 
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vann koningen.'52 Bij het zien van de ruïnes droomde hij weg naar vroegere 
tijden.. De gotische bouwwijze waardeerde Schlegel om haar eenvoud, na
tuurlijkheid,, schone verhoudingen, elegantie en transparantie. Als de dom 
vann Keulen voltooid was geweest, had dit bouwwerk een vergelijking met 
hethet grootste monument uit het oude of nieuwe Rome gemakkelijk kunnen 
doorstaan.. De gotiek was ook voor Schlegel een Duitse bouwstijl, die door 
Duitsee bouwmeesters over heel Europa was verspreid. 

Gotiekk was voor hem overigens synoniem met middeleeuwse bouwkunst 
inn het algemeen. Daarbinnen onderscheidde hij - in de Grundzüge - een 
'oudchristelijkee bouwstijl', die verwantschap had met de Byzantijnse, en een 
'romantischee bouwwijze', die 'authentiek Duits' was. De oudchristelijke stijl 
beantwoorddee aan wat thans de Romaanse stijl is, de romantische aan de 
gotiekk in strikte zin. Pas in 1841 zou Franz Mertens overigens vaststellen 
datt de gotiek van Franse oorsprong was.53 De middeleeuwse bouworde had 
voorr Schlegel ook een religieuze connotatie. De oude architecten waren erin 
geslaagdd om op magistrale wijze de oneindigheid te verbeelden. De klassieke 
bouw-- en beeldhouwkunst had hij inmiddels ver achter zich gelaten. 'Ik word 
steedss eenzijdiger,' schreef hij aan zijn broer August Wilhelm in verband met 
eenn voorgenomen reis naar Rome, 'ik geloof dat buiten de handschriften mij 
inn Italië nog het meest de gotische kerken interesseren.'54 En in zijn literaire 
aantekeningenn noteerde hij: 'De beeldhouwkunst van de Ouden is slechts 
eenn valse kunst.'55 

Pass in 1819 kwam het van een reis naar Rome. Dat jaar bezocht hij in 
Oostenrijksee diplomatieke dienst de Eeuwige Stad. Ter ere van het keizerlijke 
bezoekk was door het Pruisische gezantschap in Palazzo Caffarelli een expo
sitiee ingericht, waar schilderijen, kartons en beelden van vooral Nazareners 
warenn tentoongesteld. Naast Friedrich Overbeck, Julius Schnorr von Carols-
feldd en Peter Cornelius had ook Philipp Veit, zoon van Schlegels echtgenote 
Dorotheaa uit een eerder huwelijk, zijn medewerking gegeven. Verschillende 
criticii brachten naar voren dat de kunstenaars van de Lukas-broederschap in 
Oud-Duitsee gekunsteldheid waren vervallen. Schlegel ergerde zich ook aan 
laatdunkendee uitlatingen over de 'nieuwe kunst' in Goethes tijdschrift Kunst 
undund Altertum. Hiermee had Goethe zijn 18de Brumaire gepleegd, schreef 
Heine,, en een einde gemaakt aan het directorium van Schlegel.56 Dorothea 
Schlegell wist haar echtgenoot te overreden om de verdediging van de Duitse 
kunstenaarss op zich te nemen. In hetzelfde jaar verscheen nog 'Über die 
deutschee Kunstausstellung in Rom". 

Geenn wetenschap of kunst, betoogde Schlegel in dit geschrift, kon zich 
losmakenn van de overlevering. Achttiende-eeuwse kunstenaars, onder wie 



218 8 HETT VERLANGE N NAAR DE MIDDELEEUWE N 

Winckelmannss vriend Anton Raphael Mengs, hadden zich gericht op de 
schilderkunstt van Correggio en Titiaan. Winckelmann had begeestering 
voorr de antieken opgewekt, maar de kunstenaars waren intussen dwaalwegen 
opgegaan.. Vooral Franse schilders beeldden met theatrale overdrijving de 
antiekee helden af. Wilde deze kunst echter bezield raken, 'moest eerst heel 
Europaa opnieuw heidens worden'. Daarop had men volgens Schlegel dan 
ookk gehoopt in de Revolutie. De Duitse kunstschool te Rome nu had zich 
openlijkk verzet tegen de dominantie van de Franse. Met vrucht brachten de 
Duitsee schilders de frescotechniek opnieuw tot leven. Doelbewust richtten 
zijj zich op de kunst die eertijds de hoogste graad van volkomenheid had 
bereikt.. De oude Italiaanse en Duitse meesters hadden immers idee en leven 
inn hun werk gerealiseerd. Door de idee opnieuw tot uitdrukking te brengen 
boektenn de Nazareners grote vooruitgang. Vanwege hun oriëntatie op de 
Oud-Duitsee meesters - dus op de nationale en christelijke kunst - verdiende 
hunn werk dan ook de voorkeur.57 

Bijj al zijn publicaties over middeleeuwse primitieven, gotiek en Na
zarenerss was Schlegel de romantische, middeleeuwse literatuur zeker niet 
vergeten.. In de herfst van 1807 vatte hij samen met zijn broer het plan op, 
omm onder de titel Mittelalter een tijdschrift uit te geven, waarin literatuur, 
geschiedenis,, filosofie en kunst van die periode zouden worden gerehabili
teerd.. Het tijdschrift zou echter nooit verschijnen.58 

Inn 1808 maakte Schlegel definitief de overstap naar de katholieke Kerk.59 

Heinee wist wel hoe dat zo was gekomen: 'Friedrich Schlegel en zijn vriend 
dee heer Joseph Görres zochten in de oude steden aan de Rijn naar resten 
vann Oud-Duitse schilderijen en beelden, die ze blind vereerden, als heilige 
relieken.'600 Na zijn bekering vertrok Schlegel naar Wenen. Een jaar later 
kreegg hij hier een betrekking als 'Hofsekretar der Armeehofkommission'. 
Inn deze functie was hij verantwoordelijk voor de uitgave van het legerblad 
ÖsterreichischeÖsterreichische Zeitung. In de jaren 1810-1811 was hij redacteur van de door 
Metternichh gestichte Österreichische Beobachter, waarin fragmenten uit Jo
hanness von Müllers Vierundzwanzig Bücher Allgemeiner Geschichte werden 
gepubliceerd.61 1 

Viaa Friedrich Christoph Perthes, uitgever van het Vaterlandisches Mu-
seumseum in Hamburg, bereikte hem het verzoek om dit tijdschrift voort te 
zettenn nadat Hamburg onderdeel van het Franse rijk was geworden.62 In de 
jarenn 1812-1813 verscheen het periodiek onder de naam Deutsches Museum. 
Medewerkingg gaven onder anderen Jacob en Wilhelm Grimm, Wilhelm von 
Humboldt,, vorst Metternich, Adam Muller, Madame de Staël (met frag
mentenn uit de door Schlegel vertaalde eerste druk van De l'Allemagne) en 
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Josephh Görres. Görres vermoedde dat Deutsches Museum bovenal Oosten
rijkss zou worden. Dat was geen nadeel omdat 'Oostenrijk in de grond nog 
hett enige Duitsland was, een echt oorlogsschip, al het andere bestond uit 
kanonneerboten'.633 Na verschijning van de eerste afleveringen deelde Görres 
meee dat het tijdschrift er onder Schlegel niet slechter op was geworden.64 

Schlegell liet in zijn inleiding op de tweede jaargang nadrukkelijk weten dat 
MuseumMuseum een 'algemeen Duits' tijdschrift was, dat 'de gehele Duitse "Geistes-
bildung"" omvatte'. 'Het mag duidelijk zijn,' schreef hij aan Sulpiz Boisserée, 
'datt Oud-Duitse kunst, poëzie en kunstgeschiedenis tot de hoofddoelen van 
ditt Museum behoren.'65 In de literaire bijdragen lag het zwaartepunt op de 
Middeleeuwenn en de 'nordische' dichtkunst. Die tendens kwam duidelijk 
naarr voren in de bijdragen van August Wilhelm Schlegel, Görres, de gebroe
derss Grimm en vooral van Schlegel zelf. Daarmee was Deutsches Museum in 
zekeree zin de realisering van het nooit verschenen tijdschrift Mittelalter. 

Inn 1812 hield Schlegel in Wenen zijn lezingen over de Geschichte der alten 
undund neuen Literatur, die hij drie jaar later in boekvorm zou publiceren. 
Anderss dan in zijn Geschichte der europaischen Literatur kwam de Oudheid 
err ditmaal bekaaid af. Middeleeuwen en Nieuwe Tijd kregen elk hetzelfde 
aantall pagina's toebedeeld. 

InIn zijn Weense lezingen paste Schlegel zijn Romantiek-concept aan en 
wistt hij een verzoening tot stand te brengen tussen klassieke, middeleeuwse 
enn moderne literatuur. Het was de taak van de poëzie, schreef hij hier, om 
-- ten dienste van de mensheid, het leven en de natie - 'de authentieke 
herinneringenn en sagen voor een volk te bewaren en te verfraaien'.66 Het 
wezenn van de romantische literatuur lag, aldus Schlegel nu, besloten in de 
'betrokkenheidd op het leven' en 'het christelijke liefdesgevoel, waarin zelfs 
hett lijden middel van verheerlijking is'. In ruime zin, ging hij voort, was 
ookk de Homerische, Indische en Perzische poëzie romantisch. Vonken van 
hethet goddelijke licht waren bijvoorbeeld te vinden in de antieke tragedies. 
Wantt ondanks hun duistere wereldbeeld, hadden de tragediedichters het 
levenn met gevoel en wraakzuchtige begeestering begrepen en vormgegeven. 
Maarr pas in het christendom was de goddelijke liefde volmaakt tot uiting 
gekomen.. De klassieke literatuur was dus niet principieel tegengesteld aan de 
romantische.. In strijd met de romantische poëzie waren enerzijds de dichters 
diee gekunstelde, 'antikiserende' poëzie schreven, 'zonder innerlijke liefde', 
anderzijdss de modernen die zich geheel enn al toelegden op de eigen tijd.67 

Dee Geschichte der europaischen Literatur was vanuit Europees perspectief 
geschreven.. In de Geschichte der alten und neuen Literatur bepaalden ook 
vaderlandslievendee motieven zijn interesse in de middeleeuwse literatuur. 
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Aann de authentieke, in de moedertaal geschreven voortbrengselen van de 
letterkundee was de geest van een tijdperk en het karakter van een natie 
aff te lezen. Het Nibelungenlied omschreef hij als een Vaderlands werk', dat 
dee eerste plaats innam onder de heroïsche riddergedichten van het nieuwe 
Europa.. Ten onrechte had men de Middeleeuwen als een lege ruimte tussen 
dee 'Bildung' van de Oudheid en de verlichting van nieuwere tijden gehouden. 
Diee voorstelling was alleen al onjuist omdat de beschaving van de Oudheid 
nooitt geheel ten onder was gegaan, en het beste en edelste van de eigen tijd 
ontsprongenn was aan de geest der Middeleeuwen. 

Dee middeleeuwse literatuur was onderdeel van de 'poëtische voortijd', 
preciess zoals de Homerische gezangen tot de Griekse voortijd behoorden. 
Ongegrondd was de wijdverbreide opvatting dat de Germaanse volken bar
barijj over het door hen veroverde Romeinse rijk hadden gebracht. Anders 
dann in het Byzantijnse rijk, waar de literatuur steriel was geworden, begon 
voorr het avondland met de Goten 'een nieuw morgenrood'. De Germaanse 
daadkrachtt en volheid van leven hadden, naast het Germaanse natiegevoel, 
nieuww leven gegeven aan de literatuur. Dit jeugdige gevoel had zich opnieuw 
geopenbaardd tijdens de kruistochten, toen in heel Europa minneliederen, 
diee de Provencalen 'de vrolijke wetenschap' noemden, werden gezongen.68 

Evenalss Chateaubriand liet ook Schlegel zich imponeren door de mythe van 
dee 'verjongende barbaren'. 

DeDe keizerlijke Middeleeuwen 

Schlegelss aandacht voor de Middeleeuwen bleef niet beperkt tot zijn ver
handelingenn over literatuur, bouwkunst en beeldende kunsten. Ook in zijn 
geschiedkundigg werk verdiepte hij zich in het tijdvak. Dat historisch werk 
wass in een tijd van grote veranderingen, steeds nauw verweven met de actuele 
politiek.. Omgekeerd waren zijn politieke geschriften steeds sterk historisch 
geïnspireerd.. Terwijl Chateaubriand zich in zijn politieke theorie en praktijk 
nauwelijkss door de Middeleeuwen het leiden, was het tijdvak voor Duitse 
romanticii als Schlegel en Görres een onuitputtelijke bron van staatkundige 
denkbeelden. . 

Schlegelss belangstelling voor politieke theorie kwam het eerst tot uiting 
inn zijn 'Versuch über den Begriff des Republikanismus' (1796), een beschou
wingg naar aanleiding van Kants Zum ewigen Wieden. In zijn verhandeling 
gaff Schlegel in het voorbijgaan een afkeurende visie op de middeleeuwse 
staatkunde.. Zijn denkbeelden ontleende hij vooral aan de Griekse filosofie, 
wantt 'de onbekendheid met de politieke vorming van Grieken en Romeinen 
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iss de onuitsprekelijke bron van verwarring in de geschiedenis van de mens
heid,, en van groot nadeel voor de politieke filosofie van de modernen, die 
inn dit opzicht nog veel van de Ouden te leren hebben'.69 

Inn het 'Versuch', maar ook in zijn latere politieke geschriften, was de Revo
lutiee - precies als voor Chateaubriand, Görres en andere tijdgenoten - steeds 
hett ijkpunt van zijn overwegingen. Kant had, aldus Schlegel, te weinig oog 
gehadd voor historische principes en politieke geschiedenis. Schlegels eigen 
kenniss van de Griekse geschiedenis (en van Aristoteles' Politica) had hem 
geleerdd dat de despotische regering verwerpelijk was. Van de drie vormen 
vann despotische regering, dacht hij bij de tirannie aan heersers als Nero en 
bijj de ochlocratie aan het 'Sansculottismus'. De grootste bedreiging voor 
dee mensheid vormde echter de oligarchie, die ooit was gerealiseerd in het 
Europesee feodalisme. De feodale kaste, verbonden door gemeenschappelijke 
belangen,, had zich op ontoelaatbare wijze van de rest van de samenleving 
vervreemd. . 

Tegenoverr het despotisme stelde Schlegel het 'republicanisme', dat poli
tiekee vrijheid en politieke gelijkheid garandeerde. De constitutie van het re-
publicanismee was gebaseerd op politieke representatie die, zolang tenminste 
dee algemene wil werd gerespecteerd, gestalte kon krijgen in een monarchie, 
democratiee of republiek. Het 'nationale' republicanisme - betoogde hij tot 
slot,, niet anders dan Kant - kon echter pas volledig worden ontplooid in 
eenn universeel republicanisme, dat bestond uit de 'broederschap van alle 
republikeinen'' en 'autonomie van elke afzonderlijke staat en isonomie van 
alle'' impliceerde.70 Die isonomiegedachte zou een constante in zijn politieke 
filosofiefilosofie blijven. 

Maarr Schlegels voorliefde voor het republicanisme bekoelde snel. Mede 
gestimuleerdd door Novalis' Die Christenheit, dat in zekere zin ook een 
antwoordd op Kants vraag naar verwerkelijking van de Eeuwige Vrede was, 
kwamm hij tot het inzicht dat de politiek een religieus en kerkelijk fundament 
nodigg had. Maar anders dan Novalis beklemtoonde Schlegel ook en vooral de 
roll van de keizer. In zijn historische studies groeide allengs zijn bewondering 
voorr de middeleeuwse 'universele monarchie'. Want na het 'Versuch' schreef 
hijj lange tijd meer over geschiedenis dan over politiek. 

Inn diverse bewaard gebleven cahiers maakte hij aantekeningen over ge
schiedeniss en politiek. In een van die schriften, Germanische Alterthümer 
(1804),, kwam zijn nationale en idealiserende visie op de Middeleeuwen 
voorzichtigg tot uiting. Hij tekende onder meer de volgende zaken op: 'De 
Karolingenn waren welzeker meer Duitsers dan Fransen, omdat Austrasië 
hunn oorspronkelijke rijk was, en Neustrië slechts als een verboden rijk werd 
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gezien';; 'Middeleeuwen is toch een mooi woord - centraalperiode zoals ook 
inn de (po [filosofie]. De Middeleeuwen zijn een nacht, even geheimzinnig en 
schoon.. De nacht der Middeleeuwen duurde 1000 jaar, van 500-1500'. Op
nieuww draaide hij de zaken om. Zoals hij eerder in zijn Reise nach Frankreich 
dee moderne tijd als een middentijd had bestempeld, benadrukte hij nu de 
schoonheidd van de duisternis. 

Schlegell interesseerde zich ook voor het vertrouwde genre van de univer
selee geschiedenis, zij het dat hij die (aanvankelijk) niet in christelijke termen 
begreep.. In Germanische Alterthümer maakte hij een onderscheid tussen 
driee perioden van de 'Universalgeschichte': oude geschiedenis (waartoe hij 
dee geschiedenis van Indiërs, Egyptenaren,, joden, Perzen, Scythen en Goten 
rekende);; een middelste geschiedenis van Grieken, Romeinen en Feniciërs, 
waarinn de 'Bildung' van de mensheid zich had ontwikkeld; en een nieuwe 
geschiedenis,, vanaf de geboorte van Christus tot de huidige tijd.71 

Inn Zur Historie, een notitieboekje van 1805, kwam hij tot een andere inde
lingg van de universele geschiedenis. Het eerste tijdvak zou de oorsprong van 
hethet mensengeslacht betreffen; het tweede de 'uiterlijke, politieke' geschiede
niss van Indiërs tot Germanen; het derde de religieuze, filosofische en christe
lijkee geschiedenis; het vierde 'de bloei der Middeleeuwen van Theodorik tot 
Frederikk 11, inclusief de kruistochten'; en het vijfde tijdvak de nieuwe geschie
denis.. In dit cahier leverde Schlegel kritiek op het geloof van zijn protestantse 
voorvaderenn en bleef hij trouw aan de opvattingen van de Verlichting: 'De 
Verlichtingg is geen uitvloeisel van de Reformatie; de ergste en vreselijkste 
vormenn van bijgeloof leefden juist het langst bij de protestanten voort.'72 

Inn de jaren 1805-1806 hield Schlegel zijn Vorlesungen über Universal-
geschichte,geschichte, waarin hij in het eerste boek 'De donkere oude geschiedenis' 
beschreef,, in het tweede 'De bekende oude geschiedenis' (vanaf Alexander 
dee Grote), in het derde 'De geschiedenis van de Middeleeuwen' en in het 
vierdee 'De nieuwe geschiedenis'. Het belang van de Middeleeuwen kwam 
niett enkel tot uiting in het feit dat hij een heel boek aan de periode wijdde, 
maarr vooral ook door de expliciete apologie van het tijdvak. 

Opp technisch gebied, betoogde Schlegel, hadden de middeleeuwers meer 
gepresteerdd dan de Grieken en Romeinen. Hierbij wees hij op de uitvinding 
vann onder meer het kompas en de boekdrukkunst. Dat de politieke constitu
tiee van de Oudheid louter op schijn was gebaseerd, bleek wel uit de volledige 
ontwrichtingg van het staatsverband in de late Romeinse tijd. Het Duitse 
keizerschapp tekende zich gunstig af tegenover het despotische Romeinse 
imperium.. In de Middeleeuwen was het keizerschap een 'Obermonarchie' 
geweest,, waarin de kleinere christelijke staten hun vrijheid hadden behou-
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den.. De keizers verdedigden de interne cultuur en beschermden de kleine 
statenn tegen vijanden van buiten. Ook in religieus en moreel opzicht waren 
dee Middeleeuwen van een hogere orde dan de Oudheid. Het middeleeuwse 
avondlandd onderscheidde zich, evenals de Oriënt, door het harmonieuze 
samenlevenn van verschillende standen. Het open karakter van de standen
maatschappijj en de relatieve vrijheid van geestelijken, burgers en kunstenaars 
hadd in Europa, anders dan in het Oosten, niet tot culturele en politieke ver
starringg geleid. Als bekend, zochten zowel oriëntalisten als mediëvisten in 
dee negentiende eeuw naarstig naar een verloren paradijs. Maar het Oosten 
moestt het bij Schlegel uiteindelijk afleggen tegen het Westen. 

Ongetwijfeldd tot verbazing van veel toehoorders zwaaide Schlegel in zijn 
VorlesungenVorlesungen über Universalgeschichte de loftrompet over de Noormannen. 
Aann het optreden van dit volk was 'de romantische geest van die tijden' 
aff te lezen. Niet minder opmerkelijk was zijn typering van de Goten, die 
overr een milder karakter en betere zeden hadden beschikt dan de Franken. 
Maarr de invloed van de laatsten was door de stichting van het keizerschap 
grotergroter geweest. Met het herstel van het keizerschap was in de praktijk ook 
hethet pausdom ontstaan. 

Dee elementen van de ware en goddelijke constitutie, concludeerde Schle
gell in zijn laatste Vorlesungy waren de theocratie ofwel 'het hoogste gezag 
vann verlichte lieden' en het heroïsme, 'de natuurlijke voorrang van diegenen 
diee hun leven voor het beste offeren'. Beide elementen waren gedurende de 
Middeleeuwenn naar verhouding het meest volkomen gerealiseerd. Enerzijds 
wass de theocratie er minder streng geweest dan in bijvoorbeeld Egypte, 
anderzijdss had het heroïsme zich niet, als in de Oudheid, bij individuen ver
werkelijkt,, maar in het instituut van de ridderschap. Herstel en voltooiing 
vann de middeleeuwse constitutie was in zijn ogen de grote politieke opdracht 
vann zijn eigen tijd.73 

Naa Napoleons kroning tot keizer was Schlegel steeds meer gaan nadenken 
overr het 'ware keizerschap'.74 Oostenrijk kreeg daarbij een ereplaats toebe
deeld.. Uit losse notities die hij van 1807 tot 1812 maakte, valt met enige moeite 
dee volgende visie te reconstrueren. Oostenrijk, aldus Schlegel, had als enig 
landd de vrije, Germaanse constitutie weten te handhaven. Het Habsburgse 
rijkrijk was een verbond van volkeren, wier eigenheid volkomen werd gerespec
teerd.. Oostenrijk nu kon model staan voor het toekomstige Europa. In dit 
werelddeell was behoefte aan een vrije, op standen gebaseerde constitutionele 
'Universalmonarchie'. . 

Hett keizerschap moest daarbij niet in Franse, maar in Duitse handen 
vallen.. Niet door het nastreven van een machtsevenwicht, maar door de 
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vormingg van een 'eedgenootschap', zoals dat gedurende de Middeleeuwen in 
dee Hanze was gepraktiseerd, kon de Europese eenheid worden gegarandeerd. 
Zo'nn universele monarchie moest samenwerken met de hiërarchie van de 
Kerk,, precies zoals Karel de Grote het eertijds had bedacht.75 De keizer was 
dienaarr en voogd van de Kerk. Paus en geestelijkheid zouden ervoor zorgen 
datt het keizerschap niet in despotie zou ontaarden. Als de christenheid op 
diee wijze in één lichaam was verenigd, zou als vanzelf een einde komen aan 
dee tijd van oorlogen. Op termijn konden dan zelfs adel en koningschap het 
veldd ruimen.76 

Zijnn ideeën over Middeleeuwen en keizerschap werkte Schlegel uit in zijn 
lezingenn Über die neuere Geschichte (1810-1811). In de Middeleeuwen waren 
adel,, geestelijkheid en burgerij ontstaan, en daarmee leverde de geschiedenis 
'eenn natuurlijke en hoogst leerzame theorie van de ware staat, dat wil zeggen 
eenn rechtssysteem op basis van standen'.77 In deze lezingen schetste hij de 
geschiedeniss van de twee 'volksmachten', keizerschap en pausdom. Maar 
ookk in de Middeleeuwen was het ideaal - een rechtvaardig en vrij verbond 
vann staten en landen, waarbij paus en keizer de eenheid bewaakten - nooit 
volledigg gerealiseerd. Desondanks lag het in zijn bedoeling die tijden te 
schetsen,, omdat deze politieke idee van grote waarde voor de eigen tijd 
was.78 8 

Tweee jaar later boog Schlegel zich opnieuw over de indeling van de ge
schiedenis.. Daarbij ontwierp hij een universele geschiedenis in christelijke 
termen.. Het eerste tijdvak van 'Adam tot Nimrod of Noach' behoorde geheel 
enn al tot de natuur. Het tweede tijdvak was de periode van de Openbaring, 
datt liep van 'Noach en Nimrod, Babel en Abraham tot Cyrus'. In het derde 
tijdvakk van 'Cyrus tot Constantijn' ontvouwde zich de menselijke, verstan
delijkee natuur. Het laatste tijdperk, van 'Constantijn tot Karel v', was dat 
vann de Kerk. In de moderne tijd stond de mensheid een nieuwe zondvloed 
enn een wereldgericht te wachten, zodat deze periode wellicht van de wereld
geschiedeniss moest worden uitgesloten.79 In een aantekening van hetzelfde 
jaarr kwam hij tot een herwaardering van het leenstelsel. De heerschappij van 
dee paus over alle vorsten kwam voort uit de 'feodale idee'. De ridder was een 
dienstmann van God en de koning hield zijn rijk als een leen van God.80 

DeDe organische Middeleeuwen 

Allee opgedane historische inzichten over keizerschap, kerkelijke hiërarchie 
enn standen verwerkte Schlegel in een omvangrijk politiek-theoretisch essay, 
datdat de titel 'Signatur des Zeitalters' kreeg. In deze indrukwekkende synthese 
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schiepp hij een organisch beeld van de middeleeuwse samenleving. Tijdge
notenn konden hieraan een voorbeeld nemen. Schlegel publiceerde het essay 
inn diverse afleveringen in het door hem opgerichte tijdschrift Concordia, 
waarinn ideeën van de 'Late Romantiek', 'Weense Romantiek' of ook wel 
'politiekee Romantiek* hun neerslag vonden. Medewerkers waren onder an
derenn de filosoof Franz von Baader en Adam Muller. De laatste schreef een 
bijdragee waarin hij de lijfeigenschap verdedigde. Muller, die zich in 1805 in 
Wenenn tot het katholicisme had bekeerd, had eerder in Die Elemente der 
StaatskunstStaatskunst de feodale staat als organische staat geschetst. Anders dan in het 
'mechanisme'' van de Romeinse staat, waren in de Middeleeuwen de afzon
derlijkee delen levendig met elkaar verbonden. Voor de meer liberale August 
Wilhelmm Schlegel was de verschijning van Concordia reden om de literaire 
enn persoonlijke banden met zijn broer te verbreken. 

Friedrichh Schlegel begon zijn opstel met een diagnose van de tijdgeest: 
ofschoonn Europa na jaren van heftige oorlogen een uiterlijke vrede kende, 
heerstee algemeen een innerlijke onvrede. Een gelukkiger toestand, waarop 
iedereenn had gehoopt, was uitgebleven. Als gevolg hiervan waren de burgers 
doorr gevoelens van onverschilligheid bevangen. 

Dee ellende was volgens de auteur niet los te zien van het politieke, morele 
enn religieuze ongeloof van zijn dagen. Reeds vóór de Franse Revolutie hadden 
sommigen,, in een verlangen naar absolute vrijheid, de oude politieke en 
religieuzee banden willen doorsnijden. Bij schrijvers als Johannes von Muller 
hadd dat geleid tot een 'avondgevoel', een geloof in naderende ondergang. 

Nadatt in 1789 een 'revolutie van onder* had plaatsgevonden, was vervol
genss een 'revolutie van boven' ingezet. Met wapengekletter hadden nieuwe 
despotenn het oude rijk tot op de bodem afgebroken. Veel Duitsers verloren 
vann de ene dag op de andere hun vertrouwde landsheer, zeden en rechtssys
teem.. De Germaanse Kerk en al haar instituten waren ineengestort, 'alsof 
menn de eenvoudige waarheid had vergeten, dat uiterlijke vrede slechts op in
nerlijkee vrede kon berusten'. Het slechte principe meende Schlegel gevonden 
tee hebben in het streven naar het absolute. Het goede principe omschreef hij 
alss 'het levendig positieve' ('das lebendig Positive'). 

Omm dit laatste principe vorm te geven, moest de geschiedenis erbij wor
denn gehaald. Het levendig positieve beginsel was historisch gegrondvest in de 
standensamenleving.. De kleinste en meest eenvoudige corporatie, waarop de 
anderee corporaties waren gebaseerd, was 'het heiligdom van de familie'. De 
hoogstee en alomvattende corporatie was Christus in zijn Kerk. Daartussen 
bevondenn zich andere instellingen, als gilden en scholen. In de wereldge
schiedeniss had deze organische en 'levendig, vrije idee in het politieke leven' 
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haarr hoogste uitdrukkingsvorm gevonden in het 'Oud-Duitse, christenka-
tholiekee keizerschap'. Grootste vijand van deze idee was het liberalisme, dat 
slechtss abstracties formuleerde zonder historisch fundament. De liberalen 
warenn bevangen door de onvaderlandse 'Engelse ziekte' van het parlementa-
risme,, dat niet het algemeen belang, maar enkel de partijgeest sanctioneerde. 
Hierdoorr kon slechts een atomisering van de samenleving plaatsvinden. Om 
tweedrachtt te beëindigen, kon men beter toevlucht nemen tot een organisch 
staatsverbandd en een ander heilmiddel uit oude bron: de middeleeuwse 
Godsvrede.81 1 

InIn het laatste deel van zijn opstel ging Schlegel in op enkele verwante 
denkers.. Görres was 'een geniale schrijver' en 'de meest veelzijdige en geest-
krachtigee onder de doctrinaire Duitse denkers en verdedigers van de chris
telijkee staatstheorie'. Hij had de moed gehad om zich uit te spreken voor een 
'hogeree religievrede', die de toekomst zeker moest stellen. Hij had echter geen 
duidelijkee keuze gemaakt tussen corporatieve en representatieve principes.82 

Edmundd Burke, zo ging Schlegel verder, had in zijn geschriften de revolutio
nairee dwalingen blootgelegd en Louis, vicomte de Bonald had de idee van de 
christelijkee staat in monarchale vorm verdedigd. Maistre had weliswaar an 
sichh juiste ideeën, maar hij was een 'ultra', die in zijn geschiedvisie geen oog 
hadd voor het Duitse keizerschap in de Middeleeuwen. Voor Schlegel waren 
zijnn eigen 'organisch-historische' denkbeelden aldus wel onderscheiden van 
hett Franse rationalistische traditionalisme. 

Aann het slot van zijn opstel legde Schlegel uit waarom kennis van de 
Germaans-middeleeuwsee grondslagen nuttig was voor het heden. In de Ger
maansee wereld had het christendom vaste voet gekregen, omdat het billijke 
rechtt van de Germanen naadloos aansloot bij de geest van het christendom. 
Hett Romeinse recht was daarentegen gebaseerd op abstracte principes, die 
loss van het leven stonden. De Germaanse maatschappij had haar fundament 
inn de standen. Anders dan in de representatieve constitutie was de vorst er 
geenn speelbal van allerhande partijbelangen. In de representatieve staat hing 
invloedd af van grond- of geldbezit. De christelijke op corporatieve grondslag 
georganiseerdee staat kende echter geen materiële grondslag, maar een alge
meenn geestelijke. In de Middeleeuwen was de paus een milde vredestichter 
enn rechtvaardige scheidsrechter geweest, een waakzame volkstribuun van 
dee hele christenheid, die werd bijgestaan en beschermd door de keizer. Die 
toestandd kon enkel opnieuw en vollediger worden gerealiseerd als de eenheid 
binnenn het christendom werd hersteld. Slechts een keuze voor christelijke 
eenheidd kon de civilisatie behoeden voor algemene chaos.83 
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DeDe mythische Middeleeuwen 

Schlegell verdiepte zich vanuit geleerde interesse in de Middeleeuwen. Zo 
ontdektee hij gaandeweg de middeleeuwse poëzie, primitieve schilderkunst, 
gotiek,, de middeleeuwse Kerk, standen en 'Universalmonarchie'. Al die zaken 
haddenn hun actualiteit allerminst verloren, zoals onder meer bleek uit zijn 
verdedigingg van de Nazareners en uit zijn politieke denkbeelden. 

Schlegelss beeld van de Middeleeuwen en dat van de eigen tijd waren nauw 
opp elkaar betrokken. Dat gold ook voor Joseph Görres (afb. 3). Ondanks de 
velee overeenkomsten in beider mediëvisme - hun fascinatie voor middel
eeuwsee poëzie, bouwkunst, religie en politiek - was er ook een belangrijk 

afb.. 3. Joseph Görres, schilderij van Joseph Settegast (1838) 
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verschil,, dat wortelde in hun vroege jaren. Görres, geboren in Koblenz, de 
'Residenzstadt'' van de aartsbisschop-keurvorst van Trier, bezocht geen van 
dee Duitse universiteiten en was aanvankelijk actief betrokken bij de politiek. 
InIn zijn eerste geschrift kwam hij op voor de idealen van de Franse Revolutie, 
waaraann hij als lid van de Patriottische Sociëteit in Koblenz praktisch gestalte 
gaf.. Terwijl Schlegel vanuit een geleerd en meer aristocratisch standpunt de 
Middeleeuwenn en eigen tijd bezag, bleven bij Görres steeds Volkse' inzich
tenn meespelen. Waar Schlegel over hoofse poëzie schreef, publiceerde Görres 
lieverr volksboeken.84 

Ookk Görres bepaalde aanvankelijk zijn houding tegenover Kants politieke 
theoriee van de Eeuwige Vrede, waarbij hij, evenals Schlegel, weinig waarde
ringg voor de Middeleeuwen kon opbrengen. Wilde de mensheid het absolute 
gelukk bereiken, zo schreef Görres in Der Allgemeine Frieden, ein Ideal (1798), 
dann moest de Eeuwige Vrede het ideaal zijn. De schrijver maakte onderscheid 
tussenn materie en vorm die in elke staat verenigd waren. Onder 'materie' ver
stondd hij de gemeenschap van individuen, die op basis van klimaat, tempe
ramentt en raskenmerken een nationaal karakter hadden ontwikkeld. 'Vorm' 
duiddee op de wijze waarop individuen met elkaar waren verbonden. Alleen 
wanneerr een sociaal contract was gesloten, was de vorm wettig. Frankrijk was 
inn Görres' ogen een 'Normalstaat', omdat dit land als overwinnaar vrede kon 
brengen.. Deze 'Normalstaat' en de door Frankrijk gestichte republikeinse 
'Regulativstaaten'' moesten zich teweerstellen tegen de despotische 'Regula-
tivstaaten'.. Enkel bij een democratische staatsvorm en bij een republiek van 
wereldburgerss kon de Eeuwige Vrede tot stand worden gebracht. Dit ideaal 
wass door de Franse Revolutie voor het eerst binnen handbereik gekomen. 
InIn zijn verhandeling betuigde Görres zijn geloof in de vooruitgang. 

Dee contracttheorie paste Görres in deze verhandeling ook toe op de 
religie.. Zoals de mensen oorspronkelijk in barbaarse oorlogstoestand ver
keerden,, leefden zij in de religieuze natuurtoestand als 'kinderen van de hel'. 
Doorr toetreding tot de Kerk, door middel van een verdrag bekrachtigd door 
dee doop, kon de mens zijn zondige natuur afleggen en toetreden tot het 
rijkk Gods. De Kerk was aldus het analogon van de staat. Maar de Kerk was 
slechtss een geestelijke macht, competent op het gebied van de eeuwigheid. 
Wanneerr de Kerk, zoals in geval van de paus, uitvoerende macht had, was 
zijj een despotische instelling. De Romeinse kerkvorst was een universele 
monarch,, die aan het hoofd stond van een gruwelijke staat. De provincies 
vann die staat werden volgens de grondstellingen van het feodale systeem 
beheerstt door een zwarte adel. Staat en Kerk dienden echter, aldus de auteur, 
inn geen enkele betrekking tot elkaar te staan.85 
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Waarr Schlegel zijn politieke theorie ontvouwde aan de hand van de 
Grieksee filosofie, het Görres zich meer leiden door de praktijk. Daarbij richtte 
hijj vooral zijn pijlen op de institutie van het Heilig Roomse Rijk. Voor de 
Patriottischee Sociëteit in Koblenz hield hij een rede waarin hij een droom 
beschreef.. Te midden van een grote vlakte had hij een reusachtige berg gezien, 
eenn monster met twee koppen, omkleed met een perkamenten toga van 
oorkonden.. Op het hellende vlak lag een wenende Germania geketend. Van 
allee kanten klonk geschreeuw. Keurvorsten met hun pallium, bisschoppen 
mett hun kromstaf, hertogen, graven en ridders naderden het monster. Zij 
werdenn gevolgd door een schare monniken, priesters en nonnen, met spitse 
enn stompe kappen. In hun handen hielden zij zwarte brandende kaarsen. 
Aann de voet van de berg kwam de menigte tot stilstand. Daar hieven de 
aanwezigenn een klaagzang aan tegenover het monster, dat zij met godin 
aanspraken.. Zij smeekten haar om het gouden tijdperk te herstellen en de 
integriteitt van het Heilige Roomse Rijk te bewaren. Maar hun vragen werden 
overstemdd door een orkaan. In het licht van de bliksem zagen zij de genius 
vann Frankrijk, die de strijd aanbond met het monster. Na enkele ogenblikken 
bezweekk het ongedierte, waarna de overwinnaar Germania bevrijdde. Een 
nieuwee bliksemflits zette de papierberg in lichterlaaie. De vlammen richtten 
zichh tot hoog in de hemel. Uit de as verrees de tempel der vrijheid.86 

Bijj een andere gelegenheid las Görres het testament van het Heilig Room
see Rijk voor. De rol van executeur was toebedeeld aan Napoleon. Volgens 
testamentairee bepalingen moesten de wapenschilden van de adel worden 
vernietigd,, goederen van de Kerk geconfisqueerd, monniken uit hun orde 
gestoten,gestoten, nonnen ontsluierd en vorsten onttroond. Boeren en burgers, die 
voorheenn lastdieren waren geweest, konden het hoofd weer heffen en hun 
mensenrechtenn opeisen.87 Görres' antiklerikalisme was het meest gepronon
ceerdd bij de vlucht van paus Pius vi in 1798, toen Franse troepen de Eeuwige 
Stadd hadden bezet. Een einde was gekomen aan 'het spook van de hiërarchie', 
schreeff hij in zijn tijdschrift Das Rothe Blatt. De bloedzuchtige tijgers van 
hett Vaticaan en hun trawanten waren toonbeelden van fanatisme, domheid 
enn bijgeloof geweest.88 

Hetzelfdee jaar nog betuigde Görres zijn geloof in de vooruitgang in 'Mein 
Glaubensbekenntnifi'.. De overgang van de barbaarse situatie naar die van 
dee maatschappij was de eerste stap geweest, de overgang van de despotische 
naarr representatieve regering de tweede. In de toekomst zou de stap naar 
eenn democratie kunnen worden gezet. En in de ultieme toestand van de 
'anarchie',, zou zelfs de staat kunnen verdwijnen. Nochtans was duidelijk dat 
sommigee perioden gelijkenis vertoonden. De overgang van heidendom naar 
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christendomm leek op Görres' eigen tijd, waar de oude godsdienst plaats leek 
tee maken voor 'zijn verjongde moeder'. Daarmee gaf hij uitdrukking aan een 
bekendee voorstelling uit de Verlichting, waarbij de nieuwe' Vernunftreligion' 
dee voortzetting van de natuurgodsdienst op hoger niveau was.89 

Eenn reis naar Frankrijk in 1799-1800 liep uit op een teleurstelling in de 
revolutionairee missie van dat land. Görres had opdracht gekregen om de 
belangenn van het Rijnland in Parijs te verdedigen.90 Direct na zijn vertrek uit 
Koblenzz was de politieke situatie in Frankrijk echter ingrijpend gewijzigd. 
Napoleon,, in wie Görres tot dan vertrouwen had gesteld,91 had een staats
greepp gepleegd, snel gevolgd door bekendmaking van een nieuwe constitutie, 
diee de eerste consul vrijwel onbeperkte macht gaf. De Franse Revolutie, zo 
schreeff Görres na afloop van zijn reis, was mislukt omdat die louter 'een 
zaakk van gevoel en hartstocht' was geweest. In Duitsland had de revolutie 
meerr kans van slagen, aangezien het Duitse volk zich minder door passies 
liett meeslepen. Görres voelde hoe dan ook niets voor terugkeer van het 
despotismee van vorsten en clerus.92 

InIn de jaren 1800-1814 verlegde hij zijn interessen van politiek naar ge
schiedenis,, kunst en wetenschap, waarbij gaandeweg een andere visie op 
dee Middeleeuwen ontstond. De idee van de Eeuwige Vrede, schreef hij nu 
inn zijn Aphorismen über die Kunst, kon eerder in de kunst dan in de poli
tiekk worden bereikt.93 Aan zijn opvattingen over de Middeleeuwen gaf hij 
uitingg in artikelen die hij in het Beierse periodiek Aurora publiceerde.94 In 
zijnn bijdragen toonde zich terloops de invoed van Schlegel. De modernen, 
schreeff Görres, hadden de Middeleeuwen uitgevonden, louter om te bewij
zenn dat in hun eigen tijd voorgoed een einde was gekomen aan de barbarij. 
Daaromm kenschetsten zij de Middeleeuwen in negatieve termen: de zeden 
warenn toen in verval; regeringen wankel en wreed; handel en nijverheid 
werdenn gehinderd door tollen, gilden en woeker; en de religie was tot my
thologiee verworden, waarbij christenen hun heiligen als afgoden vereerden. 
Doorr een dergelijke schildering lieten de modernen, aldus Görres, slechts 
zienn dat zij zelf in de Middeleeuwen leefden. De 'politiek van laster' hoorde 
immerss enkel bij barbaarse tijden. De negentiende-eeuwers ontbrak het aan 
mildheidd en tolerantie, de ware producten van 'Bildung'.95 Een jaar tevoren 
hadd ook Schlegel gemeend dat zijn tijdgenoten in de Middeleeuwen leefden. 

Görress zelf gaf in Aurora een positief beeld van het tijdvak. In de Middel
eeuwenn had een poëtische revolutie plaats gevonden. Naar het noordelijke 
berglandschapp waren vogels vanuit het zuiden gevlogen, die 'vreemde, zeld
zamee melodieën meebrachten'. In de diepten van de doorzichtige aarde 
verscheenn de oude tijd in al zijn glorie. De fantasie was bevrijd van haar 
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ketenen.966 Görres meende dat men de geest van de Middeleeuwen beter kon 
kennenn door lezing van romantische dichtwerken uit die tijd dan door le
zingg van recente historische werken.97 Herder, schreef hij, had in diens latere 
geschriftenn te weinig gevoel voor subjectiviteit en poëzie getoond. Door aan
houdendee studie van de geschiedenis had bij hem de vreesachtige empirische 
benaderingg het overwicht gekregen.98 Voor Görres was de geschiedenis een 
'gewoell van strijdende mensen en slaande armen, van vliegende zwaarden, 
wapperendee vaandels, deinende helmpluimen, gebalde vuisten en snuivende 
paarden'.. Slechts weinigen waren in staat zich boven dit tumult te verheffen 
enn het doel van al deze verwarring te begrijpen.99 

Voorall door studie van mythen kon men beter begrip winnen. Zijn 
mythischee denkbeelden zette Görres uiteen in Glauben und Wissen (1805). 
Inn dit geschrift was de invloed van Schelling, Plato en Plotinus merkbaar. 

Destijds,, toen onze tijd begon, werden de goddelijke mysteriën voor 
dee eerste keer gevierd. Toen stonden de geslachten op in God, en 
uitt hem emaneerde de wereld en alles, wat in haar besloten ligt, de 
substantiess en geesten. 

Maarr toen het jonge geslacht opgroeide, traden vrijheidsdrang en hartstoch
tenn naar boven en kwam er oorlog in de wereld. De mensheid maakte zich 
loss van de zon, en enkel nog in de mythe leefde het goddelijke voort. 

Inn de mythische verhalen lag de herinnering aan 'de gouden kindertijd' 
bewaard,, en spiegelde zich de waarheid, die in allegorieën aan de mensheid 
werdd meegedeeld. In het morgenland, aan de oevers van Ganges en Indus, 
hadd de hemel zich ooit in de aarde uitgestort. En van hieruit hadden de vol
kerenn op hun trektochten het heilig vuur verspreid. Naarmate de vlam zich 
vann de bron verwijderde, gloeide zij minder, maar zelfs in de Edda, in het 
diepee ijs, was de heilige gloed nog niet gedoofd. De Indische mythe had nog 
eenheidd vertoond, maar de Grieks-Romeinse en christelijke mythen waren 
verschillendee wegen opgegaan. Waar in de antieke verhalen de natuurkrach
tenn werden gepersonifieerd, openbaarde zich in de christelijke hemel een 
apocalyptischee strijd en hemels gericht. Terwijl de zuidelijke natuur, aldus 
Görres,, werd gekenmerkt door religiositeit en verbeeldingskracht, werd de 
noordelijkee getypeerd door verlangen naar kennis en filosofisch schouwen. 
Dee God van de religie was een poëtische God, die van de wetenschap was 
eenn Tdeeëngod'. In het romantische zuiden van Europa leefde de poëzie het 
meestt voort in het katholicisme, dat de eenheid het meest had weten te 
bewaren.100 0 
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Inn de jaren 1806-1808 verbleef Görres in Heidelberg, waar hij aan de 
universiteitt de venia legendi had verworven.101 De Heidelberger Romantiek 
beleefdee in deze jaren haar bloei en Görres ging veelvuldig om met Clemens 
Brentanoo en Achim von Arnim, romantische dichters die wél de goedkeuring 
vann Heine kregen. Beiden gaven de Zeitungfiir Einsiedler (1808) uit, waar
aann ook Görres en de gebroeders Schlegel bijdragen leverden.102 Brentano 
wildee in 1807 een dagblad uitgeven 'als uit de tijd van de Middeleeuw
en'.103 3 

InIn een lezing over esthetica legde Görres voor het eerst een verband 
tussenn de geschiedenis van de mythen en de studie van middeleeuwse 
Duitsee literatuur.104 Teleurgesteld over het Europese republicanisme en de 
Napoleontischee oorlogen, vestigde hij in toenemende mate de aandacht op 
dee Duits-nationale Middeleeuwen, in de hoop dat studie van die periode 
nieuwee perspectieven voor de toekomst kon bieden. In 1808 verschenen zijn 
DieDie teutschen Volksbücher. Oude sagen, maar ook spreekwoorden en raadsels 
werdenn door de auteur naverteld en becommentarieerd. In deze Volksbücher, 
waarbijj hij kon putten uit de privé-verzameling van Brentano, openbaarde 
zich,, aldus Görres, rechtstreeks de niet door omgeving of geschiedenis 
besmettee 'Volksgeist'. Daarmee gaf hij aan het fenomeen Volksbuch een 
nieuwee inhoud.105 

Inn de volksboeken, schreef Görres, ging het niet om personen of gebeurte
nissenn van wereldhistorisch formaat. Behandeld werden wereldbeschouwing 
enn praktisch handelen van de grote massa. In het verloop van de geschiede
niss waren dergelijke verhalen vanuit Indië naar het Westen gekomen. In de 
Middeleeuwenn hadden zij een ongekende bloei gekend. 

Onomwondenn gaf de schrijver zich over aan 'Mittelalterschwarmerei': 
'Inn deze wonderlijk zeldzame tijd gloeide de aarde warm van liefde en dron
kenn van levenslust.' Nadat de flora der Oudheid was verwelkt, 'bloeide een 
nieuwee tuin van poëzie op, het Eden van de Romantiek'. De bronnen die in 
hett Oosten waren ontsprongen, vermengden zich met de stromen van het 
Westen:: het oriëntalisme drong diep door in de Noordse cultuur. In deze 
poëziee verdwenen alle verschillen tussen de standen. 'Een schone lange mei 
wass voor Europa aangebroken'. Een nieuwe religie was in de wereld gebo
ren,, geleid door een opperpriester. Noch de poëzie, noch de Kerk was aan 
politiekee grenzen gebonden. Ridders verdedigden de geest der vrijheid in 
hunn burchten, precies zo als de burgers in hun steden. Vreedzaam dreven 
koopliedenn hun handel. Aan die toestand van gelukzaligheid was in recente 
tijdd een einde gekomen. Shakespeare had de poort van de hemel gesloten en 
naa hem was de antichrist opgestaan. De Middeleeuwen hadden de zinnelijke, 
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klassiekee waarden overwonnen en het nageslacht hogere beginselen nagela
ten.. Daarom gaf het geen pas het middeleeuwse tijdperk met hoogmoed te 
bezien.. In de kringloop van de geschiedenis waren evenwel 'eeuwige veran
dering'' én 'eeuwige wederkeer' gegeven en daarom was er voor de mensheid 
nogg hoop.106 

Diee laatste gedachte - kern van Görres' geschiedfilosofie - werkte hij uit 
inn 'Wachstum der Historie', dat hij verder 'Religion in der Geschichte' als 
titell meegaf. In dit geschrift nuanceerde hij zijn geloof in de vooruitgang, 
zoalss hij dat eerder in 'Mein GlaubensbekenntnhT had beleden. Het doel 
vann deze 'kroniek van het algemene' was het opsporen van de 'Weltgeist'. 
Wantt de auteur zag niets in een geschiedschrijving, waarin 'figuren doelloos 
doorr elkaar heen dwarrelden'. 

Dee geschiedenis kende, aldus Görres, een immanente noodzakelijkheid. 
Mett het christendom was een nieuwe tijd begonnen. Het volksgeloof van de 
Oudheidd was in Jehova tot kennis uitgegroeid. Tegelijk met het christendom 
wass de logos de wereld binnengetreden en door de komst van Jezus was 
hett Woord vlees geworden. In Indië waren de mysteriën slechts toegankelijk 
voorr de brahmanenkaste geweest en in het oude Griekenland enkel voor 
eenn schare van ingewijdenen. Maar in het christendom kreeg door de doop 
iedereenn toegang tot het wezen van de religie. 

Inn de Middeleeuwen had de godsdienst zich weten te ontworstelen aan 
dee staat. Gedurende deze periode manifesteerde zich in zowel de kerkelijke 
hiërarchiee als in het leenstelsel het streven naar vrijheid.107 De kerkvaders 
mochtenn op concilies hun mening geven, maar tegelijkertijd waren zij in 
hunn opvattingen verbonden met de paus. Op vergelijkbare wijze waren de 
vazallenn aan hun leenheren gebonden en de koningen aan de keizer. Aan het 
middeleeuwsee tijdperk kwam een einde toen Kerk en Staat grip verloren op 
hunn leden en bovendien met elkaar in conflict raakten. Door Reformatie en 
Revolutiee kwam voorgoed een einde aan het feodale stelsel dat in despotisme 
overging,, en aan het rijk van de Kerk, dat 'als een heerlijke meteoor eeu
wenlangg had stand gehouden'. Duitsland was vervallen in een monadenrijk. 
'Dee hemel der Middeleeuwen is achter ons weggeblazen, zijn stralenkrans 
gedoofd.'' Dat moest noodzakelijk geschieden, opdat een nieuw wereldrijk op 
dee oude puinhopen kon verrijzen.108 In Görres' geschiedfilosofie waren ver
leden,, heden en toekomst aldus nauw met elkaar vervlochten en hadden de 
afzonderlijkee perioden slechts relatieve zelfstandigheid. De Middeleeuwen 
warenn onderdeel van het grote organisme van de algemene geschiedenis.109 

Opp deze problematiek kwam Görres terug in 'Fall der Religion'. Deze 
bijdragee verscheen in het Vaterlandisches Museum van Perthes, dat later 
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doorr Schlegel zou worden geredigeerd. Zoals elke staat, schreef Görres, had 
ookk elke religie een aards bestaan. Telkenmale keerde het geloof terug naar 
dee hemel, waar het zijn oorsprong had gevonden. Het christendom was op 
dee religieuze bodem van de Oudheid ontstaan. In de Middeleeuwen was na 
dee heldentijd, die samenviel met de strijd tegen het 'Aziatische christendom 
vann het mohammedanisme', een tijd van liefde ingetreden, die tot volle bloei 
wass gekomen onder de mystici. Zoals de Duitsers een einde hadden gemaakt 
aann het Romeinse rijk, maakten zij een einde aan het katholicisme. Met de 
Reformatiee was het 'weten' in de religie gekomen, en daarmee een einde aan 
dee oude liefde en het oude geloof. Door de Reformatie ontstond het streven 
naarr verlichting, dat uiteindelijk tot de Revolutie zou leiden. Die gedachte 
wass eerder door Novalis verwoord. 

Hett christendom was weliswaar gestorven, maar niet de religieuze idee. 
Hett was voorbehouden aan de Duitsers om de priesters van de nieuwe tijd te 
zijn.1100 In hetzelfde jaar waarin 'Fall der Religion' het licht zag, publiceerde 
Görress ook zijn Mythengeschichte der asiatischen Welt. Aan het einde van 
dezee pelgrimage door de Oriënt kwam hij tot de conclusie dat alle vormen 
vann religie hun oorsprong hadden in één God, één godsdienst, één wet en 
éénn bijbel.111 

Naa 1810 leverde Görres zijn belangrijkste bijdragen aan de 'Oud-Duitse' 
mythologie.1122 In dit jaar begon ook zijn correspondentie met de gebroeders 
Jakobb en Wilhelm Grimm. Veel van zijn publicaties verschenen in de Hei-
delbergischedelbergische Jahrbücher der Literatur, waaraan ook Friedrich Schlegel enige 
tijdd meewerkte. Poëzie en begeestering, schreef hij in een recensie van Des 
KnabenKnaben Wunderhorn, uitgegeven door Brentano en Arnim, gingen vooraf 
aann kunst en oefening. De oude meesters waren niet 'gedresseerd' en in de 
jeugdd der volkeren kwam daarom hun dichtkunst het meest oorspronkelijk 
tott uiting. De oude poëzie was een 'getrouwe spiegel van het volk'.113 Bodmer 
hadd volgens Görres als eerste de waarde van de oude poëzie erkend. En Tieck 
wass de 'minnezanger van deze tijd'.114 Schlegel stond op zijn beurt gereser
veerdd tegenover de Wunderhorn.U5 In de voorkeur voor volkse 'Naturpoesie' 
off hoofse 'Kunstpoesie' lag een opmerkelijk verschil tussen de Heidelberger 
enn Jenaer Romantiek. 

Inn een inleiding bij de uitgave van Lohengrin legde Görres opnieuw 
eenn verband tussen de Germaanse en oosterse poëzie. De oosterse mythen 
zoudenn zich via Byzantium hebben verspreid naar het westen. De in het 
gedichtt Schah Nameh opgetekende heldendaden waren in de poëzie van 
Babyionn opgenomen. En via Griekenland en de Goten had deze 'romantische 
flora'' een plaats gekregen in de Duitse graalromans.116 Van alle oosterse po-
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eziee was de Perzische, beweerde hij onder meer op basis van de versmaat, het 
meestt verwant aan de Duitse. Daarbij wees hij op het 'heldenboek' Schah 
Nameh,Nameh, dat hijzelf in 1820 in twee banden zou uitgeven.117 In zijn lange weg 
doorr de mythologie bracht Görres uiteindelijk een synthese tot stand tussen 
oermythee en middeleeuwse mythe, en tussen religieus kosmopolitisme en 
Duitss cultureel nationalisme. 

DeDe Duitse Middeleeuwen 

Naa de verliezen van de Fransen in de Napoleontische oorlogen, leken voor de 
Duitsee natie betere tijden aan te breken. In 1814 verscheen het eerste nummer 
vann de door Görres uitgegeven RheinischerMerkur. In een woord vooraf werd 
eenn vergelijking gemaakt tussen de Slag bij Leipzig en de overwinning van de 
'bondd van Germanen' tegen de Romeinen. Meer dan ooit konden 'de beste 
tijdenn van het oude Duitsland weerkeren'.118 Tijdens zijn teleurstellende reis 
naarr Parijs vijftien jaar eerder had Görres troost gevonden in het bezichtigen 
vann de kunstschatten aldaar.119 In de Rheinischer Merkur bepleitte hij nu de 
teruggavee van alle door de Fransen geroofde kunstschatten. Want: 'Een volk 
moett zich nimmer zijn geschiedenis laten afpakken.'120 

afb.. 4. Dom van Keulen in 1798 
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InIn de Rheinischer Merkur schreef Görres ook een invloedrijk artikel over 
dee dom van Keulen.121 In de dertiende eeuw was een begin gemaakt met 
dee bouw van deze kathedraal, maar het werk was onafgemaakt gebleven 
(afb.. 4.). Na de Franse annexatie van Keulen had de dom als opslagplaats 
gefunctioneerd.. Reeds Georg Foster betreurde in zijn Ansichten vom Nie-
derrheinderrhein (1790) de onvoltooide toestand van de dom. Voor herbouw van 
dee kerk beijverde zich vooral Sulpiz Boisserée, die hiervoor de steun van 
dee Pruisische kroonprins (de latere koning Frederik Willem iv), de Beierse 
koningg Lodewijk 1 en Goethe wist te verwerven.122 In cDer Dom von Köln' 
schreeff Görres dat» zolang het monument niet was voltooid, het Duitse volk 
inn schande leefde. De ruïneuze staat en verlatenheid van het godshuis was 
hett evenbeeld van Duitsland. Maar wanneer met vereende kracht aan de 
herbouww werd gewerkt, zou de dom uitgroeien tot symbool van het nieuwe 
Duitsland. . 

Inn deze periode kreeg Görres van de Nazarener Peter Cornelius het ver
zoekk om mee te werken aan vernieuwing van de schilderkunst, in het bijzon
derr aan de herleving van de frescotechniek.123 In 1842 zou Görres nogmaals 
overr de Keulse kathedraal schrijven. Toen kon hij tot tevredenheid vast
stellenn dat in de Domstad inmiddels 'Bauhütte' waren verrezen. Hetzelfde 
jaarr verscheen ook de eerste aflevering van het Kölner Domblatt, waarin 
Augustt Reichensperger opvattingen van Augustus Welby Pugin zou ver
spreiden.. Görres maakte een vergelijking tussen de kathedralen van Keulen 
enn Straatsburg. Aan het munster van Straatsburg was voortdurend gebouwd. 
Maarr het werk aan de dom had vijfhonderd jaar stilgestaan. Daarom was in 
ditt bouwwerk de 'goede tijd' het meest zuiver bewaard gebleven.124 

Inn de Rheinischer Merkur waren andere geluiden te horen als destijds in 
DasDas Rothe Blatt. Ditmaal sprak Görres zijn respect uit voor de door Napoleon 
gevangengenomenn paus Pius vu, 'een eenvoudige monnik'.125 Ook liet hij 
zichh uit over de toekomstige politieke situatie. Een organische staatkunde 
diendee het doel van alle ontwerpen te zijn. Daarbij moest men zich niet 
doorr algemene begrippen laten leiden, maar door 'een grondige kennis 
vann de vaderlandse geschiedenis' De eeuwen na de Westfaalse Vrede waren 
eenn heilloze tijd geweest, waarin Duitsland was uiteengevallen. Het was de 
opdrachtt van de nieuwe tijd om 'oeroude vormen in verjongde gestalte' te 
realiseren.126 6 

Dee Middeleeuwen figureerden dan ook in een reeks artikelen over 'Oes-
terreich,, Preutëen und Bayern'. Evenals Schlegel ondersteunde Görres het 
herstelherstel van het keizerschap. De Habsburgse keizer moest aan het hoofd staan, 
gesecondeerdd door een 'Fürstentag', geleid door Pruisen, en een adviserende 
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'Reichsrath',, waarin vertegenwoordigers van de standen zitting moesten ne
men.. Allen moesten, in plaats van hun eigen belangen 'het geheel' dienen.127 

Dante,, schreef hij, had in zijn Monarchie het voorbeeld gegeven. In de visie 
vann de middeleeuwse dichter moest de monarchie geen tirannie zijn, maar 
eenn vrije gemeenschap van volkeren onder één hoofd. En in hetzelfde artikel 
schreeff Görres dat de keizer het lichaam van de christenheid was, en de paus 
haarr ziel.128 

Inn tegenstelling tot Novalis' theocratische utopie, waar slechts plaats leek 
voorr de paus, hield Görres, precies zoals Schlegel, vast aan de organische 
verbindingg van kromstaf en zwaard. In zijn vroege romantische periode 
hadd Görres de invloed van Schlegel ondergaan. In zijn latere periode wa
renn de zaken eerder omgedraaid: Görres' politieke geschriften, waarin de 
Middeleeuwenn steeds leidraad waren, oefenden aantrekkingskracht uit op 
dee Weense romanticus. 

Inn Die Uebergabe der Adresse der Stadt Coblenz schreef Görres uitgebreid 
overr het fenomeen van de standenstaat. De standen hadden in de samenle
vingg dezelfde status als de elementen in de natuur. De indeling in 'Lehr'-, 
'Wehr'-- en 'Nahrstande' was een oergegeven, dat nooit kon worden uitge
roeid.. Zo was er in alle tijden en culturen een stand geweest die toezag op 
dee geestelijke interessen van de mens, een stand die het recht handhaafde 
enn een stand die voor voeding en lichamelijk welzijn zorgde. Daarmee be
pleittee Görres geenszins een verstarring van maatschappelijke verhoudingen 
off een terugkeer naar de middeleeuwse situatie. De schrijver merkte op dat 
dee clerus vrijwel geen deel meer uitmaakte van de eerste stand, de adel 
slechtss een geringe taak bij de handhaving van het recht vervulde en bij de 
derdee stand geldbezit al sedert geruime tijd de plaats van het grondbezit had 
ingenomen.129 9 

Eenn dergelijke op de Middeleeuwen geïnspireerde constitutioneel-con
servatievee visie werkte Görres verder uit in Teutschland und die Revolution. 
'Hett is een soort altaarschildering,' schreef hij aan Sulpiz Boisserée, 'met 
hel,, vagevuur en jongste gericht, in het midden de Heilige Antonius die 
tott de vissen preekt, de Heilige Rochus die de honden verjaagt, enz. Op de 
zijpanelenn de veertien noodhelpers.'130 

Inn dit boek, dat meer op basis van 'schouwing' dan op basis van argu
mentenn was geschreven, rekende hij voorgoed af met het negatieve beeld 
vann de middeleeuwse staatkunde, dat hij in zijn revolutionaire periodee had 
geschetst.. Na de nederlaag van Napoleon, begon Görres, was in Duitsland 
eenn partijstrijd uitgebroken. Die verdeeldheid kwam tot uitdrukking in de 
tegenstellingenn tussen Oostenrijk en Pruisen, tussen katholieken en protes-
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tanten,, en tussen ultra's, die alles zonder het volk wilden doen en jakobijnen, 
diee alles door het volk wilden laten doen. Bepalend was de houding die men 
tegenoverr de Middeleeuwen innam. De ene partij wilde zonder meer een 
herstell van corporaties en standen en restauratie van de oude vorsten. De 
anderee keek vol walging naar de duistere nacht der Middeleeuwen, toen 
bijgelooff en feodale onderdrukking alom heersten. 

Inn het vervolg van zijn betoog schetste Görres uitgebreid de situatie 
inn de Middeleeuwen. Nooit had Duitsland mooiere tijden beleefd. In het 
millenniumm waren de verschillende staatsinstellingen harmonisch met el
kaarr verbonden geweest, heerste een eenduidige moraal en maakten poëzie, 
kunstt en filosofie een bloei door. De samenleving was een Gemeinschaft, ge
ordendd 'naar de vormen van het organische leven'. In diepste wezen was de 
middeleeuwsee maatschappij democratisch geweest: de organismen konden 
immerss niet zonder elkaar. Het reële element werd daarbij vertegenwoor
digdd door de staat, het ideële door de Kerk. Het christendom verkondigde 
dee gelijkheid van alle mensen voor God en had het antieke slavenwezen ver
vangenn door een open en milde standensamenleving. Karel de Grote was de 
stichterr van een wereldgemeenschap op christelijke grondslag geweest. Maar 
doorr de regering van zwakke Zwabische keizers had het vuistrecht de over
handd gekregen en was een einde gekomen aan de eenheid. De Reformatie 
maaktee daarop de Kerk tot instrument van de politiek. Görres bekritiseerde 
dee eigentijdse staatskerk in Engeland en de onderdrukking van de katholieke 
Kerkk in 'België' door de Nederlandse bestuurders. Dergelijke protestantse 
vorstenn uit heden en verleden ondermijnden de democratie. Evenzeer bekri
tiseerdee hij het 'Staatskirchentum', een Duitse variant van het gallicanisme, 
datdat werd verdedigd door Freiherr Ignaz Heinrich von Wessenberg.131 

Görress voelde niets voor het radicale liberalisme en evenmin iets voor de 
politiekee reactie. In de grote partijstrijd was naar Görres' vaste overtuiging 
eenn derde weg mogelijk, die hij omschreef als een 'gemodificeerde standen
maatschappij'.. De wereldlijke autoriteit moest zich daarbij laten leiden door 
eenn constitutie en nieuwe 'humanistische' religie. De vrijheid van het volk 
konn het beste door de derde stand worden gerealiseerd. De burgers konden 
doordringenn tot 'Wehrstand' en 'Lehrstand' en aldus invloed op de samen
levingg uitoefenen. Meer dan Schlegel betrok Görres de concepties vrijheid 
enn volk in zijn politieke theorie. Verder liet hij er geen misverstand over be
staann dat men de toekomst niet kon postuleren en evenmin het verleden kon 
opwekken.. In een slotpassage riep hij de derde stand op te strijden tegen des
potisme,, de adel om de belangen van het volk te behartigen in het parlement, 
enn de geestelijkheid om het volk tot gehoorzaamheid aan te sporen.132 
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DeDe katholieke Middeleeuwen 

Vanwegee zijn pleidooi voor herstel van het keizerrijk onder Habsburgs 
gezag,, zijn opvattingen over invoering van een constitutie en kritiek op 
despotischee regimes voelde Görres zich niet langer veilig in Koblenz, dat 
bijj het Congres van Wenen aan Pruisen was toegewezen.133 In oktober 
18199 vluchtte hij naar Frankrijk, het land dat hij na het mislukken van de 
Revolutiee als tegenstander had beschouwd. Na zijn vertrek uit Koblenz vond 
dee politie bij een huiszoeking vooral uittreksels uit middeleeuwse gedichten 
enn geschiedenissen.134 Met uitzondering van twee reizen naar Zwitserland in 
dee jaren 1820-1821 zou hij acht jaar in Straatsburg blijven. 

InIn deze Franse stad Het Görres in 1821 zijn twintig jaar tevoren gesloten 
burgerlijkee huwelijk kerkelijk inzegenen. Over de aantrekkingskracht van 
hethet katholicisme op romantici als Schlegel, Görres en Adam Muller, schreef 
Heine:: 'Bedenkelijk schudde men in Duitsland het hoofd toen men zag dat al 
dezee jonge heden zich in rijen opstelden voor de rooms-katholieke Kerk, en 
zichh binnendrongen in de oude geesteskerker, waaruit hun vaderen zich met 
veell moeite hadden bevrijd.'135 Na zijn afscheid van Pruisen beschouwde 
Görress de Kerk steeds meer als het enige bolwerk van de vrijheid. Het 
volkerenrechtt moest gebaseerd zijn op de christelijke moraal.136 Voorgoed 
namm hij afstand van het natuurrechtconcept van de Verlichting. 

Inn zijn Straatsburgse ballingschap nam Görres feitelijk de redactie van het 
periodiekk Der Katholik over. Niets voelde hij nog voor een 'Vemunftreligion' 
off voor de idee van een derde Johanneïsche Kerk, die de tegenstelling tussen 
Petrinischee (katholieke) en Paulinische (protestantse) Kerk moest opheffen. 
Dee protestantse Kerk was immers een 'geseculariseerde Kerk'.137 Zijn theolo
gischee positie tegenover het protestantisme verantwoordde hij in een artikel 
overr een uitspraak van Augustinus.138 Exponent van protestantisme, ratio
nalisme,, classicisme en anti-mediêvisme was in zijn ogen Johann Heinrich 
VoS.. Gedurende de Middeleeuwen, zo had Vofi geschreven, bedekte een 
'donkeree nacht van blind geloofde christelijke wereld'. Görres veroordeelde 
inn V06 aldegenen, die de jeugd van hun natie hadden getypeerd als een tijd 
vann meedogenloos egoïsme en duister bijgeloof. Volgens Görres was pas met 
dee Reformatie het kwaad in de wereld gekomen. Maar na het het paroxisme van 
dee Revolutie trad de katholieke Kerk langzaam weer uit de verborgenheid.139 

Heiligenlevenss namen voortaan de plaats in van Germaanse mythen.140 

Inn Der Katholik publiceerde Görres een opstel over Franciscus van Assisi, 
waarinn hij deze als een kerkelijke troubadour kenschetste. De Italiaanse 
koopmanszoonn had zijn lekenkleding nog niet afgelegd of hij zong al met 
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zijnn vrienden, volgens Görres, Provencaalse liederen. Na zijn roeping zong 
hijj in extase liederen, die door zijn medebroeders gepolijst op papier werden 
overgebracht.. De natuur had Franciscus uitgerust met gloedvol gevoel. Reeds s 
vóórr Dante en Petrarca had hij de dichter des vaderlands kunnen worden. 
Maarr Franciscus was toch vóór alles een heilige.141 

Bijj de troonsbestijging van Lodewijk i van Beieren in 1825 schreef Gör
ress naar middeleeuws voorbeeld een vorstenspiegel, waarin hij de Beierse 
keurvorstt Maximiliaan 1, stichter van de Katholieke Liga gedurende de 
Dertigjarigee Oorlog, adviezen liet geven aan de nieuwe koning. Het traktaat 
wass een pleidooi voor een organische samenleving. 'Regeer niet als veer en 
gewichtt in een klok, maar als de ziel in Uw lichaam,' sprak de keurvorst 
tegenoverr zijn nazaat.142 

Medee vanwege deze vorstenspiegel, die in goede aarde was gevallen 
bijj de koning, bood men Görres een professoraat aan in München.143 In 
18277 werd hij hier gewoon hoogleraar 'allgemeine und Litterargeschichte'. 
Dee autoriteiten vroegen hem om in het bijzonder de geschiedenis van de 
Middeleeuwenn te behandelen.144 De eerste lezingencyclus was gewijd aan de 
Duitsee geschiedenis tot aan de Karel de Grote.145 

Inn de jaren 1828-1829 oefenden Görres, de filosoof Baader en kerkhis
toricuss Johann Döllinger grote invloed uit via het periodiek Eos> dat een 
geprononceerdee en strijdbare katholieke koers uitzette. In £05 publiceerde 
Görress ook bijdragen over de Middeleeuwen, die hij eerder in Aurora had 
gepubliceerd.. Zo drukte hij opnieuw zijn schildering van de poëtische Mid
deleeuwenn uit de Die teutschen Volksbücher af en herhaalde hij een passage 
overr het leenstelsel, die hij in 'Wachstum der Historie' had gepubliceerd.146 

Inn München ging Görres ook om met de schilders Cornelius en Schnorr von 
Carolsfeld.1477 'Görres wordt met de dag katholieker,' schreef Heine, die in 
£055 door Döllinger was aangevallen, 'Binnenkort wordt hij zeker kardinaal. 
Mevrouww Görres breit al paarse sokken.'148 

Gedurendee Görres' professoraat te München figureerden de Middeleeu
wenn in zijn geschriften over Kerk en Staat en in zijn publicaties over de 
universelee geschiedenis. Na zijn confrontatie met de Pruisische overheid 
hadd Görres geen vertrouwen meer in de staat. In toenemende mate zag hij 
inn de Kerk de enige garantie voor ware vrijheid. 

Zijnn meest invloedrijke werk in deze kwestie was ongetwijfeld Athanasius. 
Aanleidingg voor dit boek was een conflict tussen de Pruisische regering en de 
aartsbisschopp van Keulen, Freiherr Clemens August Droste zu Vischering. 
Dee aartsbisschop, die vasthield aan de opvatting dat gemengde huwelijken 
alleenn in bijzijn van een katholieke priester konden worden voltrokken, werd 
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eindd 1838 gearresteerd en overgebracht naar een gevangenis in Minden. Vlak 
hiernaa publiceerde Görres zijn Athanasius. De figuur van Athanasius als 
strijderr voor kerkelijke vrijheid kende hij uit een verhandeling van Johann 
Adamm Möhler, een collega aan de Universiteit van München. In Athanasius 
kreegg de strijd tussen Kerk en Staat een historische context. Met de laatste 
Hohenstaufer,, betoogde Görres, was het Romaanse zuiden losgeraakt van 
hett Germaanse noorden en was de band tussen priesterschap en wereldlijke 
machtt verbroken. Vanaf die tijd stonden Kerk en Staat tegenover elkaar. 
Voorall sedert de Reformatie had de staat zich als 'summus episcopus' opge
worpen.. Staat en Kerk moesten echter relatief onafhankelijk van elkaar zijn, 
zoalss ooit in de Middeleeuwen. De gelovigen duldden geen inmenging van 
dee overheid in gewetenszaken.149 Anders dan de liberalen wilde hij echter 
geenn scheiding van Kerk en Staat, maar een wederzijdse beïnvloeding van 
beidee machten. Want zo was het ook in oude tijden geweest. 

Dee verhouding tussen Kerk en Staat behandelde Görres ook in zijn mys
tiekee geschriften, vooral in zijn omvangrijke werk Die Christliche Mystik.150 

Pausdomm en keizerschap hadden een mystieke natuur en dat gold ook voor 
hunn betrekkingen. Beide machten waren als geest en vlees.. Maar niet, zoals 
inn het manicheïsme, representeerde de ene macht het goede en de andere 
hett kwade. En evenmin als in het pantheïsme vloeiden zij in elkaar over. 
Geestt en vlees, mens en God, paus en keizer waren niet verschillend of iden
tiek,, maar 'einigl Het streven van de Middeleeuwen was gericht geweest op 
harmonischee eenwording.151 

Inn München waren Montalembert en Rio toehoorders bij Görres' le
zingenn over de christelijke mystiek.152 Ook Heine woonde een college bij. 
Görres,, schreef hij, 'was veroordeeld om, jaar in jaar uit, elke dag, katholieke 
seminaristenn van de École Polytechnique van het obscurantisme te verhalen 
overr de zondeval'.153 Görres' bemoeienis met Kerk en Staat zou na zijn dood 
wordenn vereeuwigd op een glasschildering in de dom van Keulen. Görres 
zitt hierop geknield, gehuld in toga van de Universiteit van München. Door 
zijnn patroon Jozef wordt hij aanbevolen bij de Madonna. Onder hem staan 
Bonifatiuss en Karel de Grote, als vertegenwoordigers van Kerk en Staat. Een 
onderschriftt vermeldt dat niet bij name genoemde vrienden de schildering 
hebbenn laten maken voor 'de edelmoedige verdediger van de katholieke 
waarheidd in Duitsland' (afb. 5).154 

Dee Middeleeuwen figureerden ook in Görres' visie op de universele 
geschiedenis.. In zijn te München gehouden lezingen Über die Grundlage, 
GliederungGliederung und Zeitenfolge der Weltgeschichte (1830) beschreef hij de ge
schiedeniss als een proces van metamorfosen, waarbij de 'Erdgeist' allengs 
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voortschreed.1555 In deze lezingen onderscheidde hij zes wereldtijdperken, 
verdeeldd in zes perioden. Tijden van goed en kwaad wisselenden elkaar af, 
omm in een hogere synthese te worden opgelost. Van het laatste wereldtijdperk, 
datdat gekenmerkt werd door religie, moesten nog drie perioden aanbreken. 
Vann de zes perioden van het laatste wereldtijdperk kwam de tweede periode 
overeenn met de Middeleeuwen. Hieraan was een einde gekomen door de te
loorgangg van de kerkelijke hiërarchie en het keizerschap. Met de Reformatie 
wass het derde tijdperk begonnen, waartoe Görres' eigen tijd behoorde. De 
organischee orde was intussen opgeofferd aan liberalisme en 'mechanisme'. 
Spoedigg zou aan deze periode een einde komen. Na voltooiing van de overige 
tijdvakkenn zou het einde van de geschiedenis intreden. Het begin van dat 
eindee was vooralsnog niet te bepalen.156 

afb.. 5. Görres op glasschildering in de dom van Keulen 
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Inn 1839 kwam Görres opnieuw te spreken over de universele geschiedenis. 
Inn zes lezingen aan de Universiteit van München gaf hij de meeste aandacht 
aann de Middeleeuwen, die met Karel de Grote waren begonnen. Onder het 
bestuurr van deze keizer kreeg het christendom praktisch gestalte en vond 
eenn vermenging van Romeinse en Germaanse elementen plaats. De middel
eeuwerss hadden zich steeds afgevraagd hoe zij het rijk Gods op aarde konden 
realiseren.. De geschiedenis werd volgens Görres bepaald door afwisseling en 
sublimatiesublimatie van het goede en het slechte principe. De Middeleeuwen kenden 
driee goede subperioden, waarin een kerkelijk rijk tot stand werd gebracht 
(dee hiërarchie), een politiek rijk (het Heilig Roomse Rijk) en een 'rijk van 
hett leven', waarin het christendom doordrong in alle aspecten van het leven. 
Dee slechte perioden kwamen tot uiting in de conflicten tussen Hendrik ivv en 
Gregoriuss vu, Barbarossa en Alexander in en in de strijd tussen Frederik n 
enn Gregorius ix, Welfen en Ghibellijnen. Met de Reformatie was het derde 
wereldtijdperkk ingetreden, waarin zich een andere boze kracht had onthuld: 
diee van de revoluties.157 

Aann het einde van zijn leven was Görres steeds meer uitgegroeid tot 
eenn profeet. Nog aan de vooravond van zijn dood had hij een droom 
waarinn hij de drie koppen van Cerberus zag. De helhond representeerde 
dee toekomstige tirannie, die zou bestaan uit 'radicalisme, communisme 
enn proletariaat'.158 Brentano schreef dat zijn 'profetische waarschuwingen 
alss vuurstralen van zijn lippen vlamden'.159 De staatsman Friedrich von 
Gentzz vergeleek hem met Jesaja. Johann Friedrich Böhmer - samensteller 
vann regesten van middeleeuwse oorkonden en door Brentano 'urkundus 
regestius'' genoemd - dacht dat hij deel uitmaakte van de geheime raad 
Gods.. Wanneer Görres sprak, meende Karl loseph Windischmann 'de stem 
vann Ezechiel te horen, die de grote geschiedenis van het verleden en toekomst 
verkondigde'' (afb. 6). 

Heinee dacht hier natuurlijk anders over. Aan het slot van Die romantische 
SchuleSchule rakelde hij de gebeurtenissen rond het jaar 1000 op, toen Otto in 
hethet graf van Karel de Grote betrad. Daarbij volgde hij getrouw het relaas 
datt was opgetekend door de monnik van Novalese (zie blz. 41-44). Aan de 
anekdotee gaf Heine een bijzondere duiding. Het verhaal was voor de dichter 
eenn middel om voorgoed af te rekenen met de romantische interesse in 
dee Middeleeuwen. Want een huiveringwekkende nieuwsgierigheid had de 
romanticii naar de grafkelders van het verleden gevoerd, aldus Heine. 'Van 
tijdd tot tijd worden de Duitse Middeleeuwen door een boos spook tot leven 
gewektt en treden ze op klaarlichte dag in ons midden, om het rode leven uit 
dee borst te zuigen [...].' De liberaalgezinde Heine maakte er geen geheim van 
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watt hem tegenstond in romantici als Schlegel en Görres: deze mediëvisten 
warenn leugenaars en beulsknechten van het despotisme. Het liefst wilden zij 
allee ellende, horreur en dwaasheid uit voorbije tijden herstellen.160 

Samenvatting Samenvatting 

Friedrichh Schlegel, boegbeeld van de Duitse Romantiek, schreef over de 
Middeleeuwenn in zijn opstellen over literatuur(theorie), beeldende kunsten, 
bouwkunst,, geschiedenis en politieke theorie. Evenals Muratori verdiepte hij 

afb.. 6. Görres in zijn studeerkamer, tekening van Kaulbach (omstr. 1840) 
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zichh aanvankelijk in de Oudheid. Door ontdekking van eigentijdse schrijvers 
alss Goethe en Tieck én de verwantschap van hun letterkunde met de romans 
uitt Middeleeuwen en Nieuwe Tijd, verlegde hij zijn interessen. Samen met 
zijnn broer August Wilhelm bevorderde Schlegel de herwaardering van de 
romantischee literatuur van de Middeleeuwen - 'unser Mittelalter', zoals hij 
inn een brief aan August Wilhelm schreef.161 

Vann grote invloed op Schlegels mediëvisme was de vriendschap met 
Friedrichh von Hardenberg, de dichter Novalis. In 1799 had deze zijn fameuze 
rederede over Die Christenheit oder Europa gehouden, waarin de glanzende tijden 
vann de Middeleeuwen onder één opperpriester werden bezongen. Schlegels 
werkk was in zekere zin de historische én praktische uitwerking van Novalis' 
utopischee program. 

Toenn hij tijdens een reis naar Frankrijk de grens was overgestoken, reali
seerdee hij zich als bij toverslag de schoonheid van het Duitse landschap, met 
zijnn bosrijke bergen en imposante middeleeuwse burchten. De Middeleeu
wen,, zo schreef hij in zijn Reise nach Frankreich-, waren geen 'tusseneeuwen'. 
Juistt de eigen tijd was een middentijd, een overgangsperiode, waarin de 
Duitserss hun verloren religie en vaderland moesten herwinnen. 

Aangekomenn in Parijs, ontdekte Schlegel als een van de eersten de schil
derkunstt van de middeleeuwse primitieven. Zijn bewondering ging uit naar 
Italiaansee schilders als Fra Bartolomeo en Vlaamse kunstenaars als Memling 
enn Van Eyck. 

InIn Parijs kreeg hij ook bezoek van de broers Sulpiz en Melchior Boisserée, 
diee hem overtuigden van de schoonheid van de gotiek. Schlegel schreef als 
eerstee Duitser een omvangrijke studie over de gotiek, die hij evenals Goethe, 
alss Duits-nationale stijl beschouwde. Maar anders dan voor Goethe was voor 
Schlegell de spitsbogenstijl ook een christelijke en romantische bouwstijl. 

Hedendaagsee kunstenaars, zowel literatoren als beeldend kunstenaars 
dedenn er goed aan middeleeuwse voorbeelden te bestuderen. Schlegels ver
dedigingg van de Nazareners, schilders die zich onder meer door middel
eeuwsee voorbeelden lieten inspireren, betekende een impliciete kritiek op 
hett 'Weimarer Klassizismus'. 

Naa de keizerskroning van Napoleon reflecteerde Schlegel steeds vaker 
overr het ware keizerschap. Oostenrijk met zijn vele volken zag hij als model 
voorr het toekomstige Europa. Karel de Grote had eerder de weg gewezen: 
hijj was de stichter geweest van een vrij verbond van onafhankelijke staten, 
verenigdd in christelijke geest. Een Habsburgs keizerschap zou in eendrachtige 
samenwerkingg met de kerkelijke hiërarchie de eenheid, die na de Revolutie 
wass zoek geraakt, kunnen herstellen. In sociaal opzicht bepleitte Schlegel een 
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opp middeleeuwse leest geschoeide 'corporatieve', organische samenleving, 
diee de godsvrede in Europa zou kunnen herstellen. 

Josephh Görres gaf uitdrukking aan zijn visie op de Middeleeuwen in zijn 
literatuurstudies,, kunsthistorische opstellen, geschiedfilosofie en poÜtieke 
theorie.. Waar bij Schlegel het accent op Europa lag, schreef Görres meer 
overr het Duitse rijk. Teleurgesteld over het verloop van de Revolutie en over 
dee Duitse onmacht gedurende de Napoleontische oorlogen legde hij zich 
toee op studie van de Oud-Duitse volksverhalen, mythen en sagen. In de 
volksverhalenn toonde zich naar zijn vaste overtuiging de oude moraal, die 
navolgingg verdiende. In deze periode had Görres zijn geloof in de abstracte 
Kantiaansee moraal voorgoed verloren. 

Dee schrijver meende dat nationale gevoelens eerder werden opgewekt 
doorr lezing van middeleeuwse romantische verhalen dan door lectuur van 
empirische,, historische studies. Vooral in de mythen hoopte hij de 'Volks-
geist'' te vinden, die de weg naar een nieuwe toekomst zou wijzen. De oer
mythe,, die aan het goddelijke was ontsprongen, had haar oorsprong in het 
morgenland.. Vooral in de Germaanse mythen was een aanzienlijk deel van 
dezee oermythe bewaard gebleven. 

Hett was opdracht van de tijd om 'oeroude vormen in verjongde gestalte' 
tee realiseren. De onvoltooide dom van Keulen was symbool voor het Duitse 
vaderland.. Het was hoogste tijd om te beginnen aan de herbouw van de 
middeleeuwsee kathedraal en daarmee aan de opbouw van de natie. 

Inn een van zijn belangrijkste geschriften, Teutschland und die Revolution, 
schetstee Görres de samenleving van de Middeleeuwen als een Gemeinschafi, 
waarr alle delen van de maatschappij organisch met elkaar waren verbonden. 
Doorr een oriëntatie op de Middeleeuwen kon naar zijn oordeel de Duitse 
eenheidd worden hersteld en het despotisme bestreden. In zijn politieke 
opvattingenn zocht hij een middenweg tussen Revolutie en Reactie, tussen 
radicalee liberalen, die in zijn ogen een revolutie 'van onder' propageerden, 
enn despoten die een revolutie 'van boven' bewerkstelligden. Desondanks zou 
dee voorstelling van Heine, die Romantiek en Reactie aan elkaar gelijkstelde, 
langee tijd stand houden. 

Naa de Napoleontische oorlogen was Görres' vaderstad toegewezen aan 
Pruisen.. Daarmee was in het Rijnland de Reactie aan de macht gekomen. Na 
publicatiee van Teutschland und die Revolution vluchtte Görres, uit angst voor 
arrestatiearrestatie door de Pruisische overheid, naar Frankrijk. In Straatsburg keerde 
hijj terug naar het katholieke geloof van zijn voorvaderen. In het etatisme 
hadd hij alle geloof inmiddels verloren. Niet de Staat, maar slechts de Kerk 
stondd garant voor de ware vrijheid. In de Middeleeuwen had de Kerk een 
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onafhankelijkee positie ingenomen en die toestand, meende Görres, moest 
wordenn hersteld. De Oud-Duitse mythen verruilde hij nu voor heiligenlevens 
enn mystieke traktaten, die getuigden van 'God in de geschiedenis'. Hierin 
zochtt hij naar het wezen van de christelijke vrijheid. 

Vanaff zijn vroege jaren had Görres betoogd dat de geschiedenis onont
koombaarr was. Oude vormen keerden telkens in nieuwe, 'hogere', gedaanten 
terug.. Die opvatting van de geschiedenis als metamorfose zette hij vooral 
uiteenn in zijn latere periode, toen hij in het koninkrijk Beieren een professo
raatt aan de Universiteit van München vervulde. Volgens die geschiedfilosofie 
keerdenn ook de Middeleeuwen steeds in 'hogere' vorm weer. 

Schlegel,, Görres en Chateaubriand schreven allen over de middeleeuwse 
bouwkunst.. Schlegel was in Duitsland de eerste die serieuze studie maakte 
vann de middeleeuwse bouwwijze. Görres zag in de onvoltooide dom van 
Keulenn het evenbeeld van het onafgemaakte Duitsland en beschouwde in 
zijnn latere geschriften de gotiek als mystieke bouwkunst. Chateaubriand 
toondee vooral een nostalgische interesse in de gotische architectuur. Maar 
Augustuss Welby Pugin, hoofdpersoon van het volgende hoofdstuk, ging 
eenn stap verder: hij wilde de bouwkunst van de Middeleeuwen opnieuw 
zichtbaarr maken. 
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CreatorsCreators of a divine style. 
Dee gotische Middeleeuwen van 

Augustuss Welby Pugin en Jozef Thijm 

DeDe Middeleeuwen op de Wereldtentoonstelling 

Inn de vroege ochtend van de eerste mei 1851 klonken in Londen overal de 
klokken.. Het gebeier luidde de feestelijke inwijding van de Great Exhibition 
in.. Koningin Victoria zou de opening persoonlijk verrichten. Onder overwel
digendee belangstelling schreed de vorstelijke stoet van Buckingham Palace 
naarr Hyde Park. Hier, precies halverwege de beide koninklijke residenties 
Kensingtonn Palace en Buckingham Palace, en in de nabijheid van Theems 
enn Paddington Station, was in minder dan zes maanden tijd een enorme 
tentoonstellingsruimtee verrezen uit glas en gietijzer, zeven maal groter dan 
St.. Paul's Cathedral (afb. 1). Rond het middaguur bereikte het gezelschap 
hett glazen paviljoen. Een Nederlandse ooggetuige schreef in De Tijd: 

afb.. 1. Crystal Palace 
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Hett is twaalf ure. De Koningin treedt binnen; toejuichingen weer
galmenn door al de deelen van het paleis; men hoort het 'God save 
thee Queen'; het wordt door talrijke choristen aangeheven. Ik zal niet 
beproevenn u in woorden te vertolken het groote schouwspel, dat zich 
voorr onze oogen ontwikkelt; wij kennen op het vaste land niets van 
dee majesteit van het Engelsche ceremonieel. Wij zullen nergens elders 
inn de wereld 25,000 menschen vergaderd vinden, in orde geschaard, 
eerbiedigg stilzwijgend, om daarop drie luide vivats uit te roepen.1 

Prinss Albert, die als voorzitter van de Koninklijke Commissie de expositie 
hadd voorbereid, voerde het woord. De eerste Wereldtentoonstelling aller 
tijdenn zou volgens de 'prince consort' welvaart en welzijn onder de mensen 
vergroten,, en de internationale samenwerking en vrede versterken. Na een 
inspectietochtt van de cortege, waarin naast ministers en buitenlandse vorsten 
-- onder wie prins Hendrik der Nederlanden - ook organisatoren, ontwerpers 
enn bouwers van de tentoonstelling meeliepen, opende de koningin officieel 
dee expositie. 'Het was de grootste dag in onze geschiedenis,' schreef ze later 
aann haar oom, de Belgische koning Leopold i.2 

Inn het deftige gevolg liep ook Joseph Paxton mee, landschapsarchitect 
enn hoofdtuinier van de graaf van Devonshire. Hij had naam gemaakt als 
ontwerperr van enorme kassen, waarbij voorgefabriceerde onderdelen ter 
plaatsee konden worden geassembleerd. Door dit systeem werd de bouwtijd 
aanzienlijkk bekort en dat was een belangrijke reden geweest om Paxton 
opdrachtt te geven voor realisatie van Crystal Palace, zoals de lichtbasiliek 
doorr het tijdschrift Punch was gedoopt. 

Omm de tentoonstelling voor te bereiden was in januari 1850 een Konink
lijkee Commissie ter Bevordering van de Nijverheid van alle Volken in het 
levenn geroepen. Tot de leden van het eerste uur behoorden, naast de prins
gemaall en vice-president Earl Granville, eerste minister John Russell, de 
parlementsledenn Robert Peel en William Gladstone en de architect Charles 
Barry.. De laatste gaf in deze jaren samen met Augustus Welby Northmore 
Puginn leiding aan de constructie en inrichting van het nieuwe parlementsge
bouw.. De dagelijkse leiding van de 'World's Fair' berustte bij een Uitvoerend 
Comité,, dat sterk afhankelijk was van plaatselijke comités. De lokale comi
téss selecteerden potentiële exposanten en gaven vervolgens de betreffende 
namenn door aan Londen. 

Henryy Cole, redacteur van het tijdschrift Summerly's Art Manufactures, 
producentt van de eerste kerstkaart en lid van het Uitvoerend Comité, had 
Paxtonn aangeprezen als architect. Cole had ook zo zijn ideeën over de inrich-
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tingg van de tentoonstellingsruimte. Het industriële productieproces diende 
inn zijn ogen richtinggevend te zijn. De vier fasen van industriële verwerking 
bestondenn uit grondstoffenwinning (raw materials), machinale bewerking 
(machinery),, eindproductie (manufactures) en esthetische afwerking (fine 
arts).. De in de jaren dertig opgerichte school voor kunstnijverheid - Govern
mentt Schools of Design, gevestigd in Somerset House - die ten doel had 
dee smaakzin van Britse vaklieden en industriëlen te vergroten, moest in de 
laatstee categorie prominent aan bod komen. De academies voor schone kun
stenn waren daarentegen nadrukkelijk buitengesloten. Hun producten beant
woorddenn niet aan het industriële karakter van de Wereldtentoonstelling en 
bovendienn hadden kunstenaars voldoende andere expositiemogelijkheden.3 

Dee indeling in vier groepen bleek echter ontoereikend en daarom werden 
dee objecten in dertig klassen ondergebracht. Het grondplan van Crystal 
Palacee zou uiteindelijk niet zozeer worden bepaald door de aard van de 
voorwerpenn of de fasen van industriële bedrijvigheid, maar vooral door 
dee geografische herkomst van de tentoongestelde producten. Meer dan 
tienduizendd creaties uit vierennegentig verschillende landen werden aan 
eenn massapubliek getoond. 

Hett doorschijnende paviljoen zelf leek op een gotische kathedraal. Het 
geoostee bouwwerk omvatte een langgerekte middenbeuk en zijschepen, 
diee in het midden werden doorkruist door een verhoogd transept. De 
voorwerpenn lagen uitgestald in hoofd- en zijschepen, kruisbeuk en op de 
galerijenn van de bovenverdieping. Het gedeelte westelijk van het transept was 
toebedeeldd aan het Verenigd Koninkrijk en de Britse koloniën, de oostelijke 
vleugell aan de overige landen. 

Evenn ten westen van het zuidelijke transept, in de nabijheid van de Austra
lischee expositieruimte en het beeldenhof, was een Mediaeval Court, ofwel 
Middeleeuwss Hof te bezichtigen (afb. 2). De hier geëxposeerde voorwerpen 
warenn ingedeeld bij de 'decoratieve kunsten' van de zesentwintigste klasse. 
Dezee klasse omvatte zowel machinaal vervaardigde als handgemaakte ob
jectenn en was onderverdeeld in kerkelijke ornamentiek, meubilair, behang
papierr en papier-maché. De drijvende kracht achter het Middeleeuwse Hof 
wass Pugin.4 Mogelijk kende hij Cole uit zijn schooltijd. Eerder had hij in 
elkk geval meegewerkt aan een door Cole georganiseerde tentoonstelling over 
'oudee en middeleeuwse kunst'.5 

Dee meeste van de tentoongestelde voorwerpen in het Middeleeuwse 
Hoff waren door Pugin ontworpen. De ruimte was via de noordzijde te 
bereiken.. In tegenstelling tot andere afdelingen van de tentoonstelling kende 
hett Middeleeuwse Hof geen bonte verzameling van stijlen. De neogotische 
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wandversieringenn vormden een passend decor voor de erin tentoongestelde 
'middeleeuwse'' kunst. Pugin kon overigens weinig waardering opbrengen 
voorr Crystal Palace, dat hij omschreef als een 'glazen monster' en 'een 
beestachtigee plaats om gotiek te tonen'.6 Ongetwijfeld had hij evenmin een 
hogee dunk van de 'pittoreske' gotiek, die op de Wereldtentoonstelling onder 
meerr was vertegenwoordigd met een door W. Pope ontworpen machine, 
versierdd met gotisch maaswerk.7 

Inn de middeleeuwse salon konden de bezoekers kerkelijke en civiele 
pronkstukkenn bezichtigen. In vitrines lag edelsmeedwerk uitgestald. Konin
ginn Victoria noteerde in haar dagboek dat zij had genoten van de kerkelijke 
sieradenn in 'Pugen's Mediaeval room'.8 Ook zou zij vol bewondering heb
benn gesproken over een parure die Pugin zijn vrouw ten geschenke had 
gegeven.9 9 

Dee belangrijkste uitvoerders waren Pugins compagnons John Gregory 
Crace,, meubelmaker uit Londen, Herbert Minton, fabrikant van tegels, por
seleinn en aardewerk uit Stoke-upon-Trent (Staffordshire), John Hardman, 
prominentee katholiek in Birmingham en eigenaar van een metaalwarenfa-
briek,, en George Myers, steenhouwer en bouwer in Londen.10 Hun namen 
prijktenn aan de vier zijden van het Hof. Pugin leverde zijn medewerkers door-

afb.. 2. Het Middeleeuwse Hof 
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gaanss globale schetsen: 'Je mag gerust verbeteringen aanbrengen,' schreef hij 
ooitt aan Crace, 'als je je maar aan de juiste beginselen houdt.'11 

Vann Crace, zo meldt de catalogus van de Wereldtentoonstelling, waren 
onderr meer meubelstukken en decoraties 'in de middeleeuwse stijl' te zien. 
Hieronderr bevonden zich een eiken kabinet of boekenkast,12een achthoekige 
schrijftafel,133 een 'prie-dieu' met triptiek en eiken kabinet,14 een tweetal 
piano'ss en damasten wandtapijten van zijde en wol. Minton exposeerde 
siertegels,, porselein en gebrandschilderd aardewerk. Zijn grootste creatie 
wass een kachel, voorzien van rasterwerk door Hardman (afb. 3). Uit de 
fabriekk van Hardman kwamen onder andere een miskelk en een pateen 'in 
dee stijl van de vroege veertiende eeuw', een bisschopsstaf'in de stijl van de late 
veertiendee eeuw', kandelaars 'in de stijl van de vijftiende eeuw',15 een altaar 'in 
oudee Franse stijl', kroonluchters,16 corona's bestemd voor kerken,17 bronzen 
lezenaars,188 een bronzen tafel met ingelegd marmer, spiegels met bronzen 
omlijsting,, gebrandschilderde ramen voor kapellen en kerken, maaswerk en 
geborduurdee toga's van zijde. 

Myerss vervaardigde onder meer een stenen beeld van de Maagd met 
Kind199 (afb. 2), een stenen tabernakel, een altaar met retabel,20 een afbeel
dingg van Johannes de Doper op een korbeel, een eikenhouten kabinet 'in de 
stijll van de vijftiende eeuw'21 en een venster, ontworpen voor een krankzinni-

afb.. 3. Het Middeleeuwse Hof 



2544 HET VERLANGEN NAAR DE MIDDELEEUWEN 

gengesticht.. Daarnaast exposeerde hij een houten kruisbeeld voor het oksaal 
vann een kapel, een fragment van een oksaal,22 een trap en een open haard 
(allee afgebeeld op afb. 4). Meest in het oog springend waren evenwel Myers' 
graftombee voor bisschop Thomas Walsh (afb. 4), bestemd voor de kerk van 
St.. Chad in Birmingham - de eerste katholieke kathedraal in Engeland sedert 
dee Reformatie, gebouwd naar een ontwerp van Pugin - en een doopvont, die 
hethet hart van het Middeleeuwse Hof vormde (afb. 3).23 Het stenen bekken was 
vervaardigdd 'in de stijl van de vijftiende eeuw' en toonde afbeeldingen van 
dee zondeval, de doop van Christus, de prediking van Johannes en de Kruisi
ging.. Het was voorzien van een eikenhouten baldakijn. Het middendeel van 
hethet baldakijn kon naar beneden zakken om de vont af te sluiten.24 

afb.. 4. Collectie van Myers op het Middeleeuwse Hof 
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Werkenn van Pugins medewerkers waren ook bij andere klassen ingedeeld. 
Tott klasse 22 (onedele en halfedele metalen) behoorden door Hardman ver
vaardigdee smeedijzeren en bronzen tralies, haardstellen, kasten, garderobes 
enn een juwelenkistje met ringen, broches, kruisen en oorbellen.25 In klasse 
233 (edele metalen) was Crace vertegenwoordigd met een door hem voor de 
firmaa Hunt & Ruskell ontworpen schaal en terrine.26 De manufactuur van 
Minton,, ondergebracht in klasse 25 (keramiek), omvatte in verschillende 
kleurenn gebrande tegels en diverse porseleinen voorwerpen, waaronder va
zen,, jardinieres, inktstellen, kandelaars en beelden. De porseleinen beeldjes 
vann mythologische figuren en van Michelangelo, Rafael en Shakespeare wa
renn gemaakt naar ontwerpen van John Bell.27 Koningin Victoria kocht een 
dessertserviess van Minton dat zij de keizerin van Oostenrijk ten geschenke 
gaf.288 Een grote turkooise vaas met rozenfestoenen werd door prins Albert 
aangekochtt voor Earl Granville, 'ter herinnering aan 1851'.29 Een porseleinen 
bad,, een stoof van baksteen en porseleinen friezen van Minton maakten 
voortss deel uit van klasse 27 ('minerale substanties').30 Geen van deze voor
werpenn stond opgesteld in het Middeleeuwse Hof. 

Volgenss The Illustrated London News behoorde het Middeleeuwse Hof tot 
dee aantrekkelijkste vertrekken van Crystal Palace.31 Die opvatting kreeg een 
bevestigingg in de beoordelingsrapporten. Elke ochtend vóór tien uur was de 
tentoonstellingg het exclusieve domein van de internationale jury. Per klasse 
steldenn de gecommitteerden een lijst op van de beste ondernemers. Pugin 
behoordee tot de juryleden die de objecten van de dertigste klasse moesten 
beoordelen.322 De zilveren Prize Medal was bedoeld voor verdienstelijke 
producten.. De gouden Council Medal was bestemd voor uitvindingen die 
eenn structurele bijdrage leverden aan de vooruitgang van de industrie. 

Mintonn en Hardman wisten een Council Medal in de wacht te slepen. De 
juryy merkte op dat Mintons objecten in twee categorieën waren te verdelen. 
Enerzijdss maakte hij oorspronkelijke voorwerpen, zoals zijn jardinieres en 
hett door koningin Victoria aangekochte dessertservies, anderzijds maakte 
hijj traditionele artikelen, die nochtans opvielen door hun schoonheid. Min
tonn volgde hierin de middeleeuwers, maar daarbij was hij in staat geweest 
hunn mechanische methoden te verbeteren. Hem werd een Council Me
dall toegekend voor de eerste categorie 'vanwege de oorspronkelijkheid en 
schoonheidd van het ontwerp'.33 Hardman kreeg een Prize Medal voor zijn 
gebrandschilderdee ramen en enkele van 'in middeleeuwse stijl' uitgevoerde 
kerkelijkee voorwerpen die in Pugin's Court te zien waren geweest. Het ju
ryrapportt merkte op dat de achtergrond van de ramen te transparant was, 
waardoorr zij inferieur waren aan middeleeuwse vensters. De jury van klasse 
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222 oordeelde daarentegen onomwonden dat de producten van Hardman 'in 
hunn middeleeuws ontwerp' ongeëvenaard waren. Zijn vakmanschap zou in 
dee toekomst nog meer voordeel opleveren als hij zich niet zou beperken tot 
proevenn van middeleeuwse kunst. De gecommitteerden vereerden hem met 
eenn Council Medal.34 Crace ontving een Prize Medal voor een in het Middel
eeuwsee Hof tentoongesteld fluweelachtig tapijt. Het ontwerp was volgens het 
rapportt 'uniek en prachtig van kleursamenstelling, de stijl middeleeuws'.35 

Myerss tot slot kreeg een Prize Medal voor de graftombe van bisschop Walsh. 
Inn het monument was volgens de beoordelaars de middeleeuwse glans be
waardd gebleven. En passant prezen zij Pugin voor zijn ontwerpen. Vooral 
wass hij was erin geslaagd een algemeen idee van de kerkelijke kunst der 
Middeleeuwenn te geven.36 

Ookk het Britse oudheidkundige tijdschrift de Ecclesiologist en de Annales 
Archéologiques,Archéologiques, spreekbuis van de Franse neogotische beweging, waren vol 
loff over het Middeleeuwse Hof.37 August Reichensperger, ideoloog van de 
Duitsee neogotiek, sprak evenzeer zijn bewondering uit.38 Pugin zelf zou niet 
veell winnen bij het succes. Na sluiting van de expositie kondigde zich de 
eerstee van een reeks zenuwinzinkingen aan, die een jaar later tot zijn dood 
zoudenn leiden. 'Sinds die beroerte mij heeft getroffen, voel ik me neerslach
tig,'' schreef hij Crace, 'Ik ben er zeker van dit alles is veroorzaakt door die 
verachtelijkee hoeveelheid heidendom en onreinheid op die tentoonstelling.'39 

Dee inrichting van een Middeleeuws Hof op de Wereldtentoonstelling -
toonbeeldd van vooruitgang en moderniteit - heeft wel bevreemding gewekt. 
Puginss salon werd daarom als een gedateerd en nostalgisch fenomeen ge
zien.400 Maar verleden en heden waren in het Victoriaanse Engeland hecht 
mett elkaar verbonden. Exemplarisch is het Londense St. Pancras-station, 
waarr de gotische facade een modern interieur verbergt. Terwijl de indu
strialiseringg voortschreed, kreeg de stad - door onder meer het nieuwe 
parlementsgebouw,, AU Saints Church, Barclay's Bank en de Law Courts -
eenn steeds middeleeuwser aanblik. Londen leek aan het einde van de negen
tiendee eeuw ontegenzeglijk 'middeleeuwser' dan enig moment na de grote 
brandd van 1666.41 

Uitt de toegekende prijzen aan Pugins medewerkers en de waardering 
vann de juryleden voor hun 'industriële productverwerking' bleek ook dat 
velenn van mening waren dat deze mediëvisten een bijdrage aan de moderne 
samenlevingg konden leveren.42 Een recensent van The Illustrated London 
NewsNews meende dat de herleving van middeleeuwse kerkelijke en wereldlijke 
decoratiess 'een van de grote kenmerken van moderne kunst in Engeland' was. 
Hett enthousiasme en de gedegen wetenschap van Pugin hadden daarbij meer 
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bewerkstelligdd dan 'alle stoffige kennis van geleerde sociëteiten'. De journalist 
betreurdee het ten zeerste dat het Middeleeuwse Hof niet tweemaal zoveel 
ruimtee had gekregen.43 'Zie, al weder verheugt zich de eeuw der spoorwegen 
tee kunnen terugwerken!' schreef een Nederlandse bezoeker,44 

Kritiekk kwam nochtans van protestantse zijde, waar sommigen benauwd 
warenn voor een herleving van de Middeleeuwen. Pugin stond te boek als 
overtuigdd katholiek en dat was voldoende reden om de inrichting van zijn 
Middeleeuwsee Hof met argwaan te volgen. Nog voor de opening van de 
tentoonstellingg deed een protestantse medewerker zijn beklag over het grote 
kruiss dat in het Hof was opgehangen (zie afb. 2 en afb. 4). Pugin zelf meende 
datt Lord Ashley ervan overtuigd was dat 'binnen de expositieruimte een 
paapsee kapel werd opgericht'. Cole schreef Pugin dat ophanging van het 
kruiss buiten het doel van de tentoonstelling viel. Ashley schakelde hierop 
Earll Granville in. Deze antwoordde dat enkel een kruis, en zeker geen crucifix 
(ofwel:: kruisbeeld met corpus) was binnengebracht. Bovendien had het 
Middeleeuwsee Hof volgens de vice-voorzitter door de hoeveelheid huiselijk 
meubilairr 'een voldoende seculier karakter'. Een storm aan protestbrieven, 
waarinn Pugins kruis als een belediging van de natie werd omschreven, 
bereiktee al snel The Times. Earl Granville vroeg de redactie niet mee te werken 
aann een 'No Popery*-stemming. Vooral door de discussie rond het herstel 
vann de katholieke bisschoppelijke hiërarchie in 1850 waren de gemoederen 
verhitt geraakt. In die omstandigheden werd Pugins Hof al snel uitgelegd als 
eenn nieuwe daad van 'pauselijke agressie'.45 

Puginn en zijn medewerkers Hardman, Myers, Minton en Crace wilden 
mett de Gothic Revival de ziel van het middeleeuwse tijdvak tot uitdrukking 
brengenn door reconstructie van zijn uiterlijke schoonheid.46 Hartstochtelijk 
gingenn Pugin en zijn compagnons op zoek naar de verloren wereld van 
dee Middeleeuwen, Dat zij daarbij - evenals de historici, kunstenaars en 
schrijverss die in vorige hoofdstukken naar voren kwamen - hun eigen 
Middeleeuwenn schiepen, was natuurlijk onvermijdelijk. 

Ditt hoofdstuk probeert een antwoord te vinden op de volgende vragen. 
Welkk beeld vormde Pugin zich van de Middeleeuwen? Hoe kwam die ori
ëntatiee op de Middeleeuwen tot uiting in bouwkunst, decoratieve kunsten 
enn liturgie? Was de neogotiek in zijn ogen imitatie of moderne inventie? En, 
hoee eigenden Britse katholieken en anglicanen zich het middeleeuwse ver
ledenn toe? Pugin behoorde evenals Jozef Alberdingk Thijm tot de katholieke 
minderheidd in een overwegend protestantse natie. In een laatste paragraaf 
wordenn denkbeelden van beide personen over Middeleeuwen en neogotiek 
mett elkaar geconfronteerd. 
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HetHet gotisch discours 

Dee middeleeuwers die vanaf de twaalfde eeuw gebouwen ontwierpen met 
spitsbogen,, steunberen en luchtbogen, hadden geen specifieke benaming 
voorr die bouwstijl. In de Renaissance voorzag de kunstenaar en schrijver 
Giorgioo Vasari de architectuur van de Middeleeuwen van een ontstaansmy-
thee en vooroordeel. 'Deze manier van bouwen,' schreef hij, 'was uitgevonden 
doorr de Goten, die dergelijke constructies maakten nadat alle antieke ge
bouwenn waren verwoest en alle architecten omgekomen in de oorlogen. De 
Gotenn versierden de gewelven met spitsbogen [en] vulden heel Italië' met 
hunn vervloekte bouwsels.'47 

Hett adjectief 'gotisch' werd pas voor het eerst met middeleeuwse bouw
werkenn in verband gebracht door de Vlaamse jezuïet Carolus Scribanius, 
diee in 1610 de beurs van Antwerpen omschreef als 'opus Goticum', een go
tischh werk.48 De term 'gotisch' kon soms ook betrekking hebben op wat 
sindss de negentiende eeuw als 'Romaans' werd aangeduid (of op beide stij
len).. Bij humanisten oogstte de 'gotische' bouwwijze bepaald niet enkel 
kritiek.. Petrarca omschreef de kathedraal van Keulen als 'een buitengewoon 
mooiee kerk', de Elzasser geleerde Jakob Wimpheling stelde het munster van 
Straatsburgg boven de Griekse tempels en Egyptische piramiden, en André 
Duchesnee was van mening dat de Notre-Dame alle kerken in stijl en omvang 
overtrof.49 9 

Inn Engeland had in de zestiende eeuw de 'classicistische' mode haar in
tredee gedaan. Terzelfder tijd waren ten gevolge van de ontbinding van de 
kloosterss vele abdijkerken verwoest. De kerken die de Reformatie overleef
den,, werden vervolgens ontdaan van onder meer crucifixen, gebrandschil
derdd glas en muurschilderingen. Ruïnes oogstten veel bewondering. In de 
Churchh of England bestond een richting die benadrukte dat de Engelse Kerk 
zichh in de Middeleeuwen betrekkelijk onafhankelijk van Rome had opge
steld.. Daarmee was de continuïteit tussen de anglicaanse Kerk en de mid
deleeuwsee katholiekee Kerk veilig gesteld. Dergelijke historische constructies 
werdenn verdedigd aan universiteiten in Oxford en Cambridge, waar veel 
anglicaansee geestelijken werden opgeleid. Probleemloos konden in beide 
stedenn de universiteitscolleges, in de twaalfde en dertiende eeuw opgetrok
kenn in gotische stijl, gedurende de zeventiende eeuw worden uitgebreid met 
bibliotheken,, kapellen en zalen in de 'oude stijl' - de term 'gotiek' werd in 
Engelandd pas aan het einde van de eeuw meer gangbaar.50 Sir Christopher 
Wrenn was een van de eersten die de gotiek als een aparte bouwkundige 
stijll benoemde. Wren merkte op dat 'de Italianen een onderscheid maak-
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tenn tussen de gotische en Romeinse wijze van bouwen*.51 Ook sprak hij van 
tweee middeleeuwse bouwwijzen: de Saksische (dat wil zeggen Romaanse) en 
gotische. . 

Hett begrip 'Goten' was op het schiereiland populair bij degenen die de 
machtt van de koning wilden beperken. Volgens hen behoorden de Ange-
lenn en Saksen, die de Romeinen uit Albion hadden verdreven, evenals de 
Gotenn tot het vrijheidslievende volk der Germanen, dat - zoals Tacitus had 
geschrevenn - elke vorm van tirannie afwees. De Angelsaksische raad, de 'wi-
tenagemot',, was de voorloper van het Engelse parlement. De beklemtoning 
vann het 'Gotische' vrijheidsstreven beleefde een hoogtepunt in de Whig-
historiografie.. Vooral de verlening van de Magna Carta door de Engelse 
koningg Jan zonder Land gold als een mijlpaal in de strijd tegen het koning
schap.. 'Wat het parlement aangaat,' schreef Jonathan Swift aan Alexander 
Pope,, 'ik bewonder de wijsheid van die gotische instelling.'52 

Jamess Tyrell bracht ogenschijnlijk een verbinding tot stand tussen par-
lementarismee en bouwkunst. In zijn Bibliotheca Politica had hij de rechten 
vann het parlement verdedigd. Daarnaast was hij de eerste, die een tuin-
landschapp met 'gotische tempel' liet aanleggen op zijn landgoed Shotover bij 
Oxford.. De jaren waarin dit gebeurde, 1716-1717, luidden een nieuwe periode 
in.. In de voorgaande eeuw hadden architecten hun inspiratie in bestaande 
middeleeuwsee gebouwen, vooral kerken en universiteitscolleges, gezocht. 
Voorr tuinarchitectuur bestonden echter geen middeleeuwse voorbeelden. 
Gotiekk ('Gothick') werd allengs een verzamelnaam voor formele elementen, 
zoalss pinakels, spitsbogen en maaswerk, die naar eigen goeddunken kon
denn worden toegepast. Het beroemdste voorbeeld was ongetwijfeld de villa 
diee Horace Walpole, jongste zoon van eerste minister Robert Walpole, Het 
bouwenn op Strawberry Hill in Twickenham, even ten westen van Londen. 
Walpolee ontleende zijn ontwerpen op eclectische wijze aan antiquarische 
illustratiess en aan bestaande voorbeelden, ook van kerkelijke gebouwen. Te
genoverr de classicistische regelmaat gaf hij de voorkeur aan asymmetrische 
verhoudingen.. Deze 'pittoreske' stijl drong ook door in de historieschil
derkunst.533 De toepassing van gotische bouwelementen ging gelijk op met 
dee betekenisverandering van het begrip 'natuur'. Vanaf het midden van de 
achttiendee eeuw werd 'natuur' niet langer gedefinieerd in termen van (clas
sicistische)) orde, maar in termen van (gotische) onregelmatigheid.54 

Mett zijn onderzoek naar het sublieme, waarbij de objectieve esthetica 
plaatss maakte voor een sensationistische, leverde Edmund Burke de be
ginselenn op basis waarvan schrijvers na hem de gotiek verkozen boven de 
Grieksee architectuur. De dichter Samuel Coleridge noteerde aldus: 
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Alss ik een Griekse tempel binnentreed, is mijn oog betoverd en mijn 
geestt verrukt. Ik voel me verheven en ben trots een mens te zijn. Maar 
dee gotische kunst is subliem. Als ik een kathedraal binnenkom, raak 
ikk vervuld van vroomheid en eerbied. De dingen om mij heen raak ik 
kwijtt en mijn hele wezen reikt tot in oneindigheid.55 

Ookk Pugin omschreef de gotiek als 'sublieme stijl van kerkarchitectuur'.56 

Nieuwee impulsen kreeg de gotische bouworde aan het einde van de acht
tiendee eeuw door de ontwikkeling van het antiquarische onderzoek. De 
begrippenn 'antiquary' en 'antiquarian' werden in Engeland vanaf de zeven
tiendee eeuw meer met middeleeuwse en Britse oudheden geassocieerd dan 
mett een interesse in de Grieks-Romeinse Oudheid. Iemand die zich ver
dieptee in de klassieken werd in de achttiende eeuw hier veelal aangeduid als 
'virtuoso'' of'connoisseur'. De in 1717 heropgerichte Society of Antiquaries 
off London wilde kennis van 'antiquiteiten van Engeland' bevorderen. Dat 
neemtt niet weg dat Horace Walpole er in 1783 geen geheim van maakte dat 
dezee Society zich naar zijn mening te veel inliet met Romeinse overblijfse
len.. Mede hierdoor sloot hij zich aan bij de drie jaren tevoren opgerichte 
Schotsee Society of Antiquaries.57 Vanaf de tweede helft van de achttiende 
eeuw,, en vooral na de Franse Revolutie, publiceerden antiquaren, dikwijls 
verbondenn aan de Society of London, studies die een nauwkeuriger beeld 
vann de architectuur van de Middeleeuwen gaven.58 Factoren die hieraan bij
droegenn waren het opkomende historisme en de verontwaardiging over de 
verwoestingg van kerken en kloosters door Franse sansculottes. 

Inn 1742 had Batty Langley nog in zijn Ancient Architecture Restored and 
ImprovedImproved geschreven dat de gotiek een corrupte versie van de Romeinse 
bouwkunstt was. Deze bouwwijze kon worden verbeterd door een juiste 
toepassingg van de voorschriften van Vitruvius en Palladio. Bisschop Richard 
Hurdd bracht daarentegen als eerste (in zijn Letters on Chivalry and Romance 
uitt 1762) naar voren dat de gotiek niet volgens 'Griekse regels' beoordeeld 
moestt worden. De Oudheid stond daarmee niet langer als een tijdloos 
ideaall buiten de geschiedenis, maar werd zelf onderdeel van het historisch 
proces.. Velen gingen vervolgens op zoek naar de geschiedenis van de gotische 
bouwstijl. . 

Tott dan hadden sommigen, onder wie John Evelyn en Wren, gemeend dat 
dee bouwwijze door kruisvaarders uit het oosten was meegenomen. James 
Benthamm beweerde in zijn The History and Antiquities of the Conventual and 
CathedralCathedral Church at Ely dat de gotiek voortkwam uit de Saksische of Nor-
mandischee stijl en daarmee een nationale uitvinding was. John Milner, apos-
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tolischh vicaris van Midland District, benadrukte de katholieke oorsprong van 
dee spitsbogenstijl - een gedachte die Pugin later zou overnemen.59 Als een 
vann de eersten stelde Milner een periodisering van de Pointed Style voor. 
Eenn chronologie en nomenclatuur die tot op heden gangbaar zijn gebleven, 
werdd in 1817 opgesteld door de quaker Thomas Rickman (afb. 5). Hij onder
scheiddee achtereenvolgens Norman (vanaf 1066), Early English (vanaf 1189), 
Decoratedd English (vanaf 1307) en Perpendicular English (vanaf 1377) .60 

Rickmann hield vast aan een Engelse oorsprong van de gotiek. In deze pe
riodee raakten velen vertrouwd met de middeleeuwse bouwwijze door de 
uitgavee van platenboeken. De Society of Antiquaries publiceerde de Vetusta 
Monumenta,Monumenta, waarin, vooral na 1790, gravures van middeleeuwse gebouwen 
warenn opgenomen. John Carter was de belangrijkste tekenaar van deze serie. 
Eenn andere uitgever van platenboeken was John Britton. Aan een van zijn 
werken,, Architectural Antiquities of Great Britain, verleende Pugins vader 
zijnn medewerking. 

DeDe ontdekking van de katholieke gotiek 

Dee oorsprong van Augustus Welby Pugins mediëvisme was nauw verweven 
mett beroep en interessen van zijn vader, Auguste Charles Pugin. De laatste 
wass in 1768 of 1769 geboren te Parijs in de parochie van Saint-Sulpice -
dee plek waar tachtig jaar later een andere mediëvist, de schrijver Joris-Karl 

afb.. 5. Decorated English volgens Thomas Rickman 
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Huysmans,, zou opgroeien. Hier maakte Pugin senior vermoedelijk illustra
tiess voor Le Cabinet des Modes,61 Waarschijnlijk emigreerde hij gedurende 
dee Revolutiejaren naar Engeland. Op 27 maart 1792 stond hij in elk geval 
ingeschrevenn als student in de schilderkunst aan de Royal Academy Schools. 

Dee belangstelling van Pugin senior voor de bouwkunst kon hij naar ei
genn zeggen ontplooien in het atelier van architect John Nash in Wales.62 

Nash,, fellow van de Society of Antiquaries, gold als onbetwiste koning van 
dee pittoreske 'kasteelgotiek'.63 Omstreeks 1796 kwam Pugin met Nash naar 
Londen.. Mogelijk zijn van hem enkele schilderingen in de gotische 'pictu
resquee style' bewaard gebleven. Hierop zijn huizen te zien, die Nash graag 
voorr zijn cliënten wilde bouwen.64 Het begrip 'pittoresk' had betrekking op 
'ruwheid'' en 'onregelmatigheid'. Uwedale Price, een van de theoretici van 
hett pittoreske, schreef: 'De gotische architectuur wordt algemeen als meer 
pittoreskk beschouwd, ofschoon zij minder mooi is dan de Griekse.'65 Pugins 
bouwkundigee activiteiten beperkten zich naar het zich laat aanzien tot en
kelee kleinere projecten. Bekend zijn onder meer een schets van een serre met 
gotischh gewelf, een bouwtekening van een schilderachtig gotisch mausoleum 
voorr prinses Charlotte en een ontwerp voor het interieur van een diorama 
inn Regent's Park.66 

Wass Pugin senior via Nash vertrouwd geraakt met de schilderachtige 
gotiek,, in zijn werk voor Rudolph Ackermann kreeg hij met het authentieke 
middeleeuwsee bouwwezen te maken. De Duitse emigrant Ackermann was 
behalvee uitvinder, boekhandelaar en ontwerper van koetsen, ook uitgever. 
Naastt boeken publiceerde hij de Repository of the Arts, Literature, Commerce, 
Manufactures,Manufactures, Fashions and Politics, een periodiek dat was geënt op Le 
CabinetCabinet des Modes (en het Duitse tijdschrift Journal des Luxus und der 
Moden).Moden). Pugin maakte diverse illustraties voor de Repository of Arts. 

Eenn van Ackermanns succesvolle uitgaven was The Microcosm of London, 
schetsenn van het drukke leven in een negentiende-eeuwse metropool. Het 
ideee hiervoor was waarschijnlijk afkomstig van Pugin.67 Het boek bestond 
uitt honderd kleurplaten, voorzien van begeleidende teksten. Pugin tekende 
dee gebouwen en interieurs, Thomas Rowlandson droeg zorg voor de vaak 
humoristischh uitgebeelde personages. In de Microcosm was ook een illu
stratiee van het gotische stadhuis in Londen opgenomen.68 Voor een tweetal 
anderee uitgaven van Ackermann maakte Pugin tekeningen van Westminster 
Abbey.699 Een enkele keer werden tekeningen uit de Repository of the Arts 
gebundeldd en uitgegeven in afzonderlijke boeken. Op deze wijze ontstond 
Puginss Gothic Furniture (1827) - niet te verwarren met Gothic furniture in the 
stylestyle of the fifteenth century, een werk dat zijn zoon acht jaar later zou publi-
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ceren.700 Pugin senior oogstte steeds meer roem als tekenaar en aquarellist. In 
18077 werd hij 'associate member' van de Society of Painters in Water Colours. 

Inn de loop der jaren bouwde Pugin senior een imposante bibliotheek 
op,, met Franse, Italiaanse en Engelse titels. In zijn boekerij bevonden zich 
historischee en literaire werken, waaronder Voltaires he siècle de Louis xiv, 
Gibbonss Decline and Fall en gedichten van Byron.71 Daarnaast bezat hij 
verhandelingenn over de klassieke bouwkunst, onder meer een uitgave van 
Vitruvius,, diverse edities van Palladio en platenboeken van Piranesi.72 Het 
grootstee deel van zijn boeken bestond uit antiquarische studies. Pugin 
kendee de hiervoor genoemde opstellen van Milner, Rickman en Britton 
enn beschikte over Carters platenboek van de kathedraal van Durham.73 

Meerr dan eens maakte hij een reis naar Normandië, soms vergezeld van 
zijnn zoon (afb. 6). De laatste schreef later over die reizen: 'Deze periode 
vann mijn leven was er een van groot geestelijk geluk. Ik leefde bijna in deze 

afb.. 6. Foto van Pugin junior naar een daguerreotype van omstreeks 1840 
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grootsee kerken. Met veel genoegen mijmerde ik over hun oude pracht.'74 Dat 
leiddee overigens niet tot gevoelens van nostalgie, zoals bij Chateaubriand. 
Toenn Pugin junior de ruïnes van de abdij in Saint-Wandrille aanschouwde, 
mijmerdee hij: 'Waarom zouden we verwoestingen uit het verleden betreuren, 
alss het geloof, de bron van alle grote werken, nog steeds bestaat?'75 Men moest 
dee overblijfselen niet als ruïnes, maar als gebouwen bekijken. 

InIn Normandië ontmoette Pugin senior Adolphe Napoléon Didron, uitge
verr van de Annates Archéobgiques en Arcisse de Caumont, oprichter van de 
Sociétéé des Antiquaires de Normandië. Onder 'archéologie' verstond Didron 
nietss anders dan kunstgeschiedenis van de Middeleeuwen. Caumonts essay 
overr de religieuze architectuur van de Middeleeuwen en de Mémoires van 
dienss Société maakten deel uit van Pugins bibliotheek.76 Hierin waren ook 
nogg andere Franse publicaties te vinden, zoals de door baron Taylor, Charles 
Nodierr en Alphonse de Cailleux uitgegeven serie Voyages pittoresques et ro-
mantiquesmantiques dans Vancienne France en de catalogus van Lenoirs Musée des 
Monumentss Francais.77 

Toenn Pugin senior de vijftig was gepasseerd, nam hij zelf het initiatief 
tott het samenstellen van boeken. Zijn eerste belangrijke werk was Speci-
mensmens of Gothic Architecture, waarvan het eerste deel in 1821 en het tweede in 
18233 verscheen.78 Het idee om gotische bouwelementen - zoals deuren, ven
sters,, steunberen, pinakels, balustraden, gewelven, tracering, open haarden, 
schermen,, schoorstenen en daken - op schaal te tekenen, zodat bouwers die 
meteenn konden namaken, was afkomstig van Edward James Wülson, een ka
tholiekk uit Lincoln.79 Deze was niet enkel bekend met bouwkundige studies, 
maarr las ook literaire en filosofische werken, waaronder Burkes uiteenzet
tingenn over het sublieme.80 Pugin en zijn leerlingen verrichtten de metingen, 
vervaardigdenn de schetsen en maakten de gravures. Willson schreef een in
leidendd essay, getiteld 'Opmerkingen over gotische bouwkunst en moderne 
imitaties'' Verder droeg hij zorg voor de begeleidende teksten en voegde hij 
eenn 'Glossarium van middeleeuwse technische termen' toe. Het boek was 
beslistt niet bedoeld als 'platenboek voor geleerden' 

InIn het voorwoord werd de pragmatische bedoeling van het boek bena
drukt.. Kritiek werd hier geuit op architecten die stijlen van verschillende 
periodenn door elkaar haspelden, en elementen van kasteelbouw, huizen
bouww en kerkelijke architectuur in een en hetzelfde bouwwerk toepasten. 
Mett behulp van Specimens zouden dergelijke dwaasheden voorkomen kun
nenn worden. 

Inn zijn inleidend opstel - waarvan veel gedachten later zouden terugke
renn in het werk van Pugin junior - schreef Willson dat na vier eeuwen van 
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grotee bloei de ondergang van de gotiek was ingeluid door de Reformatie. 
Kloosterkerkenn werden toen afgebroken en kathedralen beroofd van beel
den,, tabernakels, bisschopstronen en oksalen. De overgebleven gebouwen 
raaktenn vervolgens overspoeld met Italiaanse elementen. 'Een betweterige 
voorkeurr voor de Italiaanse mode bracht de spitsboog en alle gebouwen 
diee hierop waren gebaseerd in opspraak met de geringschattende term go
tiek.'' Op den duur raakte alle kennis van deze stijl verloren. Maar een nieuwe 
smaakk in de letterkunde leidde volgens Willson tot een revolutie in de bouw
kunst.. Horace Walpole kwam de eer toe de gotische architectuur te hebben 
herontdekt.. Dat wil zeggen, in zijn verzen had hij de kapel van King's College 
inn Cambridge bezongen. Maar zijn villa op Strawberry Hill was bouwkundig 
gezienn slechts een 'stapel ongerijmdheden'. 

Serieuzee bestudering van de gotische bouwkunst was begonnen met Tho
mass Warton, professor in de dichtkunst te Oxford, die het chronologisch 
inzichtt in de verschillende stijlen had verbeterd, en met het antiquarische 
werkk van Bentham en Milner. lames Essex en James Wyatt deden hiermee 
hunn voordeel. Essex was de eerste architect die een 'correct gevoel bezat voor 
imitatiess van oude Engelse architectuur' Door het succes van Wyatt - archi
tectt van Fonthill Abbey, het hoogtepunt van de pittoreske 'kloostergotiek' -
wass de gotische bouworde een gangbare stijl geworden. Willson was uiteinde
lijkk van mening dat zowel de klassieke als de gotische stijl recht van bestaan 
hadden.. Het kwam er slechts op aan dat een architect 'in zijn uitvinding 
moestt proberen te denken op de wijze van de oorspronkelijke uitvinders'.81 

Inn het tweede deel van Specimens zette Willson zijn inleiding voort. 
Hijj deelde de mening van Whittington die in zijn Historical Survey of 
thethe Ecclesiastical Antiquities of France (postuum gepubliceerd in 1809) had 
beweerdd dat de gotiek niet in Engeland was ontstaan.82 Ten onrechte had 
Johnn Carter in zijn 'verhitte verbeelding' met minachting neergekeken op 
Whittington.. Veel bewondering had Willson ook voorr de Duitse gotiek, die 
hijj kende van Georg Mollers Denkmüler der deutschen Baukunst*3 Willson 
onderscheiddee zes perioden in de Engelse bouwkunst. Op de Angelsaksische 
stijll (597-1066) was de Anglo-Normandische of (in navolging van William 
Gunn)) Romanesque of Romaanse stijl (1066-1189) gevolgd. De gotiek kende 
vierr periodes: Early Gothic of Lancet-Arch Gothic (1189-1272, toegepast in 
dee kathedraal van Salisbury), Pure Gothic of Decorated English (1272-1377, 
inn Westminster Abbey), Ornamented Gothic of (in navolging van Rickman) 
Perpendicularr English (1377-1460, in de kathedraal van Winchester) en 
Floridd Gothic of Highly Decorated English (1460-1547, in King's College). 

Aann het einde van zijn inleiding kwam Willson terug op de moderne 
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gotiek.. Vier moeilijkheden deden zich hier voor. Het was om te beginnen 
nagenoegg onmogelijk om de complexiteit en perfectie van de middeleeuwse 
gotiekk te evenaren. Daarnaast waren de kosten door het arbeidsintensieve 
werkk nauwelijks op te brengen. Door een gebrek aan scholing waren voorts 
nauwelijkss competente vaklieden voorhanden. En tot slot was de gotiek 
niett geschikt voor moderne woningen aangezien de burgers veel te verwend 
warenn geworden.84 

Naa Specimens ofGothic Architecture werkte Pugin senior mee aan diverse 
uitgavenn waarin ook de middeleeuwse architectuur een plaats vond. Met 
Johnn Britton, die Specimens had uitgegeven,85 stelde Pugin een tekst- en 
platenboekk samen over de 'publieke gebouwen' in Londen. Een van de 
auteurs,, de architect Joseph Gwilt, meende - niet veel anders dan Pugin 
juniorr later - dat de mythologische, heidense beelden in St. Paul's en andere 
godshuizenn in strijd waren met de goede smaak en het christelijke geloof. En 
evenalss Pugin junior bekritiseerde hij de opleiding van vaklieden en verder 
hethet oordeelsvermogen van de 'Church Commissioners', die, onder meer om 
dee geest van de Franse Revolutie te bezweren, van overheidswege opdracht 
haddenn gekregen nieuwe anglicaanse kerken te bouwen.86 

Dee gotische bouwwijze die Pugin senior in Normandië had leren ken
nen,, werkte hij uit in Specimens of the Architectural Antiquities of Normandy. 
Brittonn schreef de begeleidende tekst, waarin hij aangaf dat het boek een 
oudheidkundigee bijdrage wilde leveren aan het onderzoek naar oorsprong 
enn wezen van de Pointed Style.87 Onder leiding van Pugin kwam ook een pla
tenboekk over Parijs tot stand. De teksten waren geschreven door Ventouillac, 
diee geen geheim maakte van zijn antirevolutionaire gezindheid. Pugin junior 
maaktee hiervoor schetsen van onder andere de Sainte-Chapelle en de Notre-
Dame.888 In 1831 voltooide Pugin senior een werk over houten gevelspitsen, 
diee eertijds de woonhuizen van alle grote middeleeuwse steden sierden89 en 
eenn boek waarin vooral voorbeelden van stenen decoraties waren te vinden, 
zoalss beelden, kapitelen, sluitstenen en pinakels.90 

Naa onenigheden met Britton besloot Pugin, ditmaal weer in samenwer
kingg met Willson, onder eigen naam een nieuw boek uit te geven, Examples of 
GothicGothic Architecture.91 De voorbeelden in Examples waren over het algemeen 
meerr uitgewerkt dan die in Specimens. Daarnaast waren de afgebeelde en 
beschrevenn onderdelen niet gerangschikt op onderwerp, maar op plaats van 
herkomst.. In Examples richtten beide samenstellers zich meer op de civiele 
dann op de kerkelijke architectuur. 

Willsonn maakte in de inleiding duidelijk dat voorbeelden van de vroege 
lancetboogstijll ontbraken, aangezien die minder geschikt waren voor hui-
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zenbouw.. In Examples voerde vooral de Tudorstijl de boventoon. De her
levingg van de gotische bouwkunst in de negentiende eeuw was volgens de 
inleiderr vooral een Engelse aangelegenheid. Willson maakte bezwaar te
genn de term 'christelijke architectuur', die door Britton was gemunt. Het 
christendomm was immers reeds lang vóór de opkomst van de gotiek in alle 
delenn van beschaafd Europa doorgedrongen. 'Als we een term aan de religie 
moetenn ontlenen, kunnen we nog het best van "katholieke" architectuur 
spreken,'' schreef Willson. 'Want de meest sublieme producten van deze stijl 
warenn oorspronkelijk gewijd aan de plechtigheden van de katholieke litur
gie.. En anderzijds volgde de ondergang van deze bouwkunst precies op de 
omverwerpingg van het katholicisme.*92 

Dergelijkee gedachten zouden terugkeren in het vroegste werk van Pugin 
junior.. Maar ook op andere punten hadden zij overeenkomstige denkbeel
den.. Zo meende Willson, evenals Pugin later, dat de herleving van de gotiek 
gebaseerdd diende te zijn op antiquarisch onderzoek en meenden beiden 
datdat architecten zich niet moesten toeleggen op 'slaafse imitatie van oude 
modellen'.. Dergelijke beperkingen zouden absurd zijn.93 En net als Willson, 
wass ook Pugin junior van mening dat klassieke tempels en vormen nooit 
geschiktt konden zijn voor de doeleinden van christelijke kerken. Tot slot be
toogdenn beiden dat de gotische stijl aan de moderne leefwijze mocht worden 
aangepast,, mits gebruik werd gemaakt van de juiste bouwkundige principes. 
Wantt de gotische stijl kon nog steeds diensten bewijzen aan de moderne tijd. 
'Eenn eenvoudig steegje of pleintje in de stijl van de vijftiende of zestiende 
eeuww zou zeker bewondering oogsten, als de woningen op oordeelkundige 
enn gepaste wijze waren gerangschikt'.94 

Contrasts Contrasts 

Klassiekk versus gotiek 

Dee Middeleeuwen kleurden vanaf het begin de werken van Pugin junior. 
Toenn hij vijftien jaar oud was, ontwierp hij meubels in gotische stijl voor 
Windsorr Castle. George iv had het kasteel een gotische aanblik gegeven. 
Dee koning was een overtuigd mediëvist. Bij zijn kroning had hij nadruk
kelijkk middeleeuwse voorschriften gevolgd. Ook had hij in Westminster 
Halll een groots middeleeuws banket gehouden. Pugin senior maakte van 
dee kroningsceremonie een schildering.95 Voor het Koninklijk Huis maakte 
Puginn junior ook schetsen voor een 'Kroningsbeker', waarvan de decoraties 
ontleendd waren aan de middeleeuwse architectuur.96 Pogingen tot oudheid-
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kundigee studie van de edelsmeedkunst deed hij in een schetsboek van 1832, 
getiteldd The Chest.97 

Inn deze jaren raakte Pugin junior ook betrokken bij het theater. Voor de 
balletuitvoeringg van Kenilworth, bewerkt naar de roman van Walter Scott 
enn opgevoerd in King's Theatre te Londen, schilderde hij decorstukken en 
ontwierpp hij kostuums.98 In 1833 schreef hij Wülson dat hij zijn werkzaam
hedenn aan het theater had stopgezet. Hij wilde zich voortaan geheel wijden 
aann de gotische architectuur." Zijn correspondent deelde hij verder mee dat 
hijj plannen had voor 'bouwkundige expedities' naar Frankrijk en de Ne
derlanden,, waarbij hij tevens zijn verzameling van 'oudheden van Willem 
dee Veroveraar tot Hendrik vm' wilde uitbreiden.100 Met die collectie was hij 
reedss op elfjarige leeftijd begonnen.101 

Grotee indruk maakte de gotische kathedraal van Vicars' Close, Wells, 
opp de jonge Pugin. 'Antique verbleekte hier voor antientl schreef hij.102 

Dee verhouding tussen Oudheid ('antique') en 'oude' middeleeuwse tijden 
werdd in Londen urgent na de brand van 16 oktober 1834, die het grootste 
deell van het parlementsgebouw in as legde. Pugin, die hiervan getuige was, 
schreeff aan Wülson: 'Het is verheugend dat de mengelmoes van Soane en de 
ketterijenn van Wvatt voorgoed zijn prijsgegeven aan de vergetelheid.' Zodra 
hemm ter ore zou komen dat Robert Smirke, overtuigd Greek Revivalist en 
bouwerr van onder meer het Brits Museum, Westminster wilde herbouwen, 
zouu hij onmiddellijk tot de aanval overgaan.103 

Eenn jaar later was het zover.104 Aanleiding voor Pugins aanval was een 
schotschrift,, geschreven door de architect Arthur William Hakewill, waarin 
dezee had geopperd dat de klassieke stijl het meest geschikt was voor de 
nieuwee Houses of Parliament, aangezien de gotiek geen beeldhouw- en 
schilderkunstt kende. De 'Griekse bloem' was in zijn ogen ver te verkiezen 
bovenn de 'barbaarse Middeleeuwen'. Pugin schreef een reactie waarin hijj zich 
voorr de eerste maal architect noemde. Even buiten Salisbury was hij immers 
begonnenn met de bouw van zijn huis Saint Marie's Grange (Alderbury, 
Wiltshire,, voltooid in 1836), 'een compleet bouwwerk uit de vijftiende eeuw' 

(afb.. 7).105 

Inn zijn weerwoord volgde Pugin twee stappen. Eerst gaf hij feiten die 
moestenn aantonen dat Hakewills redenering ondeugdelijk was. Zo toonde 
hijj met verschillende voorbeelden aan dat de interieurs en facades van de 
gotischee bouwwerken versierd waren geweest met sculpturen. En op zowel 
panelenn als glasramen hadden de oude meesters bewezen dat de 'schilder
kunst'' in overeenstemming was met de gotische bouwwijze. Vervolgens ging 
hijj over tot de aanval. Pugin schreef dat het absurd was om bouwwerken op 
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tee richten, waarvan het karakter wortelde in vreemde landen en klimaten. 
Dee dwaasheid om 'de droge en monotone tempels van Athene passend te 
makenn voor hedendaagse doeleinden' nam steeds grotere vormen aan. Het 
treurigee resultaat van die ontwikkeling was dat 'de veelkleurige en toepas
selijkee stijlen die in ons land gedurende de Middeleeuwen werden gebruikt' 
genadelooss waren opgeofferd.106 

Herhaaldelijkk zou Pugin de instandhouding van het heidendom in de 
bouwkunstt toeschrijven aan de Royal Academy107 en de Government Schools 
off Design. Studenten sleten hier hun dagen met het geestdodende natekenen 
vann Pompejaanse arabesken en Griekse friezen en kapitelen. De studenten 
werdd in elk geval niet bijgebracht dat elk materiaal een andere bewerking 
vereiste.. Dergelijke opleidingen waren dus niet nationaal, oorspronkelijk 
enn evenmin praktijkgericht.108 Het aantreffen van ornamenten in Franse 
enn Belgische kathedralen 'in de moderne stijl of rococo' was voor hem 
aanleidingg geweest - schreef hij aan Alphonse Napoléon Didron - om zelf 
'fabriques'' op te richten 'die een bijdrage konden leveren aan de versiering 
vann kerkelijke monumenten'.109 Hierbij doelde hij op de ateliers van zijn 
compagnonss Crace, Hardman, Minton en Myers. 

afb.. 7. Saint Marie's Grange, aquarel uit omstreeks 1835 
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Dee oorsprong van Contrasts 

Opp de achterzijde van de openbare brief aan Hakewill werd een boek 'in 
wording'' aangekondigd, dat bij verschijning zijn auteur in een klap bekend 
zouu maken. De titel van het werk, Contrasts, vermeldde Pugin voor het 
eerstt in een brief aan Willson.110 De precieze titel luidde bij verschijning 
inn 1836: 'Contrasten. Of, een vergelijking tussen de nobele gebouwen van 
dee veertiende en vijftiende eeuw, en vergelijkbare bouwwerken uit onze 
tijd.. Een demonstratie van de hedendaagse achteruitgang in smaak'.111 Te 
middenn van alle verhandelingen over architectuur was het boek uniek door 
dee literair-moralistische en sociaal-kritische toonzetting. 

Hett idee om bouwwerken met elkaar te contrasteren, ontleende Pugin 
mogelijkk aan een 'platenatlas' die zich in de bibliotheek van zijn vader be
vond:: Jean Nicolas Louis Durands Receuil etparallèle des edifices en tout genre, 
anciensanciens et modernes.ul Dit werk was zeer invloedrijk in de eerste helft van de 
negentiendee eeuw. Durand maakte onder meer een vergelijking tussen 'goti
sche'' en 'moderne' kastelen, bruggen en kerken. 'Moderne' bouwwerken wa
renn in de optiek van Durand neoklassieke ontwerpen van vooral Sebastiano 
Serlio,, Giacomo da Vignola en Andrea Palladio. Op de achtste plaat, getiteld 
'gotischee en moderne kerken', waren enerzijds de middeleeuwse kathedraal 
vann Reims en de Notre-Dame te zien, anderzijds de neoklassieke facades van 
dee Parijse kerken Saint-Gervais en Saint-Sulpice. Verder zou Pugin in Con-
traststrasts afbeeldingen opnemen van monumenten die ook in Durands Receuil 
warenn opgenomen, zoals kerken, hallen, huizengevels, stadhuizen, cisternes, 
gravenn en stadspoorten. Maar anders dan Pugin vond Durand de moderne 
gebouwenn esthetisch gezien gelijkwaardig aan de oude.113 

Reedss in een schetsboek uit de jaren 1831-1832, getiteld 'Contrasted Do
mesticc Architecture' maakte Pugin tekeningen van huizenfacades uit de jaren 
1470,15322 en 1832.114 Een jaar later maakte hij twee preUminaire schema's. 
Hett eerste schema kende buiten de titels - zoals 'Tegengestelde kapellen' of 
'Tegengesteldee kerkelijke architectuur' - geen tekst. Anders dan in de uit
eindelijkee versie van Contrasts stonden ook plattelandsgebouwen afgebeeld 
enn waren alle bouwwerken in meer of mindere mate fictief.115 Het andere 
schemaa was getiteld 'The deanery [decanaat] in 1830'. Het bestond uit vijf 
illustraties,, voorzien van onderschriften. Voor het eerst werden hier de his
torischee en morele argumenten in kaart gebracht, die in de gepubliceerde 
versiee zouden terugkeren. Het afgebeelde fictieve decanaat was een mid
deleeuwss gebouw dat volgens het onderschrift eerst door aanhangers van 
Cromwelll was geplunderd en vervolgens verpest door moderne architecten, 
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diee het met gaslampen en schuiframen hadden opgedoft. Verder waren er 
tweee medaillons getekend. Op het ene was een middeleeuwse deken achter 
eenn lezenaar te zien. Het andere portret toonde een achttiende-eeuwse gees
telijkee met linten en pruik. De laatste was volgens het bijschrift 'een trouwe 
aanhangerr van de eenheid van Kerk en Staat, en een vastberaden vernietiger 
vann paapse relieken en bijgelovige overblijfselen*.116 In 'The deanery in 1830' 
formuleerdee Pugin voor het eerst zijn kritiek op de protestantse vernielzucht 
enn esthetica, en op het erastianisme, de leer volgens welke het gezag over de 
anglicaansee Kerk toekwam aan de Staat. 

Vlakk na de dood van zijn beide ouders trad Pugin op drieëntwintigjarige 
leeftijdd toe tot de katholieke Kerk.117 Het jaar ervoor had hij Willson geschre
venn dat de studie van de oude kunst hem dichter bij de 'ware en apostolische 
Kerk'' had gebracht. Voor zijn bekering had hij ook 'hogere redenen'. Door 
dee teloorgang van de Kerk van Engeland zou een hevige strijd uitbreken 
tussenn katholiek en ongelovige, waarna allen in berouw zouden terugkeren 
naarr de ene kudde en ene herder.118 

Puginss overgang naar de katholieke Kerk geschiedde zes jaar na aanname 
vann de Emancipation Act, die het katholieken mogelijk maakte publieke 
functiess te vervullen. Engeland bleef nochtans missiegebied dat ressorteerde 
onderr de pauselijke Propaganda Fide. De zending was verdeeld in vier dis
tricten,, te weten Western District (Bath, inclusief Wales), Midland District 
(Wolverhampton,, later Birmingham), Northern District (Durham) en Lon
donn District. Elk gebied stond onder leiding van een door Rome benoemde 
vicaris-generaal,, met bisschoppelijke waardigheid en titels 'in partibus infi-
delium'.. Bij een herindeling in 1840 werden de vicariaten in acht districten 
gehergroepeerd. . 

Dee katholieke gemeenschap kende grofweg drie facties. De 'oude katho
lieken'' of Cisalpijnen* hadden hun langste tijd gehad. Zij beijverden zich voor 
eenn Engelse versie van het Gallicanisme en verkondigden een verlicht katho
licisme,, waarbij vooral de 'pauselijke monarchie', die onder Gregorius vu 
wass gegrondvest, het moest ontgelden. Hiertegenover stonden de conserva
tievee 'Engelse katholieken', waartoe Pugin behoorde. Zij oriënteerden zich 
opp de gotiek en (de Engelse) middeleeuwse Kerk. Een laatste groepering 
werdd gevormd door de ultramontanen, die de invloed van Rome wilden 
vergroten. . 

Dee emancipatie van Britse katholieken toonde zich in de eerste helft 
vann de negentiende eeuw onder meer in de oprichting van periodieken als 
dee {Edinburgh) Catholic Magazine (vanaf 1801), de (London and Dublin) 
OrthodoxOrthodox Journal (1835), Dublin Review (1836) en The Tablet (1840), tijd -
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schriftenn waaraan ook Pugin zijn medewerking zou verlenen. Invloedrijke 
katholiekee leken uit zijn kennissenkring waren Ambrose Lisle March Phil
lipps,, die zich als zestienjarige tot het katholicisme had bekeerd,119 en John 
Talbot,, zestiende graaf van Shrewsbury.120 Beiden gaven Pugin diverse bouw
opdrachten.. Phillipps' landgoed Grace Dieu was een een spiritueel centrum, 
datt geregeld door Shrewsbury en Pugin werd bezocht. Daarnaast vertoon
denn zich hier prominente katholieken, zoals de latere kardinaal Nicholas 
Wiseman,, de theoloog Johann Döllinger, de dominicaan Jean-Baptiste La-
cordaire,, de politicus-schrijver Charles de Montalembert en de anglicaan 
Johnn Rouse Bloxam, yéf/ow van Magdalen College. Op een reis door Europa 
ontmoettee Phillipps in München Görres.121 

Buitenn de brieven aan Phillipps en Shrewsbury gaf Pugin ook uitdruk
kingg aan zijn opvattingen over de Middeleeuwen in zijn correspondentie 
mett Daniel Rock, hofkapelaan van Shrewsbury.122 In vroege schetsen, be
stemdd voor Rocks boek 'De Kerk onzer vaderen', gaf hij zijn visie op enkele 
middeleeuwsee liturgische praktijken.123 

Dee ideeën voor Contrasts bleven na 1833 enige tijd liggen, onder meer 
vanwegee Pugins betrokkenheid bij de plannen voor het nieuwe Paleis van 
Westminster.. Met zijn 'Brief aan HakewilT had hij een achterhoedegevecht 
geleverd,, aangezien een parlementaire commissie reeds vóór verschijning 
vann deze brief had vastgesteld dat het nieuwe parlementsgebouw gebouwd 
moestt worden in gotische stijl of in Elizabethan Style. Favorisering van de 
gotiekk was bepaald door nabijheid van de Westminsterabdij en de opinie dat 
gotiekk in essentie een Engelse stijl was. 

Eenn competitie moest uitwijzen wie de architect zou worden. Pugin 
maaktee tekeningen voor twee mededingers, de Schotse katholiek James 
Gillespiee Graham, die hij sinds 1829 kende124 en de protestantse Engelsman 
Charless Barry.125 De laatste verwierf de opdracht, waarna hij Pugin om 
medewerkingg verzocht voor de versiering van het interieur. 

Puginn maakte in de loop der jaren schetsen voor bronzen deuren, ge
brandschilderdee ramen, plafonddecoraties, behang, tegels, kandelaars en 
octagonalee tafels, die werden uitgevoerd door Crace, Minton en Hardman.126 

InIn overleg ontwierpen Barry en Pugin de troon in het Hogerhuis (afb. 8).127 

Dee klokkentoren van Westminster was mogelijk door Barry ontworpen naar 
voorbeeldd van de toren die Pugin in Scarisbrick Hall had gebouwd. Om 
misverstandenn te voorkomen, maakte Pugin publiekelijk bekend dat hij 
mett instemming van de regering door Charles Barry was aangenomen om 
werktekeningenn van Barry's ontwerpen te maken en de beste voorbeelden 
vann oude decoratieve kunst te bemachtigen. Hij had de praktische leiding 
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overr de werklieden, maar de verantwoordelijkheid bleef bij Barry.128 Pu-
ginn schreef dat het nieuwe parlementsgebouw het enige recente bouwwerk 
was,, dat een 'monument van nationale kunst' mocht heten. Vooral had hij 
waarderingg voor het ontwerp van de grote toren en de interne decoraties 
diee een nationaal karakter hadden, aangezien mythologische absurditeiten 
warenn vermeden. Wel was hij van mening dat de 'lange lijn van gevels en 
excessievee herhalingen in strijd waren met de oude geest van burgerlijke 
architectuur'.129 9 

afb.. 8. Koninklijke troon in House of Lords. 
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Hett verval van de middeleeuwse gotiek 

Opp 23 februari 1836 begon Pugin opnieuw aan Contrasts. Drie maanden 
laterr waren de schetsen en teksten voltooid.130 Naar het voorbeeld van 
TheThe Microcosm of London waren nu figuren aan de tekeningen toegevoegd. 
Inmiddelss had de auteur ook besloten zich exclusief te richten op stedelijke 
architectuur.. Het boek werd daarmee onderdeel van het negentiende-eeuwse 
debatt over de stad. Een vergelijking tussen de eerste editie van 1836 en de 
tweedee druk van 1841 toont een significante ontwikkeling in Pugins medié-
visme.. In de eerste druk van Contrasts en de 'Apologie' van dit boek, die 
hijj een jaar later liet verschijnen,131 toonde hij een voorkeur voor de late 
gotiekk en legde hij de verantwoordelijkheid voor de teloorgang van deze 
stijll bij de protestantse overheid, die de kunsten niet beschermde, en bij 
hett protestantse volksdeel, dat niets van hogere kunst begreep. Slechts met 
behulpp van het 'katholieke gevoel' kon men het edele in de kunst waarderen. 
Zijnn overtuiging dat de Gevestigde Kerk een natuurlijke dood zou sterven, 
eenn gedachte die hij eerder tegenover Willson verwoordde, herhaalde hij en 
pleinplein public. De anglicaanse Kerk was een grote 'staatsmachine', die enkel 
'omm politieke redenen was opgezet'.132 Niettemin verklaarde hij dat Contrasts 
eenn historische studie was en geenszins een verdediging van het katholieke 
geloof.133 3 

Inn een lezing, in 1838 gehouden voor studenten van het seminarie St. 
Mary'ss College in Oscott (Birmingham), gaf hij echter blijk van veranderde 
inzichten.. Hij betoogde nu dat de katholieke Kerk ook zelf had bijgedragen 
aann de ondergang van de spitsbogenstijl, die reeds in de tweede helft van de 
vijftiendee eeuw in verval geraakte. Vanaf die tijd had zich een 'ideeënrevo-
lutie'' voorgedaan, waarbij contemplatie van het sacrale plaats had gemaakt 
voorr aanbidding van het profane. In Frankrijk trad het verval in door de 
aanstellingg van 'commendataire' abten, 'halve ongelovigen' aangesteld door 
dee overheid, die parasiteerden op de kloosterkas en een einde maakten aan 
dee bloei van de kunsten. En door introductie van heidense beeldentaal werd 
dee moraal van het volk verder ondermijnd. Want - zo beklemtoonde Pu
ginn zijn hele leven, in navolging van achttiende-eeuwse associationistische 
opvattingenn - de menselijke geest wordt sterk beïnvloed door 'dingen van 
buiten'.. Anders dan woorden spraken beelden rechtstreeks tot de zintuigen 
enn de ziel. Nooit zou het volk moreel gedegradeerd zijn geraakt, als het de 
juistee beelden had kunnen aanschouwen. En hieruit volgde weer dat wan
neerr de kunsten zouden worden gerestaureerd, Europa als vanzelf opnieuw 
zouu worden gekerstend.134 
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Doorr deze nieuwe inzichten moest Pugin in de tweede editie van Contrasts 
zijnn standpunten over geloof en bouwkunst in de Middeleeuwen nuanceren. 
Inn het voorwoord gaf hij te kennen dat hij zich op twee punten had vergist. 
Nogg altijd hield hij vast aan de overtuiging dat de Pointed Architecture -
Puginn vermeed anders dan Willson zoveel mogelijk de uitdrukking 'gotiek'135 

-- was voortgebracht door het katholieke geloof. Maar anders dan in de eerste 
druk,, opperde hij nu dat het protestantisme niet de voornaamste oorzaak van 
hett verval van deze stijl was. Het herleefde heidendom van de Renaissance 
enn het protestantisme waren beide het resultaat van de achteruitgang van het 
gelooff in het vijftiende-eeuwse Europa. De Kerk van Engeland, zo schreef hij, 
wass niet zozeer door vijanden van buitenaf verwoest als wel door innerlijk 
verval.. Hierdoor moest hij erkennen dat hij zich - voor een tweede maal -
hadd vergist. De hoogtijdagen van de Pointed Style lagen niet langer in de 
vijftiendee en vroege zestiende eeuw, zoals hij eerder had gemeend, maar in 
dee periode die voorafging aan het verval der zeden in de vijftiende eeuw.136 

Inn de bouwkunst moest Perpendicular bijgevolg plaats maken voor Early-
Englishh en vooral Decorated. 

InIn het voorwoord bij de tweede editie schreef Pugin dat na de eerste 
drukk van Contrasts de bewonderswaardige werken van Montalembert en 
Rioo waren verschenen. Hierbij doelde hij wellicht op Montalemberts De 
VattitudeVattitude actuelle du Vandalisme en France. Dit opstel zou worden opge
nomenn in de bundel Du Vandalisme (1838), waarin Montalembert ook een 
recensiee van De la Poésie Chrétienne en Italië van Alexis-Francois Rio in druk 
gaf.1377 Pugin was vooral onder de indruk geraakt van Montalemberts visie 
datt katholieken vanaf de vijftiende eeuw kerkbouw, schilder- en beeldhouw
kunstt hadden geprofaneerd door navolging van Verwerpelijke modellen van 
heidensee dwalingen'. Christelijke tempels werden sindsdien opgericht naar 
hett voorbeeld van het Parthenon en Pantheon. En om 'heidense naaktheid' 
tee kunnen tonen hadden schilders en beeldhouwers bij voorkeur Lot, die 
werdd verleid door zijn dochters, afgebeeld, of de badende Susanna, bespied 
doorr ouderlingen. De strijd tussen christendom en heidendom zou in de 
zestiendee eeuw worden beslecht ten gunste van het heidendom. 

Aann het begin van zijn betoog postuleerde Pugin een criterium dat hij 
steedss zou blijven verkondigen. Schoonheid hing in de bouwkunst samen 
mett de mate waarin ontwerp en stijl overeenkwamen met de bestemming van 
eenn bepaald gebouw. Op basis van dit beginsel hadden verschillende naties, 
naarr gelang hun klimaat, zeden en godsdienst, verschillende schone stijlen 
voortgebracht.1388 De lotuskapitelen van de Egyptenaren waren bijvoorbeeld 
niett enkele fantasievolle decoraties, maar ook emblemen van hun filosofie 
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enn mythologie. Op vergelijkbare wijze kwamen de 'drie grote doctrines' van 
hett christendom tot uitdrukking in de bouwkunst van de Middeleeuwen. 
Hett kruis keerde terug in het grondplan en sierde torens en 'als zegel van 
hett geloof', het altaar. De goddelijke drie-eenheid kwam tot uiting in de 
triangulairee vorm van bogen en maaswerk, en in de verdeling van het gebouw 
inn drie schepen. De wederopstanding van de doden - de derde doctrine -
werdd gesymboliseerd door de verticale lijnen en grote hoogte die mogelijk 
warenn geworden door toepassing van de spitsboog. 

Dee architectuur van het christendom was niettemin op morele gronden 
superieurr aan de klassieke bouwkunde. Zij was perfect en subliem omdat zij 
niett was gebaseerd op de valse en corrupte premissen van het heidendom. 
InIn Contrasts omschreef Pugin de Pointed Style als christelijke of katholieke 
kunst,, uitdrukkingen die eerder door Britton en Willson waren gebruikt. 
Datt de spitsbogenstijl niet bij de eerste christenen voorkwam, was alleszins 
begrijpelijk.. In de tijd dat het katholieke geloof voor het eerst werd gepredikt 
warenn alle kunstvormen immers gewijd aan 'de dienst van dwaling en onzui
verheid'.. Na de val van het Romeinse rijk waren alle middelen die kunst mo
gelijkk maakten verwoest. Pas toen het christelijk geloof was doorgedrongen in 
dee harten van de bekeerde volken, kon een zuiverder kunst tot bloei komen.lï9 

Inn de nieuwe druk van Contrasts voegde Pugin een hoofdstuk toe, waarin 
hijj de authentieke katholieke kunst van de Middeleeuwen vergeleek met de 
herlevingg van heidense kunst in de Renaissance. Waar classicisten volhiel
denn dat de gotische bouwwijze was voortgekomen uit middeleeuws bijgeloof, 
draaidee Pugin de zaken om. De neoclassicistische kunst was, geheel in te
genspraakk met de rede, gebaseerd op elementen van heidense superstitiën. 
Welbeschouwdd waren 'de bijlen en hamers van de puriteinen veel minder 
gevaarlijkk dan de beitels en borstels van de moderne paganistische kunste
naars'. . 

Dee auteur deed zijn best aan te tonen dat Engeland - 'ooit de meest blin
kendee parel in de kroon van de Kerk' - eertijds deel had uitgemaakt van de 
katholiekee gemeenschap. De decoraties van de middeleeuwse Pietersbasiliek 
inn Rome waren in vorm en ontwerp identiek geweest aan de versieringen 
inn de oude Engelse kathedralen. Anders dan vaak werd beweerd, had tij
denss de 'eeuwen des geloofs' ook in Italië de spitsbogenstijl een hoge vlucht 
genomen.. Pas met de lange ballingschap van de pausen in Avignon was 
hieraann een einde gekomen. Het werd tijd dat de mensheid besefte dat het 
middeleeuwsee millennium de moderne tijd in wijsheid verre overtrof. Dan 
pass konden echte christelijke gevoelens en ware smaak opnieuw tot uiting 
wordenn gebracht.140 
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Aann de oude Engelse architectuur, betoogde Pugin verder, was een fatale 
slagg toegebracht door Hendrik vm, die, om zijn eigen zakken te vullen, 
abdijenn had ontbonden en zich de kloostergoederen had toegeëigend. Jon
gerenn kregen hierdoor geen scholing meer en de armen werden aan hun lot 
overgelaten.. De overgrote meerderheid van de bevolking had echter niets 
voorr de verandering van godsdienst gevoeld. Maar zoals bij alle revoluties 
verliepp de Reformatie van kwaad tot erger. Toen de koning werd opgevolgd 
doorr zijn negenjarige zoontje Eduard vi grepen de edelen hun kans. Zij 
namenn meteen de kerkelijke goederen in beslag. 

Ookk de katholieke hiërarchie had zo zijn aandeel in de catastrofe. Als een 
vann de eersten wierp de aartsbisschop van Canterbury, Thomas Cranmer, 
zijnn masker af. Om de edelen te paaien gaf hij hun de helft van zijn diocees. 
Toenn onder zijn leiding de Geloofsartikelen en Book of Common Prayer tot 
standd waren gebracht, werden vervolgens al degenenn die deze weigerden te 
aanvaardenn heftig vervolgd. In de kerkgebouwen werden altaren vernield, 
kruisbeeldenn met voeten getreden en heiligen onthoofd. En alsof dat nog 
niett genoeg was, werden de godshuizen, om van nut te zijn voor de nieuwe 
liturgie,, opgedeeld in blokken, waarboven een spreekgestoelte uitstak. Op 
eenn vierkanten tafel namen 's konings wapenen de plaats in van de Gekrui
sigde.. Maar met al deze 'barbarij' kon men niet verhullen dat de kerken niet 
langerr beantwoordden aan de bestemming waarvoor zij waren gebouwd.141 

Cranmerr was in Pugins ogen de verpersoonlijking van het kwaad. In 
18399 had Pugin zich fel verzet tegen de oprichting van een gedenkteken voor 
Cranmerr en andere reformatoren in Oxford. In een naar aanleiding hiervan 
geschrevenn pamflet noemde hij de Reformatie 'de periode waarin het geloof 
wass aangevallen door een wellustige tiran, afvallige prelaten, inhalige edelen 
enn vreemde ketters'. Eerder dan Cranmer verdienden Augustinus van Canter
bury,, Beda of Alcuinus - 'de ware stichters van de Kerk van Engeland' - een 
gedenkteken.. En doelend op Cranmer en Becket schreef hij dat 'Thomas de 
martelaar,, die dapper tegenstand bood aan een tiran', eerder een standbeeld 
verdiendee dan 'Thomas de afvallige, het werktuig van een koning'.142 

InIn deze jaren bestreed Pugin voor het eerst de gangbare opvatting dat het 
protestantismee het nationale element en het katholicisme het onvaderlandse 
elementt in de Britse geschiedenis vertegenwoordigde. Het protestantisme, 
betoogdee hij, was een vreemd importartikel van de moderne tijd. Vanaf de 
kersteningg van Albion was de katholieke Kerk de nationale Kerk van Groot-
Brittanniëë geweest. 'Maar dit zal de natie pas begrijpen als katholieken 
actievee maatregelen nemen om die werkelijkheid daadwerkelijk zichtbaar te 
maken.'143 3 
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Dee protestantse geestelijken, ging hij verder in Contrasts, beschouwden 
hunn kerk louter als bron van inkomsten. Onder hen waren zelfs herbergiers 
tee vinden die Van bar naar koor renden'. De predikanten hadden geen enkel 
benull van de functie van het oorspronkelijke interieur. De moderne staats-
geestelijkee leefde van religie - het was zijn ambacht. De 'Commissioners' 
Churches'' leken, voor zover zij in de Pointed Style waren gebouwd, van 
buitenn weliswaar op de oude gotische bouwwerken, maar het interieur was 
eenn volstrekte misvatting. De architecten begrepen niets van de principes 
diee ten grondslag lagen aan de oude compositie. In navolging van Milner 
omschreeff Pugin protestantse kerken bij voorkeur als Vergaderzalen'. 

Puginn erkende trouwens dat de gebedshuizen er niet veel beter vanaf wa
renn gekomen als zij 'onder de katholieke hiërarchie' waren gebleven. Want 
ookk moderne katholieken vervingen de gebrandschilderde ramen door ven
sterruitenn en bedekten de muurschilderingen met wit pleisterwerk. 'Een 
katholiekee kerk behoeft niet enkel pilaren, bogen, ramen, koorhekken en 
nissen,'' schreef Pugin in de conclusie, 'maar die onderdelen moeten ook 
volgenss de traditie worden gerangschikt.' Een katholieke kerk kon het niet 
stellenn zonder kapellen, sacristie, doopvont, zuidelijke poort voor boetelin
genn en catechumenen, wijwatervat en klokkentoren. Het koor vereiste een 
stenenn altaar en 'sedilia' voor de celebrerende priesters. En verder moest het 
doorr een hek worden gescheiden van de naaf.144 

Voorall de illustraties in Contrasts gaven bekendheid aan het boek. Al 
directt op de titelpagina's werden Middeleeuwen en moderne tijd tegen
overr elkaar gezet. Op de 'middeleeuwse' titelpagina waren architecten, met 
inn hun midden William van Wykeham,145 en geestelijken afgebeeld, die 
eendrachtigg samenwerkten. De tegenoverliggende bladzijde toonde 'nieuwe 
tempelgebouwenn in de vierhoekige stijl' van 'Robertus' Smirke.146 Het ec
lecticismee in de architectuur, de mechanische eenvormigheid en goedkope 
bouwprincipess werden gehekeld op een derde frontispies. Eén illustratie uit 
dee eerste druk, getiteld 'Tegengestelde huizengevels', werd niet meer in de 
tweedee druk opgenomen. Het linkergedeelte gaf het huis van Smirkes leer
meesterr John Soane te zien, een van de meest gezaghebbende architecten 
inn Pugins dagen, wiens werk Romeinse, Griekse en Byzantijnse invloeden 
verraadde.. De contrasterende afbeelding toonde een zestiende-eeuws huis 
inn Rouen met renaissancistische kenmerken, dat Pugin, inmiddels bekeerd 
tott de veertiende-eeuwse English Decorated-stijl, ditmaal liever achterwege 
liet. . 

Vijff nieuwe afbeeldingen werden aan de uitgave van 1841 toegevoegd. 
Tweee van deze illustraties kregen de grootste bekendheid.147 De eerste plaatste 
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eenn katholieke stad in 1440 tegenover dezelfde stad in 1840 (afb. 9). De mid
deleeuwsee stad was ommuurd en bezat naast vele katholieke kerken een 
gildenhal.. Aan de overzijde van de rivier lagen in een landelijke omgeving 
huizenn en boerderijen. Vierhonderd jaar later bood de stad een geheel andere 
aanblik.. Fabrieksschoorstenen hadden de plaats ingenomen van kerktorens. 
Dee abdij was veranderd in een ruïne en allerlei religieuze groeperingen be
schiktenn over eigen kerken. Het stadsbeeld werd verder bepaald door een 
socialistischh instituut, een gasfabriek, een krankzinnigengesticht en een mo
numentalee gevangenis. Deze instellingen stonden op de plek waar voorheen 

afb.. 9. Pugin, Een katholieke stad in 1440 (onder). Dezelfde stad in 1840 (boven) 
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godshuizenn hadden gestaan. Pugins kritiek op de moderne samenleving, 
gekenmerktt door religieuze verdeeldheid, industrialisatie en onderdrukking 
vann de werklieden, was niet mis te verstaan. 

Dee andere illustratie vergeleek een middeleeuws klooster met een mo
dernee werkinrichting (afb. 10). In de Middeleeuwen werd de armen regel
maatt bijgebracht door de geestelijkheid. Verder zorgde de Kerk ervoor dat 
zijj goed te eten kregen en op passende wijze werden begraven. Het moderne 
armenhuiss leek daarentegen op een panopticum, waar de behoeftigen hard
handigg werden gedisciplineerd. Zij kregen een karig dieet voorgeschoteld 

afb.. 10. Pugin, Moderne en oude inrichtingen voor de armen 



HOOFDSTUKK  5  CREATORS OF A DIVINE  STYLE 28l 

enn na hun dood werden de lijken beschikbaar gesteld aan studenten in de 
geneeskunde.. Waar de armen in de Middeleeuwen deel uitmaakten van de 
gemeenschap,, werden zij in de moderne tijd volledig aan hun lot overgelaten. 

Inn de overige illustraties van Contrasts ging het vooral om esthetische con
trastwerking.. Fraaie gotische bouwwerken en monumenten - parochieker
ken,, kapellen, grafmonumenten, oksalen, bisschopsresidenties, stadhuizen, 
oversteekplaatsen,, cisternes, toegangspoorten en herbergen - werden gecon
trasteerdd met dezelfde kerkelijke en civiele bouwsels in neoclassicistische of 
gemengdee stijl. Om zijn betoog kracht bij te zetten beeldde Pugin doorgaans 
bestaandee bouwwerken af. In een enkel geval betrof het een ontwerp dat nog 
moestt worden uitgevoerd. 

Dee laatste illustratie van Contrasts moest het profetische karakter van het 
boekk beklemtonen. Een weegtoestel was te zien, met op de linkerschaal een 
negentiende-eeuwsee kerk en op de rechter een middeleeuwse kathedraal. 
Aann het draaipunt was een medaillon bevestigd waarop Veritas (waarheid) 
stondd geschreven. De balans sloeg door ten gunste van de middeleeuwse 
kathedraal.. In het randschrift was het 'mene tekel' uit Daniel 5:27 te lezen, dat 
dee ondergang van Babyion aankondigde: 'Gij zijt in de weegschaal gewogen 
enn te licht bevonden.'148 

Inn Contrasts baseerde Pugin zich wat het kunsthistorische en bouwkun
digg gedeelte betreft, behalve op Montalembert, op de hiervoor genoemde 
oudheidkundigee studies van Milner, Carter, Britton en Wïllson. Voor het 
historischh gedeelte gebruikte hij veelal zestiende en zeventiende-eeuwse anti
quarischee verhandelingen - onder meer van Britten als John Stow,149 William 
Camden,1500 William Dugdale,151 Thomas Fuller152 en John Foxe153 - en raad
pleegdee hij Franse geschiedwerken over Rouen,154 Bayeux155 en Wandrille.156 

Veell bronreferenties hadden betrekking op de vervolging van katholieken 
doorr protestantse overheden in binnen- en buitenland. In dat kader verwees 
hijj ook naar een Franse vertaling van Gerard Brandts Historie der reformatie 
inin en omtrent de Nederlanden.1* 7 

Puginss omvangrijke bibliotheek - waarvan na zijn dood een groot ge
deeltee werd geveild, evenals van zijn tekeningen en middeleeuwse voorwer
penn - telde overigens veel werken van historici uit de Nederlanden. Hij bezat 
boekenn van onder anderen Van Bleyswijck, Butkens, Van Heussen, Scrive-
rius,rius, Pontanus, Le Roy, Sanderus, Van Loon, Vredius en Wagenaar.158 Naast 
tallozee liturgische werken, die verderop ter sprake zullen komen, bestond 
zijnn bibliotheek uit antiquarische 'klassiekers', waaronder enkele delen van 
dee Acta Sanctorum, de capitularenverzameling van Baluze, de Vetera Mo-
numentanumenta van Ciampini, het middeleeuws Latijnse woordenboek van Du-
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Cange,, het Museum Italicum en de Annalen van Mabillon, de Monumens 
vann Montfaucon en de Rerum Anglicarum Scriptores van Savile.159 Verder 
hadd hij verschillende middeleeuwers in huis, onder wie Beda, Thomas van 
Aquino,, Bernardus, Vincent van Beauvais, Joinville, Dante en Petrarca.160 

Vann de historische standaardwerken bezat hij Bossuets geschiedenis van 
dee protestantse kerken en Humes History of England.161 In het jaar waarin 
ContrastsContrasts verscheen, noemde hij het laatste werk 'onnauwkeurig en opper
vlakkig'.162 2 

Inn deze periode was hij ook bekend met de History of England (1819-1830) 
vann de katholieke historicus John Lingard.163 Dat Pugin beïnvloed was door 
hethet werk van twee andere geschiedkundigen, de anglicaan William Cobbett 
enn katholiek Kenelm Henry Digby, valt niet te bewijzen,164 al bestaat er zeker 
eenn verwantschap in denkbeelden. Cobbett, die voortkwam uit de klasse van 
kleinee landeigenaren, lanceerde in zijn History of the Protestant Reformation 
(1824-1827)) een heftige aanval op de Hervorming, die naar zijn mening 
eerderr een seculiere dan religieuze revolutie was geweest. Zijn tijdgenoten 
kondenn beter een voorbeeld nemen aan het altruïsme van middeleeuwse 
adell en kloosterlingen.165 Later zou Pugin schrijven dat Cobbetts werk van 
'grovee misvattingen' vergeven was.166 Digby, die zich in de jaren twintig van 
dee negentiende eeuw tot het katholicisme had bekeerd, schreef in zijn in 1833 
verschenenn derde deel van de Mores Catholici: or, Ages of Faith - een vooral 
doorr Schlegel geïnspireerde romantische lofzang op de Middeleeuwen167 -
datt de gotische bouwkunst ten onder was gegaan door de tand des tijds, de 
godsdienstigee en politieke revoluties van de zestiende en zeventiende eeuw, 
enn vooral door de 'moderne smaak', die ervoor zorgden dat het interieur van 
dee kerkgebouwen werd opgedeeld, waardoor zowel de vorm als symboliek 
verlorenn gingen.168 In 1837 vond een ontmoeting plaats tussen Pugin en 
Digby.l699 Digby was bevriend met Phillipps de Lisle, die hij op Trinity College 
inn Cambridge had leren kennen.170 

Overeenkomstenn bestonden er ook tussen Pugin en Thomas Carlyle, die 
afkomstigg was uit het meer geïndustrialiseerde noorden, en naar eigen zeggen 
'hett krachtige, volledige leven van ruwe en sterke tijden' wilde ontvouwen, 
'waarinn de ziekten van het heden nog niet bestonden'.171 In zijn Past and 
PresentPresent (1843) contrasteerde hij middeleeuws en modern Engeland met 
elkaar.. Het twaalfde-eeuwse Engeland was in dit boek een face to face-
gemeenschap,, waar onder leiding van abt Samson iedereen voor elkaar 
opkwam.. Het moderne Groot-Brittannië was daarentegen verworden tot 
eenn land van werkinrichtingen, een nachtmerrie voor miljoenen werklozen 
enn behoeftigen.172 
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Ookk Benjamin Disraeli meende dat het Engelse volk in de Late Middel
eeuwenn beter af was geweest. Tegenover Whig-historici als Henry Hallam 
enn Thomas Babington Macaulay, die de Magna Charta als beginpunt zagen 
vann vrije burgerrechten en vooruitgang, bepleitten hij en de Young England-
bewegingg een herstel van de feodale orde.173 In zijn roman Coningsby gaf 
Disraelii een schildering van Alton, het landgoed van Shrewsbury, dat hij 
St.. Genevieve noemde. De gastheer aldaar, Eustace Lyle, had de trekken 
vann Ambrose Phillipps. Via zijn vriendschap met Lord John Manners was 
Phillippss bekend met de idealen van de Young England-beweging.174 

Pugin,, Cobbett, Digby, Carlyle en Disraeli bewonderden de harmoni
euzee verhoudingen in de middeleeuwse maatschappij. In de ogen van Digby 
enn Pugin waren de Middeleeuwen 'eeuwen van geloof', waarin katholieke 
institutiess zich het lot van de armen aantrokken. In hun geschriften kreeg 
hett gotisch discours nieuwe betekenissen. Enerzijds werd de Pointed Style, 
inn navolging van Milner, steviger verbonden met het katholicisme. Ander
zijdss werd deze middeleeuwse bouwstijl uitdrukking van antikapitalistische 
gezindheid. . 

KatholiekeKatholieke en protestantse gotiek 

Hett religieus en esthetisch georiënteerde mediëvisme was in Groot-Brittan-
niëë niet het exlusieve domein van katholieken als Pugin, Phillipps en Digby. 
Verschillendee individuen en groeperingen in de anglicaanse Kerk legden 
grotee belangstelling voor de Middeleeuwen en de Gothk Revival aan den dag. 

Inn Oxford ontstond in de jaren dertig van de negentiende eeuw in 
kringenn van High Church Anglicans een invloedrijke beweging, die ernst 
wildee maken met een katholieke revitalisering van leer en ritueel van de 
Kerkk van Engeland. De leden van deze Oxfordbeweging, die anders dan 
dee 'evangelicals' van de Low Church de apostolische successie en autoriteit 
vann de zichtbare Kerk benadrukten, legden hun gedachten neer in Tracts 
forfor the Times, waarvan John Henry Newman en Edward Bouverie Pusey de 
belangrijkstee initiatiefnemers waren. 

Newman,, 'vicar' van de universiteitskerk St. Mar/s, bepleitte een 'tweede 
Reformatie'' en wilde met de aanduiding 'via media' laten zien dat het 
hoogkerkelijkee anglicanisme het midden hield tussen Rome en Genève.175 

InIn het bekendste traktaat, Tract xc, opperde hij dat verschillende van de 
Negenendertigg Artikelen van de Engelse Kerk in overeenstemming waren 
mett de katholiek-oecumenische traditie en zelfs met bepalingen van het 
Conciliee van Trente. 
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Rondd de tijd dat dit traktaat verscheen, ontmoetten Pugin en Newman 
elkaarr in Oxford.176 Phillipps' vriend, de 'Tractarian' John Rouse Bloxam, 
vroegg hij hierna om een exemplaar van Tract xc.177 Na lectuur schreef hij 
Shrewsburyy dat Newman in deze verhandeling onder meer 'het leergezag 
betreffendee het vagevuur, het gebed voor de doden, de verering van beelden 
enn relieken, en de aanroeping der heiligen' verdedigde, om vervolgens te 
concluderen:: 'Terwijl de Engelse katholieken snel van hun geloof afvallen, 
kerenn de anglicanen terug tot de waarheid.'178 Aan Phillipps meldde hij dat 
Newmann naar een hereniging der Kerken streefde.I79 Phillipps zelf verdedigde 
dee 'Oxford men' in The Tablet190 Hij maakte er geen geheim van dat hij zich 
wildee inzetten voor een hereniging van de katholieke en anglicaanse Kerk.181 

Dee anglicaanse bisschoppen leverden echter felle kritiek op Tract xc. 
Newmann trok zich hierop uit de openbaarheid terug en leidde enige tijd 
eenn semi-monastiek leven. In deze periode gaf hij, tot verontwaardiging 
vann menig protestant, Lives of the English Saints uit, waarvoor Pugin elf 
illustratiess leverde.182 

Tott de 'anglo-katholieke' Oxfordbeweging behoorden ook Frederick Wil
liamm Faber, Hurrell Froude en Isaac Williams. Newman en Faber zouden op 
denn duur opteren voor de katholieke Kerk en ironisch genoeg vanaf die tijd 
uitgroeienn tot Pugins grootste tegenstanders.183 De door Newman bezorgde 
Remains,Remains, de nagelaten geschriften van de in 1836 overleden Froude, die 
bevriendd was geweest met Lamennais, Lacordaire en Montalembert, leid
denn tot grote verontwaardiging bij protestanten rond CR Golightly. Deze 
namm daarop het initiatief om in Oxford een gedenkteken op te richten voor 
Cranmerr en andere reformatoren. Dat plan wekte, als bekend, de woede 
vann Pugin.184 'Hurrell werd sterk aangetrokken door de middeleeuwse Kerk,' 
schreeff Newman later. 'Van hem leerde ik de grote middeleeuwse pausen te 
bewonderen.'1855 Isaac Williams bezong in The Cathedral (1838) de goddelijke 
mystiekk van de gotiek, lang voordat Joris-Karl Huysmans zijn La Cathédrale 
bouwde. . 

Sommigee Tractarians of'Puseyites', zoals de leden van de Oxfordbeweging 
ookk wel werden aangeduid, richtten hun blik op de middeleeuwse Kerk 
diee zij waarlijk katholiek achtten, aangezien zij heel Europa in één geloof 
verenigde,, de armen niet aan hun lot overliet en gevoel toonde voor traditie. 
Hett ritueel was daarbij de authentieke vorm van schoonheid en orde. In het 
rumoerr rond deze hoogkerkelijke richting ontstond hernieuwde aandacht 
voorr de 'oude' inrichting van het kerkgebouw, de liturgische handelingen 
enn de priesterkleding. De Tractarians meenden dat de Engelse Kerk in 
dee Middeleeuwen, ofschoon verbonden met de oecumenische Kerk, een 
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nationalee Kerk was geweest, die verschoond was gebleven van Romeinse 
dwalingen.. Niet het moderne Rome, maar de middeleeuwse Kerk moest 
daaromm richting geven aan de nieuwe tijd. Het contemporaine katholicisme 
wass ultramontaans en onvaderlands, het middeleeuwse katholicisme gold 
alss nationaal. Om liefde op te wekken voor zowel de Gevestigde Kerk als 
dee katholiciteit is het slechts nodig, schreef Newman, 'dat onze Kerk de 
Middeleeuwenn wordt binnengevoerd'.18" 

Dee 'anglo-katholiek' met wie Pugin de meeste brieven wisselde, was 
Bloxamm (afb. u).187 Bloxam was vanaf de oprichting in 1839 lid van de Ox
fordd Society for Promoting the Study of Gothic Architecture. 'Als geen andere 

afb.. 11. John Rouse Bloxam (omstreeks 1865) 
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inn leven zijnde architect,' schreef Pugin hem, 'heb ik de oude anglicaanse ar
chitectuurr doen herleven. Ik plaatste als eerste "sedilia", ik bouwde het eerste 
"sacrarium"" en richtte het eerste oksaal op.'188 In zijn correspondentie liet hij 
err geen misverstand over bestaan dat de studie naar oude principes onver
enigbaarr was met 'moderne' en 'liberale' overtuigingen. 'Ik zoek oudheid, 
enn geen nieuwigheid. Ik wil niet uitvinden, maar doen herleven.' 'Oxford 
men'' en katholieken moesten wat hem betreft eendrachtig liberalisme en 
ongelooff bestrijden.189 Kritiek had Pugin op de Tablet, die zich bezondigde 
aann 'modern liberalisme', en dat betekende voor hem: laxisme en een gebrek 
aann principes.190 

Anderss dan Shrewsbury - voor wie de Tories te veel samenvielen met 
dee Gevestigde Kerk en die zich een Whig noemde, omdat hij voorstander 
wass van burgerlijke vrijheid en religieuze tolerantie - gaf Pugin nimmer 
uitdrukkingg aan zijn politieke voorkeur. In zijn optiek was politiek onge
twijfeldd ondergeschikt aan religie en kunstzin. Tegenover Bloxam bekende 
hijj weinig vertrouwen te hebben in de katholieken van zijn eigen tijd. Met de 
Emancipationn Act was het 'oude katholieke beginsel' ter ziele gegaan. Vóór 
diee tijd hadden de oude families in religieuze afzondering geleefd. Nu gingen 
diee steeds meer op in 'de kudde van modieuze beuzelaars'.191 'Het grootste 
deell van de katholieke gemeenschap is fel tegen mij,' schreef hij zijn vriend, 
'niett omdat ik een moderne agitator ben, maar een oude.'192 

Eenn andere groep in de anglicaanse Kerk die Pugins goedkeuring kon 
wegdragen,, was de Cambridge Camden Society.193 Deze in 1839 door John 
Masonn Neale en Benjamin Webb opgerichte vereniging wilde door middel 
vann antiquarische studie - vandaar de keuze voor William Camden in de 
naamm van de Society - de oude liturgie en kerkbouw herstellen. Het ze
gell van de vereniging was ontworpen door Pugin.194 Vanaf 1841 (tot 1868) 
publiceerdenn de Camdenians de Ecclesiologist. Waar de Tractarians bovenal 
geïnteresseerdd waren in theologie, stelden de 'ecclesiologisten' vooral be
langstellingg in oudheidkunde. Evenals Pugin meenden zij dat de gotiek - in 
hethet bijzonder de Middle Pointed of Decoratieve stijl - de christelijke stijl bij 
uitstekk was. In hun optiek diende de moderne anglicaanse kerk één te zijn 
mett de voor-reformatorische Kerk. De invloed van het 'anglo-katholicisme' 
strektee zich ook uit tot de schilderkunst. In 'Christ in the Carpenter's Shop' 
verbeelddee John Everett Millais, lid van de 'Pre-Raphaelite Brotherhood', op 
symbolischee wijze doopvont, koorhek, altaar en kerkelijke oosting.195 

Nealee en Webb publiceerden een vertaling van het eerste boek van Du-
randus'' Rationale onder de titel The Symbolism of Churches and Church 
Ornaments.Ornaments. Aan deze editie ging een lang inleidend essay vooraf, waarin 
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dee vertalers het symbolisme rechtvaardigden op basis van aprioristisch-
theologische,, comparatieve, filosofische, analytische en kerkhistorische ar
gumenten.. Beide Camdenians erkenden dat Pugin oog had voor het wer-
kelijkheidsprincipee in de architectuur. Maar hij had te weinig aandacht 
voorr 'de christelijke werkelijkheid, die wij als "sacramenteer zouden wil
lenn omschrijven'.196 Verbaasd schreef Pugin aan Bloxam: 'Geheel ten on
rechtee beschuldigen ze mij van onverschilligheid tegenover het symbolisme 
inn de bouwkunst.' Desniettemin toonde hij veel waardering voor de verta
ling.197 7 

Eenn andere gezaghebbende uitgave van de Society was getiteld Instru-
mentamenta Ecclesiastica. Hierin stonden tekeningen en beschrijvingen van on
derr meer oksalen, sedilia, oud schrift, decoratieve patronen en kerkelijk 
vaatwerk.. De uitgave was schatplichtig aan Pugins 'Glossarium' (zie blz. 
302 -303 ) .m m 

Ofschoonn de Camdenians 'catholick' waren en tegenstanders van het 
erastianismee in de Engelse Kerk, hadden zij, anders dan Pugin, een afkeer 
vann Rome. Nochtans ging deze omzichtig om met het begrip 'Rome'. Aan 
eenn lid van de Society, John Fuller Russell, schreef Pugin dat die hem ten 
onrechtee rooms-katholiek had genoemd. Hij was immers een Engelsman en 
katholiek,, die in gemeenschap leefde met andere katholieken, verspreid over 
dee hele wereld. Daarom was hij geen rooms-katholiek, maar een anglicaanse 
katholiek.. De enige echte rooms-katholieken waren de inwoners van de 
pauselijkee staat.199 Ook Phillipps maakte tegenover Bloxam bezwaar tegen 
uitdrukkingenn als 'de Kerk van Rome' en 'Engelse rooms-katholieken'. Hij gaf 
dee voorkeur aan de continentale term 'katholieken'.200 

Onderr zowel protestanten als katholieken waren echter ook tegenstan
derss van mediëvisme en gotiek te vinden. In 1844 publiceerde de predikant 
Franciss Close zijn pamflet The Restoration of Churches is the Restoration of 
Popery,Popery, waarin hij de Camden Society aanviel en de gotiek als paaps en al te 
esthetischh beoordeelde. 'Voor altijd hoop ik vijand te blijven van alle paapse 
enn middeleeuwse restauraties.'201 Mediëvisme en katholicisme waren ook in 
dee ogen van James Anthony Froude, broer van Hurrell, synoniem. Spre
kendd over de Catholic Revival in zijn essay The Oxford Counter-Reformation 
gebruiktee hij in dit verband als een van de eersten de term 'mediaevalism'.202 

Meerr had Pugin echter te duchten van de Engelse katholieke geestelijk
heid,, die immers onmisbaar was bij de uitvoering van zijn program. Thomas 
Walshh en Nicholas Patrick Stephen Wiseman waren de bisschoppen met wie 
hijj rechtstreeks te maken had. In 1837 had Pugin een aanstelling gekregen 
alss hoogleraar kerkelijke oudheden aan St. Mary's College te Oscott. Dit 
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doorr Milner opgerichte seminarie lag in Midland District (vanaf 1840 Cen
trall District) waar Walsh in 1826 Milner als vicaris-generaal was opgevolgd. 
Volgenss een dagboekaantekening ontmoette Pugin op 6 april 1837 Walsh te 
Oscott2033 Wiseman was op achtjarige leeftijd naar St. Cuthbert's College in 
Ushaww gestuurd, waar hij bevriend raakte met de historicus Lingard. Als 
eenn van de eerste studenten voegde hij zich bij het in 1818 heropgerichte 
Engelsee College in Rome. Op vijfentwintigjarige leeftijd werd hij rector van 
ditt priestercollege. In 1840 keerde Wiseman voorgoed terug naar Engeland. 
Hijj werd coadjutor van Walsh en president van Oscott College, waar hij 
Puginn diverse malen ontmoette.204 

Eerstee toetssteen voor Pugins plannen voor een herleving van middel
eeuwsee praktijken was de kwestie van de priesterkleding. Al in 1838 had hij 
onderzoekk bepleit naar de apostolische oorsprong van religieuze kleding, 
waarvann de kennis na de Reformatie geheel was verdwenen. De mystiek van 
koorkledenn had volgens Pugin een stichtende uitwerking, terwijl de waar
digheidd die ermee gepaard ging, bij het kerkvolk vroomheid opwekte.205 

Daniell Rock verschafte hem veel voorbeelden van oude gewaden.206 George 
Herbertt portretteerde Walsh in door Pugin ontworpen 'gotische' gewaden. 
OokOok de mijter was een van zijn creaties (afb. 12). 

Hevigg verontrust schreef Pugin op 3 april 1839 aan Rock dat personen, 
Vervuldd van moderne inzichten en enge vooroordelen', bisschop Walsh 
probeerdenn af te houden van pogingen om kerkelijke oudheden in ere te 
herstellen.2077 In een schrijven van de Romeinse Propaganda Fide was Walsh 
ervann beschuldigd, zogenaamd op instigatie van Pugin, 'vernieuwingen in 
liturgiee en kleding' te hebben ingevoerd. Pugin, die vermoedde dat Peter 
Augustinee Baines,208 apostolisch vicaris van Western District, hier achter 
zat,, verbaasde zich over het feit dat men restauratie verwarde met innovatie. 
Ookk de apostolisch-vicaris van Northern District, lohn Briggs, wilde 'Pugin-
kazuifels'' verbieden, aangezien die hem te veel deden denken aan 'de mis in 
eenn Griekse kerk'.209 Pugin had zo zijn redenen te denken dat Baines achter het 
complott zat. Deze bisschop weigerde in juli 1839 de inwijding van St. Marie's 
inn Uttoxeter bij te wonen vanwege de 'gotische priestergewaden'. Om dezelfde 
redenn dreigde hij overigens twee jaar later weg te blijven bij de opening van 
St.. Chad in Birmingham.210 Phillipps beschouwde de Romeinse restricties 
alss de 'genadeslag voor de katholieke zaak'. Dat de rechten van de nationale 
Kerkk plaats moesten maken voor regels van de Propaganda Fide, achtte 
hijj in strijd met de geschiedenis. De Kerk had zich, aldus Phillipps, nooit 
sterkk gemaakt voor volstrekte uniformiteit in kledingvoorschriften. Rome 
toondee wat dat betreft meer respect voor de negers in Ethiopië.211 Pugin 
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meendee dat protestanten meer oog hadden voor katholieke oudheden dan 
modernee katholieken. Daarbij verwees hij naar artikelen in de door Newman 
uitgegevenn The British Critic.212 

Puginn verzette zich tegen uitdrukkingen als 'Pugin-kazuifels' of 'Pugin-
koorhemden',, aangezien die hem te veel aan modieuze merknamen deden 
denken.. Het ging hier niet om privé-opvattingen, maar om de grote principes 
diee in 'de eeuwen van geloof' hadden gegolden. Zelf gaf hij de voorkeur aan 
dee term 'oude katholieke koorhemden'.2133 Ook Wiseman mengde zich in de 

afb.. 12. Bisschop Thomas Walsh, met door Pugin ontworpen gewaad en mijter, naar 
Johnn Rogers Herbert 
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discussie.. Eerder had hij Contrasts lovend besproken214 en zelfs voorgesteld 
hett boek in het Italiaans te vertalen.215 In 1840 gelastte hij echter dat de door 
Puginn ontworpen kerkelijke gewaden in Oscott niet langer mochten worden 
gedragenn en gaf hij opdracht het door Pugin ontworpen open koorhek 
inn de kathedraal van St. Chad neer te halen. 'We staan er vrijwel alleen 
voor,'' schreef Pugin aan Phillips, 'als we althans de "Oxford men" hierbuiten 
laten.'' Maar toen hij dreigde af te zien van verdere samenwerking met het 
katholiekee episcopaat, bond Wiseman in.216 Aan het begin van 1841 schreef 
hijj nog dat Wiseman tegen de 'Engelse katholieke oudheid' was gekant.217 

Naa een ontmoeting met de bisschop, die lovend over Newmans Tract xc 
hadd gesproken, had hij echter meer vertrouwen in hem gekregen.218 Bij de 
inwijdingg van Pugins kerk in Macclesfield droeg Wiseman 'de oude gewaden 
enn een versierde albe en een gotische mijter'.219 De bisschop was nu geheel 
'add usum Sarum', schreef hij Bloxam, hierbij doelend op de middeleeuwse 
liturgiee van Salisbury.220 Voorlopig was de vrede getekend. 

TrueTrue principles 

All in zijn 'Apologie' van Contrasts had Pugin geschreven dat de principes 
diee hij in dit boek voor de bouwkunst had ontvouwd ook geldig waren voor 
dee overige kunsten.221 De hoofdlijnen van een dergelijke 'poëzie der kunst' 
-- ofwel 'de sublieme ideeën van waaruit alle machtige concepties van onze 
voorvaderenn emaneerden' - zette hij voor het eerst uiteen in zijn lezingen 
voorr de seminaristen van Oscott. 

Zowell protestanten als sommige katholieken hadden verraad gepleegd 
aann de schitterendste periode uit de christelijke geschiedenis, de Middeleeu
wen.2222 Met name bekritiseerde hij 'liberale' katholieken, die toelieten dat 
kerkenn veranderden in vergaderzalen zonder decoraties. 'Wij zijn echter geen 
rechterss die oordelen over waarheid en dwaling,' schreef hij, 'maar getuigen 
vann het ware geloof zoals dat aan de Kerk van de eerste christenen is geopen
baard.'2233 Toch waren het katholieken die zich het meest verbonden wisten 
mett 'die oude dagen van waarheid'. Daarom moesten juist zij oudheidkun
digg onderzoek verrichten dat uiteindelijk tot een herkerstening zou leiden. 
'Want,'' schreef Pugin, 'terwijl de zintuigen door uiterlijke schoonheid van 
heiligheidd in vervoering worden gebracht, zullen de goddelijke waarheden 
binnendringenn in de ziel, die gereed is om ze in zich op te nemen.'224 

Puginn leverde een eigen bijdrage aan het herstel der kunsten. In Os
cottt stichtte hij een museum waarin middeleeuwse voorwerpen werden 
bewaard.2255 Dergelijke objecten verwierf hij tijdens zijn vele reizen door Eu-
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ropaa en door zijn betrekkingen met Edward Hull en John Webb, handelaren 
inn antiquiteiten.226 Alle hoop stelde hij op de katholieke geestelijkheid en de 
seminaristenn voor wie hij zijn lezingen hield. Hun allen stelde hij de figuur 
vann Milner ten voorbeeld.227 

Dee poëzie van de kunst moest allereerst tot uitdrukking komen in de 
kerkbouw.. Moderne architecten hadden echter geen verstand van stijl en 
voerdenn alles uit, mits het maar goed werd betaald. In de Middeleeuwen 
haddenn bouwmeesters nog pro Deo hun bijdrage geleverd aan de bouw 
vann kathedralen. In het interieur van de kerken, betoogde Pugin, was elk 
detail,, zelfs de sluitsteen van de kruisribben, een moreel of religieus em
bleemm dat de gelovigen tot nadenken stemde. Zo vestigde de steenhouwer 
mett zijn satirische voorstellingen de aandacht op heersende ondeugden. De 
beeldhouwkunstt van de Middeleeuwen was superieur aan die van Grieken 
enn Romeinen, omdat zij niet haar toevlucht zocht tot zinnelijke voorstel
lingen.. De liturgie was voorts een schitterende enscenering van hemelse 
gloriën,, subliem en overweldigend. De priesterlijke gewaden waren daarbij 
geenn uitingen van protserig vertoon. Door eerbiedwaardige mannen waren 
zijj aan elkaar doorgegeven. De middeleeuwers beseften dat de poëzie van 
dee kunst het meest volmaakt tot uitdrukking kwam in de gebrandschil
derdee glasramen. De opkomende zon verlichtte koor en apsis. Rond het 
middaguurr fonkelden transept en zuidelijke toegangspoort. En waar in de 
namiddagg het westelijke venster de veelkleurige tinten van de ondergaande 
zonn onderging, hulde het koor zich in een sombere schaduw.228 Later zou hij 
schrijvenn dat glasschilderingen superieur waren aan fresco's, omdat zij door 
hett binnendringende licht altijd perfect waren te zien.229 

InIn een afzonderlijke lezing behandelde Pugin de technische aspecten van 
dee glasschilderkunst, waarbij hij vijf opeenvolgende stijlen onderscheidde. 
Grotee bewondering had hij voor de kerkramen van Chartres en Rouen, die 
laterr door Huysmans en Gustave Flaubert zouden worden bezongen (zie blz. 
343-344)-2300 Bij het ontwerp van glasschilderingen voor de kapel van Jesus 
Collegee in Cambridge liet hij zich inspireren door die te Chartres.231 Door 
katholiekenn en High Churchmen was de interesse in gebrandschilderd glas 
weliswaarr nooit versaagd, maar hun voortbrengselen hadden geen functie in 
hett omringende steenwerk. Juist de glasschilderkunst liet zien dat het pro
testantismee geen licht, maar duisternis had gebracht.232 Pugin was daarnaast 
vann mening dat ook het burgerlijke leven omgeven moest zijn met poëzie. 
Voorheenn hadden de huizen baldakijnen gekend waaronder heiligenbeel
denn waren geplaatst. En evenzo waren de interieurs voorzien geweest van 
stichtendee voorwerpen en decoraties.233 
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Hett wezen van de middeleeuwse kunst ontdekte hij naar eigen zeggen bij 
dee voorbereiding van zijn boek The true principles of Pointed or Christian 
Architecture,Architecture, dat in hetzelfde jaar als de tweede druk van Contrasts verscheen 
enn twee lezingen omvatte die hij in Oscott had gehouden. Het frontispies 
toondee een religieuze kunstenaar in zijn atelier. Het deed sterk denken 
aann het devies van de Lukas-Bund, getekend door de Nazarener Friedrich 
Overbeck.2344 Pugin beschouwde hem als de 'prins der christelijke schilders'.235 

Dee ware beginselen ontvouwde Pugin op de eerste bladzijde.236 Alle on
derdelenderdelen van een bouwwerk moesten op de eerste plaats functioneel en prak
tischh zijn, en in dienst staan van constructie. In de tweede plaats moesten 
allee decoraties de essentiële constructie van een gebouw zichtbaar maken. 
Hieraann voegde hij toe dat de constructie kon variëren al naar gelang de 
materialenn - steen, hout of metaal - die werden gebruikt. Deze 'grote prin
cipes'' waren slechts in de spitsbogenstijl tot uitvoering gebracht. Zo was 
dee klassieke bouwkunst in essentie gebaseerd op een houten constructie. 
Zuilenn en architraven waren van oorsprong boomstammen geweest. Deze 
barbaarsee bouwwijze werd door de Ouden gehandhaafd toen ze in steen 
gingenn bouwen. Zij gaven zich aldus, anders dan de middeleeuwers, geen 
rekenschapp van de natuurlijke eigenschappen van het steenmateriaal dat ze 
gebruikten.2377 In Contrasts had Pugin de waarheid van de spitsbogenstijl op 
morelee gronden verdedigd, in The true principles deed hij dat op functio
nalistischee wijze.238 In beide opzichten hoorde hij tot de voorlopers van het 
'modernistische'' kamp.239 

Inn de rest van zijn betoog liet Pugin telkens zien hoe de middeleeuwers die 
waree beginselen achtereenvolgens in steen, metaal en hout hadden geprak
tiseerd.. Steunberen en luchtbogen, schreef hij, waren uiteraard praktisch 
vann groot nut, maar daarenboven verloochenden zij allerminst het tweede 
beginsel:: zij verfraaiden immers de constructie in plaats van deze te verhul
len.. De luchtbogen van St. Paul's waren daarentegen weggemoffeld zodat 
dee ene helft van de kathedraal de andere helft verborg (afb. 13). Onwaar
achtigg was ook de overwelving van deze kathedraal, die feitelijk uit twee op 
elkaarr gestapelde koepels bestond. Dat was volgens Pugin wel anders bij de 
Sint-Pieterr te Rome. Niettemin kende ook deze kerk foute beginselen. In het 
beeldhouwwerkk hadden de bouwmeesters het onechte, 'vergrotende' ('mag
nifying')) principe toegepast. In gotische kerken hadden beeldhouwers echter 
hett multiplicatiebeginsel in praktijk gebracht: de menselijke maat bleef er 
dee norm. Ook pinakels, die veelal als overbodige toevoegingen werden be
schouwd,, voldeden aan de ware principes. Deze siertorens waren praktisch 
off 'natuurlijk' omdat de hogels bij regenval de afwatering kanaliseerden, 
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enn zij geplaatst op steunberen de borstwering verstevigden. Pinakels legden 
dee constructie bloot en hadden daarenboven een 'mystieke' of symbolische 
betekenis:: ze benadrukten de verticaliteit, het 'embleem van de Wederop
standing'. . 

Voorr de metaalbewerking golden de ware principes evenzeer. Middel
eeuwsee scharnieren bijvoorbeeld strekten zich ter versteviging uit over de 
helee breedte van een deur. Tegelijkertijd accentueerden en verfraaiden de 
versieringenn de constructie.240 In geval van decoraties zag Pugin weinig in 
hett gieten van ijzer, aangezien die bewerking slechts meer van hetzelfde 
voortbracht.. Edelsmeden moesten voorts het 'metallic' karakter van goud
enn zilverwerk passend tot uitdrukking brengen in verrichtingen als ciseleren, 
boren,, graveren en emailleren. Als voorbeeld voegde hij een plaat toe met 
voorwerpenn uit de 'reliekenkamer' van Aken.241 

Steedss bestreed Pugin effectbejag en onechtheid. Met name schaduw
enn dieptewerking, die vaak werden toegepast bij gotische motieven op be
hangpapierr en tegels, moesten te allen tijde worden vermeden. Op basis van 

afb.. 13. Pugin, Weggewerkte luchtbogen van St. Paul's (rechts) 
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middeleeuwsee voorbeelden ontwierp Pugin behangpapier, dat door Crace 
vervolgenss werd geproduceerd.242 Polychromie was toegestaan zolang die 
volgenss ware principes werd toegepast. In geen geval mocht men echter 
houtt beschilderen om het op marmer te laten lijken.243 Evenals in Contrasts 
maaktee Pugin voor The true principles tekeningen waarbij hij middeleeuwse 
enn moderne aspecten met elkaar contrasteerde. Waar het de houtbewerking 
betrof,, plaatste hij een middeleeuws dakspant, dat door zijn versieringen de 
constructiee prijsgaf, tegenover een moderne overkapping, die schuil ging 
achterr eentonig pleisterwerk.244 

Inn de tweede lezing van het boek zette Pugin uiteen waarom de klassieke 
tempell als grondvorm ongeschikt was voor de christelijke kerkbouw. Bij 
uitbreidingg van de cella, noodzakelijk geworden om de gelovigen onderdak 
tee bieden, zou bijvoorbeeld ook het peristyle vergroot moeten worden, en 
eenn dergelijke omvangrijke colonnade had geen enkele functie meer. In een 
laatstee gedeelte ging hij in op de civiele architectuur. Daarbij veroordeelde 
hijj de pittoreske gotiek omdat de onderdelen hier niet in overeenstemming 
warenn met het doel van de constructie. Zo werden in de 'kasteelgotiek' 
wapenkamerss en uitkijktorens gebouwd, die in de moderne tijd geen enkel 
doell meer dienden. En werd in de 'kloostergotiek' de bidkapel als boudoir 
gebruiktt en diende de kapittelzaal als eetsalon. 

Verderr beschouwde hij het gebruik van Italiaanse bouwelementen, zoals 
pilasters,, als onvaderlands. De constatering dat de spitsbogenstijl interna
tionaall was, had hem overigens op de rand van de afgrond gebracht. Rock 
hadd hem echter geleerd dat de beginselen van de christelijke architectuur 
weliswaarr overal dezelfde waren, maar dat elk land die beginselen op eigen 
wijzee had ontwikkeld. Daarmee was de gotiek als nationaal-Engelse stijl ge
red.2455 Aanvankelijk had Pugin zich in zijn kerkbouw laten inspireren door 
buitenlandsee voorbeelden. St. Chad bijvoorbeeld was geïnspireerd op de 
Duitsee gotiek. Aan Rock schreef hij dat hij nooit meer uitheemse elementen 
inn Engeland ten uitvoer zou brengen.246 

DeDe breuk met het anglo-katholicisme 

Dee relatie tussen katholicisme en protestantisme, maar ook tussen Middel
eeuwenn en moderne tijd, vaderlandsliefde en landverraad werkte Pugin uit 
inn twee werken, beide gepubliceerd in 1843, te weten An Apology for The 
RevivalRevival of Christian Architecture in England, opgedragen aan Shrewsbury,247 

enn The present state of ecclesiastical architecture in England. In de openings
zinnenn van het eerste werk stelde de auteur vast dat de Engelsen langzaam 
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ontwaaktenn uit een toestand die aangeduid kon worden als 'de duistere 
eeuwenn van de architectuur'. Voor degenen die zich verbonden wisten met 
dee Heilige Stoel, hoefden zich eigenlijk geen problemen voor te doen. Zij 
haddenn hetzelfde geloof en dezelfde rituelen als de christenen van de oude 
Engelsee Kerk. Maar helaas bouwden hedendaagse katholieken wanstaltige 
kerkenn die de buitenkant van een tempel hadden en het interieur van een 
sektarischee schuilplaats, waarmee zij enkel een gunst bewezen aan de zaak 
vann het heidendom. 

Anglicanenn moesten zich volgens Pugin eveneens op de katholieke oud
heidd oriënteren, als zij althans de eigen voorschriften serieus wilden nemen. 
Diee leerden hun onder meer dat zij koor, oksaal en klokkentoren in stand 
moestenn houden, het altaar niet mochten verhullen door preekstoelen en 
doopvontenn met deksels moesten opstellen.248 

Inn The present state sprak Pugin opnieuw welwillend over de 'Oxford 
men',, die een bijdrage leverden aan de herleving van katholieke kunst en 
oudheid.. Zij konden evenwel minder bereiken dan katholieken omdat zij 
geremdd werden door parlement en bepaalde facties in de protestantse Kerk.249 

Eerderr had hij zijn teleurstelling laten blijken over het staatsbezoek dat 
dee Pruisische koning Frederik Willem iv aan Engeland had gebracht. De 
vorstt was met het plan gekomen een Engels-Pruisisch bisdom in Jeruzalem 
opp te richten. Aan Bloxam had Pugin geschreven dat de anglicaanse Kerk 
zichh door toenadering tot Duitse lutheranen klaarblijkelijk afwendde van 
haarr katholiciteit.250 De samenwerking met de lutheranen zou trouwens ook 
Newmann verder verwijderen van de anglicaanse Kerk.251 Tegenover Phillipps 
verklaardee Pugin dat de Gevestigde Kerk al met al protestantser was dan hij 
hadd gedacht.252 

Diee constatering bepaalde eveneens zijn houding tegenover de Cam
bridgee Camden Society. Toch betuigde hij op veel punten zijn instemming 
mett de Camdenians.253 Zo deelde hij hun mening dat koor en naaf van elkaar 
gescheidenn moesten zijn door een koorhek of oksaal, de doopplechtigheid 
niett plaats mocht vinden in het koor en dat het niet geoorloofd was houten 
gewelvenn met pleisterwerk te maskeren. Ook was hij het eens met de kritiek 
vann de Camdenians op de aanwezigheid van galerijen, kachels en heidense 
beeldenn in kerken. Hun opvatting dat gebrandschilderd glas essentieel was 
voorr het interieur van de kerken, was eerder door hemzelf naar voren ge
bracht.. Tot slot onderschreef hij hun visie dat symmetrie in het exterieur van 
dee kerk dodelijk was.254 Het dogma van de symmetrie behoorde immers tot 
dee erfenis van de klassieke traditie. Saint Wilfrid's in Manchester (gebouwd 
inn 1841-1842) was Pugins eerste kerk met een asymmetrische westfacade. 
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Maarr ondanks alle lof, kon Pugin omwille van de katholieke waarheid 
niett verhullen dat de op zichzelf juiste praktijk van de Camdenians gebaseerd 
wass op verkeerde historische argumenten en valse godsdienstige premissen. 
Pogingenn van deze leden van de anglicaanse Kerk om de vernietiging van 
kerkenn en liturgie toe te schrijven aan puriteinen van de zeventiende eeuw 
warenn weinig overtuigend. Pugin gaf veel bronpassages waaruit bleek dat 
reedss anglicanen in de zestiende eeuw verantwoordelijk waren geweest voor 
verstoringg van de heilige orde van het kerkelijk interieur, door onder meer 
dee verwoesting van altaren en het neerhalen van oksalen.255 

Inn de anglicaanse Kerk, zo stelde hij vast, noemden sommigen zichzelf 
'anglo-katholieken',, terwijl katholieken als 'romish' en onvaderlands werden 
bestempeld.. Daarmee was de wereld echter op haar kop gezet. Vanaf de 
Saksischee tijd hadden de Engelsen immers hun eigen missalen, ritualen en 
sacramentariaa gekend. Sommige katholieke riten, zoals het Sarum-ritueel, 
warenn zelfs exclusief Engels.256 Hierbij doelde hij op liturgische gebruiken, 
diee aan het begin van de dertiende eeuw in het bisdom Sarum, de oude naam 
voorr Salisbury, waren vastgelegd en die tegen het einde van de Middeleeuwen 
inn vrijwel alle Britse diocesen gangbaar waren.257 Gregorius de Grote had 
aann Augustinus, toen hij deze naar Engeland zond, doelbewust de vrijheid 
gelatenn om een Engelse liturgie te stichten. Met deze zienswijze keerde Pugin 
zichh doelbewust tegen de vertrouwde reformatorische opvatting dat aan de 
vrijheidd van de Engelse Kerk, in de dagen van Jezus gesticht door Jozef 
vann Arimatea, een einde was gemaakt door de papist Augustinus.258 In 
dee Middeleeuwen leefde de Engelse Kerk, aldus Pugin, in harmonie met 
Romee en de andere christelijke gemeenschappen. Pas na het loslaten van de 
pauselijkee autoriteit was de duisternis ingetreden. In de zestiende eeuw was 
aann de oude 'anglicaanse rituelen' rigoreus een einde gemaakt door Geneefse 
protestantenn die de Engelse Kerk onder het juk van buitenlandse sekta-
riêrsriêrs hadden gebracht.259 De zaak was dus klip en klaar. Britse katholieken 
vertegenwoordigdenn het nationale element, terwijl Britse protestanten in 
hunn religieuze opvattingen (en classicistische esthetica) het onvaderlandse 
elementt representeerden. De 'via media' was een doodlopende weg. Men 
konn slechts het anglicaanse pad bewandelen óf de weg terugnemen naar 
Engelandss ware Kerk. 

Inn deze jaren schreef Shrewsbury een openbare brief, waarin hij waarde
ringg voor leden van de Oxford Movement uitte, maar tegelijkertijd aangaf dat 
err tussen (katholieke) waarheid en (protestantse) dwaling geen middenweg 
bestond.. Shrewsbury's brief werd onmiddellijk met instemming geciteerd 
doorr Görres.260 
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Inn het midden van de jaren veertig kwam het tot een definitieve breuk 
tussenn Pugin en de Camdenians. Heftig was hij aangevallen door een ano
niemee schrijver in de Ecclesiobgist.2* 1 Na de overgang van Newman naar de 
katholiekee Kerk, hield de Society doelbewust afstand. De anonymus wist Pu
ginn in het hart te treffen. Hij schreef dat deze een herhaling van zichzelf was 
geworden.. Daarnaast bekritiseerde hij het onvaderlandse en onwerkelijke 
karakterr van de door Pugin ontworpen kerken van Saint Chad in Birming
hamm en Saint Barnabas in Nottingham. De eerste was gebouwd in Duitse 
stijl;; de tweede in Early English, die echter beter paste bij een eenvoudige 
cisterciënzerr abdij. Tot slot hekelde de anonymus de mechanische en uit
drukkingslozee illustraties die Pugin voor Newmans Lives had vervaardigd. 
Hett artikel eindigde nochtans hoopvol. Als Pugin lering trok uit zijn eigen 
lessen,, zou het alsnog goed kunnen komen. 

Puginn verweerde zich tegen de aantijgingen van de Ecclesiobgist. Hij 
merktee op dat hij recentelijk nieuwe inzichten in edelsmeedkunst en liturgi
schee gewaden had verkondigd, de Society zelf in de praktijk nog geen enkele 
kerkk had gebouwd en zijn ontwerpen voor de Lives door andere handen 
warenn verpest.262 

InIn An Apology en The present state bepaalde Pugin ook de verhouding 
tussenn de middeleeuwse nijverheid en het moderne industriële productie
proces.. In het eerste boek was een tekening opgenomen van een classicistisch 
poortgebouww dat de ingang van een busstation markeerde. Hiertegenover 
stondenn twee illustraties van spoorbruggen 'op basis van de oude beginse
len'' compleet met steunberen en borstwering.263 De middeleeuwse bouwstijl 
konn dus gerust worden gebruikt voor moderne doeleinden. Hedendaagse 
architectenn moesten niet slaafs de oude meesters imiteren, maar zich la
tenn inspireren door de oude beginselen. De christelijke architecten zouden 
ookk zeker gebruik hebben gemaakt van de stoommachine, als ze die zou
denn hebben gekend. Dergelijke machines waren geschikt om steen, hout 
enn andere materialen te bewerken. Hierdoor kon er goedkoper en sneller 
wordenn geproduceerd. In werkelijkheid bestond de hele geschiedenis van 
dee spitsbogenstijl uit een reeks van uitvindingen. Daarom zouden de oude 
bouwmeesterss zeker gebruik hebben gemaakt van gietijzer. Mechanisering 
wass slechts verwerpelijk wanneer zij in strijd was met de ware beginselen. 
Zoo mocht in de decoratieve kunsten variatie geen plaats maken voor mo
notonie.. De kunst van het ontwerpen mocht niet worden gereduceerd tot 
'ready-madee manufacture'. 

Alss de kunstenaars van de moderne tijd vanuit hetzelfde geloof en de
zelfdee nederigheid werkten als de oude meesters, zouden hun producten 
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inn sentiment gelijkwaardig en in technisch opzicht zelfs superieur zijn aan 
dee kunst van de Middeleeuwen.264 Tegenover de mechanisering nam Pu-
ginn dus een veel pragmatischer houding aan dan John Ruskin of William 
Morriss na hem.265 Talloze ontwerpen maakte hij voor onder meer meubels, 
gedenkplaten,, behangpapier en tegels, die door Crace en Minton in grote 
hoeveelhedenn volgens de meest recente technieken werden vervaardigd.266 

Puginn wilde vooral voor de middenklasse produceren.267 

Dee Mediaeval Court die de Wereldtentoonstelling opluisterde, was dus in 
geenn geval een anachronisme. Het Middeleeuwse Hof bracht tot uitdrukking 
datdat het middeleeuwse verleden geenszins in strijd was met de moderne tijd. 
Puginn verdedigde zich in dit verband ook tegen de opvatting dat de gotische 
bouwwijzee veel geld kostte. Op een illustratie projecteerde hij doorsnede 
enn grondplan van een middeleeuwse kerk in een classicistische, protestantse 
'vergaderzaal'.. In één oogopslag was te zien dat voor de bouw van een gotische 
kerkk veel minder bouwmateriaal nodig was (afb. 14).268 

afb.. 14. Pugin, Gotische kerk geprojecteerd in classicistische 'vergaderzaal' 
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DeDe Middeleeuwen op aarde 

Naa drie eeuwen van protestantse suprematie was volgens Pugin de kennis 
vann de christelijke symboliek goeddeels verloren gegaan. Een weergave en 
symbolischee duiding van liturgie en van het interieur en exterieur van kerken 
enn kloosters gaf hij met name in The present state en in zijn rijk geïllustreerde 
GlossaryGlossary of Ecclesiastical Ornament and Costume, dat in 1844 het licht zag.269 

Opnieuww liet hij zich hier op de eerste plaats als oudheidkundige zien 
enn baseerde hij zich - evenals bij het historisch gedeelte van Contrasts -
voorall op zestiende- en zeventiende-eeuwse geschriften. De belangrijkste 
bronnenn waaruit hij citeerde, waren De ritibus ecclesiae catholicae van Jean 
Etiennee Duranti,270 het glossarium van DuCange, de kerkelijke dissertaties 
vann Jean-Baptiste Thiers,271 het Traite historique de la liturgie sacrée van La-
zaree André Bocquillot en de Vetera Monimenta (sic) van Ciampini.272 Verder 
wass hij bekend met recentere liturgische werken van Edmund Martène,273 

Domenicoo Giorgi,274 Martin Gerbert,275 Jean-Baptiste Le Brun Desmarettes 
(Dee Moléon)276 en Stefano Borgia.277 Het belangrijkste document waarop hij 
zichh baseerde, was zonder twijfel het Rationale van Durandus van Mende. In 
zijnn bibliotheek bevond zich de Engelse vertaling van dit werk, bezorgd door 
Nealee en Webb.278 Pugins interpretatie van al deze werken zou van grote 
invloedd zijn op de Gothic Revival in West-Europa, maar ook in Australië en 
dee Verenigde Staten.279 

Inn 1839 omschreef hij de door hem ontworpen Mariakerk van Uttoxeter 
alss 'het eerste katholieke bouwwerk in dit land, sedert de dagen van de zo
genaamdee Hervorming, dat strikt in overeenstemming is met de regels van 
dee oude kerkelijke bouwkunst' (afb. 15).2m Het godshuis was gebouwd in de 
stijll van de vroege dertiende eeuw, met lancetvensters zonder tracering. In 
hett vervolg van het artikel, dat hij vlak voor de inzegening schreef, legde hij 
uitt waarom de kerk en in het bijzonder het koor beantwoordde aan de oude 
voorschriften.voorschriften. Het altaar was zoals het hoorde (althans sedert de zevende 
eeuw)2811 van steen, met erboven een houten triptiek, dat rijk beschilderd 
enn verguld was. Uit oude inventarissen bleek dat drie vergulde lampen voor 
hett altaar waren opgehangen. Aan beide zijden van de offertafel in St. Ma
rie'srie's hingen gordijnen. Aan de epistelzijde was een 'sacrarium' ('piscina') 
bevestigd,, waar water en as konden worden weggespoeld. Ernaast waren 
onderr drie spitsbogen 'sedilia' ofwel zitplaatsen, bestemd voor de geestelij
ken,, uit de muur gehouwen. In moderne katholieke kerken werden ze ten 
onrechtee soms voor biechtstoelen aangezien. Biechtstoelen waren overigens 
eenn uitvinding van recente tijd.282 Aan de evangeliezijde was een Heilig Graf 
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aangelegd,, waar (volgens de Sarum-rite)283 op enig moment in de Goede 
Weekk de heilige hostie werd bewaard. Twee korbelen ondersteunden een 
houtenn boog waarboven een crucifix was bevestigd.284 Pugins opdrachtge
verss hielden zich overigens niet altijd aan zijn voorschriften. Zo waren in de 
Londensee kathedraal van Saint George (Southwark), gebouwd in Decorated 
style,, biechtstoelen geplaatst.285 

Opp basis van argumenten, ontleend aan onder anderen Durandus, meen
dee Pugin dat het koorgedeelte zich altijd aan de oostzijde moest bevinden.286 

Inn parochiekerken dienden koor en naaf altijd gescheiden te zijn door een 
koorhekk met open tracering of door een afsluiting met galerij of balustrade, 
toegankelijkk via een trap (in grote kerken oksaal of jubee genoemd). Boven 
dezee afscheiding hing het beeld van de Gekruisigde, geflankeerd door de 

afb.. 15. Pugin, St. Marie's, Uttoxeter 
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Moederr Gods en de apostel Johannes. Aan de uiteinden van het kruis 
warenn vierpassen bevestigd, met symbolen van de evangelisten. Tot de eerste 
'roodd lofts' (oksalen met kruis) die Pugin ontwierp, behoorden die voor 
Saintt Alban in Macclesfield en Saint Giles in Cheadle.287 De eerste kerk 
wass gebouwd in Perpendicular style en had glasramen vervaardigd door 
Williamm Warrington. Saint Giles, gebouwd voor de graaf van Shrewsbury, 
noemdee Pugin 'een perfecte herleving van een parochiekerk uit de tijd 
vann Eduard i' (afb. 16). Midden in het koor was een corona opgehangen, 

afb.. 16. Saint Giles, Cheadle 
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afkomstigg uit vijftiende-eeuws Vlaanderen. De preekstoel was gebaseerd op 
oudee modellen en bereikbaar via de trap van de galerij. De consecratie 
vann deze kerk werd bijgewoond door diverse 'gothicists' uit het buitenland, 
onderr wie Didron, Henri Gerente, ontwerper van gebrandschilderd glas, en 
Augustt Reichensperger, redacteur van het Kölner Domblatt.2** 

Dee ingang van een kerk lag volgens Pugin doorgaans aan de zuidkant. Hier 
moestenn in de vastentijd boetelingen de dienst bijwonen en werden kinderen 
aann duiveluitdrijving blootgesteld voordat ze werden gedoopt. Wijwaterva-
tenn moesten aan de buitenzijde worden bevestigd. Bij binnenkomst viel het 
oogg van de gelovige meteen op de doopvont. Pugin bekritiseerde de gang
baree praktijk om het doopsel thuis te verrichten. Vonten dienden een stenen 
off loden onderstel te hebben en een houten bedekking. In de door glasramen 
verlichtee naafstonden stoelen opgesteld, waar geen van de gelovigen vooraf 
aanspraakk op kon maken. 

Kerkenn moesten verder zijn voorzien van een eenvoudige klokkenstoel of 
eenn toren met spits, waarmee de symmetrie van de facade het gemakkelijkst 
wass te doorbreken. De torenspits, die een bloeiperiode doormaakte in de 
Vroegee Engelse en Decoratieve stijl, had een 'natuurlijke' bestemming, aan
gezienn zij de klokken herbergde en het kruis toonde. Terzelfder tijd was de 
spitss symbool van de Wederopstanding.2*9 Het frontispies van An Apology 
toondee een groot aantal door Pugin ontworpen kerken - als een nieuw Je
ruzalemm in het licht van de opkomende zon. De torenspitsen, ofschoon niet 
altijdd door een gebrek aan middelen in werkelijkheid gerealiseerd, maakten 
daarbijj een overweldigende indruk (afb. 17). 

Grafmonumentenn waren evenzeer vast onderdeel van de kerkelijke archi
tectuur.. Pugin keerde zich tegen het gebruik om grafstenen te versieren met 
heidensee symbolen en ze te voorzien van aanmatigende epitafen, waarin de 
loopbaann van de overledene breed werd uitgemeten. Gepaster was het terug 
tee keren naar de tijd van koning Eduard n, toen bronzen gedenkplaten de 
graftombess sierden. Geestelijken waren hierop in gewijde kleding afgebeeld, 
vorstenn in koninklijke mantels en herauten in tabberds. Eenvoudige graf
schriftenn nodigden de voorbijganger uit te bidden voor het zielenheil van de 
gestorvene.290 0 

Dee 'ware vormen' en symbolische betekenissen van heilige gewaden en 
kerkelijkk linnen kwamen uitvoerig aan bod in het 'Glossarium'. Elke de
coratiee - zo had hij in The true principles uiteengezet - moest passend en 
functioneell zijn, en gebaseerd op redelijke uitgangspunten. Die principes 
goldenn ook voor de priesterkleding. De symboliek van versiering moest dui
delijkk zichtbaar en begrijpelijk zijn.2" In het boek waren veel voorbeelden 
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enn patronen van middeleeuwse gewaden opgenomen. Daarbij kon hij put
tenn uit de collectie van oudheden in Oscott, waar vele laatmiddeleeuwse 
kerkelijkee gewaden, uitgevoerd met goudstiksel en in de rijkste kleurscha
keringen,, werden bewaard.292 In het 'Glossarium' gaf Pugin ook voorbeel
denn van kerkelijk goud- en zilverwerk293 en besteedde hij aandacht aan de 
boeksierkunst.. Eerder had hij betoogd dat middeleeuwse verluchtingen en 
boekbandenn het beste bewijs vormden dat de protestanten ongelijk had
denn met hun bewering dat katholieken zich niet om de heilige geschriften 
bekommerden.294 4 

Volgenss Pugin bestond er een principieel verschil tussen kerkelijke en 
burgerlijkee architectuur. De waarheid van het geloof was immers niet ver
anderlijk,, en daarom konden architecten zich zonder bezwaar richten op de 
waree en onveranderlijke beginselen van de middeleeuwse kerkelijke bouw
kunst.. Maar met de 'natuurlijke constitutie van de maatschappij' was het 
anderss gesteld. Omdat de samenleving voortdurend veranderde, was het 
dwaasheidd om 'op basis van abstracte liefde voor de oudheid' nieuwe inzich
tenn in de constructie van bouwwerken af te keuren.295 Opnieuw betoonde 
hijj zich moderner dan hij zichzelf achtte. 

afb.. 17. Frontispies van Pugins An Apology for The Revival of Christian Architecture 
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Ookk voor sommige aspecten van het civiele leven gold dat zichtbare 
restauratiee van middeleeuwse tradities tot morele of sociale verbetering kon 
leiden.. In Alton, Staffordshire, ontwierp hij voor de graaf van Shrewsbury 
eenn gebouwencomplex, bestaande uit een school, kamers, een keuken, een 
kapell en een bibliotheek, met elkaar verbonden door een kloosterhof. Dit 
'Hospitall of St. John' kon plaats bieden aan twee priesters, zes kapelaans, 
eenn koster, twaalf broeders, een schoolmeester en talloze arme scholieren. 
Bovenn de poortingang stond een beeld van Johannes de Doper onder een 
baldakijn.. Op de binnenplaats pronkte een monumentaal stenen kruis. Deze 
'middeleeuwse'' fundatie achtte hij een geschikt alternatief voor de moderne 
gevangenissen,, waarin degenen die tot armoede waren veroordeeld aan hun 
lott werden overgelaten.296 Het 'hospitaal' was daarmee de concrete realisatie 
vann een ideaal waarvan hij de contouren al in Contrasts had geschetst. 

Naarr middeleeuws voorbeeld maakte Pugin ook schetsen voor univer
siteitscolleges,, zoals voor Balliol College in Oxford, dat door protestantse 
tegenstandd echter nooit ten uitvoer werd gebracht.297 In een van zijn vroegste 
werkenn had hij voorbeelden gegeven van middeleeuwse huizenbouw die in 
dee eigen tijd kon worden toegepast.298 Ook het interieur kon een bijdrage aan 
reügieuzee en morele verheffing leveren. Zo had hij weinig op met de 'pro
testantse'' familieportretten, waarbij moeder en oudste dochter het midden
gedeeltee vulde en vader met adelaarsblik de verrichtingen van de spelende 
kinderenn op de voorgrond volgde. Beter kon men een voorbeeld nemen 
aann schilderingen van oude tijden, toen de Verlosser of Onze-Lieve-Vrouw 
hett onbetwiste middelpunt vormde. Op zijpanelen waren de kinderen op 
volgordee van leeftijd knielend afgebeeld, met de ouders aan de uiteinden.299 

HetHet einde van een utopie 

Naa zijn 'Glossarium' publiceerde Pugin, mogelijk vanwege zijn werkzaam
hedenn voor het parlementsgebouw, enige tijd geen boeken meer. De laatste 
driee jaren van zijn leven gaf hij echter, met dezelfde intensiteit als aan het 
beginn van de jaren veertig, opnieuw allerlei studies in druk. 

Inn 1849 verscheen Floriated Ornament, een boek met veel voorbeelden 
vann loofwerk, die konden worden toegepast in de decoratieve kunsten. Vier 
jaarr tevoren was hij reeds aan deze studie begonnen.300 In Floriated Ornament 
ontvouwdee Pugin een naturalistische esthetica. Tot dan had hij het begrip 
'natuurlijk'' steeds als 'praktisch' opgevat. Nu schreef hij dat de 'werkelijke 
bronn van kunst de natuur is'. Die gedachte was bij hem opgekomen, toen 
hijj in het Antwerpse atelier van Francois Durlet een gipsen model van 
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eenn kapiteel had gezien. Hij verkeerde in de veronderstelling dat het een 
dertiende-eeuwss kapiteel betrof, maar Durlet vertrouwde hem toe dat hij 
hett zelf had vervaardigd op basis van gebladerte, dat hij in zijn tuin had 
aangetroffen. . 

'Hett gaf me een geheel nieuw idee van middeleeuws vakmanschap,' 
schreeff Pugin, 'en terwijl ik de zaak verder uitzocht, raakte ik er volledig 
vann overtuigd dat de middeleeuwers met het fijne loofwerk in gotische 
gebouwenn de natuur trachtten te benaderen.' Het was onzinnig om van 'go
tische'' blad- en bloemmotieven te spreken, aangezien al het loofwerk dat in 
middeleeuwsee gebouwen was toegepast, terug te vinden was in de natuur. 
Hett ging eenvoudigweg om de juiste bewerking en rangschikking van motie
ven.. De oude kunstenaars ordenden bloemen en gebladerte in geometrische 
figurenn en vulden hiermee de overgebleven ruimten. Maar moderne kun
stenaarsstenaars gaven, geheel in strijd met de bouwkundige constructie, een valse 
indrukk van diepte en reliëf. De natuur voorzag de middeleeuwse kunstenaar 
vann allerlei vormen en ideeën, en 'diezelfde onuitputtelijke bron' stond open 
voorr de hedendaagse kunstenaar. Deze had daarbij het voordeel dat hij over 
recentee botanische ontdekkingen kon beschikken. De mensheid kon welis
waarr de werken Gods, inzonderheid de 'natuurlijke lijnen van bladeren en 
bloemen'' niet overtreffen, wel kon zij trachten die vanuit ware beginselen te 
benaderen.301 1 

Bijj de vernieuwing van architectuur, decoratieve kunsten en liturgie 
probeerdee Pugin steeds de katholieke geestelijkheid aan zijn kant te krijgen. 
Datt was hem (en Phillipps en Shrewsbury) gelukt aan het begin van de jaren 
veertig,, toen de bisschoppen Walsh en Wiseman, ondanks kritiek van de 
Romeinsee Propaganda, uiteindelijk hun zegel hechtten aan zijn 'gotische' 
priestergewaden.. In die jaren had bisschop Baines van Western District ook 
zijnn kritiek op Pugins ontwerp van een gotische kapel voor Ushaw College in 
Durhamm ingetrokken, ondanks zijn voorkeur voor een imitatie van de Sint-
Pieter.3022 Maar aan het einde van de jaren veertig - toen met de verplaatsing 
vann Wiseman het zwaartepunt van Midland District verschoven was naar 
Londonn District - stonden de zaken er anders voor. 

Dee Engelse katholieke lekenelite had te maken gekregen met een toe
stroomm van Ierse geloofsgenoten die, ten gevolge van de hongersnoden in de 
jarenn 1845-1849, een onderkomen in Engeland hadden gezocht Overigens 
bouwdenn in Ierland protestanten aan het begin van de negentiende eeuw 
hunn kerken overwegend in gotische stijl en gaven katholieken de voorkeur 
aann een barokke uitvoering.303 Door de uitbreiding van het aantal Engelse 
bisschoppenn in 1840 en het herstel van de bisschoppelijke hiërachie tien jaar 
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later,, had de klerikale factie zich versterkt ten nadele van de katholieke le
kenaristocratie.. Ongetwijfeld kon de geestelijkee elite Pugins compromisloze 
enn polariserende opvattingen niet altijd waarderen, zeker niet in een klimaat 
waarr elk moment 'No Popery'-sentimenten de kop op konden steken. 

Inn 'romaniserende' kringen kwam Pugins katholicisme, dat zijn inspi
ratiee in de Engelse Middeleeuwen zocht, steeds meer onder vuur te liggen. 
Ironischh genoeg werden dergelijke geluiden vooral naar voren gebracht door 
voormaligee anglicanen als lohn Henry Newman, Frederick William Faber 
enn Wiliam George Ward, die in 1845 een overstap naar de katholieke Kerk 
haddenn gemaakt. De strijd tussen 'Engelse' katholieken - die in de woorden 
vann een van hun medestanders, de historicus Lingard, een transformatie van 
'Engelsenn in Romeinen' onwenselijk achtten304 - en 'nieuwe' bekeerlingen 
werdd op artistiek gebied uitgevochten door 'Gothicists' en 'Romanists'. 

Aann Shrewsbury schreef Phillipps dat de bekeerlingen een harde lijn 
volgdenn in politieke, rituele en doctrinaire kwesties.305 Tegenover Newman 
beklaagdee hij zich over het gedrag van Faber. Deze had hem en Pugin uit
gemaaktt voor 'Puseyites'. Ook waren zij beiden 'Gallicanen' genoemd.306 

Newmann antwoordde dat alles zo'n vaart niet liep. Veel bewondering had hij 
voorr Pugin. Niettemin maakte deze de fout om de leerstellingen van de gotiek 
opp één lijn te stellen met de artikelen van het geloof. Of anders gezegd: Pugin 
verwardee het geloof met een periode in de architectuur. 'De Middeleeuwen 
warenn niet identiek aan de eeuwen van het vroege christendom, en de huidige 
tijdd is niet dezelfde als die van de Middeleeuwen,' schreef Newman. 'Reviva
lism'' was tegengesteld aan de idee van ontwikkeling in de Kerk. Bouwkunst 
enn rituelen waren voortdurend aan verandering onderhevig. In het voorbij
gaann verklaarde Newman - die tien jaar daarvoor lid was geweest van de 
Oxfordd Society for Promoting the Study of Gothic Architecture307 - dat hij 
dee Camden Society altijd voor 'excessief' en 'onwerkelijk' had gehouden.308 

OokOok Wiseman liet zich niet onbetuigd. Kunst moest niet reproductief, 
maarr scheppend zijn. Het diende niet te gaan om 'een Saksische, middel
eeuwse,, gotische of Cinquecento-stifi, maar om een 'zuiver christelijke stijl'. 
Slechtss door meditatie en devotie kon men een school van religieuze kunste
naarss creëren. Met een 'antiquarische instelling' kwam men in elk geval niet 
veell verder.309 Met deze uitspraak en de bewering dat 'uiterlijkheden slechts 
eenn kwestie van smaak' waren, bracht hij Pugin in grote verlegenheid.310 

Ongetwijfeldd wilden Newman en Wiseman voorkomen dat de studie van 
middeleeuwsee liturgie en religieuze praktijken de nationale verschillen in de 
westersee christenheid zou vergroten, en de universaliteit van het christendom 
zouu ondermijnen. 
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Dee verschillen tussen beide partijen kwamen in een drietal kwesties 
tott uiting. De eerste kwestie had betrekking op de bouwstijl. In 1847 was 
Newmann toegetreden tot de postmiddeleeuwse orde der oratorianen. Vanuit 
Romee schreef hij Wiseman dat hij een oratorium in Birmingham wilde 
bouwen.. Het moest niet om een kerk of kapel gaan, maar om een bouwwerk 
voorr prediking en gezang. Newman dacht aan een 'schuur, zonder koorhek', 
enn voegde hieraan toe: 'Ik vrees dat ik Pugin zal laten schrikken.'311 

Enigee tijd later betrokken de oratorianen, met Newman als superieur, 
hunn huis Maryvale in Birmingham, waar zij leefden volgens de regel van 
Sann Filippo Neri. Faber, die tevoren in Rome toestemming had gekregen een 
St.. Wilfrid-congregatie te stichten, ontbond zijn gemeenschap en voegde 
zichh bij Newman. Al snel kwam het tot een conflict, waarna Faber een eigen 
oratoriumm in Londen stichtte. Beide gebedshuizen waren opgetrokken in 
eenn bouwstijl die allesbehalve gotisch was. 'Wat een verlaging van de gods
dienst,'' schreef Pugin aan Shrewsbury, 'Het is allemaal nog erger dan de 
socialisten.'3122 Phillipps schreef aan Montalembert dat de oratorianen een 
misplaatstee geestdrift voor de Heilige Stoel en transalpijnse praktijken had
den:: 'Zij kleineren de Middeleeuwen erger dan de meest fanatieke protestant 
zouu wensen.'313 Tegenover Phillipps sprak Pugin zijn teleurstelling uit over de 
voormaligee 'Oxford men'. Vóór hun bekering waren zij 'driemaal meer ka
tholiekk in hun opvattingen' geweest. Hij betreurde de classicistische stijl van 
hett oratorium en het verzet van de oratorianen tegen de oude kerkzang.314 

Dee tweede kwestie had betrekking op Pugins denkbeelden over de gre
goriaansee kerkzang. De aanval op zijn opvattingen was in gang gezet door 
dee RambleTy een katholiek periodiek, waarvan een andere bekeerling John 
Mooree Capes, vriend van Newman, in die jaren redacteur was.315 In de ka
tholiekee kerken van die dagen waren geregeld Mozart, Haydn, Zingarelli 
enn Rossini te horen. Reeds aan het begin van de jaren veertig had Pugin 
dee 'sublieme eenstemmige kerkzang' geprezen, 'de enige door de Kerk ge
sanctioneerdee muziek', die hij menigmaal had gehoord in de privé-kapel 
vann Phillipps de Lisle, de onvolprezen 'hersteller van anglo-katholieke oud-
heid'.31* * 

Phillippss had naar eigen zeggen de 'grandeur van de primitieve Kerk' 
voorr het eerst beleefd toen hij tijdens een bezoek aan Rome op de Aventijn 
dee monniken van Santa Sabina had horen zingen. In 1847 publiceerde hij een 
'Kleinn Graduale', een handboek voor de gregoriaanse kerkzang.317 Het was in 
dezee periode dat in Frankrijk de eerste delen verschenen van de Institutions 
LiturgiqueSyLiturgiqueSy geschreven door Prosper Guéranger, abt van Solesmes, waarin 
dezee onderzoek verrichte naar het gregoriaans.318 
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Muziekk behoorde volgens Pugin tot de voornaamste 'externe middelen' 
waarmeee vroomheid kon worden opgewekt. Diverse ontwerpen maakte hij 
voorr de ombouw van orgels.319 Dat deed hij in samenwerking met John 
Sutton,, op wiens advies hij was aangetrokken om de middeleeuwse kapel 
vann Jesus College in Cambridge te restaureren.320 Geen gelegenheid liet hij 
voorbijgaann om de modieuze kerkmuziek te hekelen. Verschrikkelijk had 
hijj zich geërgerd aan aanplakbiljetten, waarin de opening van een door 
jezuïetenn 'in de meest verschrikkelijke stijl' gestichte kerk te Hereford werd 
aangekondigd.3211 De ster van de dag was volgens het affiche niet de bisschop, 
maarr een cantatrice. Op het ritme van marsmuziek werden de geestelijken 
binnengehaaldd als soldaten in parade. In een pantomimespel moesten zij 
vervolgenss luisteren naar het gekras van vrouwenstemmen. Volgens Pugin 
konn niemand in ernst menen dat met dergelijke profanaties bekeringen tot 
standd werden gebracht. 'Waren de apostelen en missionarissen die Engeland 
bekeerdenn soms met fiedelaars gekomen om het volk over te halen hun 
prekenn bij te wonen?'322 

Eenn volstrekt dieptepunt was een bezoek aan de kathedraal van Keulen 
geweest.. Toen hij daar neerknielde, zag hij een handjevol geestelijken en een 
mengelmoess van mannen en vrouwen het koor betreden. Daarop hoorde hij 
hett stemmen van violen, waarna een dirigent in het gezelschap van opgedofte 
vrouwenn zijn opwachting maakte. 

Ikk waande me niet langer in een kathedraal, maar toehoorder bij een 
Concertt Musard of Jardin d'hiver! Nooit eerder voelde ik zo sterk het 
overwichtt van geluid boven de vorm. En architect die ikk ben, hoor ik 
tochh oneindig Üever plechtige gezangen in een lelijke kerk, dan dat ik 
rondloopp in de mooiste kathedraal, die onteerd wordt door duivelse 
fiedelaars.fiedelaars.323 323 

Dee Rambler probeerde Pugin in verlegenheid te brengen door te repliceren 
datt Fra Angelico engelen schilderde die viool speelden in de hemel. Pugin 
wass niet onder de indruk. Triomfantelijk verklaarde hij dat 'alle noten op de 
tekstrollenn zuiver gregoriaans' waren.324 

Inn hetzelfde artikel waarin hijj het relaas over de Keulse dom uit de doeken 
deed,, verzuchtte hij dat hij meer begrip ondervond van anglicaanse dan van 
katholiekee vrienden.325 

Inn zijn manifest An earnest appeal for the revival of the ancient plain song 
verweess Pugin naar een bijdrage in de Rambler waarin veranderingen voor de 
katholiekee eredienst ter sprake waren gebracht. Om de Kerk populairder te 
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maken,, moest volgens de nieuwste voorstellen de mis aan de tijdgeest worden 
aangepast.. 'Moet het Lied van Simeon, de hymne van Sint Ambrosius, 
dee lofzang op onze Heilige Maagd,' schreef Pugin, 'plaats maken voor de 
rijmelarijj en poëtische gemoedsuitstortingen van een paar individuen, wier 
principess hen regelrecht naar Genève hadden moeten leiden?' Zelfs het Book 
ofof Common Prayer was meer in overeenstemming met de katholieke traditie. 
Diee vaststelling verklaarde de felheid van zijn betoog. Want wanneer het 
gezagg van de traditie in twijfel werd getrokken, waren ook de grondslagen 
vann Pugins antiquarische program niet langer vanzelfsprekend. 

Muziekk van Mozart en Haydn, ging hij voort, paste bij de op balzalen 
gelijkendee kapellen van de voorgaande eeuw. Maar in plaats van 'galerijen 
waarr ingehuurde muzikanten, meest ongelovigen en ketters, een perfor-
mancemance gaven', moest weer worden gezongen vanaf het koor. Eertijds zongen 
geestelijken,, geassisteerd door vrome leken, terwijl het kerkvolk unisono 
antwoordde.. De mystiek van het gregoriaans was onverbrekelijk verbonden 
mett de symboliek en eenvoud van de ware christelijke architectuur. Aan het 
slott van zijn manifest sprak Pugin de hoop uit dat de soutane zou terugke
renn naar de muziek, die ooit volledig was geautoriseerd door de Kerk van 
Rome.326 6 

Dee derde en laatste kwestie waarin Pugin zich moest verdedigen, had 
betrekkingg op de koorafsluitingen.327 Ook in deze aangelegenheid was hij 
heftigg aangevallen door de Rambler. Aanleiding was de inwijding van St. 
Georgee in Londen in 1848. Een anonymus had in het periodiek geschreven 
datt het oksaal met kruisbeeld in deze kerk 'theologisch en bouwkundig' in 
tegenspraakk was met de traditie.328 

Dee kwestie verdeelde de katholieke gemeenschap in 'screenites' en 'anti-
screenites'.. Tot de laatste groep bekende zich William George Ward, evenals 
Newmann een tot het katholicisme bekeerde Tractarian. Pugin beschouwde 
hemm als hoofd van de 'anti-screen men'.329 Ook Faber en Newman schaar
denn zich bij de tegenstanders.330 De laatste had kritiek op de door Pugin 
geplaatstee koorhekken in de kerk van Fulham. De 'sereens' waren volgens 
Newmann zo monumentaal dat de mis evengoed in de sacristie kon worden 
gecelebreerd.3311 Tot woede van Pugin werd een dag voor de inwijding het 
koorhekk gesloopt.332 In de gedachtegang van de Rambler was Pugin een sym
pathisantt van de Puseyites en hadden koorhekken bovenal een anglicaanse 
connotatie.333 3 

All in zijn vroegste publicaties toonde Pugin belangstelling voor afschei
dingenn van sacrale gedeelten. Die belangstelling was in belangrijke mate 
bepaaldd door zijn verontwaardiging over de 'profanatie van het koor' in 
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protestantsee kerken. In 1838 beschreef hij het jubee van de benedictijnen
abdijj Saint-Ouen in Rouen, dat eerst door protestanten en vervolgens door 
revolutionairenn was beschadigd.334 Hetzelfde jaar liet hij zijn licht schijnen 
overr de laatmiddeleeuwse Laurentiuskerk in Neurenberg. Hier was boven 
eenn open koorhek een monumentaal crucifix opgehangen, waardoor het 
kerkvolkk op indrukwekkende en stichtende wijze getuige was van het lijden 
vann de Verlosser.335 

Reedss in 1841 maakte hij bekend een boek te willen schrijven over de ge
schiedeniss van de 'rood lofts'.336 Het plan bleef geruime tijd liggen. Maar de 
kwestiee bleef hem ter harte gaan. Onbegrijpelijk vond hij het dat sommige 
katholiekenn deze afscheidingen afkeurden. Het deed hem denken aan de 
fabell van de houthakker die de bomen om een handvat voor zijn bijl vroeg. 
Toenn hij het eenmaal had gekregen, velde hij ze zonder pardon. Als de koor
afsluitingenn werden opgeruimd, zouden koor, apsis en kapellen als vanzelf 
volgen.. En degenen die het gebroken licht van de koorhekken onverdraaglijk 
vonden,, moesten consequent zijn. Zij dienden dan ook pilaren, transepten, 
cryptee en alles wat het zicht op het koor belemmerde, te verwijderen. Dan 
zouu van het kerkgebouw niet veel meer overblijven.337 

Eenn jaar voor zijn dood verscheen A Treatise on Chancel Screens and Rood 
Lofts.Lofts.3333**  Thiers en Moléon waren zijn belangrijkste bronnen. 

Opp de eerste bladzijden maakte hij meteen het belang van het onder
werpp duidelijk. De kwestie van de koorafsluitingen ging niet over smaak 
off stijl, maar raakte aan de vitale principes van het geloof. Koorafslui
tingenn waren immers vast onderdeel geweest van alle katholieke godshui
zen,, of die nu waren gebouwd in Byzantijnse, Saksische, Normandische 
off gotische stijl. De discussie over koorhekken en oksalen was reeds aan 
hett einde van de achttiende eeuw gevoerd, toen bij de Franse geestelijk
heidd 'een verachtelijke mentaliteit van moderne innovatie' de kop opstak. 
Diee mentaliteit was uiteindelijk schadelijker gebleken dan de razernij van 
calvinistenn en hugenoten, die de inrichting van het kerkgebouw tenminste 
onveranderdd hadden gelaten. Bij protestanten was de eredienst een 'hearing 
service'' in de landstaal geworden. Altaren waren naar de ingang van het 
koorr verplaatst opdat de kerkgangers de predikant beter konden horen. In 
hett moderne katholicisme was het 'all-seeing principle' overheersend ge
worden.. Dat was in de grond een absurd beginsel. Want als de gelovigen 
alless wilden zien, kon 'het grondvlak beter worden opgehoogd als een amfi
theater'. . 

Sacralee afscheidingen hadden volgens Pugin een 'natuurlijke' en symbo
lischee functie. Aangezien de gelovigen geen toegang hadden tot de heilige 
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ruimten,, was het 'natuurlijk' om die van een omheining te voorzien. En 
inn kloosterkerken werden monniken bij hun rituele samenzijn aldus niet 
onnodigg afgeleid door kerkgangers. Afscheidingen hadden ook symbolische 
betekenissen.. Zij leerden de gelovigen eerbied te hebben voor 'de zetel der 
heiligee mysterieën' en door het monumentale kruis, stichtende teksten en 
beeldenn op de oksalen leerden zij te bidden in nederigheid. 

Belangrijkstee onderdeel van Pugins Treatise was het historisch exposé, 
waarmeee hij de opstelling van 'screens' in hedendaagse kerkgebouwen wilde 
rechtvaardigen.. Al vanaf de tijd van Constantijn de Grote, betoogde hij, 
wass het koor omheind door een 'open screen' ofwel open koorhek. Veel 
moeitee getroostte hij zich aan te tonen dat afscheidingen al voorkwamen 
inn het oude Rome, 'de fontein van waaruit de waarheid naar andere delen 
vann het christendom vloeide'. Hierbij baseerde hij zich vooral op Ciampini's 
'Oudee monumenten' en 'Heilige gebouwen opgericht vanaf Constantijn 
dee Grote', en op Carolo Fontana's 'Vaticaanse tempel*. In de oude Sint-
Pietersbasiliekk was het altaar afgezonderd van het middenschip door een 
dubbelee marmeren muur, waarop zich twaalf porfieren zuilen bevonden 
(afb.. 18). Vindingrijk voegde hij hieraan toe: 'Als we de details uit deze 
vroegee periode accepteren, hebben we van doen met een perfect exemplaar 
vann een koorhek in spitsbogenstijl - bouw de twaalf zuilen om tot pijlers, 
verhoogg ze met bogen, bedek ze met een houten sierwerk, en we hebben een 
werkk van de Middeleeuwen.'339 

Openn koorhekken kwamen in alle parochiekerken voor. In Duitsland, 
Vlaanderenn en Noord-Europa waren zij doorgaans van metaal, in Engeland 
enn Frankrijk van steen en hout, en in Italië en Zuid-Europa van marmer en 
metaal. . 

Inn klooster- en kapittelkerken stonden, vooral vanaf de twaalfde eeuw, 
'closee sereens' of dichte koorhekken opgesteld, die het zicht op het koor 
benamen.. Dikwijls werden dan altaren vóór de omheining geplaatst, zodat 
dee gelovigen in het kerkschip de mis konden volgen. 

Vann hoge ouderom waren de 'rood lofts', oksalen of jubees. In de Haghia 
Sophiaa werden de keizers op deze plaats gekroond. Bij dezelfde plechtigheid 
beklommenn de Frankische koningen het jubee van de kathedraal te Reims. 
Tott zijn spijt had hij overigens moeten vaststellen dat de galerij boven de 
koorafsluitingg van de Sint-Baafs in Gent op zon- en feestdagen was gevuld 
mett 'fiedelaars'.340 

Inn het uitvoerige middendeel van zijn boek behandelde Pugin een groot 
aantall 'screens' die te zien waren in Duitsland, de Nederlanden (waaron
derr de Bavokerk te Haarlem), Frankrijk, Spanje, Noorwegen en Engeland. 
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Hiernaa gaf hij verschillende historische voorbeelden van calvinistisch, hei
dens,, revolutionair en modern katholiek 'ambonoclasme', een begrip dat hij 
aann Thiers ontleende. 

Uitt zijn onderzoekingen was naar voren gekomen dat de ergste verwoes
tingenn van katholieke gebouwen en ornamentiek niet op rekening kwam van 
dee protestanten, maar van 'degenen die opgevoed waren in het oude geloof'. 
Opp de schouders van de katholieke leiders in Engeland rustte daarom een 
grotee verantwoordelijkheid. Bij het herstel van de kerkelijke architectuur van 
dee Middeleeuwen mochten zij nochtans kleine aanpassingen aanbrengen. 

afb.. 18. Pugin, Koorhek in de oude Sint-Pieter te Rome 
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Zoo was het wenselijk dat met het oog op de eredienst in kathedrale kerken 
open,, en geen dichte, hekwerken werden geplaatst. In de oude kathedralen, 
voegdee Pugin ter verdediging van de middeleeuwse kathedralenbouwers toe, 
stondenn 'close sereens' alleen opgesteld, als het kerkgebouw was gereserveerd 
voorr de koordiensten van kanunniken. 

InIn zowel de kwestie van de kerkbouw, de kerkmuziek als de koorafslui
tingenn laakte Pugin katholieken die het niet zo nauw namen met de traditie. 
Terzelfderr tijd riep hij de katholieke leiders op niet te veel concessies te doen 
aann de tijdgeest. Zij dienden zich te laten leiden door ware principes. Die op
roepp werd actueler toen in 1850 de bisschoppelijke hiërarchie werd hersteld. 
Dee acht apostoÜsche vicariaten werden vervangen door een aartsbisdom 
mett twaalf bisdommen. Wiseman werd vanwege het voortijdig overlijden 
vann Walsh, benoemd tot aartsbisschop. Shrewsbury was teleurgesteld dat 
lekenn buiten de voorbereidingen waren gehouden. Verder vreesde hij dat de 
lageree geestelijkheid rechteloos zou worden.341 

Inn een pamflet, gericht aan zijn plaatsgenoten in Ramsgate, gaf Pugin zijn 
visiee op de nieuwe ontwikkelingen. Dat de dagen van de staatsgodsdiensten 
warenn geteld, schreef hij, was een zegen. Voor zowel de protestantse als 
katholiekee kerken gold dat zij zonder staatsbemoeienis tot grotere zuiverheid 
kondenn komen.342 

Dezee gedachte werkte hij historisch uit in zijn laatste boek, An earnest 
addressaddress on the establishment of the hierarchy. Met dit werk wilde hij naar eigen 
zeggenn een toenadering tussen katholieken en protestanten bevorderen. 
Evenalss in zijn eerste boek Contrasts betoogde hij dat de Reformatie geen 
nationalee en 'doctrinaire' beweging was geweest. Het volk was verraden door 
dee geestelijkheid die haar kerkelijke macht had afgestaan aan de koning. De 
staatt had vervolgens steeds meer protestantse geloofsartikelen opgelegd aan 
hett Engelse volk. De luimen van de soeverein bepaalden de religie van zijn 
onderdanen.3433 Daarom was het onbegrijpelijk dat vooraanstaande lieden 
uitt Oxford een gedenkteken hadden opgericht voor een slippendrager als 
Cranmer.. Maar ook katholieken gaven een vals beeld van het verleden. 

Alless van vóór de tijd van de Reformatie zagen en beschreven zij als 
eenn soort Utopia. Enkel lieflijke weiden, gelukkige boeren, vrolijk En
gelandd - als Cobbett schreef. Het brood was er goedkoop, vlees kostte 
niets,, en overal waren heilige monniken, overal heilige priesters -
iedereenn was heilig. Er heerste slechts liefdadigheid, gastvrijheid en 
eenheidd in de dagen dat iedereen katholiek was. Ook ik geloofde ooit 
inn dat Utopia. Maar wanneer die voorstelling wordt getoetst aan harde 
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feitenn en de geschiedenis, blijft van die droom niets over. De katholieke 
religiee was in Engeland, evenals in andere landen, gebaseerd op een 
politiekk systeem dat barbaars was. De mensen, de zeden, de tradities -
zee waren alle even barbaars. Daarom was het zuivere katholieke geloof 
vanaff het begin, althans in wereldse aangelegenheden, vermengd met 
barbarij.. Zonder twijfel ging de verovering door de Normandische ko
ningenn vergezeld van de grootst mogelijke barbarij en onrechtvaardig
heid.. Elk redelijk mens zal beseffen dat de katholieke godsdienst zich 
voorr enorme moeilijkheden zag gesteld. In zo'n staat en maatschappij 
moestt hij zijn positie bewaren en tegelijk de waarheid handhaven.344 

Inn de Middeleeuwen verdwenen de kerkelijke inkomsten in de koninklijke 
schatkist.. Al deze wantoestanden maakten begrijpelijk dat lang vóór de 
Hervormingg behoefte aan hervorming bestond. De zogenoemde Reformatie 
wass in feite niets anders dan een legalisering van bestaande staatsmisbruiken. 

Hett beeld van zowel de duistere als utopische Middeleeuwen kwam niet 
overeenn met de werkelijkheid. Die constatering liet het volle licht vallen 
opp de ware oorzaak voor de teloorgang van de religie. Door de onderge
schiktheidd van de godsdienst aan de staat en van de geestelijkheid aan de 
burgerlijkee macht, was het geloof in verval geraakt. Daaraan was met de 
Reformatiee geen verandering gekomen. Daarom was het recente herstel van 
dee bisschoppelijke hiërarchie - 'de eerste vrije hiërarchie sinds de apostoli
schee tijd, geschapen onder een monarchie' - een mijlpaal in de geschiedenis. 
Dee katholieke Kerk was voor het eerst op vrije beginselen gegrondvest. Zij 
wildee allesbehalve een terugkeer naar de wereldlijke macht die zij in de Mid
deleeuwenn genoot. Gepassioneerde missionarissen hadden er inmiddels de 
plaatss ingenomen van spilzieke pastoors en commendataire abten. En de 
geestelijkheidd restaureerde langzaamaan de lang verwaarloosde architectuur 
vann het christendom. 

Inn de slotzinnen sprak Pugin de hoop uit dat het herstel van de hiërarchie 
dee herleving van de ware architectuur zou bevorderen. Want met An earnest 
addressaddress beoogde hij bovenal zijn kunstzinnig program veilig te stellen. Door 
zijnn kritiek op de wereldse aspecten van het middeleeuwse katholicisme en de 
'tiranniee van de staat', die de voortgang van katholicisme én protestantisme 
haddenn gehinderd, konden beide partijen zich laven aan een zuiverder bron. 
Nuu de Kerk zich in wereldlijk opzicht voorgoed had losgemaakt van haar 
middeleeuwsee erfenis, kon zij zich in vrijheid richten op haar spirituele en 
artistiekee traditie, en die wortelde voor zowel katholieken als anglicanen in 
dee Middeleeuwen.345 
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JozefJozef Thijm en de neogotiek 

InIn 1861 schreef de in Brugge gevestigde Engelse oudheidkundige en liturgist 
Jamess Weale aan zijn Nederlandse vriend Jozef Alberdingk Thijm: 'Mijn 
vrouww is op 21 september teruggekeerd uit Londen. De gravure van een 
portrett van Pugin, waarom U mij verzocht, was uitverkocht. Men kan het 
enkell nog in antiquariaten aantreffen. Mijn vrouw heeft er helaas geen 
kunnenn bemachtigen. De eerstvolgende keer dat ik naar Londen zal afreizen, 
zall ik U er een proberen te bezorgen.'346 

Thijmm verzamelde zijn leven lang portretten. Zo was hij in het bezit van 
eenn tweetal gravures van Muratori.347 Weale, een katholieke bekeerling, ge
dooptt in Pugins kathedraal Saint George te Londen, had Thijm drie jaar 
tevorenn ontmoet op een Congres artistique et archéologique, georganiseerd 
doorr de Gentse Société des Beaux-Arts. Weale had er gesproken over he
dendaagss vandalisme en de verwaarlozing van middeleeuwse kunstschatten. 
Mett zijn 'britsch-galHsche welsprekendheid' had hij diepe indruk op Thijm 
gemaakt.3488 Deze had hem de suggestie gedaan een vereniging op te richten 
terr bevordering van de christelijke kunst.349 

Hett idee zou Weale niet loslaten. In de brief waarin het portret van Pugin 
terr sprake kwam, schreef de Engelse oudheidkundige dat hem vooralsnog 
dee tijd ontbrak na te denken 'over onze kleine sociëteit'. In 1863 was het 
echterr zover. In Maastricht werd naar model van de Ecdesiological Society, 
voorheenn Cambridge Camden Society, het Gilde van Sint-Thomas en Sint-
Lucass opgericht. Volgens de statuten betrof het 'een vereniging voor de 
studiee van christelijke oudheden en de verspreiding van de ware beginselen 
vann christelijke kunst'. Bij de stichtingsvergadering waren onder anderen de 
Nederlandsee architect Pierre Cuypers en de in Kortrijk geboren architect 
enn decoratief ontwerper Jean-Baptiste Bethune aanwezig. Thijm, die in 
Maastrichtt overigens niet van de partij was, werd vice-voorzitter van het 
gezelschap.. Hij en Cuypers lieten in de beginjaren echter niets van zich horen, 
mogelijkk omdat Weale op de eerste vergadering kritiek op de Nederlandse 
architectt had geuit.350 

Jaarlijkss gaf het Gilde een bulletin uit. Daarnaast wilden de leden door 
middell van reizen naar binnen- en buitenland de internationale contacten 
verstevigen.. Weale en andere leden van het Gilde gaven meteen hun mede
werkingg aan een tentoonstelling van christelijke kunst die in Mechelen op 
stapell stond. Het idee hiervoor kwam van de priester Jan Willem Brouwers, 
vriendd van Thijm en in die jaren redacteur van De Tijd.351 Bij de voorberei
dingenn nam Weale contact op met Daniel Rock, oude bekende van Pugin.352 
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Rockk had recentelijk een expositie van christelijke kunst in het museum van 
Southh Kensington georganiseerd, waar ontwerpen van Pugin te zien waren 
geweest.. Tekeningen van Pugin zouden ook een plaats krijgen op de ten
toonstellingg te Mechelen.353 Weale adviseerde Thijm om in contact te treden 
mett Rock.354 Ook deelde hij de Nederlandse literator mee dat hij een boek 
wildee publiceren onder de titel 'Contrasten'. Hierin wilde hij een vergelij
kingg maken tussen onder meer kelken, schilderijen, monumenten, epitafen, 
gebedenboekenn uit Middeleeuwen en Renaissance, om op die wijze de supe
rioriteitt van de Middeleeuwen tegenover het heden aan te tonen. Dit boek 
zouu nooit verschijnen.355 Diverse malen zou Weale trouwens een bijdrage 
leverenn aan Thijms periodiek De Dietsche Warande. 

Voorall via de Engelse kolonie in Brugge - 'de meest religieuze stad van 
dee wereld'356 - kreeg Pugin bekendheid op het Europese vasteland. In de 
bibliotheekk van Thijm bevond zich een boek van de in Brugge gevestigde 
Engelsee architect Thomas Harper King, in 1850 gepubliceerd onder de ti
tell Les Vrais Principes de Varchitecture ogivale ou chrétienne.357 Het betrof 
eenn uitvoerige anthologie van in het Frans vertaalde geschriften van Pu
gin,, enigszins bewerkt door King, die bovendien een uitgebreide inleiding 
schreef.. Waarschijnlijk bezat Thijm geen van de oorspronkelijke werken van 
Pugin.3588 Kings bloemlezing was hoofdzakelijk samengesteld uit The true 
principles,principles, An Apology for The Revival, The present state en Contrasts. Opge
nomenn waren ook Pugins tekeningen voor orgelkasten, afgedrukt in Suttons 
ShortShort account of organs. King voegde diverse nieuwe illustraties toe. In de in
leidingg benadrukte hij - in navolging van Pugin, Montalembert en Rio - het 
verbandd tussen christelijke kunst en christelijke moraal. 'De christelijke of 
gotischee kunst is de enige stijl die wij katholieke christenen mogen gebruiken 
omm op rationele wijze onze kerken te bouwen.' In zowel godsdienst als kunst 
gingg het om waarheid. Daarom mochten monumenten nooit uit pittoreske 
elementenn worden opgebouwd en waren bijvoorbeeld marmerimitaties op 
houtt uit den boze.359 

Onbetwistee spil van de Belgische neogotische beweging was Bethune, 
mett wie Thijm zeker vanaf i860 correspondeerde,360 en die door Weale de 
'Belgischee Pugin' werd genoemd. Reeds op twintigjarige leeftijd had Be
thunee van de Engelsman George Mann prenten van Pugin ten geschenke 
gekregen.. In het gezelschap van Mann bezocht hij in de jaren 1842-1843 
Engeland,, waar hij Pugin, Hardman en ook Wiseman ontmoette. Bethu-
ness eerste ontwerp, de Onze-Lieve-Vrouwe van MÜanenkapel in Zwevegem 
(1846-1847),, was geïnspireerd op de kerkgebouwen uit Pugins beginperio
de.. Andere Puginiaanse creaties van Bethune waren de kloostercomplexen 
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inn Vyvekapelle en Maredsous. Evenals Pugin koos Bethune een groep van 
vakliedenn uit, die hij persoonlijk inwijdde in de middeleeuwse technieken. 
Hardmann hielp Bethune overigens bij het opzetten van een werkplaats voor 
glasschilderkunst.3611 Toen Pugin in 1850 het Memlingmuseum in Brugge 
bezocht,bezocht, had hij tevoren zijn komst bij Bethune aangekondigd.362 Op aan
radenn van King reisde de Belgische architect hetzelfde jaar opnieuw af naar 
Engeland.. Tijdens deze rondreis bezichtigde hij Pugins Middeleeuwse Hof 
opp de Wereldtentoonstelling.363 

Eenn belangrijke medestander vond Bethune in de Brugse bisschop Jean-
Baptistee Malou, die gedurende zijn studietijd in Rome vriendschap had 
geslotenn met Wiseman. Ook Malou kende Pugin persoonlijk In 1848 had 
hijj hem (en King) ontmoet bij de consecratie van Saint George in Lon
den.. Bij zijn bisschopswijding een jaar later droeg hij priestergewaden naar 
ontwerpp van Pugin.364 Thijm, die meermalen artikelen over priesterkleding 
zouu publiceren, stond in verbinding met Louis Grosse, die in zijn Brugse 
atelierr kerkgewaden vervaardigde volgens de principes van Pugins 'Glossa
rium'.3655 Ondanks het ultramontaanse karaktervan de Belgische neogotische 
bewegingg toonde Rome ook hier haar reserves. In 1863 bracht de Belgische 
nuntiuss een negatief advies uit inzake een mogelijke toekenning van de titel 
'Romeins'' graaf aan Bethune. De nuntius omschreef Bethune als een bevor
deraarr van de neogotiek en voegde eraan toe dat 'dergelijke nieuwigheid de 
Heiligee Stoel niet behaagde'.366 

Mogelijkk kende de Nederlandse architect Pierre Cuypers - Thijms zwa
gerr en geestverwant - Pugin al vanaf zijn studiejaren aan de Academie te 
Antwerpenn (1844-1849). Aan deze instelling kregen de studenten in elk geval 
ookk onderricht in 'composition gothique'.367 In de oudheidkundige biblio
theekk van deze instelling bevonden zich hoogstwaarschijnlijk werken van 
dee Engelse architect. Dat Cuypers in zijn vroege loopbaan doelbewust het 
voorbeeldd van Pugin volgde, wordt misschien bevestigd door een portret 
vann de Nederlandse architect, geschilderd door zijn broer Frans in 1853, dat 
geïnspireerdd lijkt op het frontispies van het door beide Pugins uitgegeven 
boekwerkk Examples ofgothic architecture. De werkplaats van Cuypers en de 
textielfabrikantt en handelaar in kerkbenodigdheden Francois Stoltzenberg 
inn Roermond was ontworpen naar het model van de 'Hotels Anciens et 
Modernes'' uit Kings bloemlezing van Pugin.368 Thijm omschreef het ate
lierr als een bouwloods, gebouwd in de burgerstijl van Karel de Stoute.369 

Inn navolging van Pugin bouwde Cuypers naar lokale traditie opgetrokken 
'middeleeuwse'' parochiekerken.370 Cuypers en Thijm ontdekten Pugin on
afhankelijkk van elkaar. In 1854 begon hun briefwisseling. 
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Thijmss toewijding aan de neogotische zaak bracht hem - behalve met 
Weale,, Bethune en Cuypers - ook in contact met August Reichensperger. Ze
kerr vanaf 1854 stond Thijm met hem in correspondentie.371 Reichensperger, 
evenalss Görres afkomstig uit Koblenz, was naar eigen zeggen onder invloed 
vann Görres' Athanasius teruggekeerd tot de katholieke Kerk.372 Reichensper-
gerss Die christlich-germanische Baukunst van 1845 was in belangrijke mate 
gebaseerdd op Pugins geschriften, vooral op diens The true principles. In de 
BaukunstBaukunst schreef hij steeds weer over doelmatigheid, waarheid, eerlijkheid, 
waree beginselen, en keerde hij zich tegen schijn, heidendom en eclecticisme 
inn de kunst. Evenals Pugin bestreed hij de scheiding tussen handwerk en 
kunst.. In de derde druk van het boek noteerde Reichensperger in het voor
bijgaann dat Thijm met zijn tijdschrift De Dietsche Warande in de voetsporen 
wass getreden van Montalembert en Pugin.373 

Inn 1846 had Reichensperger een rondreis door Engeland gemaakt. Pugin 
troff hij bij die gelegenheid niet aan in diens huis in Ramsgate, en waarschijn
lijkk ook niet in Cheadle, waar Reichensperger de inwijding van Saint Giles 
bijwoonde.. Wellicht liep hij Pugin ook mis tijdens een latere reis, toen hij 
dee Wereldtentoonstelling bezocht.374 De invloed van het Middeleeuwse Hof 
toondee zich in Reichenspergers opvattingen over Gesamtkunst in zijn Finger-
zeigezeige aufdem Gebiete der kirchlichen Kunst (1854). Hierin maakte hij duide
lijkk dat alle aspecten van kunst ontleend moesten worden aan middeleeuwse 
principes.3755 Het boek was voorzien van een glossarium en afbeeldingen 
vann bouwkundige onderdelen, decoratieve patronen, kerkelijk meubilair en 
gewijdd vaatwerk. De moderne beginselloosheid in de kunst, schreef Rei
chensperger,, was een vergrijp tegen de waarheid en de geschiedenis.376 Zijn 
bewonderingg voor Pugin en diens opvattingen over koorafsluitingen ging zo 
verr dat hij ook in Duitsland een 'screen controversy' moest voeren. Evenals 
zijnn inspirator haalde hij hierbij bakzeil. 

Opp theoretisch vlak kwam Pugins invloed in Duitsland verder tot uit
drukkingg in de geschriften van Georg Gottlob Ungewitter, die vooral onder 
dee indruk was van Pugins The true principles, Gothic Furniture in the style 
ofof the 15th century en Floriated Ornament?71 Naar aanleiding van een door 
Ungewitterr uitgegeven gotisch voorbeeldenboek schreef Thijm: 'Reichens
pergerss kunstbeginselen zijn mijne beginselen.'378 

Inn het laatste kwart van de jaren veertig was Pugin in elk geval bekend 
bijj de Nederlandse katholieke veelschrijver en voormalig vrijmetselaar Jan 
Wap.. In eenzelfde jaargang van de Nederlandsche Kunstspiegel waarin ook 
Thijmm publiceerde, schreef Wap over christelijke kunst, waarbij hij melding 
maaktee van Pugins The true principles en An Apology for The Revival?79 
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Voorr zover valt na te gaan, was Thijm vooral via Adolphe Napoléon 
Didronn vertrouwd geraakt met Pugins werken. De Franse oudheidkundige 
correspondeerdee zeker vanaf 1842 met Pugin. Samen met Reichensperger had 
hijj de inwijding van Saint Giles bijgewoond. In zijn Annates Archéologiques 
werdd de Britse architect geregeld geciteerd. De oudst bewaard gebleven 
brievenn van Didron aan Thijm dateren van 1852, het sterfjaar van Pugin. In 
datt jaar vroeg hij Thijm of deze in de Annates Archéologiques een bijdrage 
wildee leveren over kunst en archeologie in Nederland, zoals Reichensperger 
datt eerder had gedaan voor het Rijnland.380 Het artikel zou twee jaar later 
verschijnen. . 

Inn deze verhandeling kapittelde Thijm de recente restauraties aan de 
domm te Utrecht. In plaats van bouwheren uit de dertiende eeuw na te volgen, 
haddenn de architecten ruim baan gegeven aan hun fantasie. Dat had slechts 
eenn verkeerde 'moderne gotiek' opgeleverd, 'waarvan Pugin in zijn mooie 
boekk voorbeelden heeft gegeven'. Sedert de dagen van Renaissance en Her
vormingg bestond, aldus Thijm, in Nederland onredelijke antipathie jegens 
dee Middeleeuwen. Enkel in de letterkunde was hieraan recentelijk, dankzij 
Jonckbloet,, De Vries, Van Lennep en Bakhuizen (!), een einde gekomen.381 

InIn Thijms voorkeur voor de dertiende eeuw verraadde zich Franse invloed 
-- ongetwijfeld tot volle tevredenheid van Didron.382 Thijm achtte trouwens 
ookk het Nederlands van die eeuw mooier, rijker en welluidender dan de taal 
vann de zeventiende of negentiende eeuw.383 

Mett de middeleeuwse bouwkunst stond Thijm hetzelfde voor ogen als 
mett de middelnederlandse letterkunde. Door lectuur van (neo) middel
eeuwsee verhalen, evenals door aanschouwing van (neo)gotische bouwwer
kenn zou de mensheid zich godsdienstig, moreel en maatschappelijk kunnen 
verbeteren.. Onvoorwaardelijk geloof had hij in de heilzame uitwerking van 
kunstwerken. . 

Dee kracht der toekomstige maatschappij zal uit het volk geboren moe
tenn worden. Dat volk worde dan niet overgelaten aan de plotselinge 
indrukkenn van het oogenblik - maar betoone zich bereid en gericht 
doorr zijne geschiedenis: voed dat volk dan met de geschiedenis: geen 
beteree waarborg voor maatschappelijke orde, dan de steun van een 
nogg sprekend verleden.384 

Enn aan Guido Gezelle schreef hij: Vaak heeft een schoone ogivale boog of een 
schoonn stichtend xm eeuwsch beeld warmer tot het ontvankelijk gemoed 
gesprokenn dan [... ] de vermaningen der door niemant betwiste zedeleer'.385 
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InIn kennis van de Nederlandse architectuur zag hij voorts 'een krachtig 
middell ter bevordering van de Nederlandsche nationaliteit'.386 Het kwam er
opp aan de traditie levend te houden.387 Die taakstelling moesten trouwens ook 
dee wetenschappelijke historici niet vergeten.388 Nog op hoge leeftijd hekelde 
Thijmm het geschiedenisonderwijs, waar het slechts om 'jaarcijfers' ging. 
Jaartallen,, zo moest hij tot zijn spijt vaststellen, waren voor de scholieren 
'geenn kleurrijke uitdrukking van gebeurtenissen, maar etiketten, waar de 
bleekee feiten in hare eenvormigheid, als de flesschen in een apotheek, achter 
wechschuilen'.. In dit verband haalde hij Reichensperger aan die zich altijd 
tegenn het 'aristokratisme in de kunst' had gekeerd. De Duitse geleerde vond 
datdat kunst niet elitair, duur of'schlabonenmassig' mocht zijn.389 

Thijmss eerste bijdragen over de bouwkunst verschenen in de j aren veertig, 
toenn in Nederland het publieke debat over de architectuur een aanvang nam. 
InIn een van zijn eerste gedichten, 'Kunstverval', betoogde hij dat kunst niet 
enkell gebaseerd moest zijn op de rede, maar ook op geloof.390 Die gedachte 
werktee hij uit in een bespreking van Jacob van Lenneps leerdicht 'De bouw
kunst'.. Thijm bekritiseerde dit geschrift omdat het getuigde van een materia
listischee en utilistische visie op de bouwkunst. De oorsprong van de kunst lag 
volgenss de recensent 'in het hart, in 's menschen gevoelvermogen'. Voor het 
eerstt sprak hij zich hier uit ten gunste van de gotiek. Hij wraakte het door Van 
Lennepp gepropageerde nuttigheidsbeginsel, dat de gotiek vanwege de deco
ratievee overvloed schijnbaar overbodig maakte.391 Ook liet hij zich uit over de 
neogotischee interessen van Willem n.392 De stoel waarop deze zat bij zijn in
huldigingg als koning, was overigens gemaakt naar een ontwerp van Pugin.393 

Weinigg waardering kon Thijm opbrengen voor Willems bouwprojecten, 
vanwegee de 'liberaliteit zijns hoogen bouwheers'. Beter zou deze er aan doen 
dee middeleeuwse Ridderzaal, die als Loterijzaal bekendstond, te restaureren. 

Maarr wat vooralsnog ontbrak, meende Thijm, was een samenhangende 
theoriee over de (neo)gotiek.394 Ook Daniël David Büchler, eerste voorzitter 
vann de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, had in een publicatie 
niett de vereiste theoretische diepgang weten te bereiken. Wel onderschreef 
Thijmm diens visie dat de Hervorming nadelig op de ontwikkeling van de 
bouwkunstt had gewerkt.395 

Eenn theoretische bijdrage leverde Thijm zelf in een opstel over de 'kom-
pozitie'' in de bouwkunst, dat hij later enigszins bewerkt zou opnemen in 
OverOver de kompozitie in de kunst, opgedragen aan Didron en Reichensperger.396 

Voorall in Frankrijk, zo gaf hij te kennen, had het kunstbegrip vorderingen 
gemaakt.. Daarbij had 'het meer vertrouwd raken met de vroegste eeuwen des 
Christendomss en met de Middeleeuwen, in haar monumentaal opzicht, veel 



HOOFDSTUKK  $  CREATORS OF A DIVINE  STYLE 321 

lichtt in eeniger denkbeelden gestort'. Het begrip 'kompozitie' duidde op de 
verhoudingg tussen het geestelijke en stoffelijke bestanddeel in de kunst. De 
'natuurwaereld'' vormde een eenheid, omdat zij door God was geschapen. 
Dee 'kunstwaereld' was daarentegen gemaakt door mensen en kenmerkte 
zichh door verscheidenheid, ook in bouwstijlen. De gotiek had mogelijk een 
voorbeeldd gevonden in de wouden van de natuur, maar terzelfder tijd was 
zijj uitdrukking van het Ware, Goede en Schone. 

Dee architectuur noemde Thijm de eerste der kunsten, omdat die es
thetischee vormen leverde aan de overige kunstuitingen. De middeleeuwse 
kathedralenn waren de hoogste uitdrukkingen van 'Gesamtkunst'. Zij maak
tenn met hun bouwvormen, beelden en muziek indruk op 'het gemoed des 
gevoeligenn toeschouwers en des geloovigen'.397 'De gothiek,' schreef hij eens, 
'datt is het kerkelijk leven dat zich in de maatschappij heeft uitgestort [...] 
dee gantsche waereld, waarvan de gothieke kathedraal het ware beeld is, 
heeftt het christendom aangenomen, en deze zon doet alles blinken van den 
zelfdenn harmonischen gloed.'398 Evenals voor de letterkunde, gold voor de 
bouwkunstt dat het wezen van schoonheid eeuwig was, maar dat de vor
menn betrekkelijk waren. De waarheid van God diende men zorgvuldig te 
onderscheidenn van de waarheid op aarde.399 

Naastt platoonse begrippen maakte Thijm ook dankbaar gebruik van 
inzichtenn die hij ontleende aan Duitse idealisten als Schelling en Hegel. 
Dee architectuur beschouwde hij als de Volkomen plastische uitdrukking 
vann den volksgeest'.400 In de Romantiek was het christendom voor het eerst 
naa de Middeleeuwen tot zelfbewustzijn in de kunst gekomen. Inmiddels 
wass de Romantiek in een sluimertoestand geraakt, maar, zo opperde hij in 
eenn dialectische frase: 'de kunst der Toekomst moet zich, als een adelaar, die 
vermoeidd in een afgrond gestort was, en na een wijle rustens daar weer aan te 
ontzwervenn tracht, maar van den eenen rotswand tegen den anderen bij het 
opvliegenn wordt te-rug-geworpen, boven die aktie en reaktie verheffen, en zal 
opstijgenn in de vrije lucht de Zon, d.i. God, vóór alles, in het oog'. De mens van 
dee toekomst kon dan completer zijn dan de mens van de Middeleeuwen.401 

Aann het einde van de jaren veertig en in de jaren vijftig - ongetwijfeld 
gestimuleerdd door het herstel van de Nederlandse bisschoppelijke hiërarchie 
-- ontwikkelde Thijm zijn visie op de gotiek, die in veel opzichten overeen
kwamm met opvattingen van theoretici als Pugin en Reichensperger. Natuur
lijkk haalde hij ook zijn modelkoning, Karel de Grote, erbij. 'De Gothiek is 
geborenn in die streken, waar men het centrum der monarchie van Karel den 
Grootee kan stellen', schreef hij.402 En in 'Vervallen Christentempels', verlucht 
mett een gravure van een gotische kerk (afb. 19), dichtte hij: 
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Maarr al treurt ook de schim van mijn Keizer en Koning 
Inn zijns Nijmeegschen Valkhofs ontheiligde woning -
Nogg zal het niet sterven het vruchtbaar Geloof; 
Nogg leeft het weer op in Godlovende Kerken.403 

Hett gedicht 'Bouwkunst' (1847) liet nergens misverstand over bestaan. Thijm 
veroordeeldee de 'bastaart-Grieksche teelt'. Klassieke vormen waren heidens 
enn onvaderlands. Het gedicht was enerzijds een lofzang op de christelijke 
spitsbogenstijll en anderzijds een klaagzang over Nederlandse bestuurders die 

afb.. 19. Anonieme staalgravuree bij Thijms gedicht 'Vervallen Christentempels' 
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opteerdenn voor nieuwbouw in Griekse stijl.404 Om de gotiek acceptabel te ma
kenn gaf hij een utopische schildering van het Hollandse volk in de Middeleeu
wen:: 'Het had al wat een volk redelijkerwijze wenschen kon: Eenheid van zin; 
overvloedd van levenslust en levenskracht; Christendom; de middelen om zich 
vrijj te maken.' En natuurlijk: 'eene uitnemend-eigenaardige Bouwkunst'.405 

Thijmm deed zijn best uit te leggen dat gotische bouwvormen in overeen
stemmingg waren met de behoeften en zeden van de eigen tijd. Hij betwijfelde 
dee 'aprioristische uitspraak, dat wij anders zijn dan de middeleeuwers' Het 
menselijkk hart was in de negentiende eeuw immers niet anders dan in de 
dertiendee eeuw.406 Die band tussen Middeleeuwen en eigen tijd kwam eens te 
meerr tot uitdrukking in de kerkgebouwen. De godshuizen representeerden 
eeuwigee schoonheid, 'waarvan de Schepper den type in Zich bevat en die Hij 
inn de schepping tot zekere hoogte openbaart'. En aangezien de God van i860, 
schreeff hij later, geen andere was dan die in 1360, hoefde ook de kerkelijke 
kunstt van de moderne tijd niet anders te zijn dan die van de Middeleeuwen. 
'Zouu misschien, om dat de xme-eeuwers tarwebrood gegeten hebben, dit 
voedsell in onzen tijd verworpen moeten worden?' Wel vond Thijm dat het 
inn de bouwkunst was toegestaan gebruik te maken van ontdekkingen der 
natuurkundee en uitvindingen van de nijverheid.407 

Dee uit het heidendom geboren Renaissance achtte Thijm wezensvreemd 
aann de christelijke kunst. Architecten die pagane elementen toepasten, sme
tenn 'de Historie achter de bank'. Waar de Grieks-Romeinse bouwstijlen 
eenvoudigee afbeeldingen waren van houtconstructies, was de christelijke 
bouwkunstt méér dan een afspiegeling van de stoffelijke wereld. Evenals Pu-
ginn benadrukte Thijm dat de gotische bouwwijze beslist betaalbaar was.408 

Dezee bouwtrant had een hoog waarheidsgehalte. De bouwmeesters van toen 
warenn erin geslaagd het uiterlijk van de bouwwerken in overeenstemming te 
brengenn met het innerlijk.409 In een bericht aan de lezers van de door Thijm 
enn zijn jeugdvriend Herman van Nouhuys opgerichte Volles-almanak voor 
NederlandscheNederlandsche Katholieken schreven beide redacteuren: 

Wijj moeten te-rug in óns verleden; niet naar ons verleden - men vleye 
err zich niet meê - maar slechts in den geest te-rug in de Middeleeu
wen,, om daar nog wat beter te leeren beminnen en gelooven; om er de 
beginselenn voor meerdere en zuivere kunst en wetenschap uit te-rug 
tee halen.410 

Hett ging dus bovenal om ware beginselen. Daarbij legde Thijm opnieuw een 
verbandd tussen literatuur en architectuur: zowel de dichter als de bouwmees-
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terr hoefde zich niet te beperken tot volstrekte nabootsing van middeleeuwse 
voorbeelden.411 1 

Eenn catalogus van bouwkundige beginselen gaf hij in zijn bijdrage 'Wil
lenn wij alleen de gothiek?' Verschillende voorschriften - zoals: het onderdeel 
draagtt de kenmerken van het geheel, het geheel verbergt nooit zijn onder
delen,, materialen moeten overeenkomstig hun aard worden aangewend, en 
vormenn dienen te worden afgeleid uit het doel waaraan zij te beantwoorden 
hebbenn - waren in vrijwel gelijkluidende bewoordingen in Pugins The true 
principlesprinciples (en in Les Vrais Principes) te lezen.412 Een jaar later sprak hij over 
dee 'onversaagde en edele A. Welby Pugin (de onvergetelijke)'.413 Meermalen 
laaktee Thijm de 'banketbakkersgotiek' van Nederlandse architecten, die naar 
zijnn oordeel te weinig kennis hadden van de spitsbogenstijl. Hij adviseerde 
henn grondige studie te maken van Engelse, Duitse en Franse bouwkundige 
verhandelingen.414 4 

Dee in 'Willen wij alleen de gothiek?' geformuleerde en andere Pugini-
aansee leerstellingen vertolkte Thijm ook elders. 'Het stelsel der grieksch-
romeinschee bouwkunst,, gelijk de Renaissance dit geformuleerd had,' schreef 
hijj ergens, 'bracht eene volkomene verhulling der konstruktieve noodzake
lijkheidd mêe.' Het 'wech moffelen' was tegengesteld aan hetgeen men in de 
middeleeuwenn deed.415 Steeds was de 'verzaking der ware beginselen' hem 
eenn doorn in het oog. Geschilderde trompes-l'oeils wekten zijn verontwaar
diging,, en mede hierom typeerde hij de Tudor-periode als 'het tijdperk des 
vervals'.416 6 

Thijmm bracht ook de 'standaart der afmetingen', die Pugin had behan
deld,, ter sprake. Renaissancistische en classicistische bouwwerken als de 
Sint-Pieterr en de Madeleine hekelde hij omdat men 'met eene inderdaad 
barbaarschee naïeviteit' de bouwdelen had vergroot. Zo moest de bezoeker 
well denken dat een dergelijk gebouw 'eigenlijk slechts door reuzen en reu
zinnenn behoorde binnengetreden te worden'. In de gotiek werd daarentegen 
middelss het multiplicatieprincipe een menselijke norm gehanteerd.417 Toen 
dee door hem eerder bepleite restauratie van de Ridderzaal, die in de loop der 
eeuwenn was uitgegroeid tot 'den vasten zetel des Rechts in het kerngewest 
derr wordende noordelijke Nederlanden', eindelijk werd uitgevoerd, richtte 
Thijmm zijn pijlen op de architect die de dertiende-eeuwse dakstoel herstelde 
inn de stijl van de late gotiek. In zijn strijd tegen dergelijke 'toneelgotiek' riep 
hijj onder andere Pugin aan als getuige.418 

Thijmss meest invloedrijke studie, De Heilige Linie, droeg hij op aan 
dee nagedachtenis van Sulpiz Boisserée, Jean-Baptiste Antoine (Adolphe, 
volgenss Thijm, die hierbij wellicht aan Didron dacht) Lassus en Pugin.419 De 



HOOFDSTUKK  $  CREATORS OF A DIVINE  STYLE 325 5 

laatstee had volgens Thijm zijn strijd kunnen winnen omdat het classicisme 
inn Engeland nooit algemeen was aanvaard. Wel was de architect aan de strijd 
bezweken,, maar, voegde hij hieraan groothartig toe, 'zoo behoort het'.420 

DeDe Heilige Linie was voor een belangrijk deel geïnspireerd op het Rationale 
vann Durandus - ook een belangrijke bron voor Pugin.421 Thijm bezat van 
ditt werk twee edities: de Engelse vertaling door Webb en Neale (1847) en een 
vijfdeligee Franse vertaling uit het Latijn van 1854.422 Thijms bibliotheek was 
overigenss rijk aan bouwkundige en liturgische werken. Behalve tijdschriften, 
waaronderr Didrons Annates Archéologiques en de Ecclesiologist, bezat hij 
diversee klassiekers, waaronder die van Caumont, Rickman en Carter. Verder 
teldee zijn bibliotheek iconografische studies van Didron uit de jaren veertig, 
allee werken van Reichensperger, Montalemberts Du vandalisme, De Vart 
chrétienchrétien van Rio en Guerangers L'année liturgique.423 Bij de symbolische 
duidingenn in De Heilige Linie maakte hij veelvuldig gebruik van Kreusers 
DerDer christliche Kirchenbau (1851). 

Aann het begin van zijn boek maakte Thijm duidelijk dat hij geen herle
vingg van verouderde kunst voorstond. Het ging hem om het oudheidkundig 
onderzoekk naar 'ware en eeuwige beginselen'. De bouwkundige vormen 
moestenn daarbij op de eerste plaats doelmatig zijn.424 De 'ordeningsbegin
selen'' van christelijke architectuur die hij in De Heilige Linie adstrueerde, 
warenn door Neale en Webb systematisch behandeld in hun inleiding bij 
Durandus.. Deze ecclesiologisten behandelden achtereenvolgens - op hun 
beurtt in navolging van Pugin - de kruisvorm, het trinitaire beginsel, de 
kerkelijkee oosting en het verticaliteitsprincipe.425 In Contrasts had Pugin 
geschrevenn over de kruisvorm in de christelijke kunst, het verticaliteitsprin
cipee en over het 'trinitaire' principe in bogen, traceringen en verdeling van 
dee kerkruimte.426 Deze denkbeelden waren ook in Kings Les Vrais Principes 
overgenomen.4277 Het hoofdthema van De Heilige Linie betrof de 'oriëntatie' 
derr kerken. De oosting, die in Nederland eeuwenlang niet meer was gekend 
enn beoefend, was door Pugin behandeld in The present state, maar King had 
dee betreffende passage niet opgenomen in zijn anthologie.428 

Puginn en Thijm koesterden gelijksoortige opvattingen over de ware be
ginselenn van bouwkundige constructie en over de moreel-religieuze beteke
niss van christelijke kunst. Maar waar Pugin nadruk legde op de praktische 
toepassingg van de ware beginselen, gaf Thijm - vooral in De Heilige Linie- de 
meestee aandacht aan de zinnebeeldige duiding en exegese van gewijde kunst. 
Enn ofschoon beiden deel uit maakten vann een katholieke minderheid in een 
overwegendd protestantse natie, bestonden ook in dit opzicht verschillen. 
Puginn verdedigde zijn principes in een overwegend anglicaanse omgeving, 
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diee niet volledig had gebroken met de oude liturgische tradities. Sommige 
richtingenn in de Gevestigde Kerk, zoals de Oxford Beweging en vooral de 
Ecclesiologicall Society, opteerden zelfs openlijk voor een restauratie van 'ka
tholieke'' gebruiken. Thijm had daarentegen te maken met protestanten die 
inn belangrijker mate hadden gebroken met de katholieke traditie. Bovendien 
wass Nederland, anders dan Engeland, staatkundig gezien een postmiddel-
eeuwsee constructie. Dat betekende dat Thijm meer rekening moest houden 
mett protestantse gevoeligheden en bovendien zijn verhouding moest bepa
lenn tot de Nederlandse geschiedenis ten tijde van de Republiek. Het verklaart 
wellichtt tevens waarom hij meer dan Pugin contacten onderhield met de 
niet-katholiekee intellectuele en artistieke elite van zijn land. 

Reedss in zijn vroegste bouwkundige publicaties betoogde Thijm dat 
dee Hervormde 'vergaderplaatsen' - 'assembly rooms', schreef Pugin - niet 
onderdedenn voor de middeleeuwse godshuizen en roemde hij Hollands 
burgerlijkee architectuur die soms getuigde van 'de fijnheid van het eerste 
tijdperkk der Renaissance'.429 De gotische bouwstijl achtte hij, zij het zonder de 
symbolischee rijkdom van de katholieke kerken, ook geschikt voor moderne 
protestantsee godshuizen.430 Dergelijke denkbeelden bleef hij naar voren 
brengen,, al beklemtoonde hij op andere momenten het heidense karakter 
vann de Renaissance en de gebrekkige kunstzin van de protestanten.431 

Vanaff het midden van de jaren zestig - toen Thijm verder betrokken 
raaktee bij het ontwerp van het nationale museum te Amsterdam - waren de 
scherpee kanten gesleten. Het was voor Thijm trouwens een hoopvol teken 
datt de eerste heipaal van het Rijksmuseum werd geslagen op de sterfdag 
vann Karel de Grote.432 In een artikel over het nieuwe museum sprak hij 
zijnn waardering uit over de zeventiende-eeuwse Hollandse bouwkunst en 
probeerdee hij aan te tonen dat de 'redelijk germaansche konstruktie der 
middeleeuwen'' in overeenstemming was te brengen met 'Renaissancepro-
porties,, -hoofdvormen en -cieraden'.433 Naast de dertiende eeuw, zo schreef 
hij,, behoorde de zeventiende eeuw tot de 'roemrijkste tijdperken der ge
schiedeniss van het Westersch Europa'.434 

Opp den duur trokken Thijm en Cuypers zich terug uit het Gilde van Sint-
Thomass en Sint-Lucas, een organisatie waar zij zich toch al niet veel mee 
haddenn ingelaten.435 Beiden konden zich ongetwijfeld niet verenigen met het 
exclusief-katholiekee stempel dat Bethune, sinds 1867 voorzitter van het Gilde, 
opp de neogotiek had gedrukt. Daarnaast brak er een 'screen-controversy' uit 
tussenn Bethune en Thijm. Op een bijeenkomst van het Gilde in 1871 bracht 
Thijmm naar voren dat het koor van de kerk in de moderne tijd niet verborgen 
mochtt blijven voor de gelovigen. Bethune en Weale waren daarentegen 
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voorr herinvoering van het oksaal. 'Met veel hoffelijkheid,' schreef voormalig 
voorzitterr Charles-Joseph Voisin aan Bethune, 'heeft U de merkwaardige 
opvattingenn van de heer Alberdingk Thijm, vooral waar het de jubees 
betreft,, weten te weerleggen.'436 Cuypers, tot op zekere hoogte uitvoerder 
vann Thijms ideeën, voelde evenmin veel voor gesloten koorafsluitingen. 
Inn de Middeleeuwen waren, aldus de architect, godsdienstplechtigheden 
'meerr geheimzinnig' geweest, maar in de huidige tijd werd de dienst in 
hett openbaar gecelebreerd. Hierdoor moest het zicht op het altaar vrij 
blijven.4377 Een 'screenite' was in Nederland de priester Gerard Willem van 
Heukelum,, oprichter van het Sint-Bernulphusgilde.438 Deze schreef een lange 
verhandelingg over koorafsluitingen en triomfbalken, zonder evenwel Pugins 
verhandelingg over 'rood lofts' te noemen.439 

Cuyperss 'ultramontaanse ambivalentie' kwam ook tot uitdrukking bij de 
kerkk van Oudenbosch. De parochiegeestelijke Willem Hellemons had het 
vastee voornemen om het godshuis te modelleren naar de Sint-Pieter (en de 
Sint-Jan)) in Rome. Ofschoon Cuypers op kosten van een parochiaan van 
Oudenboschh in 1863 een reis naar de Eeuwige Stad maakte en hij tekeningen 
voorr de nieuw te bouwen kerk leverde, gaf hij geen ruchtbaarheid aan zijn 
betrokkenheidd bij dit ultramontaanse bouwproject.440 In deze jaren memo
reerdee Cuypers steeds vaker zijn geestelijke verwantschap met de agnost 
Viollet-le-Ducc en daarbij vergat hij gemakshalve zijn schatplichtigheid aan 
Pugin.441 1 

Doorr Thijm werden de Griekse kunst en gotiek nu op één lijn gesteld, 
aangezienn beide richtingen emanaties van het goddelijke waren: 

Enn wij doen er zeker wél aan, eene beschaving te doorvorschen, die, te 
middenn harer giftplanten, zulke heerlijke bloemen en vruchten heeft 
geleverdd als de helleensche. Waarom zou men die dus niet beoefenen 
mett al den ernst, met al den gloed, die de rezultaten rechtvaardigen 
zullen?? Waarom zal men ook onvoorwaardelijk het vormenstelsel 
derr grieksche kunst verwerpen? [...] De schoonheidsstelsels en de 
kunstmethodenn van Zuid- en Midden-Europa van 4 eeuwen vóór en 12 
eeuwenn na Christus staan minder tegenover elkander, dan men, in den 
strijdd der klassieke filologen en christelijke archaeologen, gemeend 
heeft.. [...] Is de bazis der Grieksche Kunst eene stoffelijke, tijdelijke, 
eindigee (ik hoor het, ik vraag het, ik weet het niet), - is de bazis 
derr Gothische eene bovennatuurlijke, mystische, onveranderlijke: er 
iss toch groote verwantschap tusschen de gewrochten der Grieksche 
enn der Gothische meesters: men ziet, bij beiden: wie daar aan 't werk 
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iss geweest, is Gods hoogst bevoorrecht schepsel, toegerust met eene 
vann Hem getuigende ziel en een aan deze gehoorzamend lichaam.442 

Opp het laatst bepaalde Thijm opnieuw zijn verhouding tot Romantiek, Mid
deleeuwenn en Oudheid. Bij zijn openingsrede als hoogleraar aan de Rijks
academiee voor Beeldende Kunsten schreef hij dat de Romantiek veel 'goeds 
enn schoons' voortbracht. Maar zij had 'het nadeel van de Middeleeuwen, die 
zijj schilderde, niet te kennen'. Men moest voorzichtig zijn met de romantici, 
diee 'zich vergaapten aan spitsen en flitsen en borduursels der Gothiek, en 
nooitt tot het wezen, de ziel en het gebeente, dier Kunst zijn doorgedrongen'. 
Bovendienn konden zij te weinig waardering opbrengen voor de 'schoonste 
enn edelste werken der antieken'.443 

afb.. 20. Jozef Alberdingk Thijm 
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Aann het wereldgebeuren van de dialectiek, zo wist ook Thijm, kwam 
nooitt een einde. Aanvankelijk had hij de Romantiek te naturalistisch en 
ordelooss bevonden. Schoonheid kon niet louter worden afgemeten aan haar 
gelijkeniss met de stoffelijke natuur. De ontdekking van de middeleeuwse 
gevoelswereld,, haar 'hoogere bezieling uit God' en ongebondenheid, leidde 
echterr tot een herwaardering van de Romantiek. De klassieke esthetica was 
tee verstandelijk en kwam bovendien niet tegemoet aan de behoeften van 
hett volk. Liever zag hij een herleving van het wezen van de middeleeuwse 
dichtkunstt en architectuur, want dat de eigen tijd niet zonder de geschiede
niss kon, stond ook voor Thijm vast. Letteren noch bouwkunst beschikten 
overr een nieuwe en eigen taal. 'Zoowel de grammatische Woorden als de 
architektonischee Vormen, benevens de wetten, waarnaar de volzinnen in 
Dichtkunstt en Bouwkunst beide zijn samen te stellen, opdat er eurythmie 
geborenn worde - zijn eene erfenis van het voorgeslacht,' stelde hij vast.444 

Maarr de geschiedenis was weerbarstig. Naast de 'katholieke' Middeleeuwen 
omvattee zij ook Hollands 'protestantse' Gouden Eeuw. In de laatste fase van 
zijnn leven billijkte Thijm nadrukkelijker dan tevoren klassieke vormen en 
begonn hij behoedzaam aan de opschoning van de romantische nalatenschap. 

Samenvatting Samenvatting 

Puginn legde zijn gedachten over de Middeleeuwen neer in de meest uiteen
lopendee vormen van historische cultuur, waaronder architectuurtheorie, 
geschiedschrijving,, bouwkunst, interieurkunst, textielbewerking, boekbin-
derijj en edelsmeedkunst. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Schlegel en Görres 
lagenn Pugins opvattingen over het middeleeuwse tijdvak al vanaf het begin 
goeddeelss vast. 

Inn Engeland waren voorwaarden geschapen voor verheffing van de neo
gotiekk door de filosofie van het sublieme, die ontzag vroeg voor de huivering
wekkendee hoogten van gotische kathedralen; de theorie van het pittoreske, 
diee de grillige en asymmetrische vormen van de spitsbogenstijl sanctio
neerde;; het oudheidkundig onderzoek, waardoor kunstenaars en vaklieden 
overr nauwkeurige voorbeelden van middeleeuwse decoraties en bouwkunst 
kondenn beschikken; en door het opkomende historisme, dat een einde 
maaktee aan de universele geldigheid van de klassieke beginselen. Het be
gripp gotiek kon, evenals trouwens de aanduiding Middeleeuwen, worden 
geassocieerdd met tegengestelde religies en ideologieën, zoals royalisme en 
parlementarisme,, protestantisme en katholicisme, of liberalisme en tradi
tionalisme. . 
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Inn de geschriften en kunstwerken van Pugin kregen Middeleeuwen en 
middeleeuwsee (bouw)kunst verschillende betekenislagen. In sociaal opzicht 
kondenn Pugins tijdgenoten veel van de Middeleeuwen opsteken. Anders 
dann in moderne werkinrichtingen, werden de behoeftigen in oude kloos
terss liefdevol opgevangen en verzorgd. In esthetisch opzicht was de Poin
tedd Architecture de meest 'ware' stijl. In de classicistische beeldhouwkunst 
werdd bijvoorbeeld het 'magnifying principle' toegepast. Hierdoor waren de 
beeldenn op de colonnade van de Pietersbasiliek in Rome van disproporti
onelee omvang. In de Middeleeuwen waren de timpanen van middeleeuwse 
kathedralenn echter dichtbezet met afbeeldingen van heiligen. Met het 'mul-
tiplicatieprincipe'' deden de beeldhouwers recht aan de menselijke maat. 
Kunstt had voor Pugin ook een ethische en religieuze connotatie. Het zien 
vann kunstwerken leidde tot morele verheffing. Aangezien het geloof eeuwig 
was,, waren de vormen en decoraties van de dertiende en veertiende eeuw 
-- die toen hun meest ideale uitdrukking kregen - ook geschikt voor de ne
gentiendee eeuw. Tijdgenoten moesten zich oriënteren op de kruisvorm, de 
verticaliteitt en het trinitaire beginsel: de 'drie grote doctrines' van het chris
tendomm waaraan de middeleeuwers gestalte hadden gegeven in bouwkunst, 
priestergewadenn en decoraties. De spitsbogenstijl had tot slot ook een natio
nalee connotatie. In de Middeleeuwen had de Engelse katholieke Kerk zich in 
onafhankelijkheidd verbonden gevoeld met Rome en de gehele christenheid. 
Dee anglicaanse Kerk was daarentegen een onvaderlandse gemeenschap, op 
touww gezet door Geneefse sektariërs. Engelsen van Pugins tijd moesten zich 
daaromm oriënteren op de nationale Kerk van de Middeleeuwen, die een 
superieuree bouwkunst had voortgebracht: de gotiek. 

OokOok voor Jozef Thijm had de natie haar wortels in de katholieke Mid
deleeuwen.. Die visie bracht hij tot uitdrukking in zijn letterkundige en 
bouwkundigee verhandelingen. Thijms visie op de letterkunde kwam in dit 
boekk in hoofdstuk één ter sprake. Evenals Görres meende Thijm dat een 
volkk zich religieus, zedelijk en maatschappelijk kon verheffen door lectuur 
vann middeleeuwse gedichten en verhalen. De ideale vorst was in zijn ogen 
Karell de Grote, en door navertelling van de Karolingische verhalen wilde 
hijj zijn lezers stichten. Naarstig probeerde Thijm daarbij aan te tonen dat 
dee Oranje-dynastie afstamde van de middeleeuwse christenkeizer. Daarmee 
wass het aandeel van katholieken in de Nederlandse staat en natie veilig 
gesteld. . 

Vermoedelijkk raakte Thijm via zijn correspondentie met de Franse oud
heidkundigee Didron vertrouwd met de werken van Pugin. Evenals de Britse 
architectt geloofde Thijm in de morele werkzaamheid van de gotische bouw-



HOOFDSTUKK  5  CREATORS OF A DIVINE  STYLE 331 

stijl,, benadrukte hij de waarachtigheid en functionaliteit van de spitsbogen-
stijll en kreeg de gotiek pas betekenis als Gesamtkunst. Niet anders dan Pugin 
hekeldee hij de architecten van de moderne 'toneelgotiek* die geen begrip 
haddenn van middeleeuwse symboliek. 

Desondankss moest Thijm omzichtiger manoeuvreren. Pugin publiceerde 
zijnn geschriften in een tijd, waarin vele anglicanen een re-katholisering van 
dee Kerk voorstonden. Thijm had op zijn beurt te maken met protestan
tenn die niets van de katholieke traditie wilden weten. Bovendien waren in 
hunn ogen de Nederlandse staat en cultuur pas ontstaan met de Reformatie. 
Inn zijn letterkundige opstellen poogde Thijm te laten zien dat, naast mid
deleeuwsee dichters, ook katholieke poëten als Vondel een bijdrage aan de 
Nederlandsee beschaving hadden geleverd. Verder probeerde hij vooral in zijn 
lateree bouwkundige opstellen, toen hij betrokken raakte bij de bouw van het 
nieuwee Rijksmuseum, gotiek en Renaissance met elkaar in overeenstemming 
tee brengen. 

InIn het verloop van dit boek werd het verlangen naar de Middeleeuwen 
steedss groter. Muratori en Chateaubriand hadden bij alle bewondering ook 
dee nodige kritiek op het tijdvak. Duitse romantici als Schlegel en Gör-
ress hadden niets meer aan te merken: zij hielden hun tijdgenoten voor 
datt zij zich moesten laten inspireren door middeleeuwse poëzie, religie en 
staatkunde.. Thijm roemde de oude poëzie en architectuur. En Pugin wilde 
dee Middeleeuwen daadwerkelijk doen herleven in bouwkunst, liturgie en 
decoratievee kunsten. Maar het verlangen naar de Middeleeuwen kreeg een 
ongekendd hoogtepunt in de gedachtewereld van de hoofdpersoon, die in 
hett volgende hoofdstuk alle aandacht krijgt: de Franse schrijver Joris-Karl 
Huysmans. . 
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LeLe Moyen Age énorme. 
Dee sublieme Middeleeuwen 
vann Joris-Karl Huysmans 

C'estt vers le Moyen Age énorme et délicat 
Qu'ill faudrait que mon coeur en panne naviguat, 
Loinn de nos jours d'esprit charnel et de chair triste. 

-- Paul Verlaine 

Telkenss als natuurwetenschappelijke inzichten een hoge vlucht nemen, lijkt 
dee geschiedschrijving te worden uitgedaagd. Gedurende de wetenschappe
lijkee revolutie van de zeventiende eeuw heerste bij menigeen twijfel over de 
statuss van de geschiedschrijving. Die kon onmogelijk voldoen aan de strenge 
principess van de 'mathesis generalis'. Historisch pyrronisten twijfelden aan 
dee betrouwbaarheid van de historische methode en daarmee aan het nut 
vann historische kennis. 

Gaandewegg echter wist de historiografie zich aan de wurggreep van het 
historischh pyrronisme te ontworstelen. Sommigen rechtvaardigden de ge
schiedbeoefeningg op theoretische wijze. Anderen verfijnden historische on
derzoeksmethodenn en publiceerden talloze bronnenuitgaven, woordenboe
kenn en handboeken op het terrein van oorkondenleer, oud schrift, numis
matiekk en andere hulpwetenschappen. Een erudiet als Muratori probeerde 
historischee kennis op zowel theoretische als praktische wijze te verdedigen.1 

Terzelfderr tijd werden duidelijke grenzen tussen geschiedschrijving en op
komendee romankunst getrokken. Jan Wagenaar meende dat het weliswaar 
'eenn lust [zou] zyn voor een* eerlyk' man, eene Historie te beschryven, die 
niett dan prysselyke daaden inhieldt; doch dit zou een Roman, geene His
toriee zyn'2 Instructief waren de felle polemieken rond abbé Nicolas Lenglet 
Dufresnoy,, die in een mystificerend exposé de roman boven de geschied
schrijvingg durfde te stellen.3 

Inn de negentiende eeuw werd de geschiedschrijving opnieuw uitgedaagd, 
ditmaall door het positivisme van Auguste Comte. De Franse filosoof en 
socioloogsocioloog meende dat de historiografie pas een echte wetenschap zou zijn, 
alss zij de methode van de natuurwetenschappen ging navolgen. De gezagheb-
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bendee Leidse historicus Robert Fruin liet zich aanvankelijk niet onbetuigd. 
Inn 1867 hield hij college over 'De beteekenis en de waarde der geschiedenis'. 
Mett bewondering keek de hoogleraar naar de natuurwetten: 'En wie weet 
niet,, hoe groote macht de kennis der natuurwetten inderdaad den mensch 
heeftt gegeven? [... ] Hetzelfde moet de historie, zal zij werkelijk nuttige ken
niss zijn, kunnen uitrichten. Ook zij moet ons in staat stellen te voorzien en 
tee voorspellen, en uit te werken wat wij bedoelen.'4 Fruins gescharrel met dit 
comtiaansee positivisme zou echter van korte duur zijn. Want geschiedkun
digenn en geschiedfilosofen reageerden meestal op andere wijze. 

Velenn beklemtoonden het unieke, idiografische karakter van de historio
grafie.. De geesteswetenschappelijke houding werd gekenschetst in termen 
vann beleven en begrijpen. Om de wetenschappelijkheid van de geschiedenis 
veiligg te stellen, werd haar terrein nauwkeurig afgebakend tegenover dat van 
dee literatuur. Het verleden, veelal voorgesteld als een boek dat nog gelezen 
moestt worden, sprak voor zichzelf en had geen enkele behoefte aan een 
gepolijstt verhaal. De historicus was slechts de tolk van de Tekst die in het 
verledenn zelf besloten lag.5 In dit verband is wel gesproken van een een an-
tiretorischee wending van de geschiedbeoefening.6 De Sorbonnards Charles 
Seignoboss en Charles-Victor Langlois noteerden in hun roemruchte hand
boekk van de historische methode, gepubliceerd in 1898, de veel geciteerde 
uitspraak:: 'Geschiedenis wordt gemaakt met documenten.' Maar tachtig jaar 
later,, toen een historicus triomfantelijk verklaarde dat 'geschiedenis wordt 
gemaaktt met documenten, ideeën, bronnen en de verbeelding', waren de 
bakenss inmiddels verzet.7 

Aann het begin van de jaren zeventig van de twintigste eeuw maakte Hay-
denn White epoche met zijn Metahistory. Met behulp van inzichten uit de 
literatuurtheoriee werden historische werken van zo verschillende auteurs 
alss Michelet, Hegel, Burckhardt en Croce bestudeerd. Zelfs Ranke werd 
opp de literatuurtheoretische meetlat gelegd. Met zijn streng formalistisch-
structuralistischee werkwijze - aan historische interpretaties ligt een bepaalde 
'emplotment'' (verhaalvorm), 'argument' (verklaring) en 'ideology' (ethische 
positie)) ten grondslag, telkens onderverdeeld in en beperkt tot vier histo
rischee stijlen - en kentheoretische divinaties (de 'diepe structuren' van de 
verbeelding,, vervat in een aprioristische tropologie) introduceerde White 
dee 'linguistic turn' in de geschiedfilosofie.8 Van af nu stond de historische 
verbeeldingg centraal in het geschiedtheoretisch debat. 

Vóórr Metahistory was het lange tijd gebruikelijk geweest dat passages 
inn historische teksten op hun logisch gehalte werden geïnspecteerd. Dat 
debatt leidde tot afmattende scherpslijperij, waarbij de deelnemers zich steeds 
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verderr de diepte inboorden zodat de zaak muurvast kwam te zitten. White 
steldee het werk van historici en (geschied)theoretici in het middelpunt, 
bestudeerdee hun teksten op integrale en contextuele wijze (zoals dat in 
dee 'historiografie', opgevat als geschiedenis van de geschiedschrijving, van 
oudsherr gebeurde) en keek naar de wijze hoe zij - evenals literatoren -
gestaltee gaven aan het verleden.9 

Dee vraag hoe omgekeerd romanciers, in een periode waarin de verweten
schappelijkingg van het geschiedbedrijf voortschreed, zich rekenschap gaven 
vann historische methode en geschiedwetenschappelijke inzichten, is minder 
vaakk gesteld. Een schrijver die in zijn werk het grensgebied van literatuur en 
geschiedeniss verkende, was de Franse literator Joris-Karl Huysmans (1848-
1907).. De chiastische verhouding van beide 'vertelvormen' vormde een vast 
gegevenn in zijn oeuvre.10 Vooral de Middeleeuwen waren - zowel in zijn 
werkk als in zijn leven - onontkoombaar. Dat laatste bracht de Nederlandse 
letterkundigee Arij Prins (afb. 1), die twintig jaar lang een briefwisseling met 
dee Franse schrijver onderhield, bij diens dood tot de verzuchting: 'God!... 
Maarr hij heeft eigenlijk maar één hartstocht gehad ... De middeleeuwen ... 
dee middeleeuwen ...' n 

afb.. 1. Arij Prins (omstreeks 1884) 
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Huysmanss schreef niet alleen romans en novellen, maar ook kunstkritie
ken.. Als essayist gaf hij zijn oordeel over schilder- en beeldhouwkunst, mu
ziekk en architectuur. Bestudering van zijn literaire en kunstkritische oeuvre 
-- waarbij de grenzen tussen beide genres niet altijd even scherp zijn te trek
kenn - laat eenheid en verscheidenheid in zijn visie op de Middeleeuwen zien. 
Verschillendee literatuurwetenschappers, kunsthistorici en historici hebben 
hett werk van de schrijver onder de loep genomen, maar nooit is systematisch 
aandachtt geschonken aan zijn visie op de Middeleeuwen.12 

Eenn drietal vragen heeft aan dit hoofdstuk ten grondslag gelegen: Hoe 
evoceerdee de schrijver de Middeleeuwen? Tegen welke achtergronden vond 
dezee beeldvorming plaats? En hoe verhield hij zich als letterkundige tot 
dee geschiedschrijving? Het is daarbij dienstig dat talrijke brieven van de 
schrijverr bewaard zijn gebleven die helder licht werpen op zijn werkwijze 
enn denkwereld.13 Waar passend zal de receptie van Huysmans' geschriften 
inn Nederland - die in tegenstelling tot de ontvangst van zijn werken in 
bijvoorbeeldd België en Frankrijk14 hier te lande nauwelijks is onderzocht -
terr sprake komen. Door de aandacht voor zijn werk en persoon in kringen 
rondd het invloedrijke literaire tijdschrift De Nieuwe Gids werd zijn naam in 
Nederlandd voorgoed gevestigd.15 

DeDe schoenen van Van Eyck 

Vanaff het midden van de negentiende eeuw werd de Franse letterkunde 
goeddeelss beheerst door het debat over realisme en naturalisme.16 In 1856 
wass de eerste aflevering van het door Louis Duranty opgerichte periodiek Le 
réalismeréalisme verschenen en een jaar later bracht Jules Champfleury een bundel 
artikelenn onder dezelfde titel uit. Beiden verdedigden het mimesis-standpunt 
voorr de literatuur, waarbij schrijvers vooral de eigentijdse sociale werkelijk
heidd gedetailleerd en objectief moesten weergeven. De aanval van Duranty 
enn de zijnen op de kleurrijke en pittoreske beschrijvingen van de Romantiek 
kreegg een vervolg in het werk van Émile Zola, die met zijn naturalisme een 
eigenn variant op het realisme formuleerde. Zola beklemtoonde een weten
schappelijkee en experimentele aanpak, waarbij de literatuur zich diende te 
oriënterenn op het positivisme. De door Hippolyte Taine in zijn Histoire de la 
littératurelittérature anglaise naar voren gebrachte visie dat een volk werd gedetermi
neerdd door ras, milieu en moment, was naar het oordeel van Zola evenzeer 
vann toepassing op het individu. 

Rondomm de auteur formeerde zich een groep schrijvers, waartoe aan
vankelijkk ook Huysmans behoorde. Als een van de eersten publiceerde deze 



HOOFDSTUKK  6  LE MOYEN AGE ÉNORME 337 7 

inn 1877 een theoretische bijdrage over het naturalisme, waarin nochtans elk 
spoorr van deterministisch materialisme ontbrak. Een schrijver moest (even
alss de schilder) Van zijn eigen tijd zijn' en de moderniteit in al haar facetten 
belichten,, luidde de kern van zijn betoog. Huysmans' essay was in essen
tiee een pleidooi voor 'de geduldige studie van de werkelijkheid, tot stand 
gebrachtt door de observatie van details'.17 

Inn hun rebellie tegen de romantici legden realisten en naturalisten minder 
belangstellingg aan de dag voor het verleden. In de vroege, naturalistische 
verhalenn van Huysmans speelden de Middeleeuwen in elk geval geen rol 
vann betekenis. Wel toonde de schrijver, bijvoorbeeld in La Bièvre - novelle 
overr het gelijknamige riviertje, die in definitieve vorm in de De Nieuwe Gids 
werdd gepubliceerd18 - een (blijvende) fascinatie voor oude middeleeuwse 
volksbuurten,, die de onderkant van de samenleving representeerden. 

'ss Schrijvers visie op het middeleeuwse tijdvak kwam in zijn vroegste 
schrijversfasee evenwel enigermate naar voren in zijn kunstkritieken.19 In 
dezee beschouwingen, veelal poèmes en prose, klonk onmiskenbaar de stem 
vann Charles Baudelaire door. Deze had in de jaren 1845-1859 opstellen ge
schrevenn over de Parijse Salons, kunstexposities die vrijwel jaarlijks door de 
Fransee overheid werden georganiseerd om de stand van de kunst te eva
lueren.. In deze kunstkritieken en in 'Le peintre de la vie moderne' (1863) 
hieldd Baudelaire de kunstenaars voor dat ze zich moesten inlaten met hun 
eigenn tijd20 - een eis, die ook Huysmans in zijn vroege kunstkritieken verde
digde.. Iedere tijd had volgens Baudelaire zijn eigen schoonheid: moderniteit 
wass de eigentijdse vorm van het schone.21 Waar Baudelaire echter vooral 
dee romantische kunst van Delacroix als 'modern' beschouwde,22 zag Huys
manss in L'Art Moderne (1883), een bloemlezing van kunstkritieken, vooral 
inn het impressionisme een moderne stroming. Niettemin bleef Huysmans 
waarderingg voor Delacroix houden. 

Inn de visie van Baudelaire en Huysmans op deze schilder openbaarde zich 
trouwenss een andere overeenkomst. Baudelaire bracht zijn denkbeelden over 
correspondentiess en synesthesieèn onder meer tot uiting in een beschrijving 
vann Eugène Delacroix. In het koloriet van deze schilder correspondeerden, 
alduss Baudelaire, kleuren vluchtig met klanken. Huysmans schreef in gelijke 
zinn over een tafereel van Delacroix, 'Intocht van de kruisridders in Constan-
tinopeP:: 'een bewonderenswaardige harmonie van tinten, een autodafe dat 
pittig,, welluidend en helder knettert, een vreugdebetoon van vlammende 
kleuren'.23 3 

Huysmanss debuteerde in 1867 met een bijdrage over contemporaine 
landschapschilderkunstlandschapschilderkunst in de Revue mensuelle. Verschillende van dergelijke 
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'transpositionss d'art', over Nederlandse meesters als Teniers, Jordaens, Rem
brandt,, Hals en Steen, werden, afgewisseld met exotische prozagedichten in 
dee trant van Baudelaires Spleen de Paris, zeven jaar later gebundeld in Le 
DrageoirDrageoir a épices (in herdrukken Le Drageoir aux épices). De Nederlandse 
schilderr Isaac Israels was zeer te spreken over deze beschouwingen.24 In een 
brieff aan de Belgische dichter Theodore Hannon schreef Huysmans echter 
misprijzendd over zijn eersteling, die voor hem een samenraapsel van moder
niteitt en Middeleeuwen was: 'Vandaag de dag zou ik me niet meer inlaten 
mett dat afgedragen plunje van de Middeleeuwen.'25 

Mett de verschijning van L'Art Moderne leek de weg naar de Middeleeuwen 
verderr afgesneden.26 Moderniteit betekende hier de volledige overgave aan 
technischee en industriële vooruitgang.27 De historieschilderkunst kreeg het 
daarbijj zwaar te verduren.28 Huysmans formuleerde zijn denkbeelden op 
zelfverzekerdee toon: 'In tegenstelling tot de gevestigde opinie meen ik dat 
elkee waarheid gezegd mag worden,' luidde de openingszin van de inleiding. 
Dee kunstcriticus had een scherpe blik en uitgesproken oordeel. Edmond de 
Goncourtt noteerde in dat verband: 'Huysmans est un oeil.'29 De recensent 
richttee zijn pijlen vooral op de kunstenaars van de Écoles des Beaux-Arts. 
Dezee academici kozen gemakzuchtig onderwerpen uit de religieuze en oude 
geschiedeniss en hielden zich meestentijds onledig met het najagen van 
subsidies,, prijzen en medailles. 

Maarr via een omweg bracht Huysmans in L'Art Moderne een verbin
dingg met de Middeleeuwen tot stand. Om te beginnen moest elk tijdvak 
eigenn kunstvormen ontdekken: 'nieuwe tijden vergen een nieuwe aanpak, 
datt is gewoon een kwestie van gezond verstand.'30 De 'indépendants' waren 
interessanterr dan de schilders van de academies, omdat zij - net als de na
turalistenn in de literatuur - alle romantische conventies en clichés hadden 
afgeworpen.. 'Indépendants' waren niet alleen de impressionisten die zoda
nigg te boek stonden, maar ook schilders als Gauguin, Cézanne en Degas, 
diee zich in meer of mindere mate onafhankelijk van het impressionisme 
opstelden. . 

Bijj de bespreking van een triptiek van Duez, 'Saint Guthbert', merkte 
Huysmanss op dat die kunstenaar ter voorbereiding Gent en Brugge had be
zocht.. Huysmans waardeerde zijn poging om de middeleeuwse primitieven 
'modern'' te maken, maar achtte hem hierin toch niet geslaagd: Duez had te 
veell de schoenen van Van Eyck en Memling aangetrokken.31 Tot eenzelfde 
gedachtegangg kwam hij in een passage waar hij de architectuur van zijn tijd 
besprak.. De Trinité in Parijs was een behaagzieke damessalon en het zicht
baree bewijs dat het gelovige volk op sterven na dood was. Kunst die meer 
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tegemoett kwam aan de eisen van de eigen tijd, was de 'art industriel', waarbij 
hijj dacht aan de Hallen of Gare du Nord. Waardering verdienden Viollet-le-
Ducc en de rationalisten, die meenden dat enkel het gietijzer nieuwe vormen 
konn dicteren. 

Voorr alle kunstvormen die ik hier de revue heb laten passeren, geldt 
datt ze niets ondenen aan de beginselen van de Grieken, gotiek of 
Renaissance.. Het betreft een oorspronkelijke en nieuwe vorm, die 
niett met steen, maar slechts met het gietijzer van onze fabrieken kan 
wordenn verwezenlijkt.32 

Dee Middeleeuwen moesten dus niet blindelings worden overgedaan in imi
tatiestijlen.. Huysmans maakte er geen geheim van dat het werk van de pri
mitievenn de authentieke uitdrukkingsvorm van middeleeuwse schilderkunst 
was.. Deze opvatting zou hij zijn leven lang blijven uitwerken. Elke kunst
vormm moest volgens de beginselen van het naturalisme werkelijkheidszin 
uitdrukkenn en het was deze overtuiging die vervolgens een brug zou slaan 
tussenn heden en Middeleeuwen. 

Naa aanvankelijk te hebben betwijfeld of de contemporaine beeldhouw
kunstt een eigen kunstvorm had gevonden, bracht een wassen beeld van 
Degas,, 'Petite danseuse de quatorze ans', hem op andere gedachten. Zoals 
dee Christus in de kathedraal van Burgos - waar de doornen echte doornen 
warenn en de gewaden van echte stof- had het danseresje een echte rok, een 
echtt lijfje en echte haren. De studie van antieke beelden en monochrome 
bewerkingg van marmer, brons of steen had naar het oordeel van Huysmans 
nietss meer te bieden. Sinds de Middeleeuwen hadden kunstenaars niet meer 
omgekekenn naar het hout 'dat naar mijn mening wonderbaarüjk geschikt 
zouu zijn voor een levendige en waarachtige kunst'.33 Houtbewerking en poly
chromiee konden de beeldhouwkunst grotere werkelijkheidswaarde verlenen. 
Huysmans'' toewijding aan de zaak van het realisme bracht hem een stukje 
dichterr bij de Middeleeuwen. 

DeDe illusionaire Middeleeuwen 

Overr Huysmans' meest bekende roman, die in 1884 verscheen, schreef Oscar 
Wildee in Het portret van Dorian Gray: 

Hett was een roman zonder intrige en met maar één personage [...]. Er 
kwamenn metaforen in voor, grotesk als orchideeën en even subtiel van 
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kleur.. Het leven van de zinnen werd beschreven in de terminologie 
vann de mystieke filosofie. Soms wist je nauwelijks of je de geestelijke 
extasenn van een middeleeuwse heilige las of de ziekelijke bekentenissen 
vann een hedendaagse zondaar.34 

Dee hoofdpersoon van de betreffende roman, A Rebours, was hertog Jean 
dess Esseintes. Op de lessenaar van zijn studievertrek lag goed in het zicht 
eenn van de zware folianten van het middeleeuws-Latijnse woordenboek van 
DuCange.. Dat verraadde meteen zijn literaire voorkeur. In de beschrijving 
vann zijn bibliotheek wist Des Esseintes dan ook nauwelijks waardering op 
tee brengen voor de gouden eeuw van de Latijnse letterkunde. Petronius' 
Satyricon,Satyricon, dat hij als een realistische roman zonder intrige en handeling 
omschreef,, was een uitzondering. Deze Romein schilderde het verval om 
hemm heen, registreerde minutieus wat hij zag, ontleende uitdrukkingen 
aann alle talen die in Rome werden gesproken en beheerste 'un style d'une 
couleurr precise'.35 Maar over het algemeen was de Latijnse taal van die 
dagenn arm aan woorden, zonder syntactische souplesse, zonder kleuren en 
nuances. . 

InIn de visie van de hertog had vooral het christendom van de Middeleeu
wenn - door zijn oorspronkelijke gedachten, nieuwe woorden en ongewone 
constructiess - de Latijnse taal een nieuw, adellijk aroma verschaft. Toen 
echterr na het jaar duizend de woordenkraam van filosofen en scholiasten de 
overhandd kreeg, en kronieken en oorkondenboeken zich opstapelden, trad 
hett verval weer in.36 

Dee voorkeur voor het middeleeuwse Latijn werd door Huysmans kern
achtigg uit de doeken gedaan in zijn inleiding op Le Latin Mystique, een be
commentarieerdee bloemlezing uit de poëzie van Commodianus tot en met 
Thomass a Kempis, waarmee samensteller Remy de Gourmont de waarde 
vann het postklassieke Latijn wilde aantonen. Huysmans roemde in zijn inlei
dingg het volkse, spontane en oorspronkelijke karakter van het middeleeuws 
Latijn.. De oude mystici konden de leegheid en smerigheid van de moderne 
tijdd doen vergeten en de mensheid verheffen Ver van de stinkende beerput 
vann onze tijd'.37 Het 'taedium vitae' of 'spleen' waaraan Des Esseintes leed, 
hadd aldus een equivalent in de 'contemptus mundi' van de mystici. 

Inn een bespreking van de bundel in De Nieuwe Gids was het de Ne
derlandsee componist en cultuurcriticus Alphons Diepenbrock niet ontgaan 
datt de bibliotheek van Des Esseintes een voorafspiegeling van de werken in 
LeLe Latin Mystique was.38 Diepenbrock veroordeelde overigens de annexatie 
vann middeleeuwse mystiek door moderne individualistische schrijvers. Voor 
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hemm was de mystiek middel om terug te keren naar het gemeenschapsgevoel 
vann de middeleeuwse beschaving.59 

Eenmaall de weg gewezen door lectuur van middeleeuwse clerici, zocht 
Dess Esseintes de illusie van een middeleeuws bestaan. Hij trok zich terug in 
dee vredige stilte van zijn thebaïde in Fontenay-aux-Roses. Voor zijn huis
houdsterr het hij een historisch Vlaams kostuum maken, 'zoals de begijnen 
diee nog steeds dragen in Gent', om wanneer zij voorbij zijn raam bewoog, 
dee illusie te hebben in een klooster te wonen. De sensatie te leven in de 
Middeleeuwenn werd ook opgeroepen door het gregoriaans, de taal van de 
oudee Kerk en ziel van de Middeleeuwen: 

Opp het gebied van de religieuze muziek, waardeerde hij eigenlijk alleen 
maarr de middeleeuwse kloostermuziek, deze uitgemergelde muziek 
diee instinctief op zijn gemoed werkte, zoals bepaalde bladzijden van 
dee oude christelijk-Latijnse schrijvers.40 

Maarr uiteindelijk was de fictie van de Middeleeuwen niet bestand tegen de 
tijd.. Noodgedwongen moest Des Esseintes zijn illusionisme opgeven. De 
opgeroepenn artificialiteit van dit tijdvak stelde hem slechts even in staat de 
eigenn tijd te ontvluchten. In A Rebours waren de Middeleeuwen dan ook 
voorall een 'anti-présent', een contrasterend tijdvak dat de mediocriteit van 
hett heden moest opheffen. 

Hett motto van de roman was ontleend aan een middeleeuws auteur, 
Ruusbroec:: 'Ik moet mijn vreugde buiten de tijd zoeken... '41 Huysmans had 
zichh hiermee verwijderd van het naturalisme. In een brief aan de Belgische 
advocaatt en staatsman Jules Destrée schreef hij: 'Ik ben een naturalist, dat 
will zeggen, ik leg me toe op de documenten - misschien verschil ik van 
dee overige schrijvers die zich met dit epitheton tooien hierin dat ik niks 
geeff om de tijd waarin ik leef.'42 Twee jaar later sprak hij in nog duidelijker 
bewoordingenn over 'een geweldig verschil tussen de ideeën van Zola en die 
vann mij. Terwijl hij de eigen tijd verheerlijkt, verafschuw ik deze'.43 

InIn een enkel opzicht bleef Huysmans zich zijn leven lang naturalist noe
men:: in zijn documentatiezucht en voorliefde voor het detail. Hier bestond 
ontegenzeglijkk een raakvlak met de positivistische geschiedschrijving. Dat 
wass geen verrassing, want reeds in VArt Moderne had hij zich uitgesproken 
voorr wetenschappelijkheid en werkelijkheidszin, die hij kenmerkend achtte 
voorr het naturalisme (in de literatuur), impressionisme (in de schilderkunst) 
enn rationalisme (in de bouwkunst). Huysmans trachtte die uitgangspunten 
steedss in zijn romans te verwezenlijken. Vanaf A Rebours hadden die het 
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karakterr van een documentaire, waarin de schrijver verslag uitbracht van 
zijnn navorsingen, dagelijkse beslommeringen oprakelde, kunstbeschouwin
genn ten beste gaf en op gezette tijden uithaalde tegen de tijdgeest. Volgens 
Andréé Breton - die grote voorliefde had voor boeken die 'men dichtslaat 
alss deuren en waarvan men de sleutel niet hoeft te zoeken' - bracht Huys-
manss de doodsteek toe aan de intrige in de traditionele roman: 'Gelukkig 
zijnn de dagen van de verhalende psychologische literatuur geteld. Ik ben 
err zeker van dat het Huysmans was die haar de genadeslag heeft toege
bracht.'44 4 

Vann hieruit was het een begrijpelijke stap dat de schrijver zich ging 
toeleggenn op de geschiedschrijving. Dit gebeurde in IA-Bas, een roman 
diee in 1891 verscheen. De hoofdpersoon van het boek, Durtal, verrichtte een 
studiee naar de Late Middeleeuwen en de roman was ten dele het relaas van dit 
onderzoek.. Durtal - hier zonder twijfel porte-parole van de schrijver- had de 
literatuurr verruild voor de geschiedschrijving: 'De geschiedenis nam bij hem 
dee plaats in van de roman, waarvan de in hoofdstukken ingesnoerde, weinig 
fijnzinnige,fijnzinnige, onbeduidende en conventionele intrige hem de keel snoerde.'45 

Maarr de toenadering tot de geschiedschrijving verliep niet zonder slag of 
stoot.. Durtal bekritiseerde het naïeve realisme van de historici die zonder 
scrupuless selecteerden en generaliseerden. 

Inn navolging van meneer Taine plakten ze aantekeningen aan elkaar, 
vanzelfsprekendd alleen die notities die ze in hun verhalen konden ge
bruiken.. Deze heden onthielden zich van iedere verbeeldingskracht en 
vann iedere geestdrift, beweerden dat ze niets verzonnen, hetgeen in
derdaadd waar was, maar door de keuze van hun documenten kleurden 
zee evengoed de geschiedenis.46 

Dee meeste geschiedkundigen hadden angst voor de verbeelding en in zo'n 
situatiee bleef slechts Michelet over: 'Het maakte daarom weinig meer uit dat 
hijj de minst waarheidsgetrouwe historicus was. Hij was immers de grootste 
persoonlijkheidd en kunstenaar.'47 

Zagenn veel wetenschappelijke historici aan het eind van de negentiende 
eeuww weinig in de literatuur, Huysmans ontdekte op zijn beurt de beperkin
genn van de wetenschappelijke geschiedenis. Durtals voorgenomen biografie 
vann Gilles de Rais bleef dan ook een project in uitvoering. In de optiek van de 
romancierr moest men het verleden niet vanuit het heden interpreteren, maar 
eenn andere weg bewandelen: het verleden was de motor van de verbeelding 
-- een gedachte die later zou terugkeren bij Proust.48 
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Huizingaa stelde Ui-Bas op één lijn met de wetenschappelijke literatuur. In 
eenn bewaard gebleven aantekening bij een lezing over Franciscus van Assisi 
noteerdee de historicus, toen hij het moderne beeld van de Middeleeuwen 
vergeleekk met dat van de achttiende eeuw: 'Wij hebben beter leeren toekijken. 
Datt is de gesch. van een eeuw historische arbeid. Waaronder ook litteraire 
tee verstaan: romantiek en hist, school in nauw verband, Duitschl. Vooraan.-
Prerafaeliten,, Viollet-le-Duc, Huysmans'.49 Waarschijnlijk liet Huizinga zich 
bijj de schildering van zijn Herfsttij inspireren door Huysmans' evocatie van 
dee zwarte Middeleeuwen.50 

La-BasLa-Bas maakte in Nederland trouwens niet alleen een verpletterende 
indrukk op deze geschiedschrijver. Naast Diepenbrock en de sinoloog-letter-
kundigee Henri Borel was vooral de schrijver Lodewijk van Deyssel, zoon van 
Jozeff Thijm, gegrepen. 'Vol grandioos suggestive kracht en akuut interessant 
iss dat boek van Huysmans. Groote God, die Middeneeuwen! Ja, ik moet 
err ook naar toe. Dat is mijn land,' schreef hij in zijn recensie.51 De romans 
DeDe droomers van Maurits Wagenvoort en Goëtia van Frits Lapidoth, die 
inn deze jaren het licht zagen, leken door Huysmans te zijn beïnvloed, de 
laatstee zelfs zo sterk dat de kunstcriticus André Jolles de auteur van plagiaat 
beschuldigde.52 2 

Voll overgave hadden veel Franse historici en schrijvers zich in de eer
stee helft van de negentiende eeuw toegelegd op de Middeleeuwen. Dat gaf 
hunn terzelfder tijd de mogelijkheid om een standpunt in te nemen tegen
overr de eigen tijd.53 Ultramontaanse katholieken bijvoorbeeld zagen in het 
tijdvakk het gedroomde christenrijk waar de paus behoeder van de rechts
ordee was, terwijl liberalen (ook van katholieke huize) en republikeinen 
hett vrijheidsstreven van de middeleeuwse stedelingen bewonderden. Gedu
rendee het Tweede Keizerrijk hadden onder meer Michelet en Renan, hierin 
gevolgdd door Taine, hun standpunt herzien. De Middeleeuwen represen
teerdenn bij uitstek de obscure, klerikale en kwezelachtige kanten van de 
Europesee beschaving.54 Na het midden van de negentiende eeuw verheer
lijktenn literatoren als Barbey d'Aurevilly en Baudelaire juist de woeste en 
macaberee Middeleeuwen, die door liberalen zo werden verfoeid en waarvan 
dee voorstelling door ultramontanen werd bestreden. 

Flaubertt schreef, geïnspireerd door een gebrandschilderd kerkraam in de 
kathedraall van Rouen, een middeleeuws heiligenleven, La Légende de Saint 
JulienJulien VHospitaHer. In een brief aan Léon Hennique (met wie ook Huysmans 
zijnn leven lang bevriend was) schreef Flaubert, die zich voor zijn Légende 
nauwgezett had gedocumenteerd op het gebied van middeleeuwse kunst en 
oorlogvoering: : 
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Godd is mijn getuige als ik zeg hoe scrupuleus ik omga met docu
menten,, boeken, informatie, reizen, enzovoort. Welnu, ik beschouw 
datdat alles niettemin als bijzaak. De tastbare werkelijkheid moet slechts 
dienenn als springplank om hogerop te geraken.55 

Durtall mijmerde in La-Bas op overeenkomstige wijze: 'Gebeurtenissen zijn 
voorr iemand met talent slechts een springplank voor ideeën en stijl.'56 

Mett deze roman trad Huysmans in de middeleeuwse voetsporen van de 
kluizenaarr van Croisset. 

DeDe zwarte Middeleeuwen 

Inn steeds duidelijker bewoordingen nam de schrijver afstand van het natu
ralisme.. Tegenover Joseph-Antoine Boullan, gewezen priester en occultist, 
deedd hij de volgende onthulling: 

Ikk ben de theorieën van mijn vriend Zola beu. Zijn absolute posi
tivismee staat me tegen. Ik wil al die lieden in verwarring brengen 
doorr een kunstwerk te maken dat een bovennatuurlijk realisme, een 
spiritueell naturalisme toont.57 

OokOok tegenover Arij Prins verwoordde hij zijn mening over de romancier: 
'Hijj gelooft in het positivisme, materialisme, de moderniteit. Dat alles hangt 
mee de keel uit.'58 Het ideaal van spiritueel naturalisme - waarbij het mysterie 
enn verhevene werden verbeeld, terwijl de waarachtigheid van het document, 
dee precisie van het detail en de taal van het realisme behouden bleven -
was,, aldus Durtal in La-Bas, nooit tot stand gebracht in de literatuur, maar 
well in de schilderkunst van de primitieven. Zij schilderden mensen naar 
hett leven en hadden tegelijkertijd aandacht voor diepe hemelse vreugden én 
helsee angsten. 

Hett was de sensatie opgeroepen door een middeleeuws kunstwerk, de 
Kruisigingg van Matthias Grünewald (dat Huysmans in 1888 in gezelschap 
vann Arij Prins in Kassei had gezien), door Durtal uitvoerig beschreven, die 
dee protagonist tot dit inzicht had gebracht.59 De huiveringwekkende schil
deringg van het goddelijk kadaver - 'Ie charnier divin' (afb. 2) - maakte 
Grünewaldd tot de meest uitzinnige onder de realisten. Maar in de sublime
ringg van het tastbare en de uitbeelding van het onzichtbare, was de schilder 
terzelfderr tijd de meest uitzinnige onder de idealisten. Door het wrede en 
huiveringwekkendee te verbinden met het schone gaf Durtals auctor intel-
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lectualiss zijn persoonlijke versie van het sublieme.60 Huysmans' 'ekphrasis' 
off beeldbeschrijving nam hallucinatoire dimensies aan, typerend voor het 
contemporainee symbolisme.61 

Mogelijkk manifesteerde zich hier ook de invloed van Schopenhauer. In 
18800 had Jean Bourdeau onder de titel Pensees, maximes et fragments een se
lectiee uit Schopenhauers geschriften in Franse vertaling bezorgd. Folantin, 
hoofdpersoonn uit Huysmans' A vau-l'eau (1882), citeerde de filosoof instem
mend:: 'het leven van de mens gaat als een slinger heen en weer tussen verdriet 
enn verveling.' Huysmans zag in Schopenhauer een geestverwant, waar het 
zijnn pessimisme en misogynie betrof. Daarnaast vertoonden hun esthetische 
denkbeeldenn overeenkomsten. In zijn 'Losse opmerkingen over de esthetica 

afb.. 2. 'Het goddelijk kadaver', fragment uit Kruisiging door Matthias Grünewald 
(omstreekss 1525) 
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vann de beeldende kunsten' had Schopenhauer betoogd dat in de schilder
kunstt expressie, hartstocht en karakter overheersten. Daarom kon de eis tot 
schoonheidd hier worden verzaakt. Een magere Christus aan het kruis was, 
alduss de filosoof, een geschikt onderwerp voor de schilderkunst.62 Hoe dit 
ookk zij, de passage over Grünewald was Huysmans' poëticale stellingname, 
diee hem rechtstreeks naar de Middeleeuwen voerde: 'Als ik consequent ben,' 
sprakk Durtal, 'kom ik uit bij het katholicisme van de Middeleeuwen, bij het 
mystiekee naturalisme.'63 

Lü-BasLü-Bas was als gezegd ten dele een studie naar het middeleeuwse verle
den,, in het bijzonder naar Gilles de Rais, tijdgenoot van Jeanne d'Arc en 
maarschalkk van Frankrijk. Vanwege zijn duivelse toverpraktijken werd deze 
blauwbaard,, 'het monster van de Middeleeuwen', in 1440 gearresteerd door 
dee bisschop van Nantes en uiteindelijk ter dood veroordeeld. Zoals gebrui
kelijkk documenteerde de schrijver zich gedetailleerd, waarbij hij in dit geval 
assistentiee kreeg van Gourmont, die historisch onderzoek in de Bibliothèque 
Nationalee verrichtte.64 Het vinden en doorwerken van de documenten over 
dee vijftiende eeuw was geen sinecure, schreef hij Prins: 'Onnozel zijn dege
nenn die beweren dat de Middeleeuwen makkelijker te doorgronden zijn dan 
dee moderne tijd!'65 

Omm voor zijn nieuwe roman de sfeer te proeven, bracht de schrijver een 
bezoekk aan het kasteel van de baron in Tiffauges. In een brief aan de schilder 
Odilonn Redon noteerde hij dat de ruïnfs van het kasteel indrukwekkend 
warenn en elke kerker botten bevatte. Die waren van de kinderen die de 
baronn had geschonden en vermoord, onder het aanroepen van de duivel. 
'C'estt superbe!'66 IM-Bas was, verzekerde hij Boullan, een lofrede op de 
Middeleeuwen,, het tijdvak dat zo sterk verschilde van het fin de siècle.67 

Werdd in A Rebours de hoofdpersoon door de sensatie van het gregori
aanss teruggeplaatst in de Middeleeuwen, in Ld-Bas gebeurde dat door het 
klokkenspell van Saint-Sulpice in Parijs. Ook in de laatste roman werden 
dee Middeleeuwen ingekleurd als een 'anti-heden', nu in uitgewerkter vorm. 
Dee Middeleeuwen, constateerde Durtal, waren volgens sommigen, vooral 
lerarenn en atheïsten, zwart, en voor anderen, meestal godsdienstgeleerden 
enn kunstenaars, wit. Zichzelf schaarde hij bij de voorstanders van de witte 
Middeleeuwen.. Want in die tijd ging de adel nog op kruistocht, was de 
burgerijj door het gildensysteem verzekerd van werk en inkomen, maakte 
hett volk verfijnd handwerk en raakte de clerus in bovennatuurlijke vervoe
ring.. Maar 'aan het uiteinde van deze eeuw' legde de aristocratie zich toe 
opp winstbejag, werden de burgers vermorzeld door het kapitaal en was het 
volkk aan de drank geraakt. De geestelijken preekten bij dit alles de burger-
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lijkheidd van de ziel. 'Zij zijn van hun tijd,' liet Durtal zich ontvallen. 'Je kunt 
daaromm toch niet verwachten in het soepzooitje van de seminaries de ziel 
vann de Middeleeuwen terug te vinden.' Elders klaagde hij: 'Adel, geestelijk
heid,, burgerij en volk hadden in die tijd een verhevener ziel. Men kan gerust 
zeggen:: de maatschappij heeft in de vier eeuwen die ons van de Middel
eeuwenn scheiden een diepe val gemaakt.'68 - 'Precies. Daar zet ik een rooye 
streepp onder,' zou Lodewijk van Deyssel in zijn boekbespreking van LU-Bas 
optekenen.69 9 

Hett satanisme - zo kreeg Durtal van een van zijn gespreksgenoten te 
horenn - was de schakel tussen Middeleeuwen en moderne tijd.70 Het wezen 
vann dit verschijnsel was de gedachte aan 'delectatio morosa', genotvolle 
zonde.. Tegenover de utilistische moraal, het schrale katholicisme en de 
realistischee kunst stonden de sacrilegie, het satanisme en maniërisme. 

Voorr dit gedeelte van de roman dat de actualiteit behandelde, raadpleegde 
Huysmanss verschillende occultisten, onder wie Henriette Maillat71 - die 
eenn spannend tijdverdrijf vond in het verleiden van geestelijken, en door 
Sarr Péladan in Le vice suprème werd beschreven als de prinses d'Este - en 
'Berthe'' Courrière, minnares van Gourmont. In Brugge was Courrière in 
contactt gekomen met Lodewijk van Haecke, kapelaan van de Heilig Bloed-
kapell (waarvan het interieur door Bethune was voorzien van versieringen 
inn de stijl van Pugin). Van Haecke was auteur van Zeesterre, kinderverhalen 
'omm den geest der jonge lieden te verzetten en te verlichten langs de mistige 
levensbaen'.. Van hem werd beweerd dat hij een getatoeëerd kruis onder zijn 
voetzolenn droeg, waardoor hij constant het genoegen smaakte het symbool 
vann de Heiland te kunnen vertrappen. Belangrijke inlichtingen werden 
Huysmanss verder verstrekt door de reeds genoemde Boullan.72 

Inn kringen rond Boullan ontdekte hij 'le Moyen-ige en plein'.73 Deze 
occultistt was enige tijd betrokken geweest bij de Vintras-sekte, die het Derde 
Rijkk van de Heilige Geest predikte. Lange tijd had Boullan zijn aandacht 
verdeeldd tussen het periodiek Les Annates du Sacerdoce en Adèle Chevalier, 
eenn non met visionaire gaven. Zij baarde Boullan een kind, dat op het 
eindee van een viering ritueel werd geofferd. Voor deze moord kreeg hij 
driee jaar. 'Ik wil bewijzen dat de duivel regeert, dat hij zijn middeleeuwse 
machtt niet heeft verloren,' schreef hij ooit aan Huysmans.74 Naar eigen 
zeggenn had de schrijver Van Haecke in La-Bas geportretteerd als kanunnik 
Doeree en Boullan als Dr. Johannes.75 De roman maakte duidelijk dat zowel 
inn de middeleeuwse schilderkunst van Grünewald als in de daden van 
Gilless de Rais een 'bovennatuurÜjk realisme' tot stand was gebracht. Of 
hethet contemporaine satanisme aan dit postnaturalistische ideaal voldeed, 
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wass nog maar de vraag.76 De relatie tussen satanisme en Middeleeuwen 
onderzochtt Huysmans ook in zijn kunstkritische opstellen uit de tweede 
helftt van de jaren tachtig. 

InIn de Middeleeuwen had men oog voor Dood en Wellust, Goed en 
Kwaad,, zaken waarvoor de moderne burgers gewoonlijk hun ogen sloten. 
Datt was de boodschap van een essay over Richard Wagner, oorspronkelijk 
gepubliceerdd in de Revue Wagnérienne (1885, later opgenomen in de tweede 
editiee van Croquis Parisiens) en van enkele opstellen over schilderkunst en 
architectuurr die Huysmans bundelde in Certains (1889). 

Baudelairee had in 1861 een bijdrage over Wagner geleverd, waarin hij 
dienss Tannhauser typeerde als de strijd tussen twee principes - geest en vlees, 
hemell en hel, Satan en God - die het menselijk hart als slagveld hadden ge
kozen.777 Baudelaire sprak van een 'satanische religie'. Met uitzondering van 
dee jaren rond de Frans-Pruisische oorlog was Wagner - vooral via de Revue 
Wagnérienne,Wagnérienne, waaraan ook de dichters Paul Verlaine en Stéphane Mallarmé 
enn de schilder Odilon Redon medewerking verleenden - van grote invloed 
opp het Franse mediëvisme.78 Huysmans evoceerde de ouverture van Tann-
hauserhauser als een mystieke gewaarwording en synesthetische intrusie van geu
ren,, kleuren en klanken, een middeleeuwse allegorie waarin Satan en Luxu-
ria,, een van de zeven hoofdzonden, strijd leveren met het Goede en Schone. 
Dee openingszang was volgens de criticus een waarachtige verlossing zoals 
diee zich voordeed aan de nederige zielen van de Middeleeuwen.79 

Tussenn L'Art Moderne en Certains bestond continuïteit waar het de waar
deringg van de primitieven en afwijzing van imitatie-stijlen betrof. De schil
derkunstt van Francesco Bianchi was volgens Huysmans het scharnierpunt 
tussenn de blankheid van de Middeleeuwen en kronkelige perversiteit van 
dee Renaissance.80 Degas verheerlijkte in zijn kunstwerken de minachting 
voorr het vlees 'zoals geen kunstenaar het sinds de Middeleeuwen had aan
gedurfd'.811 Puvis de Chavannes daarentegen was de moderne kunstenaar die 
dee Italiaanse primitieven had geplunderd: 'Waar de middeleeuwers gelovig 
enn naïef waren, heeft hij slechts na-aperij gebracht.'82 

Inn vergelijking met VArt Moderne werd in Certains het rationalisme niet 
langerr verdedigd. Dat gold met name voor de eigentijdse bouwkunst. IJzeren 
constructiess heetten nu 'kunst voor de Amerikanen en Kanaken'. De Eiffel-
torenn was een afschuwwekkende volière, een holle obelisk, een klokkentoren 
diee de gelovigen opriep voor de goddelijke dienst van het bankwezen en 
liturgischee feesten van het kapitaal. Daarentegen had de superieure schoon
heidd van vrome tijden een ongeëvenaarde, bijna bovenmenselijke kunst ge
schapen:: de gotiek.83 Huysmans' opvatting over moderne en middeleeuwse 
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bouwkunstt leek op het oordeel van kunstenaars als Meissonier, Bouguereau 
enn Maupassant, die in Le Temps van 1887 een 'Protestation' publiceerden. 
Hierinn gaven zij uiting aan hun vrees dat buitenlandse bezoekers zich vrolijk 
zoudenn maken over de Eiffeltoren: 'Het Parijs van de sublieme gotiek zal het 
Parijss van meneer Eiffel zijn geworden.'84 

Dee betekenis van de Middeleeuwen was in Certains het meest uitgespro
kenn in de uitvoerige essays over Félicien Rops en Odilon Redon. In zijn 
beschouwingg over Rops - waarbij hij gebruik maakte van Görres' Christliche 
MystikMystikyy een boek dat hij in Franse vertaling bezat85 - stelde de schrijver dat 
dee zuiverheid en kuisheid die Fra Angelico, Grünewald, Van der Weyden en 
Memlingg hadden geïnspireerd, na de Middeleeuwen ontoegankelijk waren 
gewordenn voor de kunst. Hetzelfde gold voor de 'antarctische gebieden' van 
dee ontucht en Wellust (Luxuria). Rops - 'avec une ame de primitif a re-
bours'' (met de ziel van een tegendraadse primitief) - had het concept van 
dee middeleeuwse strijd tussen Goed en Kwaad, God en Duivel, Zuiverheid 
enn Wellust weer opgenomen en daarbij de kern van het satanisme geraakt. 
Inn overeenstemming met de visie van de kerkvaders en 'met heel de Mid
deleeuwen',, gaf deze schilder uitdrukking aan het besef dat het Satan was 
diee door middel van de vrouw de man aan zich verplichtte. De duivel drong 
doorr tot de vrouw en zij verleidde op haar beurt als succubus de man. Rops 
hadd de demonische extase geschilderd. Hij had kortom 'het spiritualisme 
vann de ontucht bezongen dat het satanisme is'.86 

Inn het artikel over Rops stond de schrijver stil bij een illustratie getiteld 
'Lee Calvaire' afkomstig uit de serie 'Les Sataniques' (afb. 3).87 Aan het kruis 
hangtt een naakte duivel uit wiens geopende mond twee hoektanden steken. 
InIn plaats van INRI staat BELZ te lezen, Beëlzebub. Met zijn voeten wurgt 
dee duivel een vrouw, die haar blik extatisch naar boven richt - alleen haar 
oogwitt is nog te zien. Op de sokkel staan kandelaars met lange kaarsen die het 
hoofdd van de vrouw en geslacht van de duivel verlichten. Deze afbeelding 
hadd een literaire pendant, een 'transpositio in litteris', in de beschrijving 
vann een zwarte mis - een parodie op de Pinkstermis, waar in plaats van 
dee Heilige Geest het Heilig Vlees werd aanbeden88 - in La-Bas. Het hele 
boekk was trouwens in zekere zin de romanvariatie op het essay over Rops in 
Certains.Certains.8989 Dit wordt duidelijk wanneer men de gravure met een passage in 
La-BasLa-Bas vergelijkt: 

Eenn in het rood geklede misdienaar Uep naar het koor van de kapel 
enn stak een rij kaarsen aan. Toen lichtte het altaar op, een gewoon 
kerkaltaarr met een tabernakel waarboven een lachwekkende, infame 
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Christusfiguurr verrees. Het hoofd was opgeheven en de nek uitgerekt. 
Opp de wangen waren plooien geschilderd die het smartelijke gelaat in 
eenn vals grijnzende tronie veranderden. Hij was naakt en op de plaats 
vann de lendendoek verrees uit een pluk paardenhaar zijn schaamteloos 
opgehevenn lid.90 

Inn zijn beschrijving van 'Le Calvaire' maakte Huysmans een vergelijking 
tussenn de vrouw en Maria Magdalena, die traditioneel aan de voet van het 

sWsW Mm 

afb.. 3. Félicien Rops, Le Calvaire (1882) 
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kruiss werd voorgesteld. In de visie van de schrijver waren de bespottelijke 
fictiefictie van deze scène en de ontwijding van het Kruis verworden tot een 
instrumentt van vreugde. De schanddaad van deze Magdalena in extase voor 
dee naaktheid van Christus was waarlijk demonisch, voortgekomen uit de 
middeleeuwsee sabbatvieringen. In de verwrongen gelaatstrekken had Rops 
hett bovennatuurlijke onthuld. 

Middeleeuwenn en satanisme waren volgens Huysmans ook met elkaar 
verwevenn in het werk van Odilon Redon. Reeds in VArt Moderne had hij 
eenn lithografie van Redon, 'Devant Ie noir soleil de la Mélancolie, Lénor 
apparaït',, ter sprake gebracht. Volgens de criticus hield de hier afgebeelde 
vrouww het midden tussen een godin van Gustave Moreau en een Maagd, 
geschilderdd door een van de primitieven.91 In Certains legde hij opnieuw een 
verbindingg tussen Redon en de Middeleeuwen. In een kunstbeschouwing, 
diee veelzeggend Le monstre was getiteld, constateerde de schrijver dat draken, 
slangenn en monsters de sculpturen van middeleeuwse kathedralen sierden 
enn veelvuldig voorkwamen in de vitae van heiligen. Maar de tijd dat de 
verbeeldingg er plezier in had de schoonheid van het schrikwekkende te 
scheppenn was allang voorbij. Redon was de enige moderne kunstenaar die 
oogg had voor het fantastische.92 Zijn illustraties van monsters hadden -
'ondankss de uiterst moderne structuur' - de band met de bestiaria van de 
Middeleeuwen,, die in de Renaissance was verbroken, hersteld. Maar enkel 
hett christelijk symbolisme had het begrip van de woorden, verbeeld door 
dezee dieren, bewaard. Gefascineerd was Huysmans in het bijzonder door 
eenn illustratie van Redon bij Flauberts Tentation de Saint-Antoine, getiteld 
'Unee longue chrysalide couleur de sang'. Tegen een lage zuil hing een larve. 
Opp de plaats van het kapiteel rustte het hoofd van een vrouw. De smartelijke 
gelaatstrekkenn voerden de beschouwer terug naar de ziekelijke werken van 
dee Middeleeuwen. Over de satanisten schreef hij elders: 'hun zielen worden 
waarachtigee larvenreservoirs'.93 

Inn de roman die volgde op La-Bas zou enkel nog Gods hulp verweer 
biedenn tegen succubi en larven die de nachten bevolkten.94 Spiritueel na
turalismee en satanisme hadden Huysmans' inzicht in de duistere kanten 
vann de Middeleeuwen verdiept. Zijn interesse in religieuze symboliek, voor 
hett voetlicht gebracht in het opstel over Redon, zou vervolgens onderdeel 
wordenn van een nieuwe visie op de Middeleeuwen. 
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DeDe witte Middeleeuwen 

Inn 1894 schreef Huysmans aan abbé Henri Moeller, oprichter van het tijd
schriftt Durendaly orgaan van jonge katholieke schrijvers die zich keerden 
tegenn het exclusivisme van de Puginiaanse neogotiek en toenadering zoch
tenn tot de moderne literatuur: 

Nadatt ik mijn ziektes van de ziel naar alle ideeênklinieken had gesleept, 
kwamm ik uiteindelijk, dank zij God, terecht in het enige hospitaal waar 
menn U daadwerkelijk onderdak geeft en verzorgt: de Kerk.95 

Huysmans'' bekering was zeker niet over een nacht ijs gegaan. Aan Zola 
hadd hij tien jaar eerder geschreven dat een intelligent mens onmogelijk 
konn geloven in het katholicisme en daarom bleven Schopenhauers idee-
enn het meest troostrijk, logisch en overtuigend. 'Eigenlijk kun je, als je geen 
pessimistt bent, slechts christen of anarchist zijn. Dat zijn alles welbeschouwd 
dee enige drie mogelijkheden.'96 Maar in november 1891 was zijn mening 
overr Schopenhauer veranderd: 'Nog steeds waardeer ik de scherpte van 
zijnn beweringen, maar de negatieve conclusies benauwen me ten zeerste.' De 
filosofiee van Schopenhauer had hij inmiddels verruild voor het katholicisme, 
'off liever de katholieke kunst, de mystiek'.97 

Huysmans'' overgang naar de katholieke Kerk was onverbrekelijk ver
bondenn met zijn estheticisme. Illustratief was een uitspraak van de abdis 
vann Fiancey, klooster in de Dróme, die tegenover Huysmans opmerkte: 
'UU bent de Kerk door het dak binnengetreden.'98 Abbé Mugnier, vicaris 
vann Saint-Nicolas-des-Champs, die hij in Parijs vaak 's avonds in diens 
sacristiee opzocht en met wie hij genoeglijke gesprekken voerde over de 
seksuelee escapades van Maupassant, Hugo en andere letterkundigen, zou 
hebbenn gezegd: 'Ik heb van Huysmans een katholiek gemaakt, maar ik heb 
hemm nooit in een christen kunnen veranderen.'99 In zijn erkenning van 
hethet katholicisme stond Huysmans niet alleen. Literatoren als Paul Clau-
del,, Léon Bloy en Paul Bourget waren hem voorgegaan en velen zouden 
volgen. . 

Inn de persoon van Verlaine had de Kerk de grootste dichter sedert de 
Middeleeuwen,, schreef Huysmans in een inleiding op de katholieke po
ëziee van Verlaine. Met welgevallen citeerde hij de verzen van de dichter: 
'Konn mijn gebroken hart maar afdrijven naar de overweldigende en delicate 
Middeleeuwen'.. De inleider meende overigens dat 'bekeerlingen' - onder 
wiee Chateaubriand, Lacordaire, Montalembert, Veuillot en Verlaine - meer 
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gevoell voor kunst hadden dan gewone katholieken, omdat zij niet bang 
warenn voor ideeën en woorden.100 

Huysmanss was uitgekeken op de zwarte Middeleeuwen. Het was Boullan 
diee hem stimuleerde tot het schrijven van een boek over de 'blankheid van de 
middeleeuwsee ziel'.101 Aan vriend en letterkundige Jean Lorrain vertrouwde 
Huysmanss toe: 

Persoonlijkk zweer ik elke vorm van satanisme af [...]. Ik zal een 
louterendd bad nemen, mezelf reinigen en met een schoon lichaam 
tee biechten gaan - waarna ik me in een staat van onschuld als een 
waanzinnigee zal afkeren van La-Bas.102 

Dee Belgische jurist Firmin van den Bosch, een van de schrijvers rond Duren-
dalydaly hield hij voor dat La-Bas zijn eerste boek op weg naar de godsdienst was 
geweest.. Pas door het schouwen van het bovennatuurlijke Kwaad was hij tot 
begripp van het bovennatuurlijke Goede kunnen komen. 'Met zijn kromme 
poott heeft de demon mij naar God geleid.'103 

Inn 1895 verscheen En Route. Het boek beschreef in de vorm van een 
tweeluikk de beslissing van Durtal - hoofdpersoon uit IA-Bas - om katholiek 
tee worden en zijn daaropvolgende retraite gedurende enkele weken in een 
trappistenklooster.. In werkelijkheid kon Huysmans, blijkens zijn dagboek, 
puttenn uit zijn ervaringen bij de monniken van Igny (afb. 4). In de periode 
1892-18944 bracht hij driemaal een bezoek aan deze door Bernardus van 
Clairvauxx gestichte abdij in de Champagne.104 Aanvankelijk wilde Durtal, zo 
verluiddee het in En Route* naar het voorbeeld van Flaubert een heiligenleven 
samenstellen.. Maar de legende van de heilige Julianus, die hij bewonderde 
omm de taal, had toch te weinig bezieling. Waar Flaubert tekortkwam, kon 
Durtall beter het zwijgen bewaren. 

Inn een brief aan Ernest Micheau, monnik van Saint-Wandrille, een be
nedictijnenabdijj bij Rouen, benadrukte de schrijver dat hij En Route vooral 
hadd geschreven voor de intellectuelen die het culturele klimaat in Parijs 
beheersten;; Daarom had hij met opzet kwezelarij en religieuze kitsch ver
oordeeld,, in de hoop weerstanden weg te nemen en zijn tegenstanders naar 
hett terrein van de ware kunst te leiden, die tot uiting kwam in de hoge 
mystiek,, de liturgie en het kerkgezang.105 Al in zijn inleiding op Le La-
tintin Mystique had Huysmans afstand genomen van het mysticisme als li
terairee mode. Mystiek was in zijn optiek onverbrekelijk verbonden met 
dee Kerk en een ascetische levenswandel.106 De mystiek was een 'absoluut 
exactee wetenschap' die de door God voorbeschikte fenomenen van het spi-
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rituelee leven grotendeels kon voorspellen. In die zin was zij een pendant 
vann de fysiologie, die 'de verschillende toestanden van het lichaam' bestu
deerde.107 7 

Naa verschijning van het boek kon de auteur met moeite de journalis
tenn buiten de deur houden.108 Alleen al in Nederland werden zeshonderd 
exemplarenn van En Route afgenomen.109 Het boek bewerkstelligde talloze be
keringen,, volgens de schrijver zelf vooral in de wereld van de protestanten. 
Catharinaa Alberdingk Thijm, dochter van Jozef Thijm en zus van Lodewijk 
vann Deyssel, was zo door het boek geraakt dat zij haar bezittingen aan de 
armenn gaf en een tehuis voor behoeftigen in de Amsterdamse Jordaan begon. 
Zijj betrok de schrijver enige tijd later ongevraagd in een eigenaardig kansspel 
vann hoog mystico-religieus gehalte. Want toen Huysmans met Kerstmis 1896 
dee nachtmis in de crypte van de kathedraal in Chartres bijwoonde, kwam 
eenn priester op hem af met een brief die de dag tevoren in Amsterdam was 
gepost.. Het adres luidde: 'Monsieur J.K. Huysmans, litterateur, Cathédrale, 
Cryptee d. 1. Vierge, a Chartres, France'. De brief was van Catharina Thijm die 
ernstigg aan haar geloof was gaan twijfelen. Daarom keek zij verlangend uit 
naarr een teken van de Heilige Maagd. Zij zou weer ten volle kunnen geloven 
alss de schrijver de brief op kerstdag op de juiste plaats zou ontvangen. De 

afb.. 4. Cel van Huysmans in de abdij van Igny (omstreeks 1895) 
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volgendee ochtend verzond deze een telegram naar Amsterdam, met daarop 
tweee woorden: 'Lettre recue'.110 

Eenn andere Nederlander die zich mede door Huysmans tot het katholi
cismee bekende, was de kunstschilder Jan Verkade. In zijn jeugd had hij de 
romanss van Huysmans gelezen. Tot de boeken die hem het meest dwongen 
naa te denken over God en godsdienst behoorde A Rebours. Hierin had hij 
gelezenn hoe Jean des Esseintes met eerbied sprak over de jezuïeten van zijn 
schooltijdd en hoe de estheet met bewondering oordeelde over de Oude Kerk. 
'Enn zoo kwam het, dat ik onbewust een stuk verder gekomen was op mijn 
wegg naar de Katholieke Kerk, toen ik A Rebours gelezen had.'111 Aan het begin 
vann de jaren negentig van de negentiende eeuw verdiepte de schilder zich in 
LeLe Latin Mystique.112 

Merkwaardigg genoeg repte Verkade in het tweede deel van zijn herin
neringen,, die een aanvang namen in het jaar waarin En Route werd gepu
bliceerd,, met geen woord over deze roman. Nu was Verkade in 1894 no
vicee geworden in de benedictijnenabdij van Beuron in Zuid-Duitsland, een 
stichtingg van Solesmes. Desiderius Lenz probeerde er een nieuwe vorm van 
gewijdee kunst in het leven te roepen, waarin het renaissancistische streven 
naarr realistische uitbeelding en perspectivische volmaaktheid moest worden 
overwonnenn door een terugkeer naar 'primitieve' - onder meer Egyptische 
-- kunstvormen.113 Door zich te verbinden aan maat, getal en gewicht kon de 
kunstenaarr loskomen van de materie en toegang krijgen tot het goddelijke. 
Huysmanss leverde - bij monde van Durtal - scherpe kritiek op de Beuro-
nerner Aesthetik."4 Hij vond er te weinig realisme en individualisme. Vooral 
dee fresco's in Montecassino, waaraan Verkade een bijdrage had geleverd, 
moestenn het ontgelden. Mogelijk wilde de monnik-schilder minder graag 
herinnerdd worden aan de Huysmans van de 'katholieke' romans. 

Overr de positie van de Middeleeuwen bestond in En Route al vanaf het 
beginn geen enkele onduidelijkheid. Geen periode had de schilder- en beeld
houwkunstt van de primitieven, het gregoriaans of de Romaanse kunst en de 
gotiekk kunnen overtreffen. Poëzie en proza van de middeleeuwse mystici wa
renn nimmer voorbijgestreefd. Slechts de Middeleeuwen waren nog in staat de 
ziell van moderne lompheid te redden. Ditmaal was het Durtals seksuele be
geertee die hem naar de Middeleeuwen voerde. Gezeten in een kapel van Saint-
Sulpicee te Parijs waren zijn gedachten uitgegaan naar een vrouw, Florence,115 

'diee zich uitkleedt achter het gordijn dat voor zijn ogen is neergelaten'. Toen 
hijj dit voorval toevertrouwde aan zijn gespreksgenoot, abbé Gévresin, gaf 
dezee te verstaan dat volgens oude overlevering kerkgezangen de vleselijke ver
langenss tot bedaren konden brengen. Bij de benedictijnen luisterde Durtal 
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daaropp naar het gregoriaans, waarna hij tot rust kwam. In zijn belangstelling 
voorr kerkzang en liturgie kreeg hij steeds meer achting voor dom Guéranger, 
diee zich tegen de bonte verscheidenheid van rituelen en tradities in de katho
liekee Kerk had verzet en voor diens medebroeder in Solesmes, dom Pothier, 
diee op basis van middeleeuwse bronnen de eenheid in kerkzang wilde terug
brengen.. De 'authentieke' liturgie die door Guéranger in ere was hersteld, 
maaktee een terugkeer mogelijk naar het verloren middeleeuwse paradijs.116 

Huysmanss estheticisme bracht hem als vanzelf in het monastieke en 
ultramontaansee kamp: onomwonden nam hij stelling tegen seculiere gees
telijkenn die in Frankrijk dikwijls gallicaanse en jansenistische opvattingen 
haddenn gehuldigd. 

Wass de entourage van het klooster in A Rebours kunstmatig, in En Route 
kwamm met het verblijf van Durtal in Notre-Dame de PAtre, waar trappisten 
hett leven van kloosterlingen uit de Middeleeuwen leidden, een werkelijke 
verbindingg met het tijdvak tot stand. Een echte middeleeuwer was broeder 
Siméon,, de varkenshoeder van de abdij, die niet sprak maar knorde, 'een 
heiligee van het soort dat leefde in de elfde eeuw' Op een dag, toen de varkens 
ziekk op de grond lagen, bezwoer hij de duivel door de dieren met wijwater te 
besprenkelen.. Onmiddellijk richtten de beesten zich op en maakten zij zich 
mett kwispelende staarten uit de voeten.117 

Dee waarachtigheid van de Middeleeuwen, gewaarborgd door de continu
ïteitt van de kloostertraditie, werd slechts tijdelijk opgeheven door Durtals 
seksuelee verlangens, die - waar ze de Heilige Maagd betroffen - blasfemi
schee proporties aannamen. Angela de Foligno, mystica met een overspelig 
verleden,, meende Durtal, had tenminste het voordeel gehad dat zij echt in 
dee Middeleeuwen leefde, omringd door wonderen en heiligen. Hijzelf leefde 
echterr in een tijd, die zich had verwijderd van de Middeleeuwen en God. 
Zowell in de obsessionele relatie tussen bekering en Paulijnse geest en vlees-
thematiekk enerzijds, als in de literaire vorm anderzijds bestonden overigens 
opvallendee overeenkomsten tussen En Route en Augustinus' Confessiones, 
waarvann een exemplaar zich in schrijvers bibliotheek bevond.118 

Inn 1895 schreef Huysmans aan Prins dat zijn nieuwe boek over de pri
mitievenn en de kathedralen zou handelen. Het was een vervolg op En Route 
enn zou de reeks kunstkritieken, gebundeld in L'Art Moderne en Certains, 
completeren. . 

Hett lag in zijn voornemen de gehele symboliek van de Middeleeuwen 
tee behandelen.119 Daartoe moest hij zich eerst grondig documenteren: 'Ik 
benn voortdurend bedolven onder de aantekeningen.'120 Vooral in Solesmes 
verrichttee hij veel voorbereidend werk. Hij wilde niet dezelfde fout maken 
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alss Victor Hugo, die zich in zijn kathedraal, Notre-Dame de Paris, te weinig 
opp documenten had gebaseerd.121 De enige troost die het inspannende werk 
hemm verschafte, was even buiten de tijd te kunnen leven, in de Middeleeuwen 
welteverstaan.1222 Eerder had hij Prins meegedeeld: 'In Chartres heb ik de 
prachtigstee middeleeuwse kathedraal ontdekt die er bestaat - een blonde, 
rankee kerk met blauwe ogen.'123 

Dee titel van het boek werd La Cathédrak (1898). De roman beschreef het 
verblijff van Durtal in Chartres, aan de voet van het imposante kerkgebouw, 
waarr altijd 'een nijdige wind woei'. Met zijn Cathédrak zou Huysmans dich
terss en historici weten te inspireren. Zo herinnerde de 'Kathedraal-cyclus' 
vann Rilke, opgenomen in zijn Neue Gedichte, op enkele plaatsen aan Huys
mans'' roman. De openingsverzen van Rilkes 'L'ange du meridien' evoceerden 
eveneenss de wervelstormen rond de kathedraal. In de middeleeuwse traditie 
duiddenn dergelijke windstoten op demonische krachten, die het goddelijke 
bedreigden.124 4 

Ookk de Amerikaanse historicus Henry Adams refereerde in zijn Mont 
SaintSaint Michel and Chartres meermalen aan het werk van Huysmans.125 Even
alss de Franse schrijver beschouwde Adams (althans in zijn latere werken) 
dee Middeleeuwen vooral als een 'anti-présent'126 en was hij ervan overtuigd 
geraaktt dat het objectiviteitsideaal in de geschiedschrijving weliswaar nastre
venswaardig,, maar onbereikbaar was.127 Gedurende een reis door Frankrijk 
kwamm hij oog in oog te staan met de grootse monumenten uit de Middeleeu
wen.. Het directe contact dat hier met het verleden tot stand kwam, verschafte 
hemm een waarachtig uitgangspunt voor historische kennis.128 Deze opvatting 
brachtt de schrijver pregnant tot uitdrukking in een lang gedicht dat hij in 1901 
schreef.. In dit vers, Prayer to the Virgin ofChartres-evenals La Cathédrak ge
richtt aan de Moeder Gods - waande de ikpersoon zich terug in de Middeleeu
wen.. Maar de oude tijden waren onherroepelijk voorbij en het geloof van de 
middeleeuwerss in een betekenisvol universum bleek een illusie: 'Vanuit een 
verlatenn hemel kijkt de Maagd neer in een lege kerk, op een dood geloof.'129 

LaLa Cathédrak was een hymne op de architectuur van Chartres en te
gelijkk op de christelijke religiositeit en kunstzin van de Middeleeuwen. In 
hett boek was Durtal abbé Gévresin - 'die geestelijke, volledig geëmigreerd 
naarr de Middeleeuwen'130 — naar Chartres gevolgd. Gévresin was door de 
nieuwee bisschop van Chartres gevraagd om aldaar kanunnik te worden. Net 
alss in de vorige romans bleven de Middeleeuwen fungeren als contrasterend 
tijdvak,, ditmaal vooral om het middelmatige karakter van het eigentijdse 
katholicismee te beklemtonen. Zo werd de intocht van de nieuwe bisschop 
vann Chartres (die La Cathédrak bij verschijnen overigens welwillend beoor-
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deelde)) beschreven als een carnaval van gekken - monsters uit een fantastisch 
albumm van Redon.131 De moderne christelijke schilderkunst moest het even
eenss ontgelden; die was eerder geschikt om het leven van Jezus volgens Renan 
tee verluchtigen. 'Het zijn de valse Middeleeuwen,1 noteerde abbé Mugnier, 
geheell in de geest van zijn tafelgenoot, over de katholieke kunst.132 

Beidee 'katholieke' romans - En Route en La Cathédrale - markeerden een 
omslagg in Huysmans' kunstkritiek, in zoverre hij zich voorgoed afwendde 
vann de contemporaine, impressionistische kunst. Van de moderne schilders 
bezatenn enkel nog Paul Borel en Charles Dulac - met wie hij een kunste
naarskoloniee had willen stichten - een 'sentiment mystique'.133 De Vlaamse, 
Duitsee en Italiaanse primitieven vormden, duidelijker dan ooit, de onbe
twistbaree toetssteen van zijn esthetisch oordeel. Ondanks alle waardering 
voorr met name Fra Angelico en Grünewald stonden voor Huysmans de 
Vlaamsee primitieven boven de Italiaanse en Duitse. Terwijl de bekendheid 
vann Grünewald voor een belangrijk deel aan Huysmans was te danken, stond 
hijj wat de rehabilitatie van de Vlaamse primitieven betreft eerder aan het 
eindee van een traditie, die aan het begin van de negentiende eeuw mogelijk 
wass geworden door de expositie van hun werken in het Musée Napoléon. 
Hett was vooral Friedrich Schlegel geweest, die na een bezoek aan het mu
seumm zijn waardering had uitgesproken over de Vlaamse primitieven (die 
hijj overigens niet onderscheidde van de Duitse primitieven).134 

Volgenss Durtal vertegenwoordigde de kathedraal van Chartres bij uitstek 
dee sculpturale theologie, de religieuze symboliek die de 'grote wetenschap 
vann de Middeleeuwen' was. De kunsthistorische topos van de kathedraal als 
eenn boek in steen of een te ontcijferen palimpsest135 werd in La Cathédrale 
uitgewerktt met behulp van middeleeuwse bronnen, waaronder het Speculum 
MaiusMaius van Vincent van Beauvais, de Etymologiae van Isidorus van Sevilla, 
hethet Elucidarium van Honorius van Autun en Rationale van Durandus. De 
kathedraall was 'summa medievalis' en terzelfder tijd 'summa universalis'. 

Aff en toe werd gepolemiseerd met kunsthistorici, zoals met Emile Male, 
diee meende dat planten- en bloemenmotieven in de Middeleeuwse kunst 
geenn symbolische betekenis hadden.136 La Cathédrale was in zeker opzicht 
ookk de tegenpool van Victor Hugo's Notre-Dame. Deze beschouwde, evenals 
dee liberale historici, het exterieur van de kathedraal als het vrijzinnige 
domeinn van middeleeuwse architecten en kunstenaars. Met de scabreuze 
afbeeldingenn van monniken, priesters en bisschoppen hadden zij de klerikale 
tiranniee willen hekelen.137 Huysmans daarentegen zag in deze details van de 
gotischee bouwwerken het pedagogisch systeem van de middeleeuwse Kerk. 
Inn de uitbeelding van deugden en ondeugden wilde de Kerk moedige zielen 
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vormenn 'en niet van die zieltjes die door de spirituele orthopedisten van onze 
tijdd worden gevormd'.138 De 'syfilis van het fatsoen'139 was begonnen met de 
Renaissancee en had sindsdien ook de katholieke geestelijkheid aangestoken. 

Inn La Cathédrale werd de symboliek van flora en fauna gewikt en gewogen, 
enn een complete mystieke osmologie opgesteld. Voor de flora consulteerde 
Huysmanss Görres' Christliche Mystik, ofschoon hij voor diens 'rationalisme 
mystique'' weinig waardering kon brengen.140 De symbolische betekenis van 
kleurenn en edelstenen werd minutieus beschreven in een beschouwing over 
'Dee kroning van de Maagd', een altaarstuk van Fra Angelico (afb. 5).141 Werden 
synesthesieënn in het essay over Wagner aangewend om zingenot uit te druk
ken,, in La Cathédrale dienden ze - in overeenstemming met middeleeuws ge
bruik-- als middel om mystiek-religieuze onzegbaarheden te verwoorden.142 

afb.. 5. Fra Angelico, De kroning van de H. Maagd (omstreeks 1430-1435) 
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Alduss was in de roman de middeleeuwse kunst sleutel tot ware kennis 
geworden.. De middeleeuwers wisten immers dat alles op deze aarde slechts 
tekenn was en het zichtbare alleen waarde had om het onzichtbare te heront
dekken.. La Cathédrale leek een kunsthistorische uitwerking van Romeinen 
1:200 - 'De onzichtbaarheden Gods zijn sedert de schepping der wereld te ont
warenn door het begrip der geschapen dingen' - en mogelijk was Huysmans 
hiertoee gekomen door lezing van Hugo, scholast van het Sint-Victorklooster, 
diee hij meermalen citeerde.143 De Middeleeuwers waren niet, zoals de mo
dernee realisten, slachtoffer van uiterlijke schijn, omdat zij begrip hadden 
vann beeldentaal. Oorspronkelijk was de symboliek de geheimtaal geweest, 
waarmeee gelovigen zich in de tijd van de christenvervolgingen hadden weten 
tee redden. De middeleeuwers hadden zich van hetzelfde symbolische idioom 
bediend.. In een ander werk, Trois Êglises et Trois Primitifs, lichtte Huysmans 
dee kwestie verder toe. De symboliek kwam voort uit goddelijke bron en was 
dee taal gesproken door God zelf.144 

Anderss dan de archeologen en kunsthistorici demonstreerde Huysmans 
inn zijn kunstopvattingen een hang naar mystieke exegese. Zo allegoriseerde 
dee Romaanse kerk naar zijn oordeel het Oude Testament, de gotische het 
Nieuwee Testament.145 Met haar Romaanse crypte en gotische ombouw vere
nigdee de kathedraal van Chartres het Oude en Nieuwe Verbond. Het denken 
inn dergelijke analogieën, van concreet naar abstract, verraadde bewust of 
onbewustt een middeleeuwse redeneertrant.146 Het rationalisme van de we
tenschapperss kreeg bij Huysmans het etiket 'positivisme architectural'. De 
geleerdenn hanteerden de symboliek als een wetenschappelijke techniek en 
niett als een mystieke methode. Durtal realiseerde zich de overeenkomst met 
hett symbolisme in de literatuur, maar deze analogie was bizar en louter toe
vallig.1477 Evenmin was het verbazingwekkend dat Michelet intussen van zijn 
voetstukk was gevallen. Het antiklerikalisme van de geschiedschrijver was ge
lijkk opgegaan met zijn uitvinding van de Renaissance.148 Michelet had, aldus 
Durtal,, geen begrip voor symboliek: diens Renaissance had het einde van de 
'monumentalee theologie' ingeluid. Chateaubriand verdiende wat dat betreft 
mett zijn Génie du Christianisme meer lof. Terecht had die in de bosrijke 
natuurr het model van de spitsboog en het gotische kerkschip gezocht.149 

FaireFaire Moyen Age 

Vann augustus 1898 tot oktober 1901 verbleef Huysmans in Ligugé (bij Poi
tiers),, waar hij in de nabijheid van de benedictijnenabdij, gerestaureerd door 
monnikenn van Solesmes, zijn Maison Notre-Dame had laten bouwen: 'Ner-
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genss anders kan men zich een beter beeld vormen van de middeleeuwse 
kerkmuziek.'1500 De schrijver verkoos de mildheid van het benedictijnenleven 
bovenn het strenge regime van de cisterciënzers in Igny. Aanvankelijk had hij 
nogg getwijfeld tussen de abdij van Solesmes en die van Saint-Wandrille, waar 
Jean-Martiall Besse - onder meer oprichter van de Revue Mabillon - in op
drachtt van de abt van Ligugé de ruïnes wilde restaureren. Maar dom Besse 
werdd door zijn voortvarendheid en eigenzinnigheid naar een klooster in 
Spanjee verbannen. Solesmes bleek een teleurstelling. De abdij leek op een ka
zerne,, waar de monniken in parade naar de kapel liepen en de abt zich als een 
generaall gedroeg. De laatste had Huysmans te verstaan gegeven dat hij zich 
hett recht voorbehield wijzigingen in zijn manuscripten aan te brengen.151 

Inn zijn 'paradisus claustralis' te Ligugé bereidde de schrijver zich voor 
opp zijn oblatuur. Op 18 maart 1900 werd hij ceremonieel als oblaat gekleed. 
Eenn jaar later deed hij professie onder de naam broeder Jean - naar Jean de 
Gorze,, kunstliefhebber en begunstiger van het gregoriaans. Niet lang erna 
moestt hij onder druk van politieke omstandigheden noodgedwongen zijn 
abdijj verlaten. 

Rondd de eeuwwisseling bereikte het conflict tussen Kerk en Staat in 
Frankrijkk een climax. De onderwijswetgeving, die sinds het midden van de 
eeuww gunstig was uitgevallen voor de katholieken, werkte daarbij als kataly
sator.. Vooral de congreganisten hadden een groot aandeel in het onderwijs 
verworven.. Verplicht en neutraal onderwijs was in de beginjaren van de 
Derdee Republiek het programma van onderwijsminister Jules Ferry geweest 
enn de door Jean Macé opgerichte Ligue de 1'Enseignement bleek een invloed
rijkee pressiegroep. Aan het begin van de jaren negentig van de negentiende 
eeuww had het er nog even op geleken dat een 'ralliement' tussen katholieken 
enn republikeinen tot de mogelijkheden behoorde. Sommige bisschoppen 
gavenn de voorkeur aan politiek realisme en zochten een toenadering tot 
dee republiek. Hierbij voelden zij zich gesteund door paus Leo xin. De in
vloedd van de rallies bleef uiteindelijk beperkt. In 1899 leidde Pierre Marie 
Waldeck-Rousseauu een regering van republikeinen, gesteund door radicalen 
enn socialisten. De eerste minister was voorstander van een concordaat tussen 
Kerkk en Staat, waarbij de staat invloed op de geestelijkheid uitoefende. De 
regulieree geestelijken, die onder het rechtstreekse gezag van de Heilige Stoel 
stonden,, zag hij als een bedreiging voor de republiek. Op 1 juli 1901 werd door 
dee senaat een sterk geamendeerde wet aangenomen waarbij congregaties en 
kloosterordenn zich moesten onderwerpen aan een goedkeuring van over
heidswege.. Bij weigering werden ze ontbonden. De wet leidde uiteindelijk 
tott de uittocht van meer dan dertigduizend kloosterlingen. 
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InIn Le Gaulois van augustus 1901 verscheen een interview met Huysmans. 
InIn zijn ogen was de regeling onrechtvaardig, al was het maar omdat ook de 
contemplatievee orden, die zich niet met het onderwijs bemoeiden, werden 
getroffen.. Bovendien was de wet volgens hem ondoelmatig omdat de 'geest 
derr atheïsten mestgier liet doorsijpelen die alleen maar goed zou zijn voor 
dee groei van de mystieke flora'152 

Huysmanss had zich na zijn onfortuinlijke deelname aan de Frans-Duitse 
oorlogg nooit meer publiekelijk over poÜtieke kwesties uitgelaten,133 maar in 
dezee periode nam hij steeds vaker stelling in actuele kwesties. Hij sprak van 
eenn godsdienstoorlog, die Frankrijk verlamde en waarin niemand, katholie
kenn niet uitgezonderd, de ander vrijheid van opvatting toestond. 

Ikk heb het idee dat ik niets meer gemeen heb met de wereld waarin ik 
leef.. De opvattingen van de priesters zijn me even vreemd als die van 
dee ongelovigen. Het zijn rare tijden!154 

Hett verblijf in Ligugé inspireerde Huysmans tot het schrijven van L'Oblat, dat 
inn 1903 werd gepubliceerd.155 Hetzelfde jaar briefde Prins aan Van Deyssel 
datt het boek vrijwel uitsluitend voor monniken en katholieke theologen 
wass geschreven. Hij voorspelde dat Van Deyssel er weinig waardering voor 
konn opbrengen. Hoewel er veel interessants in stond, was het toch 'alles 
wetenschapp en geen kunst'. Van Deyssel antwoordde dat hij inderdaad weinig 
lustt voelde om het boek te lezen.156 

Dee verhaallijn van L'Oblat werd bepaald door de chronologie van de 
liturgischee kalender, de opeenvolging der seizoenen en gebeurtenissen rond 
hethet wetsvoorstel op de congregaties. Aanvankelijk had Huysmans een litur
gischee roman willen schrijven onder de titel Vetes de l'Êglise. Na het bijwonen 
vann de officies in Ligugé maakte hij daartoe consequent en zorgvuldig aan
tekeningenn in zijn exemplaar van de Ordo Divini Officii van Solesmes.157 De 
schetsenn voor het boek, waarbij hij sterk leunde op VAnnée Liturgique van 
domm Guéranger, Le livre de la prière antique van dom Cabrol en het middel
eeuwsee Rationale van Durandus, kregen uiteindelijk een plaats in L'Oblat.156 

Durtall was ook deze keer de hoofdpersoon. Om hem over te halen 
naarr 'Val des Saints' te vertrekken, moesten de Middeleeuwen er worden 
bijgehaald:: 'Op geringe afstand van de Vallei der Heiligen vindt U een stad 
volgebouwdd met middeleeuwse huizen en oude kerken.'159 Ook de oblatie, 
waarvann Durtal de symboliek en ingewikkelde geschiedenis onderzocht, had 
alless met de oude tijden te maken: *[...] je zou kunnen zeggen dat die in het 
bloedd van de Middeleeuwen zat, zozeer kwam dit fenomeen overeen met 
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hett religieuze concept van die dagen.'1*0 In de praktijk kreeg de schrijver bij 
zijnn onderzoekingen aanwijzingen van dom Ursmer Berlière, onder meer 
redacteurr van de Revue Bénédictine en monnik in Maredsous.161 

Dee problemen van de actualiteit konden volgens Durtal uiteindelijk een 
oplossingg vinden in de denkwereld van de Middeleeuwen. De paus moest 
daaromm weer een vooraanstaande rol gaan spelen op het wereldtoneel. Om 
tee beginnen zou de plaatsbekleder Gods banvloek en excommunicatie over 
Waldeck-Rousseauu moeten uitspreken. Politiek gesproken zou dat misschien 
weinigg te betekenen hebben, maar het morele effect zou enorm zijn. Ook 
buitenn Frankrijk moest de paus zijn gezicht laten zien. Want tot ergernis 
vann Durtal werd in Europa lachend toegekeken hoe Armeniërs massaal 
werdenn afgeslacht. En dat terwijl de Engelsen ongestoord hun strooptochten 
inn Transvaal mochten organiseren. Het werd tijd dat de leider van de Kerk 
stellingg nam tegen gekroonde schurken.162 

Inn deze periode, waarin de Dreyfus-affaire tegenstellingen verscherpte en 
dee ralliementspolitiek gedoemd was te mislukken, waren Huysmans' opvat
tingenn verwant aan die van traditionalisten, die zich tegenover liberale en 
neo-gallicaansee katholieken 'catholiques tout court' noemden. Maar Huys-
manss was geen partijganger en zijn ultramontanisme was in geen geval 
uitvloeisell van een doctrinaire politiek of systematische filosofie als in het 
gevall van Joseph de Maistre. In 1898 was hem overigens ter ore gekomen dat 
Romeinsee kringen La Cathédrale op de Index wilden plaatsten. De schrijver 
wenddee zich rechtstreeks tot de curie. Na enige tijd werd de kwestie gesepo
neerd.1633 Huysmans bleef een individualist, die zich merkbaar onderscheidde 
vann andere auteurs van de 'renouveau catholique'. 

Terwijll de schrijver aan L'Oblat werkte, verscheen in 1902 zijn Esquisse 
biographiquebiographique sur Don Bosco. Deze Italiaanse priester (1815-1888), stichter van 
dee congregatie der salesianen, die zijn sociaal-pedagogisch werk begon in de 
achterbuurtenn van Turijn, 'was een man van de Middeleeuwen'.I64 Hoewel het 
levenn van deze priester, aldus de auteur, zich leek af te spelen in de dertiende 
eeuw,, was toch niemand méér van zijn tijd. De jeugdinrichtingen van Don 
Boscoo en de salesianen waren immers effectieve oplossingen voor de sociale 
kwestie,, en de tastbare resultaten van zijn werk stonden in scherp contrast 
mett de utopieën van socialisten en communisten. De aanleiding voor het 
samenstellenn van het Esquisse was een verzoek van salesianen geweest, wier 
instellingenn werden bedreigd met sluiting. Huysmans' maatschappelijke 
denkbeeldenn waren echter geen vorm van sociaal evangelisme. Uiteindelijk 
konn in zijn ogen enkel armoede de mensheid naar een hoger plan leiden. 
Lijdenn was 'het ware ontsmettingsmiddel voor de ziel'.165 
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DeDe mystieke Middeleeuwen 

Terwijll de sociale en politieke betekenis van de Middeleeuwen voor de eigen 
tijdd steeds duidelijker contouren kreeg, ontwikkelde de schrijver een teleolo
gischee visie op dee geschiedenis. De vorm die hij hiervoor koos, ontleende hij 
aann een genre dat in de Middeleeuwen veelvuldig was beoefend: de hagio
grafie.. In 1901 schreef hij aan priester en kunstcriticus Jules Broussolle dat, 
alss hij niet door geld gedwongen was geweest, hij zeker zou hebben besloten 
'dezee beer van Batavië' in een lade te bewaren. Hij doelde daarbij op zijn net 
verschenenn hagiografisch boekwerk Sainte Lydwine de Schiedam.166 

Terr voorbereiding had de schrijver in 1897 een bezoek aan Nederland 
gebracht.. Dat was onder kunstenaars en intellectuelen blijkbaar opzienba
rendd nieuws, want Diepenbrock schreef de schilder Antoon Derkinderen: 
'Weett je dat Huysmans op 't oogenblik in Schiedam het leven der H. Lidwine 
bestudeert?'1677 In Amsterdam had de schrijver de jezuïet Escher, 'erg bele
zenn in deze kwestie', ontmoet en in Schiedam legde hij contact met pastoor 
Franss Poelhekke, broer van de literatuurhistoricus Martinus Poelhekke.168 

Pastoorr Poelhekke, gevormd in het seminarie te Warmond, was in katholiek 
Nederlandd geen onbekende. Hij mengde zich onder meer in het debat over 
hett positivisme, dat rond de eeuwwisseling ook Nederlandse katholieken 
hevigg beroerde.169 Over hem schreef Huysmans: 'Hij is erg intelligent en 
verzott op mystiek. Daarenboven betreft het niet een seculier pastoor, maar 
eenn pastoor-monnik.'170 Na het aanbieden van een excellente sigaar had de 
pastoorr hem toevertrouwd: 'Wij hier houden wel van mystiek.'171 Bij zijn 
vertrekk kreeg de schrijver nog een reliek van de H. Lidwina aangeboden.172 

SainteSainte Lydwine werd in kringen van Nederlandse letterkundigen zeer 
gereserveerdd ontvangen. Prins, die de proefdrukken corrigeerde, schreef Van 
Deyssel:: 'De eerste 50 bladzijden - verder ben ik nog niet, laten mij koud. 
'TT is eerst een geschiedenis-beschrijving van Europa omstreeks 1400, en dan 
eenn opsomming van alle mogelijke heiligen en godvruchtige personen, die 
omtrentt dien tijd leefden. Huysmans beschouwt deze lieden, symbolisch 
natuurlijk,, als een groote armee, die met bidden etc. tegen den Booze strijdt, 
verdeeltt hen in korpsen, bataljons, etc. hetgeen ouderwetsch-naturalistisch 
is'.1733 Van Deyssel typeerde het boek als 'het redeloos naargeestige, grijnzend 
dwarschee gefoeter van een kwaadsappigen kerk-koster'.174 

Meerr waardering was er van onverdacht roomse zijde. Poelhekke schreef 
inn zijn boekbespreking dat de schrijver zich niet tevreden had gesteld met 
'eenn namaak van het zoo bekoorlijk naïeve der oude heiligenlegenden'.175 Ook 
dee priester Manders waardeerde in de jaren dertig van de twintigste eeuw de 
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doorr Huysmans doorgevoerde vernieuwing van de hagiografie.176 Aanmer
kingenn waren er wel op het orthodoxe gehalte van Lydwine. In het periodiek 
DeDe Katholiek werd ervoor gewaarschuwd dat de mystieke verheerlijking van 
hett lijden in geen geval mocht leiden tot een verwaarlozing van het lichaam. 
Enn aangezien de mens volkomen vrij was, had Huysmans ten onrechte ge
meendd dat God de heilige tot haar boetedoening had gedwongen.177 

Haddenn in Nederland tot het einde van de negentiende eeuw schrijvers 
rondd De Nieuwe Gids het werk van Huysmans met aandacht gevolgd, na 
hethet verschijnen van En Route stelden vooral katholieken belangstelling in 
dee romancier.178 De oprechtheid van diens bekering was daarbij een steeds 
terugkerendd thema. De 'kolossale bedriegerij' van Léo Taxil, die onder het 
pseudoniemm Diana Vaughan godvruchtige geschriften had gepubliceerd, lag 
rondd de eeuwwisseling nog vers in het geheugen. 

Dee letterkundige Van der Lans meende dat aan 'de heilige ernst' van 
dee auteur van En Route niet getwijfeld kon worden, al betreurde hij diens 
'herhaaldee uitvallen tegen de wereldlijke Fransche geestelijkheid' en het 
'geliefkoosdee vocabulaire der naturalisten, dat Huysmans blijkbaar nog niet 
ontwendd was'.179 Poelhekke verdedigde echter Huysmans' naturalistische 
methode:: 'Hij kon niet anders; dit moest zoo: "Le style c'est l'homme".'180 

Alss de Franse schrijver al niet oprecht was, schreef een recensent van La 
CathédraleCathédrale in De Katholieke Gids, dan was zijn hoofdpersoon Durtal het wel. 
Ookk al kon de lezer deze 'te bitter, te ondoordacht, te realistisch vinden, zeker 
iss het dat op La Cathédrale onder zedelijk en godsdienstig opzicht weinig 
off geen aanmerkingen te maken zijn*181 Verdachtmaking van Huysmans' 
christelijkee gevoelens zou volgens een medewerker van De Katholiek van 
liefdelooss farizeïsme getuigen. Hij gaf ook een verklaring voor Huysmans' 
kritiekk op de Fransee wereldgeestelijken. Diens negatieve oordeel kwam niet 
voortt uit boosaardigheid of minachting, maar uit liefde voor de godsdienst 
enn ijver voor het geloof.182 

Frederikk van Eeden had in 1895 nog geschreven dat Huysmans en de 
zijnenn 'in hun uitbundig en excessief gevoelsmooi' moraal en wetenschap 
verwaarloosden.1833 Voor de Franse schrijver kon hij meer waardering op
brengenn toen hij in 1920, vlak voor zijn toetreding tot de katholieke Kerk, 
inn de Sint-Paulusabdij te Oosterhout verbleef. De monniken van deze abdij, 
diee behoorden tot de congregatie van Solesmes, waren in 1901 Frankrijk 
ontvluchtt en uiteindelijk in Noord-Brabant aangekomen.184 Van Eeden was 
err onder de indruk geraakt van het gezang van de kloosterlingen, waarover 
hijj lang geleden bij Huysmans 'een treffende beschrijving' had gelezen.185 

Naastt Van Eeden was de katholieke cultuurcriticus Louis Feber - die op 
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verzoekk van Gerard Brom het boek Frederik van Eeden's ontwikkelingsgang 
(1922)) schreef- in de Franse romancier geïnteresseerd. Hij schreef over hem: 
'Eenn groot werk is en blijft zijn wederopbouw der middeneeuwen, want het 
gezichtt daarvan kan inspireerend en bevruchtend werken - vooral nu wij 
vann oude stijlen leven moeten, die wij niet verouderd mogen heeten, zoolang 
wijj tot het scheppen van een eigen stijl niet vaardig zijn.'186 

Eenn Nederlander die zijn leven lang geïnteresseerd was in de Franse schrij
verr en daarbij oog had voor zowel de literaire als religieuze aspecten van zijn 
werk,, was Frans Erens. Hij schreef een lovende recensie over A vau-l'eau1* 7 en 
meendee dat de auteur van La Cathédrale was 'gestegen tot de stille bergtop
penn van een gezuiverd zielenleven'188 Erens stelde ook belang in Huysmans' 
kunstkritiekenn en esthetica. Certains vond hij 'een meesterstuk van visie'.189 

Inn Parijs bracht hij een bezoek aan de schrijver, waar zij spraken over de schil
derkunstt van Moreau.190 In zijn bespreking van Le Latin Mystique toonde hij 
evenalss Huysmans weinig begrip voor Gourmont, die vanuit een Tart pour 
Tart'-opvattingg de middeleeuwse katholieke kunst wilde doen herleven. Voor 
Erenss was er maar één ware kunst, namelijk die 'welke spontaan uit omstan
dighedenn en natuur te voorschijn komt'.191 Zijn visie op de Kruisiging van 
Grünewaldd kwam geheel overeen met die van Huysmans.192 Bij de dood van 
dee schrijver merkte hij op dat de hernieuwde bewondering voor de kunst van 
dee primitieven vooral het werk van Huysmans was geweest.193 Nochtans liet 
Erenss in zijn beoordeling van de school van Beuron een ander geluid horen. 
Hijj bewonderde de Beuroner kunstenaars omdat zij hadden gebroken met 
hett Tart pour rart'-beginsel. Kunst was immers middel en geen doel.194 

Inn katholieke literaire tijdschriften als Van Onzen Tijd, De Beiaard, Roe-
ping,ping, De Gemeenschap, De Nieuwe Gemeenschap en De Valbijl werd weinig 
achtt geslagen op de Franse schrijver. Een enkele keer werd getwijfeld aan het 
orthodoxee gehalte van zijn geschriften.195 Want de oprechtheid van Huys
mans'' bekering bleef de katholieke gemoederen bezig houden. 

Bekeerlingenn hadden de bijzondere belangstelling van Anton van Duin
kerkenn als literatuurcriticus bij De Tijd.196 In die hoedanigheid schreef hij 
eenn tweetal bijdragen over Huysmans' overgang naar het katholicisme. Van 
DuinkerkenDuinkerken nam - evenals Gerard Brom197 - de schrijver in bescherming 
tegenoverr degenen die twijfelden aan diens religieuze integriteit.198 Volgens 
Vann Duinkerken verenigden zich in Sainte Lydwine de romantische traditie 
vann Chateaubriand en dogmatische van Maistre.199 Nog in 1949 vond de 
dominicaann Nuijens dat Huysmans' leven en werken als illustratie konden 
dienenn 'om het failliet van het perverse existentialisme van J.R Sartre uit te 
lichten'.200 0 
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Eenn enkele maal was een protestantse criticus geïnteresseerd in de schrij
ver.. Voor het protestantse tijdschrift Opwaartsche wegen schreef Van der Leek 
eenn programmatisch artikel, 'Het manco-vraagstuk' Hierin analyseerde de 
auteurr de problemen van de christelijke literatuur om vast te kunnen stel
lenn hoe de ideale christelijke kunst bereikt kon worden. Die moest volgens 
Vann der Leek profetisch zijn en voortkomen uit innerlijke noodzaak. In dat 
verbandd noemde hij naast Dante en Baudelaire de persoon van A.K. (sic) 
Huysmans.201 1 

Vanwegee Huysmans' Sainte Lydwine bleef van Franse zijde belangstelling 
bestaann voor Schiedam en de heilige Lidwina. Bij de viering van het vijfde 
eeuwfeestt van Lidwina's dood in 1933 vertegenwoordigde Louis Massignon 
dee Société Huysmans. Een uitgebreid verslag in het bulletin van de Société 
melddee dat meisjes van de katholieke Graalbeweging in het stadion van 
Schiedamm een voorstelling in de open lucht over het leven van de heilige 
haddenn gegeven. Omdat er geen ijs was, hadden de meisjes rolschaatsen 
ondergebonden,, die flink wat lawaai maakten. Bij het hoogtepunt - de val 
vann Lidwina - kwam een brommer met grote vaart binnengereden waarop 
eenn duivel was gezeten: 'Deze onverwachte toevoeging aan de traditie was 
eenn enorm dramatisch succes.'202 

Eenn levensbeschrijving van Lidwina was eerder al overwogen door Dur-
tall in En Route en La Cathédrale. Lectuur van GÖrres (en Ribet) had hem 
opp het idee gebracht.203 In 1894 deelden benedictijnen van Saint-Wandrille 
dee schrijver mee dat ze de hagiografie van de Middeleeuwen in ere wil
denn herstellen. Het ontbrak hun echter aan schrijftalent en daarom boden 
zijj Huysmans aan alle onleesbare handschriften te transcriberen, zodat hij 
'nietss meer hoefde te doen dan het schrijven van de boeken*.204 De schrijver 
hadd het aanbod uiteindelijk naast zich neergelegd en was uit eigen bewe
gingg aan de slag gegaan. Aan het begin van zijn vita gaf Huysmans uitvoerige 
inlichtingenn over bronnen en werkwijze. Gezien de inhoud van de documen
tenn was het voor hem onmogelijk een chronologische orde aan te houden. 
Eenn dergelijke afweging duidde trouwens meer op de denkwereld van een 
modernn historicus dan op die van een middeleeuwse hagiograaf.205 

Dee eerste zinnen van Sainte Lydwine logen er niet om: 'De toestand 
waarinn Europa ten tijde van Lidwina verkeerde was afgrijselijk.' Overal was 
Satann aanwezig: in de zwarte mis, de heksensabbat en de moordpartijen van 
Gilless de Rais. Het was dan ook geen wonder dat de ketterij overal woekerde. 
Dee geest van de dertiende eeuw, de tijd van de kathedralen, was zo goed 
alss dood. Het geloof ebde langzaam weg om twee eeuwen later terecht te 
komenn in het riool van het heidendom dat Renaissance werd genoemd. 
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Gelukkigg was er Lidwina. Zij deed boete voor de zielen in het vagevuur, voor 
dee slemppartijen van priesters en monniken, en de misdaden van volken en 
koningen.. Dit alles verklaarde het excessieve en unieke lijden van de heilige; 
LydwineLydwine was stellig het literaire tegenstuk van Grünewalds Kruisiging.206 

Catharinaa van Siena was gestorven, precies in het jaar dat Lidwina werd 
geboren.. Met deze vaststelling, eerder gedaan door Görres,207 was volgens 
Huysmanss het bewijs geleverd voor de geldigheid van de theorie van de 
'mystiekee substitutie'. Volgens deze doctrine deden uitverkorenen in een 
onafgebrokenn reeks boete voor de rest van de mensheid: 'Deze boetelingen, 
diee de helse pijnen van de Kruisweg opnieuw beleven, die zich vastnagelen 
opp de lege plaats aan het kruis, zijn dus in zekere zin dubbelgangers van de 
Zoon.'2088 Het kerkelijk dogma van de Gemeenschap der Heiligen - volgens 
hetwelkk gelovigen op aarde, zielen in het vagevuur en heiligen in de hemel 
zichh op transcendente wijze verenigd wisten in het mystieke lichaam van 
Christuss - en Maistres doctrine over 'het plaatsvervangend lijden' stonden 
aann de basis van deze theorie.209 

Voorall in het Frankrijk van de Restauratie had het idee veld gewonnen dat 
beledigingenn tijdens Revolutie en Keizerrijk begaan tegenover God, 'gere
pareerd'' konden worden door collectieve of particuliere boetedoeningen.210 

Ookk in zijn briefwisseling het Huysmans zich uit over de leer van de mystieke 
substitutie,, waarmee hij via Boullan vertrouwd was geraakt. De laatste had 
inn de jaren vijftig van de negentiende eeuw La Veritable Reparation ou l'dme 
réparatriceréparatrice gepubliceerd en zijn Annales du Sacerdoce waren het orgaan van 
dee 'congregatie' Reparation des antes.111 In een brief aan de arts Gabriel Leven 
schreeff Huysmans dat de geestelijkheid deze theorie niet durfde te onder
wijzenn uit angst zieltjes te verliezen: 'Toch is deze opvatting, die voortvloeit 
uitt het lijden van Christus, de enige ware. Zij is, in één woord, pure mystieke 
theologie.'2122 Aan het eind van het boek was een lijst van gestigmatiseerden 
opgenomen.. Die opsomming moest verklaren dat Lidwina's geval niet op 
zichzelff stond: zowel voor als na haar hadden 'ames reparatrices' geleden 
voorr de mensheid.213 Over het orthodoxe gehalte van de theorie was de 
schrijverr overigens niet geheel zeker. Om plaatsing op de Index te voorko
men,, het lot dat eerder La Cathédrale boven het hoofd had gehangen, liet hij 
SainteSainte Lydwine voorafgaand aan publicatie door enkele theologen lezen.214 

Inn het laatste deel van de vita werd de historische draad van de inleiding 
weerr opgenomen. Met de moderne tijd was het niet beter gesteld dan met 
dee Late Middeleeuwen. De zorgen van de Kerk aan het fin de siècle waren 
err zeker niet minder op geworden. Jansenisten en protestanten verrichtten 
doodkalmm hun goddeloze werk, Oostenrijk was overspoeld door joden en 
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Italiëë opgescheept met vrijmetselaars. Zij waren de ketters van de moderne 
tijd.. Aldus was de twintigste eeuw begonnen met een infernale eruptie: de 
strijdd tussen Lucifer en God.215 De behoefte aan een Lidwina was hierdoor 
groterr dan ooit. 

Mett de theorie van de mystieke substitutie gaf Huysmans een teleologi
schee visie op de geschiedenis. Sommige periodes werden meer door slecht
heidd beheerst dan andere en Gods hand werd zichtbaar in het historisch 
process door aanwijzing van uitverkorenen die boete deden voor de rest der 
mensheid.. Daarmee presenteerde de schrijver een zonderlinge variant op 
dee religieuze interpretatie van het verleden. Voor Maistre was de Revolutie 
eenn goddelijke straf voor Frankrijks zonden geweest, een straf die ongedaan 
konn worden gemaakt door een contrarevolutie of door boetedoening in de 
vormm van gebed. Louis Veuillot, redacteur van het ultramontaanse periodiek 
VUnivers,VUnivers, had op zijn beurt de nederlaag van 1870 als Gods straf gezien voor 
eenn Frankrijk dat Zijn pad had verlaten en de wegen van materialisme, libe
ralismee en secularisering was opgegaan.216 In de geschiedvisie van Huysmans 
kondenn enkel nog stervelingen met een bijzondere status de mensheid van 
haarr ondergang redden. 

SainteSainte Lydwine was in twee opzichten in overeenstemming met Huys
mans11 naturalisme. Enerzijds beschreef hij Lidwina's lijden in alle weerzin
wekkendee details ('De wond baarde wormen die zich onder de huid van haar 
buikk nestelden, en voortwoekerden als drie zweren, rond en groot als de bo
demm van een schaal. Zij vermenigvuldigden zich in schrikbarend tempo. Zij 
warenn zo groot als het einde van een spoel, grijs en waterig, met zwarte 
hoofden.')2177 Anderzijds had hij in de leer van de mystieke substitie een van 
dee wetten gevonden die naturalisten zo graag op het spoor wilden komen -
all was het in de ogen van de naturalisten ongetwijfeld een hoogst curieuze 
wet. . 

Inn zijn late werk bekritiseerde Huysmans, naast katholieke wereldgeeste
lijken,, ook andersdenkenden, vooral vrijmetselaars en joden. Antisemitische 
uitlatingenn deed hij in de romans van zijn katholieke periode en in diverse 
interviews,, brieven en opstellen. Met minachting sprak hij over de joodse 
wijkenn van Frankfurt en Hamburg.218 In het ongepubliceerde verslag van 
zijnn bezoek aan Nederland in 1897 maakte hij de Amsterdamse joden te 
schande.2199 Bij Poelhekke informeerde hij of de Nieuwe Rotterdamsche Cou-
rant,rant, waarvan de redactie hem had gevraagd een artikel over zijn ervaringen 
inn Nederland te schrijven, een joodse krant was.220 

Huysmans'' antisemitisme was niet los te zien van de persoon van Zola en 
dee rol die deze speelde in de Dreyfus-afeire. In 1898 publiceerde Zola, in de-
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zelfdee maand waarin La Cathédrale verscheen,221 'J'accuse'. Daarop vluchtte 
hijj naar Engeland om een jaar later als held terug te keren. Huysmans nam 
inn een interview afstand van de beroemde in VAutore gepubliceerde brief.222 

Zijnn kritiek op de romancier, die in zijn correspondentie soms in regelrechte 
afkeerr omsloeg, versterkte zijn stellingname tegen Dreyfus. In een schrijven 
aann Prins suggereerde hij dat Zola slechts munt uit de kwestie wilde slaan.223 

Huysmans'' vertoog omvatte de bekende sociologische, anatomische en 
pathologischee stereotyperingen van het jodendom, waarbij de schrijver rij
kelijkk kon putten uit middeleeuwse bronnen die in deze jaren waren her
ontdektt en gepubliceerd in katholieke tijdschriften als L'Univers en La Croix. 
Eenn kunstkritisch essay over het museum van Frankfurt begon met een schil
deringg van deze stad, een kapitalistische metropool waar het woord van de 
sanhedrinss en loges regeerde. In de Middeleeuwen konden de joden nog in 
bedwangg worden gehouden, maar nu kwamen ze overal uit hun getto's om 
katholiekenn in te sluiten.224 Dergelijke denkbeelden - de katholieke droom 
vann de christelijke Middeleeuwen, waaraan door joodse kapitalisten een 
eindee was gemaakt, en waardoor sociale katholieke actie opnieuw nood
zakelijkk was geworden - waren eerder naar voren gebracht door Édouard 
Drumont,, auteur van La France juive (1886) en redacteur van La Libre Pa-
role.role. Huysmans' antisemitisme kreeg een complement in zijn esthetica. In 
dee katholieke kunst woekerde het joodse element voort als een verderfelijk 
atavisme. . 

Huysmans'' schrijverschap was rond het midden van de jaren zeventig 
vann de negentiende eeuw op gang gekomen door zijn ontmoeting met Zola, 
diee hij toen nog met 'mon cher maïtre' aansprak. Ook het einde van zijn 
schrijversloopbaann werd gemarkeerd door de meester van Médan. 

Huysmans'' laatste boek dat tijdens zijn leven werd gepubliceerd, Les 
FoulesFoules de Lourdes (1906), was in zekere zin de tegenhanger van de roman 
diee Zola in 1894 over het bedevaartsoord had gepubliceerd (afb. 6). De 
hoofdpersoonn van het laatste boek, een jonge priester, was tot het besef 
gekomenn dat de oude godsdienst een illusie was. In Lourdes hoopte hij op 
'genezing'' en droomde hij van een nieuwe religie gebaseerd op 'positieve' 
waarden.. Volgens beproefde naturalistische methode onderzocht Zola af
komstt en (boeren)milieu van Bernadette Soubirous, aan wie de Maagd in 
18588 achttien keer in een grot was verschenen. Zola hield het meisje voor een 
hystericaa en de genezingen in Lourdes voor een kwestie van pathologie. Aan 
dee occultist Grillot de Givry schreef Huysmans dat Zola Lourdes door het 
slijkk had gehaald.225 

Huysmanss had zijn boek oorspronkelijk Les Deux Faces de Lourdes willen 
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noemen.. Enerzijds werd het pelgrimsoord onmiskenbaar gekenmerkt door 
dee lelijkheid van de Rozenkranskerk, de hyprocrisie van de geestelijkheid 
enn de handelsgeest van de plaatselijke bevolking. Maar anderzijds was er 
veell vroomheid en oprechte mystiek te vinden.226 'Nergens,' schreef een 
Nederlandsee recensent, 'heeft de vlijmscherpe criticus, met middeleeuwsche 
beulsingewandenn soms, den wansmaak onmeedoogender gegeeseld dan in 
ditt werk.'227 

Inn Les Foules de Lourdes - de massa's in de titel verwijzen mogelijk 
polemischh naar een kenmerkend aspect van Zola's schrijverschap228 - zette 
dee schrijver zich af tegen de door Zola bewonderde Jean-Martin Charcot, 

afb.. 6. Huysmans te Lourdes (1903) 



372 2 HETT VERLANGE N NAAR DE MIDDELEEUWE N 

diee de religieuze ervaring in materialistische en pathologische termen wilde 
verklaren.2299 En voor de laatste maal waren ook de Middeleeuwen inzet 
vann het spel. In Lourdes, zo meende Zola, keerde de mensheid terug naar 
eenn verleden dat voorgoed voorbij was. Huysmans daarentegen erkende 
weliswaarr in de lelijkheid van het genadeoord het werk van de duivel, 
maarr tegelijkertijd zag hij een licht aan het firmament: de pelgrims in de 
Rozenkranskerkk deden de herinnering herleven aan de massa's die weleer de 
kathedraall van Chartres bevolkten.230 

Samenvatting Samenvatting 

Huysmanss gaf zijn visie op de Middeleeuwen, die zich geleidelijk ontwik
kelde,, in kunstkritieken en romans. In het vroege kunstkritische werk veroor
deeldee hij het blindelings navolgen van oude stijlen. 'Nieuwe tijden vragen 
omm een nieuwe aanpak,' schreef hij in L'Art Moderne. Daarmee nam hij ook 
afstandd van de neogotiek. In de middeleeuwse kunst sprak hem vooral het 
realismee aan. Moderne kunstenaars konden zich laten inspireren door de 
werkelijkheidszinn van de oude meesters. 

Inn Huysmans' meest bekende roman, A Rebours, en in zijn inleiding bij Le 
LatinLatin Mystique overheersten de artificiële Middeleeuwen. Die beeldvorming 
moestt noodgedwongen uitlopen op een mislukking. Na de illusionaire Mid
deleeuwenn volgden de zwarte Middeleeuwen (in Croquis de Paris, Certains en 
La-Bas),La-Bas), de witte (in En Route, La Cathédrale), de ordelievende (in L'Oblat) 
enn tot slot de mystieke Middeleeuwen in Sainte Lydwine de Schiedam. Steeds 
gaff hij zijn vertolking van de sublieme Middeleeuwen, in beide betekenissen 
vann het woord. Soms representeerde het tijdvak de schoonheid in hoogste 
vorm,, een andere keer werd die schoonheid op sublieme wijze verbonden 
mett het wrede en huiveringwekkende, de Verschrikkelijke schoonheid' die 
-- in de woorden van Edmund Burke - resulteerde in 'delightful horror'. 

Dee verschillende evocaties van de Middeleeuwen waren daarbij eerder 
complementairr dan tegengesteld. Veel constanten tekenden zich af. Zo bleef 
inn het hele oeuvre van Huysmans de voortreffelijkheid van de middeleeuwse 
primitievenn onbetwist. En telkens fungeerden de Middeleeuwen als een 
contrasterendd tijdvak, dat vooral de middelmatigheid van de eigen tijd reli
eff moest geven. Het door literatuurhistorici gemaakte onderscheid tussen 
Huysmans'' naturalistische, decadente en katholieke werken doet onvol
doendee recht aan de eenheid die Huysmans' oeuvre in hoge mate kenmerkt. 

Omdatt de schrijver de Middeleeuwen steeds als een 'anti-présent' evo
ceerde,, was het mogelijk de achtergronden van zijn visie op het tijdvak 
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naderr te bepalen. In zijn vroege geschriften toonde Huysmans een grondige 
afkeerr van de burgerlijke en kapitalistische samenleving. In de Middeleeu
wenn hadden de hogere klassen tenminste nog durf getoond en zich ingezet 
voorr immateriële idealen. De periode had zelfs in haar zwarte kanten meer 
tee bieden dan de moderne onverschilligheid. De 'syfilis van het fatsoen' 
wass pas begonnen met de Renaissance en had sindsdien ook de katholieke 
geestelijkheidd aangestoken. 

InIn de romantrilogie En Route, La Cathédrale en L'Oblat kregen vooral 
dee seculiere clerus en de katholieke burgers het te verduren. Deze groepen 
ontbrakk het aan gevoel voor kunst en mystiek, en dat was wel eens anders 
geweest.. Voor Huysmans was kunst evenwel geen substituut voor religie. 
Eerderr hoopte hij de tijdens de Renaissance bewerkstelligde breuk tussen 
kunstt en religie op te heffen. Dat was volgens zijn vaste overtuiging in het 
bijzonderr de taak van benedictijner oblaten. De oblatie diende uiteinde
lijkk maar één doel: Vernieuwing van de katholieke kunst die zo diep was 
gezonken'.. Elk moment van de dag konden oblaten zich laten inspireren 
doorr de mystiek. Maar tegelijkertijd behielden zij hun individualiteit, die 
noodzakelijkk was voor hun artistieke ontplooiing. Daarom was het experi
mentt van de abdij van Beuron op een mislukking uitgelopen.231 De schilders 
hadd men er in een keurslijf geperst, waardoor elk individueel talent was 
gesmoord.2322 In Ligugé had Huysmans Ver van het politiek geknoei der 
kunsten'' - in de woorden van de schilder Georges Rouault, die zich in 1901 
bijj hem voegde- een gemeenschap van kunstenaars-oblaten willen stichten. 
Charles-Mariee Dulac, een schilder die vaak in abdijen vertoefde en 'precies 
alss de kunstenaars van de Middeleeuwen, kosten en inwoning vergoedde met 
dee decoratie van kapellen', had de spil van de gemeenschap moeten worden, 
Dulacc overleed echter vroegtijdig.233 Het voornemen maakte niettemin dui
delijkk dat bekering en uitverkiezing voor de schrijver ten nauwste met elkaar 
samenhingen.234 4 

Dee gestadige opmars van het socialisme aan het einde van de negentiende 
eeuww was voor Huysmans aanleiding om de harmonieuze arbeidsverhou
dingenn en belangeloze inzet van heiligen en andere devoten in de Middel
eeuwenn te beklemtonen. Toen mede onder invloed van de Dreyfus-affaire 
tegenstellingenn tussen republikeinen en katholieken een dieptepunt bereik
ten,, maakte de schrijver een vergelijking tussen de eigen tijd en het verval 
vann de Late Middeleeuwen, waarin allerhande ketterijen vrij spel hadden. 
Dee Dreyfus-affaire diende de zaak van de socialisten en vrijmetselaars en 
wass een voorwendsel om de Kerk naar de keel te vliegen, 'de gewapende 
aanvall van joden en protestanten'.235 Alleen het moreel gezag van de paus en 
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dee mystieke boetedoening van enkele uitverkorenen konden de mensheid 
nogg een uitweg bieden. 

Huysmanss verkondigde een hoogst persoonlijke visie op de Middeleeu
wen.. Zijn opvattingen vertoonden geen verwantschap met die van katholieke 
liberalenn als Montalembert en Victor de Laprade, die meenden dat de re
presentatievee vertegenwoordiging haar bestaan aan de Middeleeuwen had 
tee danken en dat alle grote pausen uit het verleden voor het vrijheidsideaal 
haddenn gestreden.236 Huysmans' denkwereld toonde op het eerste gezicht 
meerr affiniteit met de ultramontaanse visie van een gouden tijdperk, zoals 
diee werd verwoord door schrijvers als abbé Gaume, Louis Veuillot en Léon 
Gautier.. Maar anders dan deze schrijvers had Huysmans, evenals katholieke 
literatorenn als Barbey d'Aurevilly en Baudelaire, een voorliefde voor de don
keree en wrede kanten van het tijdvak en leverde hij scherpe kritiek op het 
katholicismee van zijn eigen tijd. 

Huysmans'' afkeer van de eigen tijd ging gepaard met een verwijdering van 
hett naturalisme, dat slechts interesse voor de zichtbare werkelijkheid toonde. 
Hett was de sensatie van Grünewalds Kruisiging die hem verder van het 
hedenn naar de Middeleeuwen voerde, van de literatuur naar de geschiedenis, 
enn hem de weg wees van het 'spiritueel naturalisme'. De kennismaking 
mett Gilles de Rais was voor Durtal een keerpunt: 'De dag waarop hij 
zichh had ondergedompeld in het angstaanjagende en heerlijke herfsttij der 
Middeleeuwen,, had hij zich herboren gevoeld.'237 

Vanaff A Rebours hadden Huysmans' romans het karakter van een docu
mentairee - eigenzinnige mengelingen van fictie, geschiedschrijving en es
sayistiek,, waarin herinneringen en gebeurtenissen werden afgewisseld met 
boutadess en scheldkanonnades. Door het loslaten van de klassieke intrige 
vertoondenn zijn werken paradoxaal genoeg een hoger realiteitsgehalte dan 
dee romans van Zola. 

Huysmanss bleef echter in stijl en methode een naturalist. Altijd documen
teerdee hij zich uitvoerig en ook maakte hij gebruik van wat hij 'de Engelse 
methode'' noemde: het raadplegen van autoriteiten die verstand van zaken 
hadden.2388 Die speurzin werd hem in artistieke kringen niet altijd in dank 
afgenomen.. Lodewijk van Deyssel maakte zich vrolijk over La Cathédrale: de 
romann was een Verzameling aanteekeningen van een nurkschen oudheid
kundige'.2399 Ook Prins was van mening dat zijn methode hem verhinderde 
mett een visie op het tijdperk te komen.240 

Huysmans'' 'drang naar feiten' impliceerde echter in geen geval een on
voorwaardelijkee steunbetuiging aan de positivistische geschiedschrijving. 
'Gebeurtenissenn zijn voor een man met talent slechts een springplank voor 
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ideeënn en stijl, aangezien ze getemperd of verhevigd worden, afhankelijk 
vann de zaak in kwestie of het temperament van de schrijver die ze model
leert,'' mijmerde Durtal in Lü-Bas.24i IJverig maakte de schrijver gebruik van 
kroniekenn en heiligenlevens - bronnen die in zijn tijd door academisch ge
schooldee historici veelal als onbetrouwbaar en onbruikbaar terzijde werden 
gelegd.. Omgekeerd schrok de moderne geschiedschrijving, als opgemerkt 
doorr Tollebeek, terug van de Verschrikkelijke schoonheid* In een poging 
zichh te bevrijden van het sublieme, kreeg het verleden een nieuwe esthetiek, 
waarbijj de 'blinde terreur van de geschiedenis [werd] verschoond tot een 
betekenisvoll proces'242 Een 'man van talent' die naar het oordeel van Durtal 
wèll een synthese tussen literatuur en geschiedenis, kunst en wetenschap, 
hadd bereikt, was Michelet. Huysmans' overgang naar de katholieke Kerk 
betekendee echter in zoverre een breuk met deze historicus dat hij diens la
teree visie op de Middeleeuwen en concept van de Renaissance resoluut van 
dee hand wees. In dit laatste tijdvak was immers het gevoel voor symboliek 
verlorenn geraakt en daarmee de sleutel tot ware kennis. 

Diee tegenstelling tussen Middeleeuwen en Renaissance werd nog eens 
aanschouwelijkk gemaakt in een essay getiteld 'Francfort-sur-le-Mein'. In deze 
stadd zag Huysmans twee kunstwerken in het Stadelsches Kunstinstitut.243 Het 
enee was een portret van een jonge vrouw. De schrijver betwijfelde (anders 
dann hedendaagse kunsthistorici)244 de toeschrijving aan Bartolomeo Veneto 
(of:: da Venezia) (afb. 7). Het kon evengoed een schilderij van Dürer zijn. Maar 
dann had de Duitse kunstenaar zich bij het schilderen van deze enigmatische 
enn androgyne vrouw — 'zuiverheid der onzuiverheid' - wel door Italianen 
latenn besmetten: 'Dit schilderij riekt zozeer naar de Italianen dat men bijna 
aann zijn Duitse afkomst zou gaan twijfelen.' Was deze sybille, heks, courtisane 
enn tempeldanseres soms Giulia Farnese bij wie Alessandro Borgia, de latere 
pauss Alexander vi, kinderen had verwekt? Hoe dan ook: 

Eénn ding is zeker. Zij leefde in het Italië van de Renaissance, dat een 
vergaarbakk van liederlijkheid en misdadigheid was. De Renaissance 
hadd de christelijke inspiratie verruild voor het vleselijke concept van 
hett Heidendom.245 

Hett andere kunstwerk dat in hetzelfde museum de aandacht van Huysmans 
trok,, was een Madonna met Kind, toegeschreven aan de Meester van 'Flé-
malle',2466 een middeleeuws paneel dat volgens de schrijver het domein van 
liturgiee en mystiek openbaarde (afb. 8). Beide kunstwerken - zo luidde de 
conclusiee van het exposé - vertegenwoordigden 'de twee uitersten van de 
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ziel,, de twee tegendelen van de mystiek, de twee extremen van het schilders-
oog,, de hemel en hel van de kunst'.247 De middeleeuwers waren met hun 
spiritueell naturalisme nog in staat geweest de goddelijke taal te begrijpen en 
verbeelden.. De kunst van die periode was geen profane wetenschap, maar 
'scientiaa sacra'. In de Renaissance waren mens en natuur in plaats van het 
goddelijkee getreden, en de schrijver had zelf beleefd hoe die trouweloosheid 
zichh in zijn eigen tijd had vernieuwd. 

afb.. 7. Bartolomeo Veneto, Jonge vrouw in de gedaante van de godin Flora (omstreeks 
1520) ) 
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afb.. 8. Meester van 'Flémalle', Madonna met Kind (omstreeks 1430) 
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Huysmans'' mediëvisme kreeg zijn bekroning in het relaas van een mid
deleeuwsee heilige, Sainte Lydwine de Schiedam, dat de structuur van een 
vitavita kreeg. Met deze meestervertelling, tevens speculatieve en providentiële 
geschiedfilosofie,, vond de schrijver uiteindelijk de vorm waarin literatuur 
enn geschiedschrijving elkaar dicht zouden naderen. 

Huysmanss - de laatste hoofdpersoon van dit boek - stond in zekere zin aan 
hett einde van een ontwikkeling. Enkel in een allerindividueelste beleving 
konn het middeleeuwse tijdvak nog iets betekenen. In werk en leven van de 
Fransee schrijver bereikte het verlangen naar de Middeleeuwen tegelijk zijn 
voltooiingg en opheffing. 



DEELL  II I 

DEE VERBEELDIN G VAN DE TIJ D 

HetHet laatste deel van dit boek betreft de 'historische' of 'collectieve' herinnering. 
EerstEerst wordt een terugblik geworpen op het voorgaande. In een synthese wordt 
getoondgetoond hoe mensen, in een poging de tijd te veroveren, het middeleeuwse 
millenniummillennium in leven hebben geroepen. Maar de creatie van de Middeleeuwen 
staatstaat niet op zichzelf. In alle tijden zijn er mensen die zuh tot het verleden tout 
courtcourt voelen aangetrokken. 

DaaromDaarom wordt in een volgend gedeelte - Naar een geschiedenis van de 
herinneringg - over de grenzen van de Middeleeuwen heen gekeken. De omgang 
metmet het verleden kan worden gethematiseerd in een 'historische cultuurwe-
tenschap'.tenschap'. In deze interdiscipline worden de diverse uitingen van historische 
cultuurcultuur - zoals kunst, geschiedschrijving, literatuur, politiek, religie en recht 
-- in onderlinge samenhang onderzocht. Kernthema's zijn hier: geheugen en 
herinnering,herinnering, tijd en verhaal, geschiedenis en periodisering, en de vervlechting 
vanvan heden en verleden. 

ElkeElke historische voorstelling heeft weer een eigen geschiedenis. Deze vast-
stellingstelling heeft op haar beurt filosofische implicaties. Want als geschiedkundige 
beeldvormingbeeldvorming zelf historisch is bepaald, hoe moeten we ons dan tot de geschie-
denisdenis verhouden? 





HOOFDSTUKK J 

Dee historische herinnering 

Diee Zeit der Historisierung der 
Historiee hat erst jetzt eigenüich 
begonnen. . 

-- Otto Gerhard Oexle 

Terugblik:Terugblik: De verovering van de tijd 

Historiciteit t 

Telkenmale,, bleek uit het voorgaande, toonden individuen en collectieven 
belangstellingg voor de geschiedenis. Die denkbeelden over het verleden 
kondenn gestalte krijgen in diverse uitingen van historische cultuur, zoals 
geschiedschrijving,, beeldende kunsten, literatuur en bouwkunst. Reflecties 
overr het verleden waren daarbij het resultaat van diepgaand onderzoek, maar 
ookk van onverwachte ingevingen. Soms weerspiegelden ze de opvattingen 
vann elites, een andere keer betrof het uitingen die op een meer populaire 
contextt wezen. Maar altijd waren de manifestaties van historische cultuur zelf 
onderdeell van de geschiedenis. Onderzoek naar de wijze waarop individuen 
off collectieven zich het verleden toe-eigenden, is dan ook een onderzoek 
naarr de wijze waarop dat verleden in herinnering is geroepen én de relatie 
diee daarbij bestaat tussen dat verleden en een specifiek heden. 

Dee vervlechting van verleden en heden spiegelde zich ook afin Een mid-
deleeuwerdeleeuwer verbeeld, het eerste gedeelte van deze studie, dat handelde over de 
velee gedaanten van Karel de Grote. Wanneer bepaalde betekenisverbanden 
hunn actualiteit of functie verloren - zo bleek uit dit deel - richtte de histori
schee belangstelling zich op andere aspecten van Karels werkzaamheid. In het 
gevall van geschiedkundige voorstellingen werden verschuivende interessen 
niett zozeer veroorzaakt door tekortkomingen in een paradigma, als wel door 
veranderingenn in het historisch proces zelf. Rationaliteit en historische kri
tiekk waren belangrijke middelen om aan te tonen dat binnen een paradigma 
dee ene voorstelling beter was dan de andere. Zij maakten echter niet op 
beslissendee wijze een einde aan een paradigma. 

Bijj het menselijk verlangen zich in de tijd te oriënteren was tot ergens 
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inn de achttiende eeuw de historia magistra vitae-traditie bepalend voor het 
historischh bewustzijn. Volgens deze praktisch-exemplarische traditie kon 
menn van de geschiedenis leren, omdat vaststond dat heden en verleden niet 
doorr een onoverbrugbare kloof van elkaar waren gescheiden. De menselijke 
natuurr werd als onveranderlijk beschouwd en hierdoor konden opvattin
gen,, gedragingen of gebeurtenissen uit het verleden bewijsmiddelen leveren 
voorr het morele handelen. Zo zagen protestanten in de stellingname van 
Karell de Grote tegenover de beeldenverering, vastgelegd in de Libri Carolini, 
eenn bevestiging van hun eigen standpunt, terwijl Mabillon uit Karels hoog
schattingg van de vrije kunsten argumenten haalde om geleerde studie in de 
kloosterss te rechtvaardigen. Toen in de tweede helft van de achttiende eeuw 
hethet enkelvoudige begrip 'geschiedenis' in de plaats van het tot dan gangbare 
meervoudd 'geschiedenissen' trad, werd het verleden als een uniek en eenma
ligg proces gezien. Hierdoor verloor de historia magistra v/tae-maxime aan 
betekenis.. De geschiedenis ontleende niet langer haar zin aan de onmiddel
lijkee inwerking op het leven.1 

Hett negentiende-eeuwse (Rankeaanse) historisme was voornemens af 
tee rekenen met de historia magistra vitae-topos.2 In dit licht verwoordde 
Rankee zijn befaamde dictum 'bloss sagen, wie es eigentlich gewesen'. His-
toristenn beklemtoonden de principiële 'eenmaligheid' en 'vreemdheid' van 
verstrekenn tijden. Situaties uit het verleden waren niet zonder slag of stoot 
naarr het heden te verplaatsen. Historisten waren desalniettemin op zoek 
naarr hun voorbeelden in de geschiedenis - nu niet langer met het oog op 
hethet praktisch-morele handelen, maar in het kader van een speurtocht naar 
ontstaann en genese van bepaalde verschijnselen. Die voorbeelden vonden 
zijj vaak in personen of gebeurtenissen uit het eigen, dikwijls nationale, 
verleden.. Geschiedenis werd beschouwd als voorgeschiedenis van het ei
genn heden: zij diende het pragmatische belang van 'identiteitspresentatie'.3 

Voorr Ranke was Karel de Grote degene die zowel de Duitse stammen hecht 
mett elkaar had verbonden als degene die Duitsers, Fransen en Italianen de 
Europesee gedachte had bijgebracht. 

Hoee iemand die noodzakelijk is vastgeklonken aan eigen historiciteit, in 
staatt is geschiedenis te beoefenen, was een kwestie die reeds in de achttiende 
eeuww werd overdacht.4 De Duitse historicus Johann Martin Chladenius 
meendee dat het onmogelijk was geschiedenis te schrijven als men niet tot een 
orde,, partij, religie of streek behoorde: juist deze achtergronden maakten 
hethet pas mogelijk om het verleden te verbeelden. Historiciteit was met andere 
woordenn geen belemmering, maar een noodzakelijke voorwaarde om tot 
historischee kennis te komen. Later in de eeuw stelde Johann Salomo Semler 
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datt historici niet alleen refereerden aan verleden gebeurtenissen, maar dat 
zijj die evenzeer constitueerden. In de loop van de geschiedenis veranderden 
omstandighedenn en daarmee ook de opvattingen van historici. Om die 
reden,, aldus Semler, moesten steeds weer nieuwe geschiedenissen worden 
geschreven.5 5 

Inn de twintigste eeuw knoopten hermeneutische filosofen, onder wie 
Hans-Georgg Gadamer, aan bij dergelijke denkbeelden. Niemand kan, aldus 
Gadamer,, de vergankelijkheid vanuit een bovenhistorisch standpunt objec
tieff vaststellen. De interpreet maakt deel uit van de traditie en wie zich met 
hett verleden inlaat, is gekluisterd aan zijn eigen historiciteit of'horizon'.6 

TemporaTempora mutantur, nos et mutamur in illis, 'de tijden veranderen en 
wijj met hen' - die notie heeft ook haar weerslag op de historische inte
resse,, als bleek uit het onderzoek naar meer dan duizend jaar aan Karel 
dee Grote-interpretaties. Het historische bewustzijn heeft zijn eigen geschie
denis.. Historiciteit, zo lijkt het, is een transcendentale voorwaarde, zonder 
welkee historische kennis niet mogelijk is. 

Historischee tijd 

Dee Middeleeuwen 

Bijj het streven de tijd te veroveren werden historische perioden in het leven 
geroepen,, waarvan het middeleeuwse tijdvak er een was. Gedurende de 
Middeleeuwenn zelf werd de historische tijd gestroomlijnd in zogenoemde 
universelee geschiedenissen, waarbij gebruik werd gemaakt van een op de 
bijbell gebaseerde periodisering volgens de vier wereldrijken (voorspeld door 
dee profeet Daniël, 2:31-45) of zes tijdperken (de aetates mundi der wereld, 
naarr de Scheppingsdagen, op basis van vooral Genesis 2:1-2, Psalmen 90:4 
enn 2 Petrus 3:8).7 In beide systemen gold de eigen tijd - die als voortzetting 
vann het inmiddels gekerstende Romeinse rijk werd gezien - als het laatste 
tijdvak,, waarna het einde van wereld, tijd en geschiedenis zou intreden.8 

Dee continuïteit van het Romeinse rijk werd gewaarborgd door de translatio 
impeni-gedachte,, die aanschouwelijk is overgeleverd in een handschrift van 
dee kroniek van Otto van Freising. De overdracht van het rijk aan Franken 
enn Duitsers werd er gesymboliseerd door drie miniaturen, waarop de keizers 
Augustus,Augustus, Karel de Grote en Otto 1 waren afgebeeld.9 

Dee voorstelling van een eindtijd bleef gehandhaafd in de reformatori
schee geschiedschrijving, al gaven de Hervormers een andere wending aan 
dezee conceptie. In opdracht van Philipp Melanchthon, vriend van Luther, 
schreeff Johannes Sleidanus een vele malen herdrukt leerboek 'Over de vier 
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grootstee rijken van Babyion, Perzië, Griekenland en Rome', waarin het laat
ste,, (Duits-)Romeinse wereldrijk de eindtijdoffensieven van paus en sultan 
moestt keren. Gedurende de Reformatie bleef de christenheid in afwachting 
vann het einde der tijden, waardoor de idee in een Nieuwe Tijd te leven zich 
inn deze kringen pas langzaam doorzette.10 

Toenn humanisten echter steeds meer twijfels kregen over de geldigheid 
vann de translatio irapern-gedachte, was de continuïteit tussen Romeins en 
Duitss keizerrijk niet langer vanzelfsprekend. Tijdens de Renaissance bestu
deerdenn geleerden ijverig de Grieks-Romeinse erfenis. Allengs kregen zij het 
ideee dat aan de Grieks-Romeinse beschaving in bepaalde opzichten, vooral 
waarr het de bloei van letteren en kunsten betrof, ooit een einde was geko
men.. De 'middeneeuwen' -waarvan periodisering, samenhang en eigenheid 
vooralsnogg niet vaststonden11 - werden zogezegd per ongeluk in het leven 
geroepen. . 

Ofschoonn menigeen het begrip Middeleeuwen niet eens kende, bestond 
inn de Vroeg-Moderne Tijd grote belangstelling voor de eeuwen die hieraan 
voorafgingen.. Vooral Italiaanse humanisten gebruikten in dat verband soms 
hethet concept 'duisternis'12 Wanneer zij spraken van donkere tijden, hadden 
zijj daarbij met name het verval van kunsten en wetenschap op het oog. Zo 
verkondigdee Boccaccio de opvatting dat pas met Dante en Giotto een einde 
aann een lange periode van verval in letteren en schilderkunst was gekomen. 
Italiaansee geleerden konden evenmin veel waardering opbrengen voor het 
Langobardischee verleden van hun land. Bovenal door het werk van Muratori 
zouu hierin verandering komen. 

Buitenn Italië verdedigde de Engelse dichter Samuel Daniel in zijn Defence 
ofRymeofRyme (1602) de Engelse poëtische traditie tegenover degenen die Latijnse 
modellenn propageerden. Duitse humanisten legden met zekere voorliefde 
eenn verband tussen hun eigen situatie en de eenzame positie van geleerden 
uitt de Karolingische Renaissance.13 Karel de Grote bleef ook gespaard in de 
reformatorischee geschiedschrijving, al accentueerden sommigen het chiaro, 
datdat de middeleeuwse keizer omgaf, om het scuro van de periode ervoor of 
ernaa beter te doen uitkomen. 

Bijj behandeling van de Middeleeuwen werden door protestanten door
gaanss drie wegen bewandeld. Sommige protestantse geschiedschrijvers igno-
reerdenn het bestaan van een middeleeuws tijdperk. Zo schreef Marcus van 
Boxhorn,, Leids hoogleraar geschiedenis en staatkunde, een Nederlandse 
kerkgeschiedeniss (1644) waarin hij de periode van vóór de Hervorming 
wildee bestuderen. Dat belette hem evenwel niet om pas te beginnen in de 
vijftiendee eeuw.14 Voor protestantse schrijvers die zich wél toelegden op be-
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studeringg van het millennium, was het tijdvak een reservoir van 'paapsche 
stoutigheden',, die het eigen gelijk moesten bekrachtigen15 of een periode 
waarinn voortdurend reformatorische bewegingen de kop opstaken. De Ka
rolingischee periode voldeed ruimschoots aan beide oogmerken. Jacobus 
Baselius,, van 1646 tot 1661 hervormd predikant te Kerkwerve op Schouwen, 
publiceerdee zijn Sulpitius Belgicus, dat in Nederlandse vertaling de onder
titell Historie van de Christelyke Godsdienst in Nederland ingestelt, bedorven 
enen gesuivert meekreeg. Karel de Grote had deelgenomen aan de synode van 
Frankfurt,, waar de synode van Grieken, die de aanbidding van beelden had 
bevestigd,, was veroordeeld. De pauselijke gezanten, meende Baselius, had
denn Karel en de concilievaders niet kunnen afhouden van dit vonnis, dat 
strijdigg was met de roomse beginselen.16 De theoloog Arnoldus Montanus 
betoogdee hetzelfde in zijn Verraedersche moorden des pausdoms. Karel de 
Grotee had tot groot ongenoegen van de paus de Niceense besluiten 'voor sot 
enn goddeloos gekeurt'.17 

Inn de zestiende eeuw bestond interesse in het middeleeuwse millennium 
omm oudheidkundige en 'vaderlandslievende' motieven. Vele vroegmiddel
eeuwsee teksten - waaronder Einhards biografie van Karel de Grote, Paulus 
Diaconus'' Geschiedenis van deLangobarden en het visioen van Wetti - werden 
inn deze periode in druk gegeven.18 In Engeland werd de antiquarische ge
schiedbeoefeningg bevorderd door dee ontbinding van kloosters en dreigende 
teloorgangg van de kloosterarchieven onder Hendrik vm. De tot ruïnes ver
vallenn kloosters en kerken hielden in Albion de herinnering aan oude tijden 
levend.199 In Frankrijk kregen sommigen gedurende de burgeroorlogen meer 
oogg voor het 'nationale' erfgoed en ontstond een geleerde mediëvistiek.20 

Henrii Estienne verdedigde op basis van middeleeuwse bronnen De voor-
treffelijkheidtreffelijkheid van de Franse taal. In het Frans zou volgens hem de Latijnse 
klankvormingg beter bewaard zijn gebleven dan in het Italiaans. Een andere 
humanist,, Claude Fauchet, verzamelde in twintig jaar tijd meer dan twee
duizendd oude Franse manuscripten. Deze historicus en jurist wilde door 
middell van dergelijke 'Gallische antiquiteiten' de culturele rijkdom van het 
verledenn aantonen 'tot eer van onze natie'.21 Francois Horman schreef in zijn 
FrancogalliaFrancogallia dat het vrije volk der Franken de Gallische broeders had bevrijd 
vann het Romeinse juk.22 Juist in de Renaissance begonnen Europeanen zich 
tee identificeren met de slachtoffers van het Romeinse imperialisme.23 

OokOok in de zeventiende en achttiende eeuw verdiepten velen zich in as
pectenn van het middeleeuwse verleden. Invloedrijk waren in Frankrijk de 
MonumensMonumens de la monarchie francoise, samengesteld door Montfaucon. Het 
betroff een geïllustreerde beschavingsgeschiedenis van Frankrijk, waarin on-
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derr meer onbekende miniaturen en portretten van vorsten waren afgedrukt. 
Laa Curne de Sainte-Palaye verzamelde meer dan vierduizend literaire ma
nuscriptenn uit de twaalfde en dertiende eeuw. Voor deze bronnen vroeg hij 
hethet respect dat tot dan was gereserveerd voor kronieken en juridische bron
nen.244 De popularisering van middeleeuwse literatuur was vooral het werk 
vann de Comte de Tressan. Hij werkte mee aan de Bibliothèque universelle des 
RomansRomans van markies Paulmy d'Argenson, waarin vertalingen en bewerkin
genn van middeleeuwse verhalen verschenen. Pierre-Jean-Baptiste Le Grand 
d'Aussyy verleende medewerking aan het Glossaire de Vancienne longue fran-
foisevann Sainte-Palaye en de Bibliothèque universettewan Paulmy d'Argenson. 
Hijj meende dat men bij de oude dichters 'geestkracht en verbeelding' kon 
vinden.255 Een groot succes was de roman L'Astree van Honoré d'Urfé. De ver
tellingenn speelden zich afin de Vroege Middeleeuwen.26 Evenals bij Hotman 
werdenn de Franken voorgesteld als bevrijders, die een einde maakten aan de 
Romeinsee overheersing. In navolging van L'Astree verschenen vele toneel
stukkenn die een plot hadden in de vijfde eeuw.27 In Engeland publiceerden 
oudheidkundigen,, dikwijls verbonden aan de Society of Antiquaries, stu
diess die een nauwkeuriger beeld van de Middeleeuwen gaven.28 loseph Strutt 
deedd onderzoek naar historische kostuums, Charles Alfred Stothard publi
ceerdee historische portretten en Francis Grose schreef A Treatise on Ancient 
ArmourArmour and Weapons. In de door de Society uitgegeven Monumenta Vetusta 
warenn platen van middeleeuwse bouwwerken afgedrukt. Op vergelijkbare 
wijzee waren in de Voyages pittoresques de la France gravures opgenomen van 
middeleeuwsee kastelen, kerken en kloosters. 

InIn de loop van de achttiende eeuw groeide in Frankrijk voorts de interesse 
voorr profane muziek uit de Middeleeuwen. Levesque de La Ravallière be
zorgdee liederen van Thibaut de Champagne, koning van Navarra, waarvoor 
hijj - zo bleek uit zijn correspondentie met La Curne de Sainte-Palaye - de 
grootstee waardering had.29 In Engeland schreef John Hawkins een muziek
geschiedenis,, die begon met de elfde-eeuwse muziektheoreticus Guido van 
Arezzo.. Naar het voorbeeld van de mauristen bestudeerde Martin Gerbert, 
benedictijnn in het klooster Sankt Blasien (Zwarte Woud), de middeleeuwse 
kerkmuziek.30 0 

InIn de Noordelijke Nederlanden interesseerde Gijsbertus Lap van Wave-
renn zich voor het millennium. Deze katholieke advocaat, die in de eerste 
helftt van de zeventiende eeuw leefde, werkte mee aan de editie van de 
laatmiddeleeuwsee kroniek van Johannes de Beka door Arnoldus Buchelius 
enn gaf Bolland adviezen voor diens editie van de Acta Sanctorum. Hoewel 
hijj zelf niets publiceerde, werden door hem gemaakte afschriften later ge-
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bruiktt door Antonius Matthaeus, Johannes Isacius Pontanus en de priester 
Corneliuss Paulus Hoynck van Papendrecht.31 De hiunanist Ubbo Emmius 
maaktee niet enkel gebruik van kronieken, maar ook van inscripties en mun
ten.32 2 

Vanaff het einde van de zeventiende eeuw nam hier te lande de antiqua
rischee geschiedschrijving een hoge vlucht, waarbij de oudheidkundige zijn 
onderzoekingenn veelal uit stedelijk of landsheerlijk perspectief verrichtte.33 

Gerardd van Loon, Frans van Mieris en Adriaan Kluit waren pioniers van de 
mediëvistiekk in de Noordelijke Nederlanden. Van Loon was een uit Delft 
afkomstigee katholiek die in Leuven oude letteren en wijsbegeerte had ge
studeerdd en in Leiden, bij Antonius Matthaeus, rechten.34 Hij publiceerde 
diversee werken over penningkunde, de 'metalen bladen' van de vaderlandse 
geschiedenis.. Van Loon mengde zich ook in de strijd rond de Bataafse mythe, 
diee in deze periode de interesse in de Middeleeuwen bevorderde. Volgens 
dezee mythe had het land der Bataven (of dat nu Holland, andere of alle 
Nederlandsee gewesten betrof) nooit Romeinse, Frankische of andere 'bui
tenlandse'' vorsten toebehoord. Op basis van 'bewysstukken' bestreed Van 
Loonn deze voorstelling. Volgens de geschiedkundige had de Hollandse graaf 
zijnn gebied als leen ontvangen, en was de zogenaamde middeleeuwse sta-
tensoevereiniteitt slechts in leven geroepen om het particularistische bouwsel 
vann de Republiek te rechtvaardigen.35 De Leidse fijnschilder Frans van Mieris 
(dee Jonge) was een van de eersten die bekend was met het werk van Muratori 
enn met Mabillons De Re Diplomatica. Te midden van de vele middeleeuwse 
bronnenn die in de achttiende eeuw het licht zagen, publiceerde hij het Groot 
charterboekcharterboek dergraaven van Holland.36 Adriaan Kluit, hoogleraar in Leiden, 
droegg bij aan de systematische ontwikkeling van de hulpwetenschappen. Hij 
wass de eerste die onderwijs in de oorkondeleer verzorgde, waarbij hij het 
accentt op de tijdrekenkunde legde.37 

InIn de achttiende eeuw groeide de interesse voor verhalende bronnen 
uitt de Middeleeuwen. Verzamelaars als Cornells van Alkemade, Balthazar 
Huydecoperr en Isaac Le Long kwamen oude handschriften op het spoor. Het 
onderzoekk naar middeleeuwse documenten geschiedde vooralsnog vanuit 
taalkundigee oogmerken. Over Karel ende Elegast schreef Huydecoper: 'Dat 
Stukje,, waarvan ik de kortheid de grootste deugd acht heb ik geleezen, 
enn 'er eenige oude [...] woorden uit aangetekend. Wat nut de Uitgaave 
zouu kunnen doen zie ik niet.' Pas Rhijnvïs Feith en Hendrik van Wijn 
zoudenn als eersten open staan voor de literaire waarde van middeleeuwse 
teksten.38 8 

InIn het Duitse rijk schreef Polykarp Leyser, protestants hoogleraar in 
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Helmstedt,, een 'Verhandeling over de verzonnen barbarij van de Middel
eeuwen'' (1717), waarbij hij in navolging van de Maagdenburgse Centuria-
torenn een indeling in eeuwen hanteerde. Voor elke eeuw tussen de zesde en 
vijftiendee gaf hij een opsomming van de in zijn ogen beste literatoren. De 
twaalfdee eeuw vormde het onbetwistbare hoogtepunt, maar ook de tiende, 
diee nog door Baronius een 'duistere eeuw' was genoemd, verdiende lof. Ley-
serr roemde vooral de middeleeuwse wetgeving en besluiten van vroegmid
deleeuwsee concilies. Zelfs het monnikenwezen en pausdom konden op zijn 
begripp rekenen. Opmerkelijk was zijn kritiek op de humanisten. Die hadden 
inn hun hoogmoed gemeend dat literaire virtuositeit gelijk stond aan eruditie, 
waardoorr de Middeleeuwen veroordeeld waren geweest tot onwetendheid 
enn blikvernauwing.39 Tegenover het humanisme nam ook Ernst Löscher, 
hoogleraarr in Wittenberg, stelling. Voor kennis van de hedendaagse wereld 
warenn volgens hem de Middeleeuwen belangrijker dan de Oudheid. Elke 
periodee moest naar haar richtinggevende 'idee' beoordeeld worden. Voor 
Löscherr waren de Middeleeuwen weliswaar geen oogverblindend lichtpunt, 
maarr wel kon kennis van het tijdvak tot verlichting leiden.40 

Alss gevolg van de Querelle des Anciens et des Modernes, waarbij de on
aantastbaarheidd van de Ouden ter discussie was gesteld, werd in esthetisch 
opzichtt de absolute maatstaf ('bon gout') steeds vaker vervangen door de 
richtlijnn van relatieve perfectie ('beau relatif), hetgeen soms gepaard ging 
mett een grotere waardering voor met name de laatmiddeleeuwse literatuur 
enn gotische bouwkunst. De Middeleeuwen golden daarbij als 'notre antiquité 
moderne'.41 1 

Hoezeerr men ook in de Vroeg-Moderne Tijd vanuit uiteenlopende mo
tievenn interesse bleef stellen in het millennium, de Middeleeuwen werden 
pass in de achttiende eeuw vrij algemeen als een historische cultuurperiode 
beschouwd.422 Omstreeks 1700 publiceerde Cellarius zijn 'Algemene historie, 
verdeeldd in antieke, middeleeuwse en nieuwe geschiedenis'. Deze perio
diseringg was een nadere indeling van het vierde wereldrijk.43 Het laatste 
wereldrijkk was inmiddels zo langdurig geworden, dat een verdere indeling 
noodzakelijkk was geworden. Cellarius verbond aldus de universele geschie
deniss met het begrip 'middeneeuwen'. In 1767 schreef Johann Christoph 
Gattererr in zijn Vom historischen Plan dat het schema van de vier wereld
rijkenn 'nu tamelijk ouderwets is geworden'. In de Verlichting hechtte men 
steedss minder geloof aan een eindtijd. 

Opp den duur vond de driedeling in Oudheid, Middeleeuwen en Nieuwe 
Tijdd algemeen ingang. Desalniettemin bleef vanaf het begin kritiek op deze 
indelingg bestaan.44 Het denken in ternaire structuren lijkt trouwens - mis-
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schienn naar analogie van de levensperioden van de mens (en overigens naast 
hett denken in twee- en vierdelingen) - een belangrijke mentale categorie 
vann het Europese historische bewustzijn te zijn. De geschiedenissen van pre
historie,, het oude Egypte en Griekenland, om slechts enkele voorbeelden 
tee noemen, zijn onderworpen aan een dergelijke driedeling.45 Vico's 'storia 
eternaa ideale' en Comtes 'loi des trois états' kennen eveneens drie historische 
stadia.. Maar ook in de Middeleeuwen werd de geschiedenis, met een beroep 
opp Augustinus' De Trinitate, in drie perioden verdeeld: ante legem, sub legem 
enn sub gratia.46 En zelfs het historiografische concept van de Middeleeu
wenn kent op zijn beurt een indeling in 'Frühmittelalter', 'Hochmittelater' en 
'Spatmittelalter'. . 

Naastt een chronologische begrenzing kreeg het tijdvak van lieverlede een 
inhoudelijke,, soms essentialistische invulling.47 Sommige denkers van de 
Verlichtingg namen afstand tegenover het christendom, en hierdoor konden 
zijj de Middeleeuwen vervolgens als 'christelijk' bestempelen. Deze aandui
dingg kreeg bij de romantici een gunstiger connotatie. Johann Jakob Bodmer, 
uitgeverr van het Nibelungenlied, gaf als een van de eersten uiting aan zijn 
bewonderingg voor de middeleeuwse poëzie.48 Romantici als Novalis, Schle-
gell en Görres vervolmaakten vervolgens de herijking van het middeleeuwse 
tijdvak,, dat in termen van een organisch en harmonieus 'christelijk corpus' 
werdd geschetst.49 Niet de Oudheid, maar de Middeleeuwen waren voor hen 
exemplarisch,, en daarom beschouwden zij liever de eigen tijd als 'midden
eeuwen'. . 

Dee hypostasering, inkleuring en reïficatie van het middeleeuwse verleden 
leiddenn ertoe dat velen, vooral vanaf de achttiende eeuw, het millennium 
gingenn 'ontdekken'. De evocatie van de Middeleeuwen als algemene cultuur
periodee gedurende Verlichting en Romantiek was zo bezien niet minder 
ingrijpendd dan de ontdekking van de Oudheid door de humanisten. Deze 
gedachtee werd trouwens al rond het midden van de negentiende eeuw ver
woordd door de Engelse, liberaal-katholieke historicus Lord Acton. 'De herle
vingg van de Middeleeuwen die onze eeuw typeert,' schreef hij, 'lijkt me even 
belangrijkk als de herleving van de heidense studie in de vijftiende eeuw.'50 

Naa de Renaissance (der Oudheid) ontstond in de negentiende eeuw een We
dergeboortee van de Middeleeuwen. Toen de Middeleeuwen niet direct meer 
werdenn gevoeld, kon de uil van Minerva in de schemering van de avond zijn 
vleugelss uitslaan. Sindsdien beschouwden velen het middeleeuwse verleden 
alss een 'foreign country', waar het soms goed toeven was. 
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Mediëvismee en katholicisme 

Tott de groepen die zich in de loop van de negentiende en twintigste eeuw 
dee Middeleeuwen toe-eigenden, behoorden ook katholieken. Een symbi
osee van katholicisme en mediëvisme was nochtans niet vanzelfsprekend. 
Muratorii meende dat in de Middeleeuwen allerlei dwalingen en ongeloof-
waardighedenn de Kerk waren binnengedrongen. En Chateaubriand had, 
niettegenstaandee zijn bewondering voor gotiek en middeleeuwse helden
dichten,, kritiek op de onchristelijke zeden van die dagen. 

Dee katholieke toe-eigening van de Middeleeuwen ging niet over een 
nachtt ijs. In de Vroeg-Moderne Tijd hadden protestanten het onchriste
lijkee en bijgelovige karakter van de eraan voorafgaande periode benadrukt. 
Diee typering werd overgenomen door een verlicht auteur als Voltaire, met 
dienn verstande dat hij het bijgeloof van de Middeleeuwen juist als christelijk 
kenschetste.. Het waren vervolgens eerst protestantse romantici die met hun 
verdedigingg van het christendom, tevens een herwaardering van de christe
lijkk geachte Middeleeuwen mogelijk maakten. Zij meenden dat de moderne 
samenlevingg eerder voortkwam uit de christelijk geïnspireerde Middeleeu
wenn dan uit de cultuur van de Oudheid. Volgens Johannes von Muller was de 
middeleeuwsee Kerk de belichaming van de Europese eenheid.51 Novalis ver
langdee terug naar de tijd dat één leider, de paus, de grote politieke krachten 
stuurdee en verenigde. Op een moment dat katholieken met enige schroom 
terugkekenn op het middeleeuwse verleden, maakten sommige protestanten, 
zoalss Friedrich Schlegel en de Nazarener Friedrich Overbeck, onder invloed 
vann het mediëvisme een overstap naar de katholieke Kerk. Op den duur 
gavenn ook katholieken zich gewonnen aan wat Benedetto Croce 'de religie 
derr Middeleeuwen' noemde. 

Hett almaar groeiende katholieke verlangen naar de Middeleeuwen weer
spiegeldee zich in de ontwikkeling van personen als Schlegel, Görres, Pugin, 
Thijmm en Huysmans. Schlegel en Görres lieten zich in hun politieke concep
tiess leiden door 'organische' denkbeelden, die naar hun oordeel vooral in de 
Middeleeuwenn waren bedacht en toegepast. Pugin wilde zijn verlangen naar 
dee Middeleeuwen vóór alles zichtbaar maken. Zowel in liturgie, bouwkunst 
alss beeldende kunsten bepleitte hij een terugkeer naar de beginselen van de 
Middeleeuwen.. Aldus gaf hij uitdrukking aan een utopie die hoogst invloed
rijkk zou blijken in de tweede helft van de negentiende eeuw. Thijm wilde de 
geestt van de Middeleeuwen opnieuw tot leven brengen door herleving van 
dee middeleeuwse poëzie en architecturale symboliek. Bij Huysmans beleefde 
hethet katholieke verlangen naar de Middeleeuwen zijn perfectie. Als oblaat van 
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eenn benedictijnenklooster sleet hij op den duur zijn dagen in middeleeuwse 
sferen.. Door opname in de kloostergemeenschap hoefde hij niet langer te 
hunkerenn naar het gedroomde verleden. 

Inn het katholieke mediëvisme waren verschillende motieven te onderken
nen,, die elkaar soms overlapten.52 Sommigen, zoals de bollandisten, legden 
zichh vooral om apologetische redenen toe op het tijdvak. Een dergelijke stel-
lingnamee kon trouwens, als bij de Franse publicist Louis Veuillot, gemakke
lijkk overgaan in triomfalistische zelfgenoegzaamheid.53 Anderen, onder wie 
Muratori,, bestudeerden het middeleeuwse tijdvak vooral vanuit een geleerde 
belangstelling.. Ook vanuit esthetische motieven werd gestalte gegeven aan 
hett verlangen naar de Middeleeuwen. Dat gold in sterke mate voor Pugin, 
Thijmm en Huysmans. Verschillende katholieke individuen en groeperingen 
belichttenn de Middeleeuwen voorts vanuit sociaal-kritisch perspectief. Mu
ratorii bewonderde de middeleeuwse broederschappen. Pugin tekende in 
ContrastsContrasts eerst een middeleeuws klooster waarin de armen liefdevol werden 
verzorgd,, en vervolgens een moderne werkinrichting die lijkt op een troos
telooss panopticum. Op vergelijkbare wijze zag Huysmans de monastieke 
caritass als een alternatief voor pauperdom en socialisme. Een ander motief 
voorr het katholieke mediëvisme was van meer politiek-bestuurlijke aard. 
Invloedrijkk waren 'organische' denkbeelden, die onder anderen door Schle-
gell en Görres werden verkondigd, en opvattingen van Joseph de Maistre, 
diee een staatkundige ordening onder bezielende leiding van de paus verde
digde.. Tot slot kon het katholieke verlangen naar de Middeleeuwen vanuit 
nationaall perspectief worden gemotiveerd. Zowel Pugin als Thijm trachtte 
aannemelijkk te maken dat de oorsprong van hun beider naties ten nauwste 
wass verbonden met de katholieke Middeleeuwen. 

Inn de negentiende eeuw kon het katholieke mediëvisme samengaan met 
behoudendee én vernieuwende ontwikkelingen. Tegenover het conservatisme 
vann Maistre stond bijvoorbeeld het katholieke liberalisme van Montalem-
bert,, die met een beroep op de middeleeuwse standenvergaderingenn de par
lementairee democratie verdedigde. In de twintigste eeuw werd het katholieke 
verlangenn naar de Middeleeuwen steeds meer symbool voor afwijzing van 
dee moderne maatschappij en Kerk. 

Inn het eerste kwart van die eeuw gebruikten katholieken die sympa
thiseerdenn met moderne ontwikkelingen het begrip 'mediëvisme' om hun 
afkeerr te betuigen van ultramontaanse en integralistische tendensen in de 
Kerk.. Zo publiceerde George Tyrrell in 1908 zijn Medievalism. A reply to 
cardinalcardinal Merrier.54 Vanwege een als 'modernistisch' bestempelde bijdrage in 
dee Corriere della Sera was Tyrrell uit de orde der jezuïeten gestoten. Aanvan-
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keiijkk had Désiré Mercier, aartsbisschop van Mechelen, hem in bescherming 
willenn nemen. 

Maarr toen Tyrrell zich kritisch uitliet over de encycliek Pascendi (1907), 
waarinn het modernisme werd veroordeeld, en hij vervolgens werd geëxcom
municeerd,, beschuldigde Mercier hem in een pastorale brief van nieuwlich
terij.. De Belgische kardinaal het er geen misverstand over bestaan dat de 
geestt van het modernisme zijn oorsprong vond in het protestantisme. Voor 
protestantenn werd het geloof immers niet doorgegeven via de apostolische 
traditie,, maar was godsdienst een kwestie van persoonlijk oordeel, gebaseerd 
opp lezing van de Heilige Schrift. Eenzelfde individualisme stond in de optiek 
vann de Belgische kardinaal aan de basis van het modernisme. Dat Tyrrell 
dergelijkee fouten maakte was alleszins begrijpelijk: hij was een bekeerling 
diee een protestantse opvoeding had genoten.55 

Inn zijn Medievalism verdedigde Tyrrell de 'levende traditie' en de su
prematiee van de 'totaliteit van de Kerk', tegenover de heerschappij van 
bisschoppen,, concilies en pausen. Voor de 'mediëvist' had, aldus Tyrrell, 
dee verbintenis van geloof en cultuur haar ultieme uitdrukking in de der
tiendee eeuw gevonden. De modernist erkende daarentegen dat de cultuur 
onderworpenn was aan een oneindig proces. In de conclusie van zijn betoog 
verzuchttee Tyrell: 'Eminentie, zult U nooit moed vatten genade te tonen? 
Zultt U nooit manmoedig de deuren en ramen van Uw grote middeleeuwse 
kathedraall opengooien, zodat het licht van een nieuwe dag in de donkerste 
uithoekenn kan doordringen en een frisse hemelse wind door de beschim
meldee kloostergangen kan waaien?'56 

OokOok buiten katholieke kring bleven tegengestelde visies op de Middeleeu
wenn bestaan. Gerhard Oexle heeft in dit verband de uitdrukking 'gespleten 
Middeleeuwen'' ('entzweites Mittelalter') geboekstaafd.57 Tot op heden zijn 
voorr sommigen de Middeleeuwen symbool van achterlijkheid en (bij)geloof, 
enn belemmering voor elke vorm van vooruitgang. Anderen, zoals nationa
listenn die de wortels van de natie veelal in de Vroege Middeleeuwen zoeken, 
iss het millennium echter een inspiratiebron voor moderne ontwikkelingen. 
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Uitzicht:Uitzicht: Naar een geschiedenis van de herinnering 

'Bijj elk mens is het zo dat het 
verledenn hem duidelijker voor 
ogenn staat naarmate het heden 
belangrijkerr wordt.' 

-- Italo Svevo 

TenTen little Middle Ages 

Hett mediëvisme, dat uitgroeide tot een van de gezaghebbende stromingen in 
hethet westerse historische bewustzijn, ging niet enkel op in katholicisme, maar 
konn ook samensmelten met zo uiteenlopende fenomenen als Romantiek, 
decadentisme,, protestantisme, nationalisme, positivisme,58 liberalisme of 
socialisme.. David Barclay heeft opgemerkt dat het mediëvisme een complex 
verschijnsell is, dat evenwel in eigen termen moet worden bestudeerd en 
begrepen,, en niet slechts als epifenomeen van andere stromingen.59 

InIn de Verenigde Staten is bestudering van het mediëvisme uitgegroeid tot 
eenn zelfstandige discipline. Recentelijk is daarbij gepleit voor de oprichting 
vann een 'focal point of research*60 Het is in dit verband opvallend dat de ver
schillendee taaikringen en wetenschappelijke disciplines niet uitblinken door 
kenniss van eikaars standpunten. Daarnaast zijn de theoretische implicaties 
vann het onderzoek naar het mediëvisme nauwelijks geëxpliciteerd. Rolf Köhn 
heeftt in dit verband terecht gesproken van 'Konzeptionslosigkeit'.61 Een ana
lysee van concepten, methoden en perspectieven verheldert niet alleen het 
onderzoeksgebied,, maar geeft ook richting aan verder onderzoek. 

Bijj de studie van het mediëvisme dringen zich verschillende benaderingen 
op.. In dit boek werd het verschijnsel vanuit twee invalshoeken belicht. In het 
eerstee hoofdstuk werd een middeleeuwse figuur, Karel de Grote, in het mid
delpuntt van de belangstelling geplaatst. De keizer trad op in een zestiental 
betekenisverbanden.. In de overige hoofdstukken werd voor een synchrone 
optiekk gekozen. Telkens stonden hier een bepaalde persoonlijkheid en ver
schijningsvormm van historische cultuur centraal, zoals de geschiedschrijving 
bijj Muratori, de bouwkunst bij Pugin en literatuur bij Huysmans. 

Beidee benaderingen bieden uitzicht op verder onderzoek. In geval van 
eenn diachrone invalshoek hoeftt de aandacht niet beperkt te blijven tot histo
rischerische personen. Het onderzoek kan worden uitgebreid naar middeleeuwse 
groepen,, instellingen, gebeurtenissen en fenomenen, zoals stammen, gilden, 
veldslagen,, rijkskerk, ridderschap, vroomheid of investituurstrijd. Bij een 
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synchronee benadering kan het onderzoek worden uitgebreid naar groepen 
(zoalss Nazareners of prerafaëlieten) en instituties (als musea, genootschap
pen,, academies, kunstscholen, kunsthandel, jeugdbewegingen en overhe
den).. Vormen van historische cultuur die in deze studie onderbelicht bleven, 
zoalss schilderkunst (hier valt te denken aan Franz Pforr of Fleury Richard) 
enn muziek (Richard Wagner, Alphons Diepenbrock of Prosper Guéranger) 
verdienenn nader onderzoek. 

Daarnaastt kunnen manifestaties van medièvisme worden bestudeerd in 
relatiee tot stromingen en verschijnselen als corporatisme, socialisme, libera
lisme,, protestantisme of nationalisme. Aangezien (juist) de Middeleeuwen 
zichh een vaste plaats in triviale en populaire voorstellingen hebben verwor
ven,, zoals duidelijk werd in de inleiding waar Disneys Fantasyland ter sprake 
kwam,, kunnen ook hedendaagse uitdrukkingsvormen, als wicca- en druï-
dengenootschappen,, 'gothfests', middeleeuwse exposities, toneeluitvoerin
genn en andere uitingen van 'vernaculaire geschiedenis' worden bestudeerd. 
FictaFicta zijn in dit opzicht even interessant als facta. 

Hett is daarbij van belang meer helderheid te verschaffen in het kamele
ontischee karakter van het medièvisme. Daartoe is door Francis Gentry en 
Ulrichh Muller een 'vormentypologie> opgesteld. Bij kunstwerken als Wag
nerss Parsifal of Eco's De naam van de roos (zowel het boek als zijn verfilming) 
iss volgens deze auteurs sprakee van een productieve of creatieve toe-eigening 
vann de Middeleeuwen. De authenticiteit van het tijdvak staat op het tweede 
plan.. Bij een reproductieve toe-eigening van het tijdvak betreft het pogingen 
dee Middeleeuwen 'op authentieke wijze' te doen herleven, zoals dat soms het 
gevall was in de neogotische bouwkunst. In het derde model staat de geleerde, 
wetenschappelijkee receptie van de Middeleeuwen centraal. Het laatste mo
dell betreft de politiek-ideologische toe-eigening van het tijdvak. Genoemde 
modellenn zijn daarbij niet altijd strikt uit elkaar te houden.62 

Jürgenn Kühnel onderscheidt drie stromingen in de Mittelalterrezeption: 
eenn wetenschappelijke, productieve en populaire receptie. Het verschil tussen 
hett wetenschappelijke en productieve model bestaat volgens hem hierin dat 
dee laatste selectief te werk gaat.63 Kühnel ruimt geen afzonderlijke plaats in 
voorr de politiek-ideologische toe-eigening van de Middeleeuwen. 

Umbertoo Eco heeft eveneens getracht een catalogus van middeleeuwen-
beeldenn te formuleren. Daarbij heeft hij Ten little Middle Ages opgesomd.64 

Volgenss Eco kunnen de Middeleeuwen betekenisvol zijn als 'eenvoudig voor
wendsel'' (bijvoorbeeld in opera's waar middeleeuwse scènes het dramatisch 
effectt moeten verhogen), als ironisch reisdoel (bij schrijvers als Ariosto en 
Cervantes),, als barbaarse of romantische projecties, als bron van inspiratie 
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(inn de moderne taalfilosofie), als schoolvoorbeeld van nationale eenheid of 
vann decadentisme (Huysmans), als proeve van filologische reconstructie, als 
archetypee van occultisme, of prototype van apocalyptische bewegingen. 

InIn hetzelfde opstel merkt Eco op dat we niet langer in het Parthenon leven, 
maarr wel biddend rondwandelen in een middeleeuwse kathedraal.*5 Zolang 
hett besef stand houdt dat de band met het middeleeuwse verleden niet is 
doorgesneden,, zal het verlangen naar de Middeleeuwen blijven voortleven, 
inn welke vorm dan ook. 

Bestuderingg van het mediëvisme staat nochtans niet op zichzelf. In het 
westersee historische bewustzijn was toe-eigening of afwijzing van het mid
deleeuwsee tijdvak bestanddeel van een algemener streven de tijd te veroveren. 
Onderzoekk naar het mediëvisme is dan ook onderdeel van een 'historische 
cultuurwetenschap',, die - op weg naar een geschiedenis van de herinnering 
-- de omgang met voorbije eeuwen als thema heeft. 

Historischee cultuurwetenschap 
Dee schatkamers van het geheugen 

Dee in de negentiende eeuw dominante theorieën over historische kennis 
beloofdenn - zij het op metafysische, idealistische, positivistische of materi
alistischee grondslag - alle objectieve kennis. Die belofte werd, als bekend, 
nooitt volledig waargemaakt. In de cultuurwetenschappen van de twintig
stee eeuw drong allengs het besef door dat het kenobject van historische 
belangstellingg hieraan niet op eenvoudige of eenduidige wijze voorafgaat, 
maarr door die interesse en het hiermee gepaard gaande onderzoek wordt 
geconstitueerd.66 6 

Hett verleden als verleden is volstrekt onkenbaar,' schreef de Britse ge-
schiedfilosooff Collingwood in een befaamd artikel. Wat kenbaar is, is iets 
geheell anders: het verleden dat als overblijfsel bewaard is gebleven.67 Uit 
eenn onbegrensde hoeveelheid gegevens selecteert elk heden zijn eigen verle
den,, dat retrospectief wordt bestempeld als 'geschiedenis'. Die keuze is niet 
neutraal,, want ieder die zich een beeld vormt van voorbije eeuwen, is zelf on
derdeell van een bepaald verleden. Of anders gezegd: zijn of haar opvattingen 
zijnn noodzakelijk historisch bemiddeld. 

Ditt is in geen geval een nadeel, maar eerder een voordeel, zoals door onder 
anderenn Chladenius in de achttiende eeuw en Gadamer in de twintigste werd 
betoogd.. Op deze wijze blijft de historische interesse immers schakel in het 
menselijkk bestaan en slechts onder die voorwaarde heeft geschiedenis iets te 
zeggen.68 8 
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Inn dit boek is een poging ondernomen om verschillende manifestaties 
vann historische cultuur, met name geschiedschrijving, politieke filosofie, li
teratuur,, bouwkunst en beeldende kunsten én hun achtergronden tot object 
vann historisch onderzoek te maken. Een dergelijke benadering kan wor
denn gekarakteriseerd als een 'geschiedenis in de tweede graad'. Uiteraard 
omvatomvat het concept historische cultuur een breder terrein dan hier is be
schreven.. Goeddeels buiten beschouwing bleven onder meer instellingen als 
musea,, heemkundekringen en monumentenzorg, en de voorstelling van het 
verledenn in bijvoorbeeld sociologie, onderwijs, musicologie, filmkunst of 
journalistiek.. Interessant lijkt ook de gedachte om het onderzoek naar de 
historischee herinnering vanuit psychologisch en etnologisch perspectief te 
bezien. . 

Hett onderzoeksterrein waarvan hier de reikwijdte enigszins is verkend, 
kann - in hernieuwde oriëntatie op het werk van Windelband, Simmel, Cas-
sirer,, Weber en anderen69 - worden aangeduid als 'historische cultuurwe
tenschap'.. De egyptoloog Jan Assmann heeft in dit verband voorgesteld rond 
hett begrip 'herinnering' een nieuw paradigma van de cultuurwetenschappen 
tee bouwen, dat de verschillende fenomenen en vakgebieden - zoals kunst 
enn literatuur, politiek en maatschappij, religie en recht - in nieuwe samen
hangg laat zien.70 Een dergelijke Gedachtnisgeschichte (Eng. mnemohistory) 
probeertt antwoorden te geven op de vraag hoe het verleden steeds in her
inneringg is gebracht. Het gaat daarbij om de studie van overleveringen als 
fenomenenn van de collectieve herinnering. Het geheugen is niet eenvoudig
wegg een opeenstapeling van 'feiten', maar het werk van een nimmer aflatende 
verbeelding.711 In een dergelijke geschiedenis van de historische herinnering 
gaatt het feitelijk om de vraag: wat wordt door wie, hoe, wanneer en waarom 
herinnerd? ? 

Zo'nn historische cultuurwetenschap heeft raakvlakken met de vertrouwde 
ideeën-- en mentaliteitsgeschiedenis, zij het dat in de historische cultuurwe
tenschapp (on)bewuste collectieve voorstellingen én intellectuele opvattingen 
wordenn bestudeerd, die bovendien exclusief betrekking hebben op de toe-
eigeningg van het verleden. Het onderzoeksgebied is daarnaast beperkter en 
specifiekerr dan dat van de vertrouwde 'cultuurgeschiedenis'. Het gaat immers 
omm de wijze waarop het verleden is gerepresenteerd in diverse uitingen van 
historischee cultuur. De grenzen tussen geschiedschrijving, kunstgeschiede
nis,, letterkunde, filosofie en andere wetenschappen voor zover zij het ver
ledenn onderzoeken, worden hierbij doorbroken. In die zin onderscheidt de 
historischee cultuurwetenschap zich ook van de 'historiografie', opgevat als 
geschiedeniss van de geschiedschrijving. In Nederland was Jan Romein een 
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vann de eersten die een verband legde tussen historiografie en cultuurgeschie
denis.722 De geschiedschrijving was voor de Amsterdamse historicus 'spiegel 
vann de cultuur', omdat zij 'wanende over haar verleden te berichten, in 
werkelijkheidd aan haar heden dichtte'. Romein beperkte zijn cultuurhistori
schee concept tot de geschiedschrijving. Deze studie sloot daarentegen aan bij 
voorstellenn om het terrein van de historiografie als historische deeldiscipline 
tee confronteren met andere manifestaties van historische cultuur.73 

Behalvee de noties 'historische cultuur', 'toe-eigening' en 'betekenisver
banden'' of 'paradigma's', die in eerdere hoofdstukken werden uitgewerkt, 
kunnenn de door Weber en Wittgenstein uitgewerkte begrippen 'Wertideen' 
enn 'levensvormen' van nut zijn bij een historische cultuurwetenschap. 'Wer
tideen'' zijn volgens Weber concretiseringen van de wijze waarop de mens 
zichh 'in de wereld oriënteert' en zin geeft aan gebeurtenissen om hem heen.74 

Bijj die oriëntatie stellen mensen zich (historische) vragen, die resulteren in 
manifestatiess van historische cultuur. Hoe en waarom uit een veelvoud aan 
mogelijkee (historische) vraagstellingen steeds een specifieke vraagstelling 
wordtt gekozen (en andere dus onaangeroerd blijven), is een kwestie die de 
kernn van de historische cultuurwetenschap raakt. Voor Weber is waarde-
betrokkenheidd overigens geen reden om het streven naar intersubjectieve 
geldigheidd op te geven, maar een noodzakelijke voorwaarde om tot weten
schappelijkee kennis te komen. 

Weberss 'Wertideen' vertonen overeenkomsten met Rüsens 'ideeën' en 
Gadamerss 'horizonten', waaraan eerder werd gerefereerd, en zijn bruikbaar, 
evenalss het begrip 'levensvorm' in de betekenis die er door (de late) Lud-
wigg Wittgenstein aan is toegekend. In zijn Filosofische onderzoekingen was 
Wittgensteinn niet langer van mening dat tussen zinnen (woorden, tekens) 
enn dingen een eenduidige relatie bestaat. Steeds ontstaan nieuwe taalspelen. 
Anderee verouderen en worden vergeten. Het spreken van een taal maakt deel 
uitt van een levensvorm.75 Het is de taak van de historische cultuurweten
schapp om die verscheidenheid aan taalspelen en levensvormen op het spoor 
tee komen. 

Objectievee en subjectieve tijd,76 geleefde en geleerde herinnering, histo
rischrisch bewustzijn en periodisering, tijd en verhaal, en de vervlechting van 
verledenverleden en heden zijn kernthema's van de historische cultuurwetenschap. 
Dezee thematiek leent zich bij uitstek voor een interdisciplinaire of transdis-
ciplinairee aanpak.77 
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Hett onontkoombare verleden 

Maarr als geschiedkundige beeldvorming zelf historisch is bepaald, hoe moe
tenn we ons dan tot de geschiedenis verhouden? Ofschoon Nietzsche het 
begripp 'historisme' - hier opgevat als de benadering die het fundamentele 
historischee karakter van alle werkelijkheid benadrukt - in zijn tweede On-
eigentijdseeigentijdse beschouwing, getiteld Over nut en nadeel van de geschiedenis voor 
hethet leven, niet gebruikt, heeft hij de consequenties van het verschijnsel in dit 
opstell scherp onder ogen gezien. 

Aann het begin van zijn exposé stelt Nietzsche zich de vraag in hoeverre 
hethet leven de diensten van de geschiedenis nodig heeft.78 Historisch besef 
iss volgens hem op drieërlei wijze van nut. Het leert de mens dat het grote 
ooitt mogelijk was, dat hij het van oudsher bestaande moet bewaren voor 
degenenn die na hem komen, en het doet hem beseffen dat hij soms, in geval 
vann onrechtvaardige instituties, het verleden in stukken moet breken. Met 
dezee inzichten corresponderen de monumentale, antiquarische en kritische 
geschiedbeoefening.. Maar geschiedenis kan alleen iets betekenen voor het 
levenn als zij zich ontdoet van haar 'zuiver wetenschappelijke' status. De 
modernee mens, zo gaat Nietzsche verder, wordt door de geschiedwetenschap 
immerss overspoeld met historische kennis. Hierdoor is hij veroordeeld overal 
eenn 'worden' te zien en gelooft hij niet meer in eigen 'zijn'. Elke bron van 
gelooff en hoop wordt hierdoor in de bodem geslagen. De geschiedkundige 
iss een 'koele demon van kennis' en 'echoënd passivum' geworden. Als 
geslachtlozee eunuchen maken historici de geschiedenis onzijdig en reduceren 
zijj haar tot 'eeuwige subjectloosheid'. In de chaos van het verleden creëren 
zijj een quasi-objectieve orde, zonder te beseffen dat die enkel in hun eigen 
voorstellingg bestaat.79 

Dee mensheid kan echter van deze historische ziekte worden genezen. 
Datt kan volgens Nietzsche door een herijking van het onhistorische - de 
gavee om te vergeten - en door een herwaardering van het bovenhistorische: 
hett vermogen te geloven in een eeuwige, onveranderlijke kunst en religie. 
Pass dan kunnen de drie genoemde vormen van geschiedbeoefening weer 
dienstbaarr aan het leven worden.80 

Waarr Nietzsche in een filosofisch betoog aannemelijk probeert te maken 
datt leven en geschiedenis op elkaar betrokken (dienen te) zijn, gaat het 
inn de historische cultuurwetenschap om een empirische beschrijving en 
analysee van de wijze waarop het leven inwerkt op de geschiedenis én om 
dee wijze waarop de historische verbeelding inwerkt op het leven. Evenals 
velenn van zijn tijdgenoten trachtte Weber een antwoord te vinden op vragen 
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diee door Nietzsche waren gesteld.81 Op dezelfde wijze als Nietzsche stelde 
hijj vast dat de 'Strom des Geschehens' onmetelijk is. Tegelijkertijd heeft die 
onbegrensdheidd ook betrekking op de aspecten waaronder men het verleden 
kann bezien. Cultuur is voor Weber een 'met zin en betekenis beladen eindige 
selectiee uit een zinloze oneindigheid van gebeurtenissen'. De uitgangspunten 
vann de cultuurwetenschappen zijn daarmee veranderlijk 'in die grenzenlose 
Zukunftt hinein'.82 

Dee filosoof Odo Marquard heeft in dit verband het begrip 'polymythische 
ervaring'' geboekstaafd.83 Volgens hem kunnen mensen niet zonder mythen 
leven.. Mythen zijn in zijn optiek geschiedenissen waarvan men geen afstand 
kann doen. Het grootste gevaar schuilt in een 'monomythische' cultuur. 
Wiee immers middels leven en vertelling deel heeft aan vele van dergelijke 
geschiedenissen,, heeft een vrijheid die de 'monomythicus' moet ontberen. 
InIn de uitwisseling van mythen en geschiedkundige voorstellingen kunnen 
culturenn elkaar leren begrijpen. 

InIn alle tijden proberen mensen de tijd te veroveren en geven zij vorm 
aann het verleden. Daarbij zijn zij steeds zelf onderdeel van een bepaald 
verleden.. Anders gezegd: zij zijn onderworpen aan eigen historiciteit. 'Elke 
cultuurr brengt haar eigen vorm vann Geschiedenis voort, en moet dat doen,' 
schreeff de historicus Johan Huizinga. 'De aard der cultuur bepaalt, wat 
voorr haar Geschiedenis zal zijn, en hoe deze zal zijn.'84 Elke tijd heeft zo zijn 
vragen,, die richting geven aan geschiedkundige representaties en historische 
kenniss überhaupt mogelijk maken. Maar de geschiedenis is ook in staat om 
interpretatiess op rationele wijze te bevestigen of weerleggen. Het historisch 
bewustzijnn schept aldus beelden van het verleden, die het terzelfder tijd kan 
wijzigenn of wissen. Daarom zijn we veroordeeld tot geschiedenis. 





Epiloog g 

EeuwigEeuwig huis. Een vertelling 

Aann de overzijde van de Tiber, die zich weerbarstig slingert langs de oude 
wijkenn van Rome, ligt even ten noorden van de Janusberg een rechte lijn. On
wrikbaarr verbindt die de Pieterskerk met de Engelenburcht. Aan weerszijden 
verheffenn zich gietijzeren lantarens op witgepleisterde obelisken. Straat van 
Verzoeningg wordt de as genoemd. De naam herinnert aan een verbroede
ringg die ooit tot stand kwam tussen de plaatsbekleder Gods en een landzieke 
Duce.. Breeduit glimt de straat, als statig zoenoffer uit een beklemmend 
verleden.. Op korte afstand van de Engelenburcht loopt een witglanzende 
bogenbrugg over in de sombere Corso Vittorio Emanuele. Deze hoofdstraat 
leidtt op haar beurt naar het hart van de stad: de Piazza Venezia. Vergevings
gezindd slaat de Straat van Verzoening een brug tussen Kerk en Staat. Het 
alheiligee gaat onmerkbaar over in het profane: het onzegbare wordt zegbaar. 

Dee hele middag al stofwolken die vlaagsgewijs het uitzicht vertroebelen. 
Ikk knijp mijn ogen dicht. Het zand schuurt over mijn oogbol. Een man 
enn vrouw, allebei op leeftijd, hebben zich neergezet aan hetzelfde tafeltje 
tegenoverr mij. De man zit in een rolstoel. Weerloos vallen zijn armen 
langss zijn lichaam. Van tijd tot tijd wordt hij door de vrouw gevoerd. Ik 
kijkk naar zwaluwen die driftig langs de vaalbruine geverwanden scheren. 
Gaandewegg vinden zij hun toevlucht in uitsparingen onder de kroonlijsten. 
Aann de overzijde van de Straat van Verzoening bereidt de organist van een 
karmelietenkerkk zich voor op de avondmis. De klanken van het orgel dragen 
zachtt op de wind. Een stofwolk buitelt in de richting van de Pieterskerk. 

Voorr de zoveelste keer ben ik in Rome, denkbaar op zoek naar de raad
selachtigee stilte die zich verbergt achter onze sterfelijkheid - een besef dat 
trouwenss pas langzaam tot me is doorgedrongen. 'De dood schijnt in Rome 
tee zijn geboren,' schreef Chateaubriand, zwervend door de Vaticaanse musea. 
Inn mijn speurtocht naar dit schemerdonker zijn twee vroegmiddeleeuwse 
heersers,, een paus en een keizer, mijn gidsen. In hun dagen werd het hard
nekkigee zwijgen keer op keer verbroken. Met het grootste gemak mengden 
dee doden zich onder de mensen, en zochten stervelingen het gezelschap van 
dee gestorvenen. Zeker in Rome. De Eeuwige Stad is een verblindend mozaïek 
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vann waarheid en verdichtsel. Herinneringen zijn er veruitwendigd en als je 
niett oppast, vervaagt stilaan elk onderscheid tussen heden en verleden. 

ii i 

Inn korte tijd is de zon achter de toppen van de gevels verdwenen. Door het 
stoff slenteren de laatste bezoekers van de Pieterskerk mijn terras voorbij. Ik 
stell me voor hoe op dit moment de bronzen deuren van het godshuis stevig 
wordenn vergrendeld. Sanpietrini in grijze overjassen zijn er druk in de weer 
mett het schoonmaken van de basiliek. 

Dee oude man en vrouw tegenover me bewaren het stilzwijgen. De man 
draagtt een maatpak dat donker afsteekt tegen de zilverwitte chemisier van 
dee vrouw. Het lichtschijnsel van de lantarens geeft de indruk dat achter de 
obeliskenn niets bestaat. Op het gemarmerde tafelblad ligt het schrift met 
aantekeningenn over mijn middeleeuwse helden. 

Beidee bisschoppen, Petrus van Albano en Silvester van Porto, mochten 
dann wel voet bij stuk houden dat Romeinse aristocraten hen destijds, met 
hethet mes op de keel, hadden gedwongen te getuigen tegen het zielloze lichaam 
vann Formosus - daarmee had de zaak nog geen einde genomen. 

Afb.. ï. Jean Paul Laurens, Paus Formosus en Stefanus vi (1870) 
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Dee twee prelaten was het kennelijk ontschoten dat ze, lang voor het 
afschuwwekkendee dodengericht, in het bonte gezelschap van hoge clerici, 
edellieden,, lagere geestelijken en gewone stervelingen, naar de kerk van Porto 
warenn getogen. Daar hadden ze de elect Formosus tot paus uitgeroepen. In 
eenn feestelijke optocht had de menigte, onder het zingen van lofprijzingen 
enn aanheffen van hemelse koorgezangen, de nieuwe opperherder naar Rome 
gebracht.. Met diepgebogen hoofd was Formosus de heilige stoel van Petrus 
opgekrabbeld.. Ootmoedig hadden de aanwezigen de voeten van de kersverse 
kerkvorstt gekust. Petrus van Albano had als eerste de benedictio papae 
gedeclameerd.. In zijn gebeden had hij God gevraagd Formosus rijkelijk 
vann Zijn genade te voorzien. 

Maarr dat alles waren hij en Silvester gemakshalve vergeten. Evenmin 
wildenn beide hoogwaardigheidsbekleders graag herinnerd worden aan hun 
roll gedurende dat verschrikkelijke concilie, die horrenda synodus, waarvan 
dee bronnen spreken. Toch logen de feiten er niet om. Natuurlijk droeg 
pauss Stefanus, die zijn aardse bestaan aan een Romeinse presbyter had 
tee danken en door Formosus zelf tot bisschop van Anagni was gewijd, 
dee laatste verantwoordelijkheid. Hij had immers toestemming gegeven het 
lijkk van zijn voorganger uit de sarcofaag te lichten. Trouwens: Was het 
geenn teken van goddelijke voorzienigheid geweest dat de verraders het 
lichaamm in ongeschonden staat hadden aangetroffen, zoals dat enkel de 
heiligee martelaren was vergund? 

Opp bevel van Stefanus hadden de huichelaars Formosus omhangen met 
pauselijkee gewaden en hem op de katheder van de heilige Petrus geplaatst. 
Petruss van Albano en Silvester van Porto hadden niet slechts toegekeken. 
Driee dagen lang hielden zij een gloeiend requisitoir, terwijl een eenvoudige 
enn onbelezen diaken de verdediging op zich moest nemen. Daar stonden 
zee dan, oog in oog met de dode, voor wie ze indertijd hadden gebeden en 
wienss voeten ze hadden gekust - en dat alles in het verzengende besef dat het 
dee levenden niet aangaat te oordelen over de levenlozen, omdat het gericht 
overr de doden is voorbehouden aan de hoogste Schepper. 

Dee uitkomst van de Lijkensynode had al bij voorbaat vastgestaan. For
mosuss werd ten laste gelegd dat hij bij de aanvaarding van zijn pausschap 
eenn oude regel had overtreden, volgens welke een bisschop zijn zetel nooit 
mochtt inwisselen voor een andere. De verbintenis van bisschop en volk 
wass immers onontbindbaar als de liefde tussen echtelieden. Aangespoord 
doorr een opgewonden menigte had Formosus, tegen zijn zin, het bisdom 
Portoo verruild voor dat van Rome. Daarom werd hij nu door Petrus en 
Silvesterr als invasor bestempeld. Met bevende stem had de diaken hier nog 
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tegenn ingebracht dat negen jaar vóór de uitverkiezing van Formosus, ook 
Marinus,, bisschop van Caerae, tot primaat was verheven. Dat paus Stefanus 
zelff het verbod had overtreden, daarover had hij zich wijselijk in stilzwijgen 
gehuld. . 

Maarr wat alles in een ander daglicht stelde, was de wetenschap dat 
tijdenss Formosus' pausschap geen sterveling over die bisdomwisseling had 
gesprokenn - ook Petrus en Silvester hadden er geen woord aan vuil gemaakt. 

Aann het einde van de derde gerechtsdag werd Formosus, als verwacht, 
schuldigg bevonden en onmiddellijk uit zijn ambt gezet. Alle besluiten die 
tijdenss zijn pontificaat waren genomen, werden opgeschort. Clerici die door 
hemm waren gewijd, verloren hun waardigheid. Nihil habuit, nihil dedit, 'niets 
heeftt hij bezeten, niets heeft hij gegeven', weerklonk het in de basiliek. 

Mett duivels genoegen namen de verraders Formosus zijn apostolische 
amictusamictus af. Over het boetekleed dat hij tijdens zijn leven gewoon was te 
dragen,, kreeg hij een lekenmantel aangegord. Daarna hakten ze enkele 
vingerss van zijn rechterhand - dezelfde vingers waarmee hij ontelbare keren 
dee pauselijke zegen had gegeven. Met veel misbaar werd hij de basiliek 
uitgesleurd.uitgesleurd. Korte tijd vond de ongelukkige rust op een kerkhof dat was 
ingerichtt voor vreemdelingen. Maar toen vrome lieden uit alle streken de 
kerkvorstt ter plaatse hun eerbied wilden betonen, liet Stefanus het lijk 
nogmaalss opgraven om het in de Tiber te werpen - een vernedering die 
vroegerr heidense keizers als Vitellius en Elegabalus ten deel was gevallen. 

i n n 

Achtelooss gooit de vrouw haar sigarettenpeuk op het plaveisel. Met een 
schouderbewegingg die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat, maakt ze 
aanstaltenn op te stappen. 

'Magg ik voorstellen, Giuseppe De Carlo Crescimbene.' De man in de 
rolstoell ademt zwaar. Ik leg mijn schrift met aantekeningen opzij. 'En zij is 
mijnn zuster Lucia.' De oude vrouw pakt haar hoed die is afgezet met een 
rouwfloers. . 

'Hett leven is een droom die nooit ophoudt,' mompelt de man, terwijl hij 
zijnn hoofd buigt. 'Maar vandaag is het de feestdag van Sint Sebastiaan. U 
kentt toch het verhaal van zijn lijden?' 

Dee vrouw heeft haar hoed opgezet. Uitstel van vertrek lijkt niet meer 
mogelijk.. Dat is ook de grijsaard niet ontgaan, want met een snelle beweging 
vann de voet blokkeert hij de rolstoel. 
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'Weett u, meneer,' de stem van de vrouw klinkt hees. 'Zo gaat het altijd. 
Hijj gedraagt zich als het hoofd van de wereld, en dat in zijn toestand, op de 
sterfdagg van zijn moeder, wat zeg ik, van ónze moeder, want zij is ook mijn 
moeder.' ' 

Dee man kijkt me aan met verwilderde blik. 
'Hett is onbestaanbaar. Het hele jaar door sluit ze me op in een verduisterde 

zolderkamer.. Een keer per jaar, op de feestdag van Sebastiaan, mag ik dat 
voorgeborchte,, dat eeuwig huis ontsnappen. Dat verwacht iemand toch niet 
vann zijn zuster?' Een geheimzinnige lach speelt om zijn mond. 

Beheerstt trapt de vrouw de rolstoel van de rem. Met stoten duwt ze het 
gevaartee voor zich uit. Het hoofd van de wereld kijkt me gebroken aan, als 
wass zijn lichaam doorzeefd met duizend pijlen. 

'UU kent het verhaal van zijn lijden?,' roept hij me na. 
Drukk en snel sprekend beweegt het paar zich schoksgewijs over de Straat 

vann Verzoening in de richting van de Engelenburcht, naar de witglanzende 
bogenbrugg die ongemerkt overgaat in de sombere Corso Vittorio Emanuele. 

Ineenss dringt het tot me door dat de organist van de kerk aan de overkant 
iss opgehouden met spelen. Ik kijk naar de smeulende peuk die ik in een 
draaiendee beweging uitdoof met de punt van mijn schoen. 

I V V 

Dee ontmoeting met zijn illustere voorganger in het rijk der schimmen 
zouu de kroon op zijn werk zijn - zo had keizer Otto het zich althans voor
gesteld. . 

Vierr jaar tevoren was hij voor het eerst, door een bouwvallige stadspoort, 
Romee binnengewandeld. Hij had er vriendschap aangeknoopt met twee 
ballingen,, bisschoppen die uit hun diocees waren verjaagd. Gerbert, de 
erudietee aartsbisschop van Reims, mijmerde graag over de vestiging van 
Godss stad op aarde, waarover hij bij Augustinus had gelezen. Wandelend 
overr de disabitato, besprak hij met Otto de lotgevallen van het oude Romeinse 
rijk.. De lange avonden vertoefde de keizer het liefst op de Aventijnse heuvel 
inn de nabijheid van zijn vriend Adalbert, bisschop van Praag, die zich als 
monnikk de strengste tuchtiging oplegde. Ze zagen zichzelf als isapostobi, de 
gelijkenn der apostelen. Te midden van de ruïnes op de Palatijn, verblijfplaats 
vann de oude keizers, had Otto zijn paleis laten bouwen. Zijn ministers en 
hofbeambtenn sprak hij er aan met oude en eerbiedwaardige Latijnse titels. De 
maandenn die hij in de eeuwige stad had doorgebracht, waren ongetwijfeld 
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dee gelukkigste van zijn leven. Met weemoed dacht hij terug aan het paasfeest, 
datdat hij tot tweemaal toe in de heilige stad had gevierd. 

Maarr na de dood van Adalbert, die Rome vaarwel had gezegd om het 
martelaarschapp in afgelegen en onherbergzame streken te vinden, was de 
wereldd voor Otto niet meer dezelfde. Een bezoek aan het graf van zijn 
vriend,, die volgens plechtige uitspraak de gemeenschap van heiligen was 
binnengetreden,, en een ontmoeting met de schimmige gestalte van zijn 
voorgangerr konden misschien troost verschaffen. In Gniezno aangekomen, 
hadd hij gezien hoe het gebeente van Adalbert uit de sarcofaag was geheven. 
Eenn arm van de heilige had hij ten geschenke gekregen. Een deel van de 
reliekk schonk hij aan de kerk van Aken, het andere zou hij meevoeren naar 
Rome,, waar hij op het Tibereiland een aan zijn medeapostel gewijde kerk 
liett oprichten. Zo kon de heilige in beide plaatsen over hem waken. 

Vann Gniezno vertrok keizer Otto naar Aken waar hij voet zette in de palts
kapel.. In diezelfde kapel was hij als driejarige knaap tot koning gekroond. 
Inn de kerk bevond zich het graf van een geweldenaar die bijna tweehonderd 
jaarr na zijn dood nog altijd ontzag inboezemde: Karel de Grote. De precieze 
liggingg was niet meer bekend. Maar na drie dagen van vasten trof Otto het 
graff aan op de plek die hem in een droom was gewezen. Samen met twee 
bisschoppenn en een graaf daalde hij af in de grafkelder. 

Hett gerucht dat Otto het graf van Karel de Grote had geopend, verspreidde 
zichh als een lopend vuur. Veel geestelijken meenden dat 's keizers handelwijze 
inn strijd met het geloof was. Zij voorspelden dat Otto niet lang na deze 
gebeurtenissenn ernstig ziek zou worden. Ook werd beweerd dat de dode 
keizerr de levende had ingefluisterd dat hij zonder erfgenamen zou sterven. 

v v 

'Dee absolute vloeibaarheid van het bestaan.' Het schiet me maar niet te 
binnenn wie dat schreef. In de kilte van de avond duizelt het voor mijn ogen. 
Hett terras is vrijwel verlaten. Af en toe dendert een stadsbus over het asfalt. 
Dee Straat van Verzoening keert zich van de wereld af. 

Ikk probeer de losse stukken van mijn geheugen in elkaar te schuiven tot 
eenn passend geheel. De gedachte dat gloedvolle momenten stilaan zullen 
vervagenn tot uitgedoofde en kleurloze herinneringen... alsof er niets is 
gebeurd.. In lange doorwaakte nachten word ik beangstigd door het idee 
datdat ik mijn eigen leven sta over te doen. Als in een eeuwige wederkeer van 
hetzelfde... . 
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Onontkoombaree vragen die me afmatten in hun eindeloze cirkelgang. 
Vragenn de gestorvenen om een helderziende die stem geeft aan hun gedach
ten?? Hebben de levenden het recht te oordelen over de doden? Trouwens, 
bestaatt er wel zoiets als het verleden? Op zijn best kun je de ene voorstel
lingg vergelijken met een andere. 'Ich sehe nicht die Vergangenheit, sondern 
nurr ein Bild der Vergangenheit,' schreef Wittgenstein. Kon ik me met die 
gedachtee niet beter verzoenen? 

Voorr paus Formosus en keizer Otto was de Eeuwige Stad hun eeuwig huis 
geweest.. Enige tijd nadat het levenloze lichaam van Formosus in de Tiber 
wass geworpen, spoelde het aan land, waarna het heimelijk door een monnik 
terr aarde werd besteld. Nog hetzelfde jaarr werd het gebeente voor een derde 
maall opgraven en, gehuld in pauselijke gewaden, bijgezet in de Pieterskerk. 

Keizerr Otto was, na de ontmoeting met de machtige gestalte van zijn 
voorganger,, teruggekeerd in zijn geliefde stad. Hij was er zich steeds meer een 
vreemdee gaan voelen. Opgejaagd als een stuk wild vond hij een schuilplaats 
bijj de berg Soracte, waar hij op tweeëntwintigjarige leeftijd insliep. Over 
dee Alpen werd zijn lichaam naar de paleiskerk van Aken vervoerd, waar het 
naastt dat van Karel de Grote te ruste werd gelegd. Vandaar torsten jakobijnen, 
inn de nadagen van de Revolutie, de lijkkist in de richting van hun hoofdstad. 
Overr 's keizers laatste rustplaats is sindsdien niets meer vernomen. 

Zoalss in de tijd van Formosus en Otto de grenzen tussen sterfelijkheid en 
onsterfelijkheidd vervaagden, lijken heden en verleden te vervliegen in een 
oneindigg niets. Gedurende het kadaverconcilie hadden Formosus' aanklagers 
dee dode zijn apostolische schouderdoek aangegord, als was hij nog in leven. 
Enn bij Otto's bezoek aan het graf van Karel de Grote troonde de overleden 
keizerr op zijn zetel, ceu vivus, 'als een levende'. Misschien verpersoonlijkte 
keizerr Otto het woord van de Apostel: 'Ik weet van die mens dat hij weggerukt 
werdd naar het paradijs en er onzegbare woorden heeft gehoord, die het een 
menss niet geoorloofd is uit te spreken.' Keizer Otto zou de stilte in elk geval 
nooitt meer verbreken. 
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Exit Exit 

Dee stad is veranderd. Bedolven onder een laag stof die gestaag aanzwelt. 
Overr honderd jaar zullen nieuwsgierigen het gruis afschrapen en de stad 
opnieuww uitgraven. Sommigen proberen zich dan welgemoed een beeld van 
hethet verleden te vormen. Maar de meesten zullen alles wat denkbeeldig is 
afwijzen.. Zij laten de stad waarvoor zij is. Nimmer betreden ze het paradijs 
omom er de onzegbare woorden te horen, die geen mens mag uitspreken. 

%% önd. 

Afb.. 2. Pugin, Het einde 



Dankwoord d 

Zonderr die plensbui op een herfstachtige namiddag was dit boek er wellicht 
nooitt geweest. Toen ik me haastig in de richting van een winkelpui begaf, liep 
ikk een man in regenjas tegen het lijf. Hij bleek een oude bekende, inmiddels 
hoogleraarr in Amsterdam. Onmiddellijk nodigde hij me uit een keer langs 
tee komen, waarbij allengs het idee voor dit boek ontstond. Ook gedurende 
hethet onderzoek was prof. dr. Piet Leupen - hij was de man in regenjas - steeds 
bereidbereid mij met raad en daad bij te staan. De hartelijkheid waarmee ik door 
hemm en zijn echtgenote Annejet werd ontvangen, zal ik niet licht vergeten. 

Inn een vroeg stadium van het onderzoek leerde ik ook prof. dr. Jo Tolle-
beekk kennen. De enthousiaste wijze waarop hij mij te woord stond, sterkte 
mee in mijn overtuiging dat het gedroomde boek geschreven moest worden. 
Mett veel aandacht bleef hij mijn navorsingen volgen, waarbij hij mij van tijd 
tott tijd moed insprak. In een later stadium kwam ook prof. dr. Peter Raedts 
opp mijn pad. Onmiddellijk hechtte hij zijn zegel aan mijn onderzoeksplan
nenn en toonde hij zich bereid mij met raad en daad bij te staan. 

Inn het kader van de onderzoekingen heb ik de afgelopen jaren bibli
othekenn en archieven geraadpleegd in onder meer Koblenz (Stadtarchiv), 
Modenaa (Aedes Muratoriana en Biblioteca Estense), Rome (Istituto Italiano 
perr il Medio Evo, Bibüoteca Apostolica Vaticana, Biblioteca Casatanense, 
Römischess Institut der Görres-Gesellschaft) en Londen (National Art Li
braryy en British Library). Genereuze ondersteuning mocht ik ontvangen 
vann medewerkers van deze instellingen, in het bijzonder van prof. dr. Giro-
lamoo Arnaldi, prof. dr. Giordano Bertuzzi, prof. dr. Erwin Gatz en prefetto 
donn Raffaele Farina. Met veel plezier denk ik terug aan mijn otium litteratum 
inn het Nederlands Instituut te Rome, mede mogelijk gemaakt door prof. dr. 
Peterr Rietbergen, in die jaren voorzitter van het NiR-bestuur. Een van de 
meestt erudiete en opgewekte persoonlijkheden die ik mocht leren kennen, 
wass prof. Clive Wainwright. Hoe onverbiddelijk de wereld van het internet 
kann zijn, bewees het laatste mailtje waarop hij niet meer persoonlijk heeft 
kunnenn reageren. Een van zijn medewerkers zond het retour met de trieste 
mededelingg dat hij geheel onverwacht was overleden. 

Inn de loop der tijd hebben velen mij hulp geboden. Nemo solus satis 
sapit,sapit, schreef Bacchini, leermeester van Lodovico Muratori, in navolging 
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vann Plautus. Erkentelijkheid ben ik verschuldigd aan degenen die bereid 
warenn delen van het manuscript van commentaar te voorzien - prof. dr. 
Siblee de Blaauw, prof. dr. Alain Dierkens, prof. dr. Willem Frijhof, prof. dr. 
Maykee de Jong en prof. dr. Jacques Marx. Waardevolle inlichtingen mocht 
ikk verder ontvangen van Margaret Belcher, prof. dr. Alfredo Cottignoli, drs. 
Jann Jaap Heij, drs. Bart Hageraats, Rosemary Hill, dr. Jochen Sander en dr. 
Tomm Verschaffel. Drs. Bert Holthuijsen en Marjo van Wanrooij-van Soest 
warenn bereid mijn vertalingen kritisch door te lezen. Schrijven is vijlen. Bij 
allee limae labor kreeg ik waardevolle steun van drs. Koos Berghs. Zonder de 
inzett van drs. Gert-Jan van Kesteren zouden de illustraties in dit boek nooit 
zoo fraai zijn geworden. Grote betrokkenheid en vriendschap toonden steeds 
mijnn oud-studiegenoten, drs. Frans Hermans, dr. Rob Meens, dr. Gerard 
Nijsten,, drs. Bert Thissen en drs. Jan de Winter. Elke bijeenkomst van het 
'colloquiumm Noviomagense' is een bijzondere gebeurtenis. Dat onze vriend 
drs.. Wil van de Pas Het verlangen naar de Middeleeuwen niet meer zal kunnen 
lezen,, stemt me tot droefheid. 

Datt ik dit boek niet enkel in mijn vrije tijd hoefde te schrijven, dank 
ikk aan de financiële steun die ik ontving van de Nederlandse Organisatie 
voorr Wetenschappelijk Onderzoek en van het Instituut voor Cultuur en 
Geschiedeniss van de Universiteit van Amsterdam. Veel ben ik verplicht aan 
prof.. dr. Burcht Pranger, drs. Cees Ostendorf en drs. Paul Koopman. Steeds 
steldenn zij vertrouwen in het onderzoek. Mijn oprechte dank gaat verder uit 
naarr mijn werkgevers uit heden en verleden, drs. Jo Huppertz, ir. Peter Maas, 
drs.. Frank Lambriks, drs. Ine Lodder en Ad FHerminez, die waar mogelijk 
bereidwilligg hun medewerking verleenden. 

Hett boek werd als proefschrift verdedigd aan de Universiteit van Am
sterdam.. Prof. dr. Pim den Boer, prof. dr. Peter Hoppenbrouwers, prof. dr. 
Wessell Krul, prof. dr. Niek van Sas en prof. dr. Jo Tollebeek waren bereid 
zittingg te nemen in de promotiecommissie. Hen allen ben ik hiervoor zeer 
erkentelijk. . 

Eenn laatste woord van dank gaat uit naar mijn familie. Vanaf mijn 
kinderjarenn hebben mijn ouders mij steeds gestimuleerd en gesteund, eerst 
opp school en later gedurende mijn academische studies. Dat mijn vader de 
verschijningg van deze studie mag meemaken, beschouw ik zeker gezien zijn 
leeftijdd als een groot voorrecht. 

Hett boek heb ik in dankbaarheid opgedragen aan Yvonne en Myrte. Als 
hethet even niet meezat, bracht hun glimlach uitkomst. Zij beiden hebben me 
geleerdd dat het heden onzegbaar meer betekent dan het verleden. . 
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11 Gaehtgens, 'Le Musée Historique de Versailles', 143-168. 
22 Voor de Galerie des Batailles in het algemeen en La Batailk de Bouvines van Horace 

Vernett in het bijzonder zie Gaehtgens, Versailles als Nationaldenkmal, vooral 59-112, 
138-1455 en 247-255. Lodewijk Filips liet zichzelf, in tegenstelling tot zijn koninklijke 
voorgangers,, aanvankelijk als burger-koning portretteren, zie Marrinan, Painting 
Politics. Politics. 

33 Betreffende passage in Duby, De zondag van Bouvines, 222-224 (vert. R. de Roo-
Raymakers). . 

44 Al wil de ironie dat Filips Augustus zich in zijn oorkonden niet langer koning der 
Fransenn liet noemen, maar koningvan Frankrijk. 
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deell van de Cours d'histoire, dat de titel Histoire de la civilisation en France kreeg. 
Citaatt op 570. 

66 Chateaubriand, Analyse raisonnée, 42. 
77 Bijvoorbeeld Augustin Thierry, die opmerkt dat 'het onzinnig is te denken dat 

dergelijkee scènes zich ooit ergens anders dan in het theater hebben afgespeeld', 
geciteerdd in Duby, De zondag van Bouvines, 172. 

88 Voorbeelden in Lowenthal, The Past is a Foreign Country, 105-124. 
99 White Jr., 'The Legacy of the Middle Ages'. 

IOO Bloomfield, 'Reflections of a Medievalist', 13-29, aldaar 19-20. 
uu Kendrick, 'The American Middle-Ages', 121-136, citaat (brief aan E. Pendleton van 13 

augustuss 1776) op 126. 
122 Hiervoor Hall, 'Nineteenth-Century America', 37-71. 
133 Fleming, 'Henry Adams and the Anglo-Saxons', 13-36, aldaar 26. 
144 Guggisberg, Das europaische Mittelalter, 54-76. 
155 Een Amerikaans voorbeeld is Edward Pressey, zie Gleason, 'Guilds and Craftsmen', 

57-58. . 

166 Andrea Palladio vertaalde Vitruvius (1556) en schreef I quattro libri  dell'architettura. 
Inn het laatste boek zette hij de klassieke bouwprincipes uiteen, illustreerde hij 
monumentenn uit de Oudheid en publiceerde hij eigen gebouwen in de geest der 
Ouden.. De term 'palladianisme' heeft betrekking op Palladio's interpretatie van de 
Oudheid. . 

177 Smith, 'Early American Collectors of Medieval Art', 207-214 en idem, 'The Earliest 
Privatee Collectors', 23-34. Collectioneurs van miniaturen, gebrandschilderde ramen 
enn Italiaanse primitieven waren William Poyntell, Robert Gilmor Jr., Thomas Jef-



4122 HET VERLANGE N NAAR DE MIDDELEEUWE N 

fersonn Bryan en James Jackson Jarves. Tot de vroegste voorbeelden van neogotische 
kerkarchitectuurr behoorde Trinity Church in New York (1840-1846), waar Richard 
Upjohnn schatplichtig was aan Augustus Welby Pugin, vooral aan diens Saint George's 
inn Southwark (Londen). 

188 Snay, 'Medieval Art in American Popular Culture', 35~4<>- Historiografisch overzicht 
vann Amerikaanse Gothic Revival in Kaufman en Irish, Medievalism, xxxi-xlvi. 

199 Downing was sterk beïnvloed door de Britse landschapsarchitect John Claudius Lou
don,, auteur van Encyclopaedia of Cottage, Farm and Villa Architecture and Furniture 

(1833). . 
200 Howe en Warren, The Gothic Revival Style in America, geven vele voorbeelden (citaat 

vann Downing op 1). 
211 Oberg, 'Fra Elbertus and the Roycrofters'. 
222 Aronstein, en Coiner, 'Twice Knightly: Democratizing the Middle Ages'. 
233 Menocal, 'Louis Sullivan's Use of the Gothic', 215-250, afbeeldingen op 225-226 en 

231-232. . 
244 Williams, 'The Crystal Cathedral in Garden Grove', 251-287. 
255 Citaten in Muccigrosso, 'Ralph Adams Cram', 25,27 en 29. Cf. Wilson, 'Ralph Adams 

Cram:: Dreamer of the Medieval', 193-214. 
266 Fleming, 'Picturesque History'. 
277 Idem, 'Nineteenth-Century New England's Memory', 77-92. 
288 Mann, De Toverberg, 498-531, citaten in de vertaling van Pé Hawinkels. Manns 

eigenn medièvisme is nooit systematisch onderzocht. In een brief aan Julius Bab 
schreeff hij: Teh bin natürlich kein Bolschewik [...]. Aber eine Art von deutschem 
Kommunismuss war im Mittelater verwirklicht'. In Goethe und Tolstoi (1921) sprak 
hijj over 'Gliederung, Ordnung, Mafi, und bürgerlich immer noch in der altesten, 
würdigsten,, der mittelalterlich-deutschen Bedeutung, d.h. kunstreich und gebildet 
durchh Sachlichkeit', citaten bij Wifikirchen, 'Mittelalterrezeption um 1920', vooral 
260-2633 en 271-272. 

299 Voor het navolgende, zie vooral de studies van Oexle, 'Das Bild der Moderne vom 
Mittelalter';; 'Das Mittelalter und das Unbehagen an der Moderne', 125-153; 'Die 
Modernee und ihr Mittelalter', 307-364 en 'Das Mittelalter als Waffe', 163-215. Verder 
ookk Meier, 'Das Mittelalter'. Tönnies' werk van 1887 was getiteld Gemeinschaft und 
Gesellschaft. Gesellschaft. 

300 Wifikirchen, 'Mittelalterrezeption um 1920', 262. 
311 Berdjajew, Das Neue Mittelalter. Cf. Ingold, 'Ein neues Mittelalter?', 135-141. 
322 Over de Nieuwe Middeleeuwen 'dans des termes assez positifs', Mine, te nouveau 

MoyenMoyen Age, 11 en 248-249. 
333 Bull, The Anarchical Society, 255. 
344 Over dergelijke ficties, ziee Geary, The Myth of Nations. 
355 Zimmermann, 'Das Problem des Mittelalters', 108-129. Per eeuw werden telkens 

onderr meer lotgevallen van de Kerk, synoden, ketterijen, politieke gebeurtenissen, 
enz.. aan de orde gesteld. 

366 Voor de humanisten Vadianus en Rhenanus, die de aanduidingen media aetas en 
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mediamedia antiquitas buiten Italië introduceerden, hielden deze begrippen enkel verband 
mett de (Latijnse) literatuur, cf. Schaeffer, 'The Emergence of the Concept Medieval 
mett name 25 en 29. De overeenkomst met het begrip 'Renaissance', eveneens gemunt 
inn Italië, en in de Vroeg-Moderne tijd duidend op een herstel van letteren, kunsten 
off wetenschappen, is evident. 

377 Edelman, 'The early uses of Medium Aevum', 23. 
388 Voor Leslie Workman, de spil van Studies in Medievalism, zie Utz en Shippey, 
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477 Miltenburg, Naar de gesteldheid dier tyden. 
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499 Stuip en Vellekoop, De Middeleeuwen in de negentiende eeuw, Santing, De Geschiedenis 

vanvan de Middeleeuwen en Van Resteren, 'Naar de Middeneeuwen...'. Zie ook Het beeld 
vanvan de middeleeuwen in de negentiende eeuw, themanummer van De Negentiende 
Eeuw. Eeuw. 

500 Voor de literatuurgeschiedschrijving heeft Mathijsen, De mythe terug, gepleit voor 
dee bestudering van (historisch-)literaire teksten als 'omzettingen van de collectieve 
preoccupatiess van een tijdperk'. 
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522 Tollebeek, 'De conjunctuur', onderscheidt achtereenvolgens een 'modern', 'anti

modern',, 'neomodern', 'laatmodern' en 'postmodern' historisch besef. 
533 Van der Dussen, 'De tijd in perspectief', 17-33, aldaar 20 en 25. 
544 Jonker, 'De betrekkelijkheid van het moderne historisch besef', 30-32. 
555 Cf. Nora, 'Between Memory and History". 
566 Rüsen, 'Was ist Geschichtskultur?', 211-234. 
577 Frijhoff, 'Toeëigening: van bezitsdrang naar betekenisgeving', 99-118. 
588 Zo sprak bijvoorbeeld Peter Franz Reichensperger, jongere broer van August, in 1847 

overr 'das Jahrtausend Karl des Grofien' 
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berr 1853. 
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611 Eik onderzoek kent zo zijn beperkingen. Zo ontbreken in deze reeks erflaters bij
voorbeeldd een schilder (als Friedrich Overbeck) of een componist (als Alphons Die-
penbrock,, zie hiervoor Krul, 'Alphons Diepenbrock', 164-182). Aan de schilderkunst 
iss overigens een prominente plaats in het eerste hoofdstuk toebedeeld. 

HoofdstukHoofdstuk 1 

11 Een keizerlijk zegel van 998 heeft als randschrift Renovatio imperii Romanorum. De 
voorzijdee toont Otto met baard, mogelijk naar het model van Karel de Grote, aldus 
Ladner,, L'itnmagine dell'imperatore Ottone ui,27 en 51-52, en Schramm, Kaiser, Rom 
undund Renovatio, 117-118. Twijfel echter bij Görich, Otto ui, 269, n. 472. Op driejarige 
leeftijdd was Otto in de Akense kerk tot koning gekroond. 

22 Ottonis u. et ui. diplomata, nr. 411,844-846. In aanwezigheid van 'Otto protospatarius 
ett comes palacii seu comes huius comitatu' geeft Otto 111 in 1001 te kennen dat het 
kloosterr van Salvator en Felix te Pavia het rijk toebehoort. Cf. ibidem, nr. 398, 830-
831,, waar sprake is van Waldrada, abdis van een klooster in Pavia en zus van 'Otto 
comes'.. De paltsgraaf in Pavia vertegenwoordigde in Italië de keizer in rechterlijke 
aangelegenheden,, zie Schramm, Kaiser, Rom und Renovatio, 113. Over de identificatie 
vann deze paltsgraaf/profcwpatarius en de graaf van Lomello, Cronaca di Novalesa, 183, 
n.. 1. 

33 Drie (hoogstwaarschijnlijk) eigentijdse bronnen werpen licht op de openingg van het 
graff door Otto m: het in de jaren 1027-1050 samengestelde Chronicon Novaliciense, dat 
hierr in vertaling is weergegeven, uitgave van Cipolla, m, 32, cf. Cronaca di Novalesa, 
182-183;; de waarschijnlijk tussen 1020-1034 (1028/1029) geschreven redactie c van de 
kroniekk van Adémar de Chabannes, u, 25 (cf. voor datering Drechsler, 'Überlegungen 
zurr Grablege Karls des Grossen', 131, n. 6); en de tussen 1012-1018 (betreffende passage 
inn 1014) geconcipieerde kroniek van Thietmar von Merseburg, iv, 45-49. Daarnaast 
kortee vermeldingen in enkele elfde-eeuwse annalen, waaronder de Annates Altahenses 
MaioresMaiores (Niederaltaich, diocees Regensburg), 16, anno 1000: '[Imperator] Aquisgrani 
magnii imperatoris Caroli ossa, a pluribus inscita, quaesivit', en de jaarboeken van 
Lampertt van Hersfeld, Lamperti Hersfeldensis Opera, 48, anno 1000: 'Imperator 
ossaa Karoli Magni Aquisgrani a pluribus eousque ignorata, invenit.' Bron voor deze 
jaarboekenn - en ook de korte vermelding in de annalen van de abdij Ottobeuren: 
'Karolii imperatoris Magni ossa Aquisgrani reperta sunt', zie Annates Ottenburani, 5 
-- waren vermoedelijk de (verloren geraakte) Hildesheimenses maiores. 

44 Annates Hildesheimenses, 28: 'Quo tunc ammirationis causa Magni imperatoris Ka
rolii ossa contra divine religionis ecclesiastica effodere precepit; qua tunc in abdito 
sepulturee mirificas rerum varietates invenit. Sed de hoc, ut postea claruit, ulcionem 
aeternii vindicis incurrit.' De Annates Hildesheimenses zijn, wat het verslag over de 
jarenn 1000-1040 betreft, aan het einde van de jaren zestig van de elfde eeuw op
getekend.. Ook deze auteur heeft vooral kunnen putten uit de (verloren geraakte) 
HildesheimensesHildesheimenses maiores, geschreven door geestelijken van het domkapittel. 

55 Annalisto Saxo, 645, anno 1000: 'Sed ut postea claruit, ultionem eterni iudicis in-
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currit.. Nam predictus inperator ei apparuit, et ei predicxit, quod sine herede esset 
moriturus';; Annates Palidenses, 65: 'Deinde in pentecoste Aquisgrani advenit [Otto 
imperator],, ubi causa admirationis - incurrit, quae ei Karolus apparens predixit, 
scilicett quod inmatura morte preventus vitam sineret sine filiis'; Süchsische Weltchro-
nikyniky 167: 'Do ward de keiser Otto begraven to Aken mit groten eren. Dit is de keiser 
Otto,, de let upgraven den koning Karle und vant an sineme grave wunderes genoch. 
Dee koning Karl irschen ime do unde segede, dat he nimmer alt ne worde unde ane 
ervenn sterven moste.' Otto 111 stierfin de burcht Paterno (Italië) op 23 januari 1002. 
Zijnn lichaam werd overgebracht naar de Mariakerk van Aken. 

66 Thietmar von Merseburg, 162: 'Imperator antiquam Romanorum consuetudinem 
iamm ex parte magna deletam suis cupiens renovare temporibus, multa faciebat, quae 
diversii diverse sentiebant. Solus ad mensam quasi semicirculus factam loco caeteris 
eminenciorii sedebat. Karoli cesaris ossa ubi requiescerent, cum dubitaret, rupto clam 
pavimento,, ubi ea esse putavit, fodere, quousque haec in solio inventa sunt regio, 
iussit.' ' 

77 Beumann, 'Grab und Thron', 9-38. 
88 Brühl, 'Die Kaiserpfalz', 19-29 geeft goede argumenten tegen de oude opvatting dat 

Otto'ss paleis zich op de Aventijn zou hebben bevonden. 
99 Ibidem, 26 en Augenti, llpalatino, 64 en 75-77. 

100 Zie hierna n. 109. 
111 Brühl, 'Die Kaiserpfalz', 4-5 en Schieffer, 'Charlemagne and Rome', 279-295, aldaar 

284-286. . 
122 Brühl, 'Der Kaiserpfalz', 9 plaatst de bouw van dit paleis in 800-801, Schieffer, 

'Charlemagnee and Rome', vlak na 781. Het palatium lag mogelijk ter plaatse van 
dee diaconie van Sergius en Bacchus, Stoclet, 'Les Établissements', 233. Deze opvatting 
wordtt in twijfel getrokken door Brühl, 'Der KaiserpfaLz', 9-10. 

133 De echtheid van het document stond evenwel voor hem vast, aldus Zeillinger, 
'Ottoo in.*, 509-536, vooral 531-536. 

144 Halphen,'La cour', 363. 
155 Ononis 11. et JIJ. diplomata, nr. 339, van 2 december 999,767: 'Karolus quidem sanctae 

memoriaee imperator augustus'. Otto 111 bevestigt abt Hugo van het Maria-klooster 
inn Farfa in de rechten op de cella van de H. Maria in Minione. Karel de Grote had 
dezee cella eertijds aan het klooster geschonken. 

166 Uitzonderlijk zijn in dit verband de gebeurtenissen waarvan de geschiedschrijver 
Pauluss Diaconus verslag doet. In zijn 'Geschiedenis van de Langobarden' verhaalt 
hijj hoe de laatste rustplaatsen van de koningen Alboin en Rothari werden geopend 
enn geplunderd, Pauli Historia Langobardorum, 106, boek 11, 28 en 171, boek iv, 47. 
Sommigee grafbezoeken, zoals de lugubere geschiedenis van Aswid en Asmund in 
SaxoSaxo Grammaticus, v, kunnen op oudere bronnen teruggaan. 

177 Krautheimer, Rome, 79-80 en Angenendt, 'Corpus incorruptum', 330-331. 
188 Adémar de Chabannes, 153: 'Quibus diebus Oto imperator per somnum monitus est 

utt levaret corpus Caroli Magni imperatoris, quod Aquis humatus erat, sed vetustate 
obliterante,, ignorabatur locus certus, ubi quiescebat. Et peracto triduano jejunio, 



4i6 6 HETT VERLANGE N NAAR DE MIDDELEEUWE N 

inventuss est eo loco, quem per visum cognoverat imperator.' Cf. Althoff, Otto m, 
148-152. . 

199 Bijv. Pauli Historia Langobardorum, vi, 2, waar wordt gesteld dat slechts lichamen 
vann uitzonderlijk heilige personen door het wonderbaarlijk ingrijpen van God van 
aantastingg gevrijwaard kunnen blijven. Cf. Angenendt, 'Corpus incorruptum', 328-
335,, en idem, Geschichte der Religiositeit int Mittelalter, 692, die voor het geloof in de 
incorruptioincorruptio van het lichaam bij de Wederopstanding een passage in Paulus' eerste 
brieff aan de Korinthiërs (15:42) aanhaalt. 

200 Görich, 'Otto m. öfrhet das Karlsgrab', 381-430, aldaar 398-403. Over Novalese: 
Fasoli,, 'Carlo Magno', 351-355 en Cantino Wataghin, 'Novalesa', 211-213 (met verdere 
literatuurverwijzing). . 

211 Cf. Schramm en Mütherich, Denkmale, 28. Een oorkonde van 1049 meldt dat de 
kerkk in Rome door Otto 111 was gesticht. In het gebedshuis waren relieken van onder 
anderenn Adalbert, Paulinus en Bartolomeus samengebracht. Volgens een pauselijke 
oorkondee van 1026 was de kerk gewijd aan Adalbert en Paulinus. Vanaf 1160 werd 
dee kerk steeds vaker naar Bartolomeus vernoemd. Het interieur wordt opgeluisterd 
doorr een marmeren put, met afbeeldingen van Christus, Bartolomeus, Adalbert 
(off Paulinus) en Otto m in Ottoons-antiquiserende stijl, Richiello, 'Awenimenti 
principali',, 29-32 en 94-95. 

222 Görich, 'Otto m. öfïhet das Karlsgrab', 406-420 en idem, Otto my passim, cf. Althoff, 
OttoOtto JU, 151. 

233 Thietmar gaf verder te kennen dat de keizer een gouden halskruis en een deel van de 
klerenn uit het graf meevoerde, Thietmar von Merseburg, 162-164: 'Cnicem auream, 
quaee in collo eius pependit, cum vestimentorum parte adhuc imputribilium sumens, 
caeteraa cum veneratione magna reposuit.' 

244 Twijfel bij Falkenstein, Otto in. und Aachen, vooral 159-169. 
255 Het thema keerde na de Ottoonse tijd terug bij Vincent van Beauvais, zie hierna 

n.. 60. Oudste illustratie van de grafopening in een handschrift van de Sachsische 
WeltchronikWeltchronik (na 1260), afbeelding bij Görich, 'Kaiser Otto m. und Aachen', 280. 
Görich,, 'Otto m. öffhet das Karlsgrab', 420 meent dat een afbeelding van Otto m 
opp een reliekhouder, waarin een arm van Karel de Grote werd bewaard en die 
doorr Barbarossa aan de Akense kerk was geschonken, erop duidt dat Barbarossa 
dee pogingen van Otto m daadwerkelijk wilde effectueren. Volgens Hoffmann, Die 
KarbfreskenKarbfresken Alfred Rethels, komt de voorstelling van Otto m in Karels grafkelder in 
dee beeldende kunsten van de Moderne Tijd voor vanaf het tweede kwart van de 
negentiendee eeuw. Een vroege (boek)illustratie van de gebeurtenis is opgenomen 
inn de Geschichte des deutschen Volkes van Eduard Duller (Leipzig, 1840). Voor een 
afbeelding,, gesigneerd met C. Nicholls, zie Görich, 'Otto 111. öfïhet das Karlsgrab', 

395--
266 Schoenen, 'Die Wandbilder', 563-567; Von Einem, 'Die Tragödie', 306-325; Chapeau-

rouge,, 'Die deutsche Geschichtsmalerei', 115-142, aldaar 136-139 en Büttner, 'Ge
schichtee für die Gegenwart?', 101-126. Het ontwerp van Otto m in de grafkelder 
kwamm reeds voor in het bekroonde voorstel van Rethel van 1840. 
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277 Over deze sarcofaag zie hierna n. 145 en 146. 
288 Rethels verklarende teksten zijn gepubliceerd door Ponten, Alfred Rethel, citaat op 

p.. 187. Voor zijn schildering baseerde Rethel zich naar eigen zeggen op de Aachener 
GeschkhtenGeschkhten van Karl Franz Meyer, aldaar 108 en 126. Over Rethels bronnen, zie verder 
Hoffmann,, Die Karlsfresken, 59-60. Philipp Veit schilderde bij de decoratie van de 
Frankfurterr 'Kaisersaal' - waaraan ook Rethel meewerkte - Karel de Grote (naar 
hett portret van Dürer) in eenzelfde houding, ditmaal als richtende Christuskoning 
(ontwerpp 1838, uitvoering 1853), zie Saurma-Jdtsch, Karl der Grofie, 152, en Schomann, 
Kaisergalerie,Kaisergalerie, 19. De tekst bij dit kunstwerk 'Christus vincit, Christus regnat, Christus 
imperat'' is een verwijzing naar de lauden in de 'Karelsmis', ontstaan tussen 751 en 
774,, hiervoor Kantorowicz, Laudes regiae, 53-54. 

299 Alberdingk Thijm, 'Nederlandsche Ten-toonstellingen in 1859', 150-151. 
300 Dagboekaantekening van de Zwitserse, conservatief-katholieke publicist Josef Gmür, 

133 maart 1846, Raab, Joseph Görres (1776-1848), nr. 706. 
311 Bericht van Sebastian Brunner, conservatief-katholiek priester, journalist en histori

cus,, eind mei 1846, ibidem, nr. 710, citaat op 516. Zie ook een gedicht van Brunner 
bijj de sterfdag van Görres, ibidem, nr. 791. Görres' voornemen om een 'geleerde 
geschiedenis'' van Karel de Grote te schrijven bracht hij nooit tot uitvoering, GB, VU, 
ix. . 

322 Haskell, History and its images, 283. Koning Lodewijk 1 van Beieren had een belangrijk 
aandeell in het ontwerp en de financiële ondersteuning, cf. Götz, 'Germanisches 
Museum',, 331-336. 

333 Reichsfreiherr Hans von und zu Aufsefi was sinds 1831 de uitgever van de Anzeigerfür 
KundeKunde des deutschen Mittelalters, een repertorium van middeleeuwse bronnen, en in 
18522 de oprichter van het Germanisches Museum in Neurenberg, zie Rieke-Mulier, 
'Konzeptionenn der Kulturgeschichte', 345-375. 

344 Bahns, 'Die Museumsbauten', citaat op 367. In 1962 werd de compositie overigens 
onherstelbaarr beschadigd. 

355 Hugo, Hernani, 89-93. 
366 Hugo, he Rhin, 1,113-137, citaat op 130. 
377 Ibidem, 132. 
388 Ibidem, 291-297. Voor de politieke context, de dreigende oorlog tussen Frankrijk 

enn Pruisen en Hugo's Bonapartistische gezindheid in deze jaren, zie Ward, The 
Medievalism,Medievalism, 53-66. Dezelfde gedachten verwoordde Hugo in het gedicht 'Au bord 
dess flots, au sein des sombres Babylones' (1841). 

399 Dumas, Excursions, deel 11,4—6 en 7-9. Cf. Chassé, 'Victor Hugo'. 
400 Over betekenisverbanden, Tollebeek, De illusionisten, 7-8. Het begrip 'paradigma' 

danktt zijn bekendheid aan het werk van Thomas Kuhn, die zelf overigens ernstige 
twijfelss had over de toepasbaarheid van zijn ideeën op andere disciplines dan de 
natuurwetenschappen.. Enkele historici hebben gepoogd het paradigmabegrip toe te 
passenn op de ontwikkeling van de geschiedwetenschap, waarvan men het ontstaan 
aann het einde van de achttiende eeuw postuleerde, zie Hollinger, 'T.S. Kuhn's Theory 
off Science', 370-393, Blanke, Historiographiegeschichte als Historik en Van den Braem-
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bussche,, Theorie. Interessanter is een studie van Maarten Doorman, Steeds mooier, 
voorall 96-103 en 268 n. 16, die het begrip niet op de kunstwetenschap maar op de 
kunstt zelf betrekt, en omschrijft als 'een geheel van normen en uitgangspunten dat 
eenn stroming, beweging of generatie in een of meer kunsten kenmerkt en verbindt'. 
Rüsen,, Historische Vernunft, vooral 20-44, heeft in navolging van Kuhn een 'discipli
nairee matrix' ontworpen, waarbij hij onderscheid maakt tussen interessen, ideeën, 
methoden,, vormen en functies. Wanneer deze begrippen enigszins worden gemo
dificeerd,, zijn ze toepasbaar op onderzoek als hier verricht. 'Interessen' zijn dan de 
denkvormenn waardoor en waarin men zich überhaupt historisch kan uiten. Zij zijn 
eenn soort van antropologische conditie. Terwijl 'ideeën' de constitutieve momenten 
inn historische beeldvorming zijn, maken 'functies' duideÜjk hoe betrokkenen zich in 
praktijkk tot een bepaalde 'idee* verhouden. 'Vormen' hebben in onze begripsbepa
lingg (anders dan bij Rüsen, die ze met historiografische genres verbindt) dan vooral 
betrekkingg op de verschillende manifestaties van historische cultuur. 'Methoden' tot 
slott hebben te maken met de wijze waarop deze uitingen van historische cultuur 
wordenn uitgewerkt. 

411 Introducties op het Nachleben van Karel de Grote zijn Folz, Le Souvenir et la Légende 
dede Charlemagne; Pepe, 'Un problema storico: Carlo Magno', 9-102; Braunfels, Karl 
derder Grosse; diverse opstellen in Graus, Lebendige Vergangenheit; Saurma-Jeltsch, Karl 
derder Grofie; Morrissey, L'empereur a la barbe fleuri; Ehlers, 'Charlemagne - Karl der 
Grofie',, 41-55; Kerner, Karl der Grosse en Erkens, Karl der Grofie. 

422 Over de waarheid van middeleeuwse vervalsingen, zie de opstellen van Eco en 
Fuhrmannn in Falschungen im im Mittelalter. 

433 Het betreft de Historia Francorum Senonensis: 'Hic deficit regnum Karoli Magni', 
geciteerdd bij Ehlers, 'Karolingische Tradition', 226. Voor deze thematiek zie ook 
Schneidmüller,, 'Constructing the Past', 168-175. 

444 Ehlers, 'Karolingische Tradition', 229: 'translatum est regnum in terciam generacio-
nem.'' Het betreft Hugo's Liber, qui modernorum regum Francorum continet actus. 

455 Le Goff, Saint Louis, 80-81 en 567; Morrissey, L'empereur, 116-117 en 134. Twijfel bij 
Klapisch-Zuber,, Vombre des ancètres, 162. 

466 Spiegel, 'The Reditus Regni ad Stirpem Karoli Magn?, meent dat het ontstéan van 
dee reditus-doctr'me onder Filips Augustus (i.t.t. de latere verspreiding) niet zozeer 
voortkwamm uit het verlangen tot dynastieke erkenning. Met deze voorstelling wilde 
Filipss Augustus zijn imperiale en imperialistische aspiraties kracht bijzetten. 

477 Le Goff, Saint Louis, 279-289. In het geval van Lodewijk de Heilige zijn talloze 
verwijzingenn naar Charlemagne te vinden, onder meer in vorstenspiegels (ibidem, 
402-417),, kronieken (ibidem, 442-443,695) en in Capetingische naamgeving (ibidem, 
80-81). . 

488 Bijv. Genealogia regum Francorum comitumque Flandriae; Genealogia Karoli Magni 
successorumquesuccessorumque ejus, ducum Brabantie, heredum Franciae; Genealogia Caroli Magni 
quaqua Namurcensium comitum et Boloniensium origo declaratur, cf. Génicot, 'Princes 
territoriaux',, i.h.b. 217-225. 

499 Stein, 'Brabant en de Karolingische dynastie', 329-351. 
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500 Hage, 'Van zwanen en Trojanen', 75-88. Justus Lipsius was de eerste die de Trojaanse 
afstammingg bekritiseerde, Papy, The use', 51-52. 

511 Editie van Lehmann, Das literarische Bild, 67-72, citaat op 69. 
522 Van Loenen, 'Johannes Gielemans', 139-149. Cf. Morrissey, 'Charlemagne', 630-673, 

aldaarr 633. 
533 Ros-Weydus, Generak Kerckelycke Historie, 71, cf. 76. 
544 Van Anrooij, 'De verhouding', 156-167 over de gemeenschappelijke bronnen van 

Stokee en Maerlant. 
555 Zie Hugenholtz, 'Melis Stoke', 11-20, die voor de laatste opvatting opteert. Hugen-

holtzz heeft bij zijn opmerking dat ook latere geschiedschrijvers niets melden over 
Karolingischee afstamming vann de Hollandse graven overigens wel Heda en de 'Divi
siekroniek'' over het hoofd gezien. 

566 [Maerlant] Jacob van Maerlant s Spiegel HistoriaeL, 170, regels 61-66. Over Karel de 
Grotee schreef Maerlant uitvoerig in de derde partie, boek vm en in de vierde partie, 
boekk 1. 

577 Cf. Van Oostrom, Maerlants wereld, 319 en 335. 
588 Ibidem, 323. In een oorkonde van 1248 sprak Willem van 'Karolo magno imperatore, 

antecessoree nostro sancte memorie'. Zie volgende paragraaf:: 'Heilige Karel'. 
599 [Maerlant] Jacob van Maerlanfs Spiegel Historiael, 209, regels 73-76. 
600 Cf. Berendrecht en Meuwese, 'Erop of eronder?', 105-106 en Janssens en Meuwese, 

JacobJacob van Maerlant, 157-159. De passage over de opening van Karels graf had bij 
Vincentt van Beauvais via Ademar van Chabannes een plaats gekregen, Folz, Le 
Souvenir,Souvenir, 93. 

611 Kraus, 'Tassilo und Karl der Grofie', 34-53. 
622 Friderici 1. diplomata, x, 2, nr. 502, blz. 430-434, aldaar 433: 'pro timore hostis exteri vel 

inimicii familiaris caute reconditum.' In deze oorkonde bevestigt Barbarossa kapittel 
enn stad Aken onder meer in de rechten die Karel de Grote heeft verleend en is het 
(vervalste)) privilege van Karel de Grote woordeÜjk weergegeven. 

633 Ibidem: 'Canonizatione sanctissimi corporis; voluntas moriendi cotidiana pro con-
vertendiss incredulis eum martyrem fecit.' De heiligverklaring past in een twaalfde-
eeuwsee traditie waarbij heersers als keizer Hendrik 11 (in 1146), de Engelse koning 
Eduardd de Belijder (1163) en Knut van Denemarken (1165) eveneens werden gecano
niseerd,, zie Folz, Le Souvenir, 203-204, cf. 191-202. Barbarossa verhief eigenhandig 
hett gebeente en volgde daarmee het voorbeeld van Lodewijk vu, die in 1144 de re
liekenn van de H. Dionysius naar het hoogaltaar van Saint-Denis (de kerk waar de 
koninklijkee insignes werden bewaard) had overgebracht, en van de Engelse koning 
Hendrikk 11, die persoonlijk in Westminster (de plaats waar Engelse koningen wer
denn gekroond) de overblijfselen van Eduard de Belijder in een nieuw schrijn had 
geplaatst,, Petersohn, 'Saint-Denis', 420-454. 

644 Bronnen waren respectievelijk de zogenoemde Descriptio (Saint-Denis, ca. 1050) en 
dee Historia van de pseudo-Turpijn (Saint-Denis, eerste helft twaalfde eeuw). 

655 Cf. Folz, Le souvenir, 203-237; Meuthen, 'Karl der Grosse', 54-76 en Engels, 'Des Rei-
chess heiliger Gründer', 37-46, aldaar 45. Appelt, Die kaiseridee Friedrich Barbarossas, 
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26-288 daarentegen brengt de heiligverklaring van Karel - die volgens de legende naar 
hett Heilige Land was getrokken - in verband met Barbarossa's kruistocht. 

666 Karl der Grosse. Werk und Wirkung, 492, nr. 671. 
677 Annates Sancti Iacobi Leodiensis, 673, regels 27-41. 'Feria secunda missa sollemniter 

celebrata,, idem rex corpus beati Carlomanni, quod avus suus Fredericus imperator de 
terraa levaverat, in sarcofagum nobilissimum, quod Aquenses fecerant, auro argento 
contextumm reponi fecit, et accepto martello depositoque pallio, cum artifice machi-
namm ascendit, et videntibus cunctis, cum magistro clavos infixos vasi fïrmiter clausit' 
Dezee passage is opgetekend door Reinerus, monnik van het Luikse Jacobsklooster. 

688 Op de 'sarcofaag' zijn behalve Karel zestien keizers en koningen uit de Karolingische, 
Salischee en Staufische vorstenhuizen afgebeeld. Van de Karolingische vorsten is 
geenn koning van de 'Franse' linie te vinden. Volgens een klassieke interpretatie 
moestt dit beeldprogramma de overtuiging kracht bijzetten dat de Staufische keizers 
legitiemee opvolgers van Karel de Grote waren. Het is echter niet duidelijk waarom 
bijvoorbeeldd enerzijds Frederik 1 niet voorkomt en anderzijds de Lotharingische 
koningg Zwentibold wél is afgebeeld. Het is daarom waarschijnlijker dat het schrijn 
inn opdracht van het Mariakapittel werd vervaardigd ter herinnering aan keizers die 
vrijwell allen de Akense kerk rijkelijk hadden begunstigd. Voorstander van Staufische 
HerrscherlegitimationHerrscherlegitimation is Grimme, 'Das Bildprogramm des Aachener Karlsschreins', 
124-135.. Kroos, 'Zum Aachener Karlsschrein', 49-61, beschouwt het Mariakapittel als 
opdrachtgever. . 

699 Müllejans, Karl der Grofie, afb. 29 toont Karel met aureool in gezelschap van Turpijn 
nadatt hij in Constantinopel de doornenkroon heeft ontvangen; afb. 30 toont de 
keizerr met lichtkrans terwijl hij een maquette van de paltskapel aan de Moeder Gods 
overhandigt. . 

700 Dat neemt niet weg dat de Utrechtse bisschop Adalbold meende dat de Saksische 
vorstt Hendrik 11 geschikt was voor het koningschap omdat hij van zowel vaders- als 
moederszijdee afstamde van Karel de Grote, [Adalbold van Utrecht] Vita Heinrici 11 
imperatoris,imperatoris, 679-695, aldaar 684, regels 13-21. Ook een Salische vorst als Koenraad 11 
bewerkstelligdee middels een huwelijk met Gisela, die van Karolingische afkomst was, 
eenn terugkeer naar de stirps Karoli Magni. 

711 Peltzer, 'Die beziehungen Aachens', 133-268, aldaar 166-167 en Fajt, 'Karl iv', 489-500, 
aldaarr 491. Over Karel iv en de herinnering aan Karel de Grote zie verder Folz, Le 
Souvenir,Souvenir, 423-465. 

722 Folz, 'Aspects du culte liturgique', 77-99. In het zuidwesten van Frankrijk ontstond 
onafhankelijkk van het koninklijk centrum een verering van Karel de Grote gedu
rendee de Volle Middeleeuwen in monastieke kringen. De keizer werd er als heilige 
vereerdd omdat hij de abdijen zou hebben gesticht en bevestigd in hun patrimonium, 
Remensnyder,, 'Topographies of Memory', 193-214. 

733 Peltzer, 'Die beziehungen Aachens', 229-238. 
744 Ehlers, 'Karolingische Tradition', 213. 
755 Zeiler, 'Les rois de France', 273-311 en 497-534. aldaar 275-276. 
766 Ibidem, 285. Cf. Le Goff, Saint Louis, 151-152 en 164-165. 
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777 [Roes] Alexander von Roes, 124-127 (Memoriak de prerogativa imperii Romani, cap. 
24-25). . 

788 Zeiler, 'Les rois de France', 288-289,292-293: 'princeps in suo regno en rex imperator 
inn regno suo.' Cf. Leupen, Keizer in zijn eigen rijk, vooral 100-111. 

799 Cf. Schoenen, 'Das Karlsbild der Neuzeit', 274-305, aldaar 286. De tekst onder het 
fresco:fresco: Carolus Magnus Ro. Ecclesiae ensis clypeusque. 

800 Ibidem, 280. Barent van Orley maakte het ontwerp voor het noordelijke transept
venster,, dat in 1537 werd geplaatst, Helbig, De oude glasramen, 21-22. 

811 Het betreft een reisverslag uit 1523, he voyage d'outre-mer de Jean Thenaud, geciteerd 
doorr Zeiler, 'Les rois', 505. 

822 Zie Grimme, 'Karl der Grosse in seiner Stadt', 229-273; Brecher, 'Die kirchliche 
Verehrung',, 151-166 en Folz, Le Souvenir, 20-23,26-27 en 33-37. 

833 Jacobs, 'Das Bild Karls des Grofien', 63-86. Tot 1808 bevond zich in de dom van 
Frankfurtt een 'Karlsaltar', zie Erler, 'Karlskult', 655. 

844 Schenk en Kling, 'Karl der GroBe und Frankfurt', 139-166. 
855 Rubinstein, 'Il medio evo', 429-448, vooral 434-440 (Florence, Milaan en Venetië). 
866 Maissen, 'Attila, Totila e Carlo Magno', 561-639. 
877 Gatti, La 'Vita Caroli', i.h.b. 8-9. Dit boek bevat de editie van de Latijnse en Italiaanse 

autografen.. Verder Monfrin, 'La figure', 67-78 en D'Addario, 'Acciaiuoli, Donato', 1, 
80-82. . 

888 Schmidt, 'Friesische Freiheitsüberlieferungen', 518-545. Cf. Schneidmüller, 'Con
structingg the Past', 181-188, die meent dat de Friese 'vrijheidsstrijd' óók de ridderlijke 
aspiratiess van de Friese bovenlaag diende. 

899 Twee dagen na zijn kroning op de Karelstroon te Aken vaardigde Willem van Holland 
eenn oorkonde uit waarin hij de Friezen bevestigde in alle rechten die hun door Karel de 
Grotee waren verleend. Dat was het startsein voor verschillende falsa, cf. Hagermann, 
'Diee Urkundenfalschungen', 433-443, met name 440-441. 

900 Jacob van Maerlant's Spiegel Historiael, blz. 161, regels 6-12 en blz. 163-165, regels 
1-226,, citaat regels 215-216. Cf. Van Buijtenen, De grondslag, 9-12. 

911 Waterbolk, Twee eeuwen Friese geschiedschrijving, 146,202-203 en 220-223. 
922 Cf. Sholod, Charlemagne in Spain en Morrissey, L'empereur, 81-90. Ekkehard van 

Auraa (diocees Würzburg) beschrijft in zijn Chronicon universale bij het jaar 1099 
Karelss verrijzenis tijdens de eerste kruistocht, Ekkehardi Uraugiensis chronica, 215. 
Eenn overzicht van vooral literair-legendarische bronnen bij Farrier, The Medieval 
CharlemagneCharlemagne Legend. 

933 Voorbeelden van miniaturen in Karl der Grosse. Werke und Wtrkung, 519-531. 
944 Wunderli, 'Speculatio Carolina'. Volgens Geith, die een studie schreef over de Duitse 

Karelromans,, heeft de literatuurhistorische traditie in de chansons de geste wat al te 
gemakkelijkk het geestesproduct van een aristocratische tegenbeweging willen zien. 
Dee Karelromans zijn volgens hen beter te typeren als uitingen van een vazallitisch 
ideaal,, waarbij de vorst in harmonie met zijn groten diende te leven, zie Geith, 
CarolusCarolus Magnus, 123. 

955 Betreffende teksten bij Gaiffier, 'La légende', 260-275. 
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966 Heitonis visio Wettini, cap. xi, 267 en 277, Duitse vertaling bij Dinzelbacher, Mit-
telalterlichetelalterliche Visionsliteratur, 52-55 en [Walahfrid Strabo] Visio Wettini Walahfridi, 
318-319,, versregels 446-465. 

977 De Visio cuiusdam pauperculae mulieris werd tussen 818 en 822 mogelijk door Heito 
opgetekend,, aldus Dutton, The Politics, 67. Gaiffier verstaat in navolging van DuCange 
onderr agapes aalmoezen. 

988 Wattenbach, 'Aus Petersburger Handschriften' en Levison, 'Die Politik', 234-235. 
Rotcharss visoen is vlak na dat van Wetti opgetekend. 

999 Dutton, The Politics, 57-67. Cf. Carozzi, 'Les Carolingiens', 367-376. 
1000 Cf. Gurevich, Medieval Popular Culture, 122-123 en Schmitt, Les revenants, 186-187. 
1011 Meens, 'Dromen van Karel de Grote', 174-180. 
1022 [Aegidius] Vita S. Aegidii abbatis, 1 sept, 299-304, biz. 302: 'Fecerat namque quoddam 

turpee facinus, quod nemini umquam, nee ipsi Sancto fuerat ausus confiteri.' 
1033 Volgens Maines, 'The Charlemagne Window', 801-823 is de Egidiusmis de eerste scène 

uitt een reeks decoraties die eindigt met de dood van Roeland. Terwijl Karel door 
tussenkomstt van Egidius werd vergeven van zijn vreselijke zonde, kon Roeland het 
rijkk der hemelen betreden door zijn martelaarschap in de strijd tegen de ongelovigen. 
Voorr de Akense reliekschrijn, Saurma-Jeltsch, 'Karl der Grofie', 15-17. 

1044 [Petrarca] Francesco Petrarca. Brieven, 25-30 (Ad familiares, 1, 4, brief aan Giovanni 
Colonna). . 

1055 Goez, Translatio Imperii, 138-139 en 151. In de negende-eeuwse vita van Willehad, 
bisschopp van Bremen is voor het eerst sprake van 'imperatoria potestas translata' (i.e. 
vann de Grieken op de Franken), Folz, Le Souvenir, 40-41. Voci, 'Petronilla auxiliatrix 
regiss Franco rum', 1—28 meent, op basis van een vermelding van fresco's over het leven 
vann Constantijn in de kapel van Petronilla bij de Sint-Pieter te Rome, en volgens de 
schrijfsterr aangebracht op instigatie van Paulus 1, dat reeds in de tweede helft van 
dee achtste eeuw ideeën over een translatio imperii circuleerden. Paus Innocentius m 
verklaardee in Venerabilem fratrem {1202) dat het Romeinse keizerrijk 'in persona 
Magnificii Karoli' was overgegaan op de Duitsers (Germanos). 

1066 De fresco's in de kapel van Silvester waren in 1246 voltooid. Constantijn die zijn 
schenkingsoorkondee overhandigt komt voor op een mozaïek uit de tweede helft van 
dee twaalfde eeuw in de narthex van de Lateraanse basiliek, Krautheimer, Rome, 190-
191.. De Frygische muts wordt doorgaans gezien als een van de keizerlijke insignes 
(verwijzendd naar het door Constantijn geschonken regnum), cf. Paravicini Bagliani, 
LeLe Chiavi e la Tiara, 61-67. 

1077 Dante Alighieri, De Monarchie, vooral boek iii, 137-167. Brouwer spreekt zich uit voor 
eenn datering van de Monarchie in de jaren 1307-1308, ibidem, 76. 

1088 Ook Nicolaas van Cusa vond geen bewijzen voor een dergelijke schenking door 
Constantijn.. Hij bestreed in zijn De concordantia catholica (1433) verder een translatio 
imperiiimperii onder Karel de Grote, [Cusa] Nicholas of Cusa, 216-227. 

1099 De Donatio of beter: Constitutum Constantini is, meest waarschijnlijk, ontstaan als 
eenn 'pseudo-oorkonde', opgesteld door geestelijken van Lateranen in de tweede helft 
vann de achtste eeuw. Het document kreeg een meer papalistisch-ideologische bete-



NOTENN HOOFDSTUK 1 423 3 

keniss na opname in de pseudo-Isidorische decretalencollectie, vooral bij kerkelijke 
hervormerss in de elfde eeuw, cf. Leupen, 'De Donatie van Constantijn', 216-224. Over 
dezee schenking als pauselijke vervalsing laat Valla zich op verschillende plaatsen uit, 
Valla,, Om de waarheid, 26 en vooral 112, over Karel de Grote, 112-113. 

1100 Bruni, Historiarum Florentini populi libri  xn, 22-24. Cf. Goez, Translatie Imperii, 
238-240. . 

1111 Machiavelli, Istorie Fiorentine, boek 1, vii-xi, 88-94: *lo feciono imperadore' Cf. Borst, 
'Das'Das Karlsbild in der Geschichtswissenschaft', 364-402, aldaar 366. 

1122 Luther, 'An den christlichen Adel', 381-469, citaten op 463 en 464. 
1133 Idem, 'Wider das Bapsttum', 195-299, citaten op 296 en 298-299. 
1144 Ibidem, 346-373. 
1155 Luther, 'Bapsttreu Hadriani iv. und Alexanders 111.', 300-345. 
1166 Deze voorstelling van zaken kwam overigens al voor in een dertiende-eeuwse tekst 

vann Thomas van Pavia, franciscaan en onverdacht medestander van de Staufen, zie 
Schreiner,, 'Vom geschichtlichen Ereignis', 145-176, aldaar 150. 

1177 [Baronius] Annales Ecclesiastici, xn, 672-674. 
1188 Cf. Polman, 'Flacius Illyricus', 31-34. 
1199 Over Baronius' tweeslachtige houding ten opzichte van de Donatio Constantini, zie 

Huisdier,, 'Baronius'. 
1200 Goez, Translatio Imperii, 305-349. 
1211 [Theodulphus] Opus Caroli regis. Het opus was gericht 'contra synodum, que in 

partibuss Graetiae pro adorandis imaginibus stolide sive arroganter gesta est'. De 
LibriLibri  werden in aanwezigheid van Karel de Grote voorgelezen. Zijn commentaar 
werdd in de marges vastgelegd en later in notae tironianae omgezet. 

1222 Freeman, 'Further studies', 203-289, aldaar 286. 
1233 Het is opvallend dat in de Libri  telkenmale werd benadrukt dat Nicaea een ongeldig 

conciliee was, mede omdat het door een vrouw was bijeengeroepen. Daarom is wel 
geopperdd dat het geschrift een (kerk)politieke achtergrond had. Karel de Grote zou 
hebbenn willen aangeven dat hij zelf een universeel concilie bijeen kon roepen, Bastgen, 
'Dass Capitulare', passim. Tevens zou hij hiermee zijn keizerschap hebben voorbereid, 
Auzépy,, 'Francfort et Nicée 11', 1, 279-300. In het document werd vooral - op basis 
vann de kerkvaders - de eenheid van de Kerk benadrukt, Otten, 'The texture'. 

1244 Voor de gallicaans-ultramontaanse controverse inzake de Libri Carolini, zie Sieben, 
'Das'Das frankfurter Konzil', 1,417-452, i.h.b. 444-452. 

1255 Payton, 'Calvin and the Libri Carolini', 467-480. 
1266 Idem, 'Calvin and the Legitimation', 222-241. 
1277 Polman, 'Flacius Illyricus', 57-58 en Sieben, 'Das frankfurter Konzil', 1,417-452, aldaar 

424. . 
1288 Bastgen, 'Das Capitulare', 460-462 en Freeman, 'Theodulf of Orleans', 663-705, aldaar 

668.. Voor context Polman, L'Elément Historique, 512-538. 
1299 [Baronius] Annales Ecclesiastici, ix, 432-455, vooral 443-444. 
1300 Bodin, Method, vooral de hoofdstukken vi en vii, 153-302. De Methodus verscheen in 

15666 en is in zekere zin blauwdruk van zijn magnum opus Six livres de la république. 
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1311 In de zestiende eeuw had Pierre Pithou reeds een bescheiden editie van enkele 
capitulariacapitularia verzorgd. 

1322 Morrissey, L'empereur, 347. Een fraaie evocatie van Karel de Grote als verlicht chris
tenkeizerr werd te onzent gegeven door de Harlinger medicus en historicus Simon 
Stijl.. Volgens Stijl bekrachtigde Karel de vrijheid van het Friese volk en stelde hij 
rechterss aan 'om het naar deszelfs bijzondere wetten te bestieren.' Maar Karels op
volgerss traden de rechten van de Friezen met de voeten. Bekering zou waarschijnlijk 
meerr effect hebben gesorteerd dan bruut geweld, Vaaren die Vorsten slechts verlicht 
genoegg geweest om op de gronden van hunnen doorluchtigen voorganger te bou
wen',, Stijl, De opkomst en bloei, vooral 379-383. Voor Stijl, zie Offringa, 'Classicisme' 
enn Smitskamp, 'Simon Stijl'. 

1333 Montesquieu, De VEsprit des Lois, 1, boek viii, hoofdstuk xvi-xx; boek ix, hoofdstuk 
i,, 136-140. 

1344 Ibidem, 11, boek xxviii, hoofdstukken ix-x; boek xxxi, hoofdstuk xviii, 219-221 en 

382-384. . 
1355 Voltaire, Essai, hoofdstukken xiii-xxii, 247-293, vooral 247, 257, 259, 260-261, 267-

268,, 274 en 277 en idem, Annates, deel xm, 191-240, vooral 193, 219, 227,234-235 en 
238-240. . 

1366 Craddock, 'Edward Gibbon', 1,47-61. 
1377 Falco, La polemica, 191, cf. Pocock, Barbarism, passim. 
1388 Gibbon, The Decline, deel v, hoofdstuk xlix. 
1399 Cf. Traeger, 'Kaiserliche Inkarnationen', 145-146. Napoleon moedigde ook andere 

kunstenaarss aan om Karel de Grote als onderwerp te nemen, zie Pupil, Le style 
troubadour,troubadour, 135-143. 

1400 [Napoleon] Correspondance de Napoléon Ier, xi, nr. 9656, blz. 528-529. Brief van 7 
januarii 1806. Napoleon betoonde zich ontstemd over een eerdere brief van de paus. 

1411 Afbeelding in Kramp, Krönungen, 1,31. 
1422 Voor het gotisch decor in de Notre-Dame, zie Pupil, Le style troubadour, 131-135-
1433 Morrissey, L'empereur, 358; Peltzer, 'Die Beziehungen', 240; Borst, 'Das Karlsbild', 382 

enn Brecher, 'Die kirchliche Verehrung', 157. 
1444 Onder meer de reliekhouder met de arm van Karel de Grote, die Barbarossa aan de 

Mariakerkk had geschonken, Grimme, 'Karl der Grosse', aldaar 232-233. 
1455 Een Keulse kroniek meldt dat Karel, bij de translatie door Frederik Barbarossa, 352 

jaarr in een sarcofaag had gerust, Folz, Le Souvenir, 211-212. Over de sarcofaag van 
Proserpina,, zie Beutier, Statua, 65-76; Lepie en Minkenberg, Die Schatzkammer, 11-12 
enn Schmidt, 'Proserpina-Sarkophag', 11, 758-763. 

1466 De sarcofaag werd op 25 oktober 1794 naar Frankrijk weggevoerd, waar hij op 7 mei 
17955 aankwam. Daarnaast werden nog twee beelden van Karel de Grote meegenomen: 
eenn bronzen standbeeld dat op de marktfontein had gestaan en een beeld dat bij 
processiess werd meegedragen, zie Schnock, 'Die Rückerstattung', 93-103; Michon, 
'Notes',, 109-112 en Braubach, 'Verschleppung', 93-153-

1477 Pabst, 'Karl der Grofie', 283-300. In 1805 werd het beeld aan Aken teruggegeven, 
Kramp,, ed. Krönungen, 719-720. 
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1488 Görres, 'Die Zurücknahme'. Op 2 oktober van dat jaar werd de Proserpina-sarcofaag 
uitt Parijs weggevoerd, vanwaar hij op 10 oktober in Aken arriveerde. 

1499 Grimme, 'Karl der Grosse', 234. In 1910 werd Otto's lege graf te Aken nogmaals 
geopend,, afbeelding in Kramp, ed. Krönungen, 341. 

1500 Bonaparte, Charlemagne, citaat op xiii. 
1511 Zie het 'avertissement' in deel 1 van Montlosier, De la monarchie francaise. 
1522 Cf. Hammerstein, 'Das Römische', 119-144. 
1533 Conrings De Germanorum Imperio Romano was in 1643 gepubliceerd, cf. Schieblich, 

DieDie Auffassung, 16; Wïlloweit, 'Hermann Conring', 129-147 en Pitz, Der Untergang, 
392-393. . 

1544 [Leibniz] Godofr. With. Leibnitii Annates Imperii, deel 1, 208-216. Leibniz stond ook 
still bij het bezoek van Otto m aan Karels graf, die hij met de heiligheid van Karel 
dee Grote in verband bracht, ibidem, m, 752-753. De werkzaamheid van Karel de 
Grote,, 'keizer van Rome', kwam niet de koningen van Frankrijk toe, zie zijn brief 
aann landgraaf Ernst von Hessen-Rheinfels, maart 1688, [Leibniz] Gottfried Wilhelm 
Leibniz,Leibniz, Allgemeinerpolitischer und historischer Briefwechsel, v, 65. Voorts Schieblich, 
DieDie Auffassung, 18-28; Schneider, 'Gottfried Wilhelm Leibniz', 198-227 en Hammer
stein,, 'Leibniz', 89-102. Over Leibniz en de 'eenheid der kerken', Hazard, Crisis, 202-
218. . 

1555 Novalis, Die Christenheit, 507-524. Cf. de inleiding van Samuel, ibidem, 497-506 
enn die van Van Wezel bij haar vertaling, 9-37. Novalis noemde het opstel 'Rede' en 
omschreeff het in 1800 als 'die Europa'. 

1566 Kasperowski, Mittelalterrezeption, 54-68. 
1577 Novalis, De christenheid of Europa, 41. 
1588 Aanhalingen, ibidem, 511 en 524. 
1599 Hegel, Vorlesungen, 441-464. 
1600 Hindler, Hegels Verstündnis, met name 43-66. 
1611 Schlegel, Über die neuere Geschichte, vierde en vijfde lezing, 173-200 en zesde en 

zevendee lezing, 200-223, citaten op 190 en 202. 
1622 Idem, Philosophie der Geschkhte, twaalfde lezing, 269-290 en dertiende lezing, 291-

306. . 
1633 Ganim, 'The Myth', 148-166, aldaar 152. Volgens Sutherland, The Life, 232 manifes

teerdee Scott zich rond 1819 op de meeste terreinen als een 'diehard reactionary'. 
1644 Zie Hoeges, 'Der Kampf *, 227-242, vooral 234-242. 
1655 Maistre, Caractère, 185-220. 
1666 Idem, Étude, 309-554. 
1677 Idem, Du Pape, deel 11, 200: 'la plus haute dignité dont un homme peut jouir sous 

unun mattre'. 
1688 Bonald, Theorie, vooral 291-336 en 589-628. Algemeen overzicht bij Reedy, 'Ideology', 

164-175. . 
1699 Citaat bij Amalvi, Legout, 81. 
1700 Het schilderij van Richard bevindt zich te Rome in het Palazzo S. Giovanni, inven

tarisnummerr 2714. 
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1711 Hierover Thom, 'Tribes', 23-43, aldaar 31-35. 
1722 Piek, 'Der Schöpfer', 136-139. 
1733 Morrissey, L'empereur, 407-410. 
1744 Halphen, Études, vüi. 
1755 Albers, 'Het oude gilde', citaten op 469 en 473. 
1766 Cf. Kwanten, 'Toeèigening', 174-186, i.h.b. 176-179. 
1777 Zie Durkheims voorwoord bij de tweede editie van De la division, i-xliv, vooral 

viii-xxi. . 
1788 Graboïs, 'Le souvenir'. 
1799 Einhardi vita, 111:25. 
1800 Notkeri Balbuli gesta, 1:1,2. 
1811 Na twijfel bij Pasquier en Duchesne werd de stichting van de Parijse universiteit 

doorr Karel de Grote voorgoed weerlegd door Launoy, zie Gabriel, 'Translatio Studü', 
605-612.. Over de stichting van een studium door Karel de Grote te Ravenna, na zijn 
doodd verplaatst naar Bologna, ibidem, 612 e.v. 

1822 Fasoli, 'Carlo Magno', 361-363. 
1833 Cf. Barret-Kriegel, Les historiens, 1,87-45. 
1844 Het betreft de Epistola of Encyclica de litteris colendis, wellicht van 787, Karoli Magni 

capitularia,capitularia, 52-53. Over Karel de Grote en de artes liberates, Fried, 'Karl der Grofie', 1, 

25-43. . 
1855 Mabillon, Traite, vooral deel 1, hoofdstuk ix, 69-76. 
1866 Herder, Vont Einflufi, 337-340 en 391-396 en idem, Auch eine Philosophic 522-525, cf. 

idem,, Ideen, 412-413: 'die ruwe, donkere en barbaarse tijden'. 
1877 Idem, Ueber die neuere Deutsche Litteratur', 362-366 en idem, Kritische Walder, 452-

459--
1888 Idem, Vom Einflufi, vooral 337-340 en 391-396. 
1899 Idem, Ideen, 367-414. Herder schreef ook een gedicht getiteld 'Karl der Grafie' 

[1770],, idem, Poëtische Werke, 335-337. Voor (kanttekeningen bij) Herders mediè-
visme,, Robson-Scott, 'The Legend'. 

1900 Notkeri Balbuli gesta, 1: 3. Morrissey, L'empereur, 412-413. In 1997 werd door Butzer 
e.a.. een tweedelig werk uitgegeven onder de titel Charlemagne and its heritage. 1200 
yearsyears of civilization and science in Europe. 

1911 Hofdijk, Tafreelen, nr. 13, biz. 24-25. Karel informeerde naar de vorderingen van 
dee leerlingen 'waarby hy aanmoedigde en prees, maar ook evenzeer, mocht het 
noodigg zijn, strafte'. Over Arti et Amicitiae, zie Het Vaderlandsch Gevoel, 233-275. 
Hett betreffende schilderij is hier niet vermeld. 

1922 Alberdingk Thijm, 'Over eene herleving', 383, 393-394- Theatraal was in de negen
tiendee eeuw de standaarduitdrukking voor de als geposeerd, toneelmatig ervaren 
'ordonnantie'' van een schilderij. In zijn opvattingen over historieschilderkunst was 
Thijmm sterk beïnvloed door Gustave Planche, kunstcriticus van de Revue des Deux 
Mondes.Mondes. De wijsgerige idee of intellectuele 'compositie' was belangrijker dan de 'or
donnantie',, de zichtbare ordening van figuren op een schilderij, zie Jonker, 'J.A. Al
berdingkk Thijm en Gustave Planche', 201-213. 
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All eerder was onenigheid ontstaan tussen Hofdijk en Thijm. In een 'historiesch-
dramatieschh tafereel', dat door Hofdijk bij de herdenking van Alkmaars ontzet 
wass geschreven, had deze de katholieke Spanjaarden gehekeld. De expositie van 
Artii et Amicitiae betekende een verdere bekoeling van betrekkingen tussen beide 
letterkundigen,, W.J. Hofdijk. Brieven aan JA. AJberdingk Thijm, 61-62. De kwestie 
rondd de galerij kwam niet ter sprake in de brieven van Hofdijk. In de Nederlandse 
historieschilderkunstt uit de tweede helft van de negentiende eeuw werd de keizer 
verderr nauwelijks een blik waardig gekeurd. In de grote historische galerij van Jacob 
dee Vos, waarvan de onderwerpen waren bedacht door Jacob van Lennep, was geen 
enkell doek aan de vorst gewijd, Carasso, ed. Heiden van het Vaderland. 

1933 [Lennep] Tafereelen. 
1944 Wiücamp, Geschiedenis, 1,141. In Hofdijks Schets, 12-16 is een portret van de vorst, met 

zwaardd en wereldbol in zijn handen, opgenomen. Hofdijk schreef ook een hagiografie 
vann de keizer bij een afbeelding van Rochussen, waar de keizer vanuit zijn palts te 
Nijmegenn 'een welgevalligen blik [slaat] naar die handelsbewegingen op de rivier', 
idem,, 'Karel de Groote', 1-38, afbeelding tegenover 21, citaat op 25-26. In Nederlandse 
boekillustratiess wist Karel nauwelijks door te dringen. Een portret van 'Karolus 
diee Groote' in de zogenoemde divisiekroniek van Cornelius Aurelius ondervond 
weinigg navolging, editie van 1517, cf. De Waal, Drie eeuwen vaderïandsche geschied-
uitbeelding,uitbeelding, 11, 67,130:1 (41). In de achttiende-eeuwse vaderlandse geschiedwerken 
vann Jan Wagenaar noch van Jacobus Kok kreeg hij een afbeelding. In het bekende 
werkk van Johannes Pieter Arend, het eerste grote meerdelige overzicht na Wagenaar, 
iss de keizer evenmin te zien. 

1955 Zie Snoep, De geschiedenis gekleurd, 77-75 en 83, nr. 35. 
1966 Heij, 'Geschiedenis', 24-25. Rochussen maakte zelf een schoolplaat van Karels kroning 

tott keizer, in de reeks 'Nederlandsche Historieplaten', afbeelding bij Burgers, Helden, 
80.. Gedetailleerde beschrijving van plaat en context in De Jongh, Woord naast beeld, 
32-46.. Geliefde onderwerpen in de platenatlassen waren Karels kroon, troon en 
'ss keizers monogram, zie Kleijntjens en Van Haaren, Van Gouw tot Koninkrijk, 9 en 
16;; De Boer en Hettema jr., Platen-atlas, 3-4 en Van der Meulen, Platen-atlas, 15. 

1977 Nichols, 'Modernism', 25-56, aldaar 26. 
1988 Gier, 'Mit Karl dem Grossen', 219-229 en idem, 'Kenntnis und Beurteilung', 197-225, 

voorall 202-204. 
1999 Barclay, 'Medievalism', onderscheidt een christelijk-Germaans, cultureel, katholiek-

democratisch,, 'escapistisch' en agressief patriottistisch mediëvisme. 
2000 Hierover Graus, Lebendige Vergangenheit, 338-354. 
2011 Lützeler, 'Die Kaisersage', 79-80. 
2022 Görres, Die teutschen Volksbücher [1807], aldaar 170-172. De ikfiguur kreeg van 

Barbarossaa boeken te lezen waarin het leven van de voorvaders stond beschreven. 
Dee inhoud van die boeken moest hij aan de stervelingen doorgeven. 

2033 Bietenholz, Historia, 137-145> ih.b. 140. Aan dit dossier kan nog een brief worden 
toegevoegdd van Freculf, bisschop van Lisieux, aan keizerin Judith (829). Sprekend 
overr haar zoon - Karel de Kale, die toen zes jaar oud was - merkte Freculf op dat het 
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leekk alsof Karel de Grote, grootvader van de jongen, zichzelf uit een diepe slaap had 
gewektt om de wereld te verlichten, Dümmler, Epistolae, 319-320. 

2044 Brief van 22 september 1854. [Ranke] Leopold von Ranke. Das Briefwerk, 383-385-
Eveneenss in: [Ranke] Leopold von Ranke. Zur eigenen Lebensgeschichte, 362-364, nr. 
166. . 

2055 Cf. Hoffmann, Die Karbfresken, 80. Kaulbach maakte ook een schets van de sluime
rendee Barbarossa, zie Schreiner, 'Friedrich Barbarossa', 541-542. 

2066 Verder schilderde Schnorr nog twee monumentale schilderingen van Karels intocht 
inn Pavia en zijn overwinning op de Saksen bij Fritzlar, zie Wasem, Die Münchener 
Residenz,Residenz, 164-205,327-330 en 338-339 en Erichsen, 'Dem deutschen Vaterlande', 159-
176.. Aangezien de fresco's in 1944 onherstelbaar werden beschadigd, zijn Schnorrs 
schetsenn van groot belang, zie Seeliger, e.a, Julius Schnorr von Carolsfeld, vooral 
113-119.. In de aan Ariosto gewijde zaal van de Villa Massimo te Rome schilderde 
Schnorrr de keizer, zittend met globe, als overwinnaar van de heidenen, en nog eens 
tee paard, terwijl het Frankische leger in Parijs werd aangevallen door de Saracenen, 
Gallwitz,, Die Nazarener, 294-341. In de Dante-zaal van deze Villa schilderde Philipp 
Veitt de keizer eveneens zittend met globe. Veits stiefvader, Friedrich Schlegel, had 
hemm geadviseerd de Middeleeuwen niet als een duister tijdperk uit te beelden, maar 
alss een menselijke en 'lichte' periode, Ronte, Die Nazarener, 69-83. 

2077 Borst, 'Ranke', 448-482. 
2088 [Ranke] L. von Ranke, Über die Epochen, vooral de achtste en negende lezing van 

3/44 oktober 1854,187: 'Karl der Grofie fühlte sich überhaupt als guter Deutscher, der, 
indemm er das eine Moment der Kultur festhielt, das andere darüber nicht vergafi.' 

2099 Gollwitzer, 'Zur Auffassung', 483-512. Citaat bij Koch, 'Die mittelalterliche Kaiserpo-
litik',, 1844. 

2100 Het beeld van Barbarossa is van Nicolaus Geiger, het ruiterstandbeeld van E. Hun-
drieser,, zie Hofmann, Denkmaler, 660-670. 

2111 Citaat bij Nipperdey, 'Nationalidee', 545-546. 
2122 Gentry, 'The Politicization', 483-486. 
2133 Kerssen, Das Interesse, 85-96. 
2144 Arndt, Die Goslarer Kaiserpfalz, 1-66,112-113 en 188-199 en Boockmann, 'Friedrich 1. 

Barbarossa',, 347-365. 
2155 Hiervoor Raedts, 'Katholieken',, 713-725 en idem, 'Tussen Rome en Den Haag', 29-44. 

Buitenn katholieke kring eigenden in de eerste helft van de negentiende eeuw onder 
anderenanderen Bilderdijk en de klassiek filoloog David Jacob van Lennep zich de Middeleeu
wenn toe. Volgens Van Lennep, Verhandeling, 5-6 en 29, moesten letterkundigen zich 
bijj voorkeur richten op het grafelijke tijdvak, dat veel stof voor dichterlijke bewerking 
bood.. De neerlandicus Barthold Henrik Lulofs betoogde in 1815 bij aanvaarding van 
eenn leerambt in Groningen dat studie van Middel-Nederlandse verhalende bronnen 
leertt 'dat wij, reeds van de oudste tijden af, een oorspronkelijk, zelfstandig volk 
geweestt zijn, door sprake en zeden van onze Naburen geheel en al onderscheiden', 
geciteerdd bij Van der Woud, De Bataafse hut, 120. De neerlandicus Willem Jonck-
bloett probeerde van Karel de Grote een Nederlandse held te maken. Hij was ervan 
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overtuigdd een goeddeels onafhankelijke Nederlandse variant van de Karel -epiek te 
hebbenn ontdekt. De betreffende ridderromans waren voor hem uitingen van het 
nationalee karakter van de Lage Landen, Van Oostrom, 'Van toen en nu', 54-68; idem, 
MedievalMedieval Dutch Literature en idem, 'De biografie', 95-117. In zijn Geschiedenis, 1,114 
schreeff Jonckbloet: 'Karel was bij uitnemendheid een Nederlandsch vorst hier stond 
dee bakermat van zijn geslacht [...] menige sage, die tot zijn cyclus behoort, is zeer 
zekerr hier ontstaan' 

2166 In het Archief Thij m, nr. 1539 bevindt zich een curieuze aantekening, getiteld 'Afstam
mingg der Thijmen uit Wittikind. 1. Wittikind+801 2. Wittikind 11 + 825 Wittikind, 
stamvaderr der Capetingen'. 

2177 Alberdingk Thijm, 'Karel de Groote*. 
2188 Idem, 'Amsterdamsche Stads-schouwburg'. 
2199 Het gedicht is opgenomen in de reeks 'Middelnederlandsche verhalen', Alberdingk 

Thijm,, Paleten Harp, 13-46. In de toelichting schreef Thijm dat de tijd van miskenning 
voorr de Hollandse Middeleeuwen voorbij moest zijn. 

2200 Idem, Geertruide van Oosten, 27-71, vooral 52-62. 
2211 Idem, Corel en elegast. 
2222 Ibidem, 295-296. Zie ook de inleiding, 297-308. 
2233 Beschrijving van het wapen: ibidem, 357-359. 
2244 Voor de context zie Streng, 'Proza en poëzie', 217-231. 
2255 Alberdingk Thijm, De klok van Delft. In 1853 keerde Thijm zich opnieuw tegen de 

opvattingg dat de literatuur van de Middeleeuwen ten hoogste kon dienen om 'de 
kinderjarenn met hunnen fantasiën en droombeelden voor den geest terug te roepen', 
nuu in antwoord op Hugo Beijerman, zie idem, De geschiedenis onzes vaderlands, 8. 

2266 [Alberdingk Thijm] 'Wat belet de kunst', 57-59. Cf. Streng, 'Gekweld door de ko-
pieerlust',, 145-159. De opmerking op 151 dat Romantiek/Romantisme tot 1848 een 
negatievee connotatie had bij Thijm, is uiteraard niet in overeenstemming met de 
inleidingg op De klok van Delft. 

2277 Onder het pseudoniem Lukas Peregrijn schreef Alberdingk Thijm, 'Klassiek en 
Romantiek',, 133-140. Volgens de redactie van De Spekator had Thijm deze brief 
eenn aantal jaren eerder geschreven. Na De klok van Delft leverde Thijm opnieuw 
kritiekk op het Romantiek-concept, volgens Oosterholt, 'De romantiker in Nederland', 
167-176,, omdat rond 1848 Romantiek te veel werd geassocieerd met liberalisme en 
materialisme.. Wellicht was de kritiek van Broere op het Romantiek-concept in De 
klokklok van invloed, cf. Hubar, 'Eerdienst en kunst', 164-169 en Van der Plas, Vader Thijm, 
121-122.. In De la littérature Néerlandaise (1854), vooral 18-19 en 224-227, sprak Thijm 
zichh opnieuw uit voor de Romantiek, die hij als 'liberaal' en 'christelijk' typeerde: 
Tantipodee du latinisme'. Voor een analyse van Thijms gedichten in relatie met het 
classicisme,, zie Van Can, JA. Alberdingk Thijm, 127-136. 

2288 Alberdingk Thijm, De klok van Delft, xxi-xxii. 
2299 Idem, 'Schimmels jongste drama', citaten op 449 en 482. 
2300 Thijm bezat een editie van Görres' Altteutsche Volks- und Meisterlieder aus den 

HandschriftenHandschriften der Heidelberger Bibliothek (1817), [Alberdingk Thijm] Collections, 111, 
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nr.. 3477. Verder kende hij Görres' Christliche Mystik, zit De la Httérature Néerlandaise, 
51-53.. Cf. De Buck, De studie, 97-98. In 1850 gaf Thijm verzen van de twaalfde tot en 
mett de zestiende eeuw uit, zie Alberdingk Thijm, Gedichten. 

2311 Idem, Corel en elegast, 1-22,25-28,63-78 en 297-308. Aanhalingen op 6,8,21 en 67. 
2322 In 1852 gepubliceerd in de Muzen-Almanak en vervolgens met andere gedichten in 

HetHet Voorgeborchte, 1-28. 
2333 Karel de Grote was ook Bilderdijks modelkoning, Van Eijnatten, Hogere sferen, 540. 

Bilderdijkk achtte de Karolingische tijd 'de gelukkigste op aarde'. Het christendom 
drongg door in de harten en wijzigde de 'ferociteit tot onbuigzame braafheid', Bil
derdijk,, Geschiedenis des Vaderlands, 7&-147 over Karel de Grote, citaten op 90 en 
114.. In zijn verhandeling over Het treurspel uit 1808 keerde Bilderdijk zich tegen 
opvattingenn van Montesquieu, die in de capitularia een soort van constitutie zou 
hebbenn gezien. Bilderdijk meende zelf te kunnen bewijzen dat Karel een oppermach
tigg vorst was geweest. Ook in zijn poëzie figureerde de middeleeuwse keizer. In het 
gedichtt 'Napoleon' van 1806 was de Corsicaanse opperbevelhebber de hersteller van 
hett Heilige Roomse Rijk, de opvolger van Karel de Grote: 'Wat Fenix rijst na dui
zendd jaren/ Uit grooten Karels heilige asch!', Van Eijnatten, Hogere sferen, 540 en 562. 
Ookk in 'Echtviering van keizer Napoleon' (1810) was Napoleon opvolger van Karel 
dee Grote, ibidem, 562, n. 51. Het was ongetwijfeld Thijm die in zijn periodiek De 
DietscheDietsche Warande een stamboom publiceerde, volgens welke Bilderdijk afstamde van 
dee Pippijnen. [Alberdingk Thijm] 'Afstamming'. 

2344 Alberdingk Thijm, Het Voorgeborchte, 17 en 22. 
2355 Zie de recensie in De Gids, xvi (1852) eerste deel, 103-121; een jaar later werden in 

dezelfdee geest gedichten die Thijm in de Almanak voor het Schoone Goede (1853) 
hadd gepubliceerd, bekritiseerd, ibidem, 125-130. Voor de opvattingen van De Gids-
redacteurenn Potgieter en Bakhuizen van den Brink over Romantiek en mediëvisme, 
ziee Miltenburg, Naar de gesteldheid dier tyden, 131-133 en Aerts, De letterheren, 150-157. 

2366 Het Voorgeborchte, v-xii. 
2377 Cf. Leuker, Künstler. 
2388 Alberdingk Thijm, Amsterdamsche Feestgedichten. 
2399 De genealogie heette te zijn 'opgemaakt door J.A. Alberdingk Thijm, O.Eq.S.G.M.', cf. 

DeDe Katholiek, LXV (1874) 425-426. In 1898 wierp Everts zich op als auteur, Everts, 'Hare 
Majesteitt Koningin Wilhelmina', 3-10. Uit brieven van Everts aan Thijm blijkt dat 
ideee en eerste aanzet van Everts zijn gekomen en Thijm de stamboom heeft voltooid 
enn geïllustreerd, zie H. D[uurkens], 'De afstamming'. Overigens was al in 1815 te 
Amsterdamm een stamboom opgemaakt door Q. de Flines waaruit de 'Afstamming 
vann Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden [...] uit keizer Karel den Grooten, 
denn heiligen Lodewijk' etc. bleek. 

2400 Prick, In de zekerheid, 68. 
2411 Nuyens, De laatste Dochter. De bundel opent met een vers opgedragen aan Thijm, 

waarinn een terugkeer naar de middeleeuwse poëzie wordt bepleit. 
2422 Brief geciteerd door Van der Zeijden, Katholieke identiteit, 46, cf. Görris, Dr. W.J.F. 

Nuyens,Nuyens, 51. 
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2433 Zie de beide voorredes in Nuyens, Het katholicismus, 1, iii-iv en 11, iii-iv. Cf. Tolle-
beek,, 'Omdat de doden in ons leven', 158-165 en Van der Zeijden, Katholieke identi-
teit. teit. 

2444 Nuyens, Het katholicismus, deel i, vooral 105,237-238 en 274-275. 
2455 Idem, Algemeene Geschiedenis, deel 1, v-vi. 
2466 Er was in de negentiende-eeuwse Nederlandse historiografie over Karel de Grote 

geenn kwestie die zoveel aandacht kreeg als Karels oorlogen tegen de Saksen. Zij waren 
immerss onweersprekelijk loot aan Nederlands stam. Vrijwel alle auteurs verdedigden 
vanuitt religieuze en staatkundige noodzaak de onderwerping van de Saksen, zie Bil-
derdijk,, Geschiedenis des Vaderlands, 78-147; Glasius, Geschiedenis, 1, 120-148 en 
Georgee Willem Vreede, 'Proeve', 163-201. Vreede volgde overigens enerzijds de visie 
vann Montesquieu (Karel wist de geestelijken en aristocraten aan banden te leggen), 
anderzijdss de reformatorische visie (Karel bestreed de 'bijgeloovige verëering der 
beelden').. Verder: Streso, Constantijn de Groote, over Karel de Grote, 87-225; Evert 
Jann Diest Lorgion, Geschiedenis, 134-153 en Herman Johan Royaards, Geschiedenis 
derder invoering, 265-338. Rooyaards schreef nog een onvoltooid gebleven Geschiedenis 
vanvan het gevestigde christendom waarin Karel doorgaat voor degene die kerkelijke 
instellingenn en canoniek recht hier te lande heeft ingevoerd. Een enkel negatief 
geluidd werd naar voren gebracht door de kandidaat-theoloog aan de Groninger 
academiee Van Herwerden, die in 1824 een rede hield over de betekenis van Karel 
inzakee de christelijke religie, naar aanleiding van een prijsvraag uitgeschreven door de 
Academiee van Leiden, Claudii Henrici van Herwerden [...]  Responsio. Bij de prijsvraag 
vann de Leidse faculteit in 1824 werd ook een antwoord van J. Tichler bekroond, zie 
Sepp,, Bibliotheek, 104. Het werk van Tichler komt i.t.t. dat van Van Herwerden niet 
voorr in de bibliografie van Knuttel, Nederlandse bibliographie. Mogelijk bleef het 
ongepubliceerd. . 

2477 Nuyens, Algemeene Geschiedenis, deel 11,115-127 en 131-145. 
2488 P.RM. Alberdingk Thijm, Karel de Groote. 
2499 Van der Lans, Koning Karel, v-xiii. Het boek opent met een gedicht waarvan de eerste 

strofenn luiden: 'O, gij ontsloot mijn ziel die wondere warande/ Des gouden voortijds, 
waarr 'k de drukke werklijkheid/ In stillen droom ontvlied, geboeid door velerhande/ 
Gebloemtee en schats, voor 't oog des geestes uitgespreid:/ Den geurgen tooverhof 
derr weeldrige legenden,/ Zich slingrend als klimop om burcht en torentrans,/ En 
Koningg Karels beeld, dat staét hoe de eeuwen wenden,/ Het hoofd omvlechtende met 
eeuwigg groenen krans'. Cf. de lovende boekbespreking in De Katholiek, cxi (1897) 165-
166. . 

2500 Brabers, Proeven, 106-109. 
2511 Over Mulder, zie Cornelissen, 'Willem Johannes Maria Mulder', 161-169. 
2522 Mulder, 'Een karolingische renaissance', 478-484. Mulder bleef spreken van Keizer 

Karell Universiteit, bijvoorbeeld bij de 'Uitgaven van het Instituut voor Middeleeuw-
schee Geschiedenis der Keizer Karel Universiteit te Nijmegen'. 

2533 Bijv. De Valk, 'Het Nijmeegs studententijdschrift', 57-88. 
2544 Scheerder, 'Over democratie', 8-11 en 35-42. 
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2555 Cf. Dierkens, 'Onze koningen', 37-46. 
2566 Alberdingk Thijm, 'Geboorteplaats van Karel den Groote', 559-563. 
2577 Dierkens, 'Le Moyen Age', 115-130. Jéhottes voorstel voor een ruiterstandbeeld dateert 

vann 1855. 
2588 In diens Histoire nationale de Belgique van 1868, citaat bij Vercauteren, Cent ons, 174, 

cf.. Hasquin, Historiographie, 36. 
2599 Vercauteren, Cent ans, 169-170; Tollebeek en Verschaffel, 'De Belgische jezuïeten', 

42-43--
2600 Afbeelding van het door K.E. Wendelstadt vervaardigde standbeeld in Frankfurt in 

Saurma-Jeltsch,, Karl der Grofie, 158. 
2611 Hubar, 'Eene voorstelling', 140, cf. 14-127 en 134-140. 
2622 Linssen, Historische opstellen, 82-85. 
2633 Een commissie, geassisteerd door historici, bepaalde de keuze van de vijftien por

trettenn in het senaatsgebouw, Bailly de Tilleghem, Louis Gallait, 217, afbeelding op 
219.. Voor Karel de Grote in Belgische (romantische) boekillustraties, zie Verschaffel, 
Beeld,Beeld, 59, 66,77, 97,98,110,111,158 en 177. 

2644 Chamberlain, Die Grundlagen, 7-9. Chamberlain, van Engelse afkomst, kreeg in 1916 
dee Duitse nationaliteit. 

2655 Ibidem, vooral 375-377,609-611,734-736,807. 
2666 Meer voorbeelden bij Epperlein, 'Karl der Grofie', 242-246 en Koch, 'Die mittelalter-

lichee Kaiserpolitik', 1858-1860. 
2677 Zie diverse artikelen in Schulze en Oexle, Deutsche Historiker, 163-273. 
2688 Geciteerd door Althoff, 'Die Beurteilung', 147-164, aldaar 151. 
2699 Zie Werner, Das NS-Geschichtsbild, 61-62 en Fuhrmann, 'Sind eben alles Menschen 

gewesen',gewesen', 62-64. De Westforschung is hier niet behandeld. 
2700 Geciteerd door Koch, 'Die mittelalterliche Kaiserpolitik', 1862-1863. 
2711 Epperlein, 'Karl der Grofie', 249. In een autobiografische notitie meldt Mayer overi

genss niets over deze bijdrage aan de Ostforschung. Naar eigen zeggen was hij tijdens 
dee oorlog gedwongen de leiding van de MGH en het Duits Historisch Instituut te 
Romee op zich te nemen, zie Mayer, 'Ein Rückblick', 463-503. 

2722 Werner, 'Karl der Grofie', 9-60, aldaar 47. 
2733 Heiber, Walter Frank. 
2744 Krieck. 'Germanische Grundzüge', 524-537-
2755 Engel, 'Deutsches Mittelalter', 3-10, citaat op 5. 
2766 Werner, Das NS-Geschichtsbild, 24-26, 39-40; Köhn, 'Kirchenfeindliche und anti-

christlichee Mittelalter-Rezeption', 581-609, aldaar 581-586 en Ehrismann, 'Germa-
nistik',, 51-93. 

2777 Lorenz, 'Hitler und die Antike'. 
2788 Koerner, 'Nazi Medievalist Architecture'. 
2799 Rosenberg, Der Mythus, vooral 169,185-188,191, 256-257,523-524 en 681-684. 
2800 Geciteerd bij Köhn, 'Kirchenfeindliche und antichristlische Mittelalter-Rezeption,, 

595--
2811 Het betreft Die Führerpersönlichkeiten in der deutschen Geschichte van W. Hoppe. 
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2822 Epperlein, 'Karl der Grofie', 255, n. 108; Köhn, 'Kirchenfeindliche und antichristlische 
Mittelalter-Rezeption',, 602; Graus, Lebendige Vergangenheit, 198. 

2833 Werner, 'Karl der Grofie', 57-58. 
2844 Thamer, 'Mittelalterliche Reichs- und Königstraditionen', 829-837. 
2855 Rundnagel, 'Der Tag von Verden', 457-490. 
2866 Hampe e.a., Karl der Grofie, vooral 5-6. 
2877 Schöffer, Het nationaal-socialistische beeld, vooral 159-163 en 239. 
2888 Kerner, Karl der Grosse, 221. 
2899 Amalvi, Le gout, 82. 
2900 Werner, 'Karl der Grofie', 59. 
2911 Toynbee, A Study, deel iv [1939] iv, 'The Breakdowns of Civilizations', c i i ix ja 

'Thee Suicidalness of Militarism', 488-490. Voor Karel de Grote en Toynbees civili
satietheoriee van 'challenge and response', ibidem, deel 11 [1934]) n.D. The Range of 
Challenge-and-Response',, vii 'The Abortive Scandinavian Civilization', 340-360. 

2922 Ibidem, deel iv [1939] iv, 'The Breakdowns of Civilizations', c.iii.c.2p 'The East 
Romann Empire', 320-408, citaat op 405. 

2933 Borgolte, 'Eine Generation', 483-492, aldaar 485. Zie ook idem, 'Der mifilungene 
Aufbruch',, 365-394, aldaar 385-386. 

2944 Töpfer und Autorenkollektiv, Allgemeine Geschichte, 9-11,12-20 en 56. 
2955 Cf. Laube, 'Forschungen', [1960-1970] 307-337, citaat op 312; en Engel, e.a. 'Forschun-

gen',, [1970-1980] 46-78. 
2966 N.N. 'Probleme der Feudalismusforschung', 11-64, aldaar 15. 
2977 Aldus Engel en Holtz, Deutsche Könige, 17. Deze reeks biografieën begint overigens 

mett Hendrik 1. 
2988 Epperlein, Karl der Grofie, 45-46 en 141. Volgens Verbeeck, 'Aus der Geschichte lemen', 

206-2100 voltrok zich in de DDR vanaf de jaren zeventig een stille wending naar een 
meerr nationaal georiënteerde geschiedschrijving, waarbij plaats werd ingeruimd voor 
nationalee helden. 

2999 Müller-Mertens, Regnum, 8-14. 
3000 Epperlein, Karl der Grofie, 155-156. 
3011 Calmette, Charlemagne. 
3022 Falco, 'Attualita', 533-536, aldaar 535. 
3033 Reeds tijdens de oorlog beriep Feber, 'Glorie', zich in vergeüjkbare woorden op de 

middeleeuwsee 'orde van harmonie' en 'christelijke zedenleer'. 
3044 [Rogier] Rede, ongepagineerd. Aan het begin van zijn loopbaan had Rogier samen 

mett zijn broer Vaderlandsche Kerkgeschiedenis geschreven, waarin beide schrijvers 
opmerktenn dat de kerstening van Nederland onder Karel de Grote bijna voltooid was 

(blz.9). . 
3055 Pape, 'Der Karlskult', 169 en 171. 
3066 Het gedicht - Karolus Magnus et Leo Papa - is door sommigen toegeschreven aan 

Angilbert,, lekenabt van het Centula-klooster in St. Riquier en levensgezel van Karels 
dochterr Bertha, uitgave Dümmler, Poetae Latini Aevi Carolini, 1,379, vers 504: 'Rex, 
paterr Europae, et summus Leo pastor in orbe.' 'Europa' kon in de Vroege en Volle 
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Middeleeuwenn betrekking hebben op het Karolingische rijk of op de verzameling 
vann (Latijns-)christelijke koninkrijken, cf. Erkens, 'Karolus Magnus', i, 2-9. 

3077 Segl, 'Karl der Grofie', vooral 76-81 en Pape, 'Der Karlskult', 172-180. 
3088 Wahl, Karl der Grosse, 231. 
3099 Ter Balkt, Laagïandse hymnen, 20. 

HoofdstukHoofdstuk 2 

11 Brosses, Lettres Familières, 11, 406-407. In 1741 promoveerde Brasses tot een der 
presidentenn van het Bourgondische parlement. La Curne de Sainte-Palaye was door 
Thomassinn de Mazaugues fils bij Muratori aanbevolen. In 1742 schreef Muratori 
aann Mazaugues dat hij veel belangstelling had voor Sainte-Palayes studies van de 
Provencaalsee taal en poëzie, Epistolario, x, nr. 4537. In 1740 was de Oostenrijkse 
Successieoorlogg uitgebroken, die twee jaar later zou leiden tot een Oostenrijks-
Savooisee bezetting van Modena; voor de sociaal-economische situatie in deze jaren 
Abelson,, 'Strutture'. 

22 Montesquieu, Voyages, 779-/86, cf. 785 over Muratori: 'il est simple, naif, a de 1'esprit, 
charitable,, honnête hommel 

33 In de jaren 1660-1662 bezochten deze bollandisten diverse Italiaanse steden. Zij 
verzameldenn er ongeveer veertienhonderd heiligenlevens. Henskens schreef over 
zijnn tocht langs bibliotheken, archieven en boekhandels brieven aan Bolland; Van 
Papebroekk hield een reisdagboek bij, Diarium itineris Romani anno 1660 suscepti a 
GodefridoGodefrido Henschenio et Daniele Papebrochio, auctore Papebrochio, zie Battistini, 'I 
padrii bollandist! Henschenio e Papebrochio a Bologna', 4 en Peeters, L'oeuvre des 
Bollandistes,Bollandistes, 18-21. Over een bezoek aan Modena is evenwel niets bekend. 

44 Cf. Laurin, 'Les travaux d'érudition', 231-271. 
55 Daarnaast was Muratori onder meer lid van de Accademia della Crusca, de Accademia 

Romanaa dell'Arcadia en, op voordracht van Newton, sinds 1716 van de Royal Society, 
[Muratori],, Memorie, 158. 

66 Voor Mabillon en zijn Italiaanse reis, Broglie, Mabilbn, 1,343-425 en 11,1-96; Berg* 
kamp,, Dom Jean Mabillon, 61-71; Leclercq, Mabillon, 1, 294-471. In 1687 publiceerde 
Mabillonn het eerste deel van zijn Museum Italicum, dat naast Gallicaans-liturgische 
bronnenn het Iter Italicum bevatte. In 1689 verscheen het tweede deel met vooral 
Romeinsee liturgische teksten. Voor de figuur van Mabillon zie verder Barret-Kriegel, 
LesLes historiens et la monarchie, vooral de delen 1 (Jean Mabillon) en n (La défaite de 
I'erudition).I'erudition). Leclercq, Mabillon, 11, 870-998 geeft in een appendix een incompleet 
maarr desniettemin belangrijk overzicht van Mabillons correspondentie. 

77 Zie de brieven van Magliabechi aan Leibniz, geschreven in de jaren 1695 en 1696, 
Leibniz,, Samtliche Schriften, Erste Reihe, xi, nrs. 397 en 499 en XII, nrs. 130,210 en 462. 

88 Ook Henskens en Van Papebroek hadden de Ambrosiana bezocht. Prefect was toen 
Francescoo Bernardino Ferrari; Pusterla was vice-prefect. Van een bezoek aan het 
museumm van Settala is niets bekend, zie Battistini, 'I padri bollandisti Henschenio e 
Papebrochioo a Milano'. 
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99 Mabillon, Museum Italkum, i, 10-21, citaat op 10-11. 
100 Het Giomale was in 1668 opgericht door Francesco Nazzari, professor aan de Sapien-

za.. In 1675 ontstond in de redactie een breuk, waarna twee versies het licht zagen. 
Nazzarii liet diens Giornale verschijnen tot 1679; Ciampini was tot 1680 redacteur van 
dee andere versie, die hierna tot 1683 werd geleid door F. Vettori, zie Grassi Fiorentino, 
'Ciampini',, 136-143. 

111 Mabillon, Museum Italkum, 1, 45~97. i-h.b. 60-63, 65,76 en 88-89. De relatie tussen 
Mabillonn en Schelstraete komt ook aan bod in Van Houdt, 'Emmanuel Schelstraete'. 

122 Valéry, Correspondence, 1, brief xv, Mabillon aan Magliabechi (Saint-Germain-des-
Prés,, 8 januari 1682). In deze brieveneditie zijn, althans van Italiaanse zijde, Maglia
bechii en Bacchini de onbetwiste hoofdpersonen. 

133 Mabillon, Museum Italicum, 1,156-193, aldaar 157: 'Ipse museum inambulans, & viva 
quaedamm bibliotheca'. Het was overigens kardinaal Enrico Noris die Magliabechi 
tegenoverr Michel Germain 'une bibliothèque ambulante' had genoemd, brief van 
Germainn aan Placide Porcheron (Rome, 7 augustus 1685), zie Valéry, Correspon-
dance,dance, 1, brief xlvi. 

144 Mabillon, Museum Italicum, 1, 200. 
155 Ibidem, 206-207. Eerste brief van Bacchini aan Mabillon dateert van 4 februari 

1683,, Valéry, Correspondance, deel 1, xxii. Biografische informatie over Bacchini geeft 
Momigliano,, 'Bacchini', 22-29. Overzicht van uitgegeven en onuitgegeven werken van 
dezee Italiaanse benedictijn, zie Castagna, 'Le opere'. Correspondentie tussen Muratori 
enn Bacchini begon in juni 1693, voor brieven zie Castagna, 'La corrispondenza' en 
Andreoli,, 'Il maestro', 111-112; Over beider betrekkingen: Andreoli, 'Intorno alia 
primaa opera', 25-50 en idem, 'Il maestro e il discepolo', 81-127. Maffei bepleitte 
oprichtingg van een leerstoel middeleeuwse geschiedenis aan de universiteit van 
Turijnn en publiceerde onder meer paleografische en epigrafische handboeken, cf. 
Pomian,, Collectors, 176: 'It is clear to anyone reading Verona illustrata that Maffei was 
aa medievalist.' Andere leerlingen van Bacchini waren Pietro Ercole Gherardi, lector 
Griekss aan de universiteit van Modena en vice-bibliothecaris (procustos) onder 
Muratorii Fortunate Tamburini, benedictijn en vanaf 1723 kardinaal en Camillo 
Affarosi,, monnik van de congregatie van Monte Cassino en auteur van Memorie 
IstoricheIstoriche delMonastero di S. Prospero di Reggio. Met hen voerde Muratori een levendig 
commerciumcommercium epistolare, voor Affarosi, Carteggio, 1, 40-61; voor Gherardi, ibidem, 
deell xx en Tamburini ibidem, deel XLII. 

166 Ricuperati, 'Giornali e societa', 71-164, aldaar 76. Voor Giornale di Roma, zie ibidem, 
79-89;; Bacchini's Giornale, 89-106 en Zeno's Giornale di Venezia, 122-156. 

177 Zie bijvoorbeeld Valéry, Correspondance, 11, cclxx, brief van Mabillon aan Magliabechi 
(Parijs,, 23 juni 1692), waarin hij het betreurt dat een 'honnête homme' als Bacchini 
doorr de abt van zijn klooster is gedegradeerd omdat hij in zijn Giornale kritiek had 
geleverdd op een van diens werken. 

188 Mabillon, Museum Italicum, 1, 210-213. De kroon werd overigens enkel met Hemel
vaartt getoond. 

199 Valéry, Correspondance, 111, brief ceexi, Montfaucon aan Magliabechi (Modena, 26 
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julii 1698). Voor Montfaucons motieven naar Italië af te reizen zie verder de inleiding 
opp Montfaucon, Voyage en Italië, 16-17, cf. ibidem, 51. 

200 Waarschijnlijk was het de in 1672 te Danzig geboren polyhistor Gabriel Groddeck 
diee Muratori en Montfaucon met elkaar in contact had gebracht. In een brief van 
199 juli 1697 bedankt Montfaucon Groddeck. De laatste had hem de catalogus van 
dee Ambrosiana toegestuurd. Montfaucon schreef daarop Muratori een brief met het 
verzoekk enkele teksten van Athanasius op te sturen, zie Wenck, 'Drei ungedruckte 
Briefe',, 326-328. 

211 Volgens een schriftje met persoonlijke notities, bewaard in Modena (zie [Muratori] 
Lud.Lud. Ant. Muratorii Carmina, 4), kwam Muratori op 2 februari 1695 aan in de 
Ambrosiana.. Op 6 juli 1700 verliet hij Milaan om in dienst te treden van de hertog 
vann Modena. Naast Montfaucon kreeg Muratori hier ook bezoek van de Deense 
erudiett Frederik Rostgaard, Marri, Lodovico, 65. 

222 Montfaucon, Voyage en Italië, 101-106 en idem, Diarium Italicum, caput ii, 10 en 
20.. Reeds eerder had Muratori een tekst van Athanasius aan Montfaucon toege
zonden,, zie brief van Montfaucon aan Groddeck (25 december 1697), Wenck, 'Drei 
ungedrucktee Briefe', 24-25. 

233 Montfaucon, Diarium Italicum, caput ii, 21; Muratori, Index Sanctorum Martyrum in 
Anecdota,Anecdota, 11,191-192. Muratori had van Settala toestemming gekregen om deze Index 
tee publiceren, zie Muratori, Disquisitio de Reliquiis, 194. Mabillon nam het document 
vervolgenss op in de herziene editie van zijn De cultu sanctorum ignotorum (1705), zie 
[Mabillon]] Ouvrages posthumes, 293-295, cf. 265-266. 

244 Montfaucon, Voyage en Italië, 115. Cf. Carteggio, XLVI, 201-202 (brief van Zeno aan 
Muratori,, 9 augustus 1698). 

255 Pier Caterino Zeno nam, na het vertrek van zijn broer Apostolo naar Wenen, 
dee redactie van het Giornale op zich. Hij vroeg Muratori het leven van Bacchini 
vanaff 1704 te beschrijven. Antonio Vallisnieri had Bacchini's in het Latijn opgestelde 
autobiografiee (die de periode tot 1704 omvatte en bestemd was voor het derde deel 
vann de nimmer verschenen Elogi accademici della Societa degli Spensierati di Rossano 
vann Giacinto Gimma) naar Zeno opgestuurd, Carteggio, XLVI, 425-426 (24 januari 
1722)) en 426 (14 februari 1722), cf. Battistini, 'Il "gran profitto'", 3. De Vita D. Benedicti 
BacchiniiBacchinii ab eodem conscripta verscheen in Giornale di Venezia, xxxiv (1723). Bacchini 
schreeff nog een ongepubliceerd gebleven Diario di viaggio di Montecassino (uit 1696-
1697,, naar het model van Mabillons Iter Italicum) en, eveneens onuitgegeven, Memorie 
delladella mia celleraria (1698), zie Golinelli, 'Benedetto Bacchini par lui-même\ 

266 Idem, Voyage en Italië, 110-112 en idem, Diarium Italicum, caput iii, 31. In een brief 
aann Muratori bracht Bacchini het bezoek van Montfaucon ter sprake, Castagna, 'La 
corrispondenza',, 177, nr. 16. Over Agnellus, zie ook Momigliano, 'The Origins of 
Ecclesiasticall Historiography', 132-152, aldaar 133-135. Muratori gaf in het tweede deel 
vann de RIS het Liber pontificalis van Agnellus opnieuw uit. 

277 Montfaucon, Voyage en Italië, 182-183 en idem, Diarium Italicum, caput xxvii, 404. De 
AnecdotaAnecdota Graeca werden voor de eerste maal in 1709 gepubliceerd, opnieuw in [Mu
ratori]] Opere, deel xn. De Griekse teksten gingen steeds vergezeld van een Latijnse 
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vertaling.. Muratori kreeg van Montfaucon een kopie van diens Diarium Italicum toe
gestuurd,, Epistolario, H, nr. 565 (2 januari 1703). Weer moesten Italianen, verzuchtte 
hij,, het werk aan buitenlanders overlaten, ibidem, 11, nrs. 568 (aan Fontanini) en 569 
(aann Montfaucon). Montfaucon vond overigens dat Muratori te weinig kennis van 
hett Grieks had, zie Neveu, 'Muratori', 116-117. 

288 In een brief aan Cassiodoro Montagioli onderscheidde Muratori twee stijlen: een 
eenvoudige,, heldere schrijftrant en een ingenieuze stijl. Zelf beoefende hij, naar 
eigenn zeggen, de eerste stijl, Epistolario, vu, nr. 2851 (18 augustus 1729). 

299 Introducties op Muratori (en diens mediëvisme): Bertoni, 'Lodovico'; idem, L.A. Mu-
ratori:,ratori:,  Capucci, 'L'Erudizione'; Cavazzuti, Lodovico; Cochrane, 'Muratori', cf. idem, 
'Thee transition'; Cottignoli, Alfa luce; Giarizzo, 'Alle origini'; Moos, 'Muratori'; Ni-
cassio,, 'Lodovico Antonio Muratori', 33-45; Nonis, 'Lodovico Antonio Muratori'; 
Schenetti,, La vita; Soli-Muratori, Vita; Tabacco, 'Muratori'; Titone, La storiografia, 
109-1344 en Vischi in [Muratori] Scritti inediti, 174-207. Belangrijkste studies zijn die 
vann Andreoli, Nel mondo, Bertelli, Erudizione e storm en Martino, Muratori filo-
sofe.sofe. Nuttig is verder de 'Cronobiografia Muratoriana' in Campori, Epistolario, xn, 

5879_5964.. Een overzicht van portretten van Muratori bij Fava, Iconografia, 149-175-
Muratorii wilde overigens geen portretten van zichzelf opgenomen zien in zijn boe
ken.. Zijn naam was voldoende, zie [Muratori] Memorie, 138 en ook een brief van 6 
decemberr 1747 aan Gian Maria Mazzucchelli, Epistolario, xi, nr. 5449. In autografen 
iss bij ondertekening steeds sprake van Lodovico, en niet van Ludovico (Antonio 
Muratori).. In de meeste van zijn Latijnse werken, zoals de Antiquitates, is 'auctore 
Ludovicoo A.M.' vermeld. 

300 De wetenschappelijke belangstelling voor Muratori ontstond aan het begin van 
dee twintigste eeuw met de herziene uitgave van Muratori's bronnenuitgave Rerum 
ItalkarumItalkarum Scriptores (RIS) - zit Arnaldi, 'L'Istituto'- én de editie van zijn brieven door 
Campori.. In 1952 werd het Centro di Studi Muratoriani te Modena opgericht, met 
dee Aedes Muratoriana aldaar als standplaats, zie Sorbelli, 'Verbale*. Dit Centro heeft 
diversee bundels (in de reeks Biblioteca) over Muratori gepubliceerd en coördineert de 
nieuwee editie van zijn correspondentie (Edizione Nazionak del Carteggio). Initiatief 
voorr het Centro kwam van onder meer de Deputazione di Storia Patria per Ie antiche 
Provinciee Modenesi. Onder verantwoordelijkheid van deze regionale instelling is een 
drietall bundels over Muratori (Miscellanea) uitgebracht (in 1933,1951 en 1963). Door 
dee Deputazione worden ook de Atti e Memorie (hierna afgekort als Atti Modena) 
geredigeerd.. Artikelen in het door het Centro di Studi Muratoriani uitgegeven 
bulletinn Muratoriana verschenen doorgaans ook in de Atti Modena. Giorgio Falco en 
Fiorenzoo Forti, Dal Muratori, publiceerden in 1964 een selectie uit het omvangrijke 
oeuvree van Muratori, voorzien van instructieve inleidingen. In dit werk is ook een 
bijdragee van Falco opgenomen die eerder onder de titel 'Momenti e motivi dell'opera 
muratoriana'' verscheen in de RSI, LXXXI (1959) 382-399 en werd herdrukt in idem, 
PaginePagine Sparse, 143-164. De meest complete, maar zeker niet volledige editie, is in de 
jarenn 1767-1773 in druk gegeven door Michele Bellotti, [Muratori], Opere. Van enkele 
werkenn bestaan recente edities. Een overzicht van uitgaven van Muratori's werken is te 
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vindenn in Falco en Forti, Dal Muratori, i, xxxiv-xlv. Zie ook de catalogi in Schenetti, 
LaLa vita, 158-161 en [Muratori] Scritti autobiografici, 215-246. Tommaso Sorbelli, 
BibltografiaBibltografia Muratoriana publiceerde een uitgebreide bibliografie (van edities en 
literatuur)) in 1943, met aanvullingen in 1951, idem, 'Bibliografia Muratoriana'. Het 
Muratori-archieff werd in 1902 voor vijfenveertigduizend lire aangekocht door de 
Bibliotecaa Estense, zie Ricci Zacchi, 'Dalle Biblioteca Estense'. Het wetsontwerp dat 
voorzagg in de aanschaf van het archief, tot dan in bezit van Alessandro Muratori, sprak 
vann een 'patrimonio storico veramente prezioso', zie Atti Parlamentari. Het Muratori-
archieff is verdeeld in zeven secties, te weten: sectie 1 'Studi' (filza i-iii), n 'Opere 
scientifichee eletterarie' (filza iv-vii), m 'Opere teologiche e morali' (filza viii-xiv), iv 
'Operee storiche ed erudite' (filza xv-xxxvii), v 'Documenti e notizie' (filza xxxviii-
xliv),, vi 'Vite, diplomi ed epistolario'( filza xlv-xlviii) en vu 'Corrispondenza del 
Muratori'' (overige filze). Voor een inventaris, zie Luigi Vischi, Archivio Muratoriano, 
opgenomenn als eerste deel van [Muratori] Scritti inediti di Lodovico Ant. Muratori. 
Inn het tweede deel van de Scritti inediti zijn, naast brieven, Muratori's Rudimenti 
didi filosofia morale en zijn Risposta di Lamindo Pritanio aan Querini opgenomen. 
Rondomm de nieuwe uitgave van de RIS verscheen van 1904 tot 1922 onder redactie 
vann Carducci en Fiorini het Archivio Muratoriano, met artikelen over middeleeuwse 
Italiaansee bronnen. Het eerste deel opent met Fiorini's 'Dei lavori preparatorii alia 
nuovaa edizione dei Rerum Italicarum Scriptores'. 

311 Matteo Campori heeft meer dan zesduizend bewaard gebleven brieven van Muratori 
zelff (gericht aan meer dan tweeduizend correspondenten) in 14 delen gepubliceerd. 
Dee editie is hierna aangeduid als Epistolario. Hij verzorgde ook de briefwisseling tus
senn Muratori en Leibniz, zie Corrispondenza. Voor brieven die na Campori in druk 
zijnn gegeven, zie onder meer Dupront, L.A. Muratori, 15-19. Sinds 1975 wordt een 
EdizioneEdizione Nazionak del Carteggio di L.A. Muratori uitgegeven, hierna afgekort geci
teerdd als Carteggio. Hierin zijn ook de brieven van de correspondenten opgenomen. 
Geplandd staan 46 delen, met ongeveer tweeëntwintigduizend brieven. Verschenen 
zijnn de delen 1 (Aa-Amadio M. di Venezia), 2 (Amenta-Azzi), 3 (Argelati), 4 (Arisi), 
66 (Bentivoglio d'Aragona-Bertacchini), 10, 1 (Brichieri Colombi en Domenico), 
144 (Chiappini), 20 (Gherardi), 28 (Mansi-G.E. Marmi), 32 (Orsi), 40 (Tabacco-
Tafuri),, 42 (Tamburini), 44 (Ubaldini-Vannoni), 45 (Vannucchi-Wurmbrandt) en 
466 (Zacagni-Zurlini). Een summiere beschrijving van Muratori's correspondenten is 
tee vinden in Fava, 'Correspondenti', 131-148, Valéry, Correspondance inédite, xvii-lvii 
enn Sorbelli, 'I corrispondenti'. 

322 Muratori, Informal metodo, 6-42. De tekst werd ontdekt en gepubliceerd door Vischi, 
ArchivioArchivio Muratoriano, 1-36. Vier andere autobiografische teksten in [Muratori] Scritti 
autobiografici.autobiografici. Voor brieven van Porcla, Andreoli, 'L'autobiografia', 57-82, aldaar 61-
65.. Reeds in zijn Perfetta poesia had Muratori geschreven dat het nuttig was als grote 
dichterss hun 'methode' uit de doeken deden. 

333 Bacchini had Muratori in 1695 geschreven dat Fabretti over een verzameling van 
duizendenn onuitgegeven inscripties beschikte, Castagna, 'La corrispondenza', 170, 
nr.. 8. De celestijn Fabrizio Vitellini bracht Muratori in een brief van 6 april 1698 op 
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dee hoogte dat Fabretti een publicatie voorbereidde, Carteggio, LV, 336-337- Fabretti's 
boekk was getiteld Inscriptionum antiquarum explicatio (1699). In de jaren 1739-1743 
publiceerdee Muratori alsnog een Novus Thesaurus veterum inscriptionum. 

344 Epistolario, 1, nr. 176 (brief van 26 december 1696). 
355 Muratori, De primis Christianorum ecclesiis. Het opstel werd postuum uitgegeven 

doorr Bellotti, Opere, xn, 32-67. De verhandeling was opgedragen aan de Bolognese 
aartsdiakenn Anton Francesco Marsigli. Deze beval Muratori aan als bibliothecaris 
vann de Ambrosiana bij graaf Carlo Borromeo, hierover Vischi, 'Come L. A. Muratori'. 

366 Aan Tori schreef Muratori dat de indeling van de bibliotheek en de toestand van 
dee geschriften in de Ambrosiana veel te wensen overlieten, Epistolario, 1, nr. 48. Hij 
hadd zich verplicht elke drie jaar een boek te publiceren, zie zijn schrijven aan Tori, 
ibidem,, i, nr. 52. 

377 Ibidem, 1, nr. 99 (brief van 4 januari 1696). 
388 Muratori zocht een titel die ook voor de overige delen geschikt was. Omdat hem 

geenn Latijnse term te binnen wilde schieten, had hij voor het Griekse 'anekdota' 
(onuitgegevenn zaken) geopteerd, zie zijn brief van 16 januari 1697 aan Arisi, Episto-
lario,lario, 1, nr. 182. Bacchini besprak het eerste deel lovend in zijn Giornak, Andreoli, 
'Intornoo alia prima opera', 25. Zie ook Bacchini's brieven aan Muratori, Castagna, 'La 
corrispondenza',, nrs. 10,11,12 en 13. Ook in buitenlandse periodieken werd het werk 
goedd ontvangen, zoals in het Jburnal des Scavans en de Acta Eruditorum, Andreoli, 
'Traa Bologna' 129-141, hier 130 en Marri, Lodovico, 90-91. Sinds 1697 was Muratori 
Italiaanss correspondent van Otto Menckes Acta Eruditorum, zie Laeven, The Acta 
Eruditorum',Eruditorum', 182. Onder diens zoon Johann Burchard en kleinzoon Friedrich Otto 
werdenn veel van Muratori's werken besproken in de Acta. Voor brieven tussen Mura
torii en de Menckes, zie Marri, Lodovico, 117-138. Voor beoordelingen van Muratori's 
werkk in de Mémoires de Trévoux, Acta eruditorum en het Journal des Scavans, zie 
Dupront,, L.A. Muratori, vooral 2-5 en 34~37-

399 Epistolario, 1, nr. 129, brief aan Magliabechi, 23 mei 1696, waarin Muratori hem vraagt 
naa te gaan of de gedichten eerder zijn gepubliceerd. 

400 Leone, 'Le scoperte', 187-189. 
411 Hiervoor Verschaffel, 'De dissertatie'. 
422 De vijftiende dissertatie was getiteld De Anno, quo ss. Protasii ac Gervasii corpora per 

S.S. Amhrosium fuere inventa (Anecdota, 1,171-177» over het doopjaar van Augustinus, 
177).. Voor de context van dit opstel zie brief aan Giuseppe Antonio Sassi, zijn opvolger 
aann de Ambrosiana, Epistolario, 11, nr. 720; het appendix ging over De antiquo iure 
MetropolitaeMetropolitae Mediolanensis in Episcopum Ticinensem {Anecdota, 1,221 e.v.), waarover 
hijj Magliabechi al in 1695 had geschreven, Epistolario, 1, nr. 77. 

433 Bacchini spoorde hem aan af te rekenen met deze mythe, Castagna, 'La corrispon
denza',, 178-179, nrs. 17 en 18. 

444 Hierbij ontving hij informatie van de Duitse heraldicus en genealoog J.W. Imhof, zie 
Sorbelli,, 'Muratori, Himhof, Leibnitz', 195 (brief van 30 oktober 1696). 

455 Vanuit Brescia kreeg hij een brief van de verzamelaar Giulio Antonio Averoldi, 
waarinn deze hem schreef dat hij nimmer munten van de Langobardische koningen 
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hadd gezien waarop hun kroon duidelijk stond afgebeeld, Carteggio, n, 383-384 (brief 
vann 3 augustus 1698). Cf. verzoek om Langobardische munten aan Ciampini, in een 
brieff aan Magliabechi, Epistolario, 1, nr. 296 (25 juni 1698). 

466 Apostolo Zeno had beide geleerden met elkaar in contact gebracht, Carteggio, XLVI, 
207-2088 (brief van Zeno aan Muratori, 21 maart 1699). In 1704 leverde Fontanini 
kritiekk op de aanduiding 'riforma' in Muratori's Delia perfetta poesia italiana. Van 
17088 tot 1720 waren beiden betrokken in de controverse rond Comacchio. Contra 
Muratori'ss De ingeniorum moderatione in religionis negotio (1714) schreef Fontanini 
zijnn 'Kritische kanttekeningen', die Muratori op zijn beurt van repliek voorzag, 
ziee Muratori, Osservazioni critiche in Opere, x-2, 1-66. Over censuur in dezen, 
Epistolario,Epistolario, 111, nr. 978 (1709). In 1717 publiceerde Fontanini zijn Dissertatio de corona 
ferreaferrea Langobardorum. Hierop reageerde Muratori met zijn Epistola Joanni Burchardo 
MenckenioMenckenio in: Opere, xi-3, 371-376 (gepubliceerd in de Acta Eruditorum [1717] en in 
dee Thesaurus Antiquitatum et Historiarum Italiae van Graevius [1722]). In de jaren 
hiernaa wist Fontanini het imprimatur van Muratori's Delia carita cristiana tegen te 
houden,, zie Epistolario, 1873-1875 (brief van 8 oktober 1720). Het werk zou pas in 1723 
verschijnen.. Vijfjaar later gaf Fontanini een verhandeling in druk, waarin hij de te 
Paviaa gevonden stoffelijke resten, anders dan Muratori, toeschreef aan Augustinus. 
Eenn laatste polemiek ontstond naar aanleiding van Muratori's Vita van de Modenese 
letterkundigee Lodovico Castelvetro (in: Muratori, Opere varie critiche di Lodovico 
Castelvetro),Castelvetro), die veroordeeld was door de inquisitie. In de tweede editie van zijn 
EloquenzaEloquenza italiana (1736) schreef Fontanini dat Muratori een verdediger van deze 
ketterr was. Voor de felle reactie van Muratori op deze beschuldiging, zie zijn Primo 
esameesame in: Falco en Forti, Dal Muratori, \, 800-804, en een schrijven aan de curie, 
Epistolario,Epistolario, vu, nr. 3813. Apostolo Zeno en Cristoforo Zane moedigden hem aan tot 
hett schrijven van dit Primo esame, Carteggio, XLVI, 402-403 (brief van Zeno, 27 maart 
1737)) en 110-111 (brief van Zane, maart 1737). 

477 Muratori, Commentarius de Corona Ferrea in: Anecdota, 11,267-358 (ook in: Opere, xi, 
3,255-367).. In een ongepubliceerd gebleven opstel dat bestemd was voor het tweede 
deell van de Antichita Estensi ed Italiane herhaalde hij zijn opvatting, Burlini Calapaj, 
'Lee Antiquitates', 9-10. In deel xiv van de RIS kwam Muratori, bij de editie van de 
kroniekk van Matteo Villani, nogmaals terug op de kwestie. Fontanini had op basis van 
eenn vermelding van 'santa Corona del ferro' bij Villani geconcludeerd dat de ijzeren 
kroonn wel degelijk een spijker van het Kruis bevatte. Muratori had in het handschrift 
echterr gelezen dat er sprake was van 'seconda [en dus niet: santa] Corona'. Sedert 
Ottoo 1 lieten de keizers zich driemaal kronen, te weten te Aken, te Milaan of Monza 
(mett de tweede kroon), en te Rome. De betreffende passage in de kroniek van Villani 
iss gepubliceerd door Falco en Forti, Dal Muratori, 1, 545-553. Domenico Vandelli 
schreeff hem in een brief van 23 februari 1726 dat de afkorting $ elders bij Villani wel 
degelijkk als seconda moest worden gelezen, Carteggio, XLIV, 362-364. Cf. brief van 14 
meii 1728 aan Anton Francesco Marmi, Carteggio, 436. 

488 Cochrane, 'The Settecento Medievalists', 47. 
499 Epistolario, 1, nr. 132. 
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500 Ibidem, 1, nr. 148. Muratori correspondeerde nog lang na de uitgave van het eerste 
deell van de Anecdota met Cuper over de gedichten van Paulinus, ibidem, rv, nrs. 1288 
(1712)) en 1412 (1714). Tot nu toe ontbreekt - anders dan in bijvoorbeeld Duitsland en 
Oostenrijkk - een studie over Muratori en de Nederlanden, waarin onder meer zijn 
verhoudingg tot Erasmus en Spinoza, zijn waardering voor de bollandisten, corres
pondentiee met geleerden als Cuper en Burman en zijn betrekking met Nederlandse 
boekhandelaren,, waaronder Pieter van de Aa, verhelderd zouden kunnen worden. 

511 Valéry, Correspondance, m, brief cccxii. 
522 Muratori, Intorno al metodo, 18. Van de Anecdota verschenen in 1713 de delen 3 (met 

onderr meer teksten van Tertullianus en Aenea Silvio Piccolomini, alsmede een boek 
overr tijdrekenkunde) en 4 (met een supplement op de geschiedenis van Johannes de 
Cermenate). . 

533 Valéry, Correspondance, 1, brief xi, Magliabechi aan Mabillon (Florence, 30 augustus 
1681). . 

544 Van Papebroek, Propylaeum Antiquarium, xxx: 'in toto Francorum regno nullam 
omninoo chartam sinceram ac genuinam reperiens ante Regnum primi Dagoberti.' 

555 Zie de inleiding op Mabillon, De Re Diplomatica Hbri vi. 
566 Brief van 25 mei 1679, geciteerd door Broglie, Mabillon, 1,108. 
577 [Mabillon] Ouvrages posthumes, 1, 459-460, brief van 20 juli 1683. Over het me

ningsverschill tussen Van Papebroek en Mabillon, zie onder anderen Knowles, Great 
HistoricalHistorical Enterprises, 46-47. 

588 Bergkamp, Dom Jean Mabillon, 88-89. In de Acta Sanctorum had Van Papebroek het 
levenn van de heilige Albertus, Latijns patriarch van Jeruzalem, gepubliceerd. Van hem 
ontvingenn de karmelieten hun regel. De historische rol van Albertus paste evenwel 
slechtt in de traditie, die de oorsprong van de orde toeschreef aan de profeet Elia. 
Dee provinciaal van de Belgische karmelieten, Sébastien de Saint-Paul, schreef een 
rekwisitoirr waarin hij het gehele werk van Van Papebroek in diskrediet bracht. In 1695 
veroordeeldee de Spaanse inquisitie alle delen van de Acta Sanctorum waarin zijn naam 
stondd vermeld, zie voor deze kwestie Peeters, L'oeuvre des Bollandistes, 24-29. Van 
Papebroekk had reeds in het tweede boek van zijn Propylaeum over de Voorgewende 
oudheidd van zekere karmelietenconventen' geschreven. In Italië speelde de kwestie 
reedss vanaf deze tijd, zie Battistini, 'Antonio Magliabechi', 148-156. In 1700 plaatste 
Romee Van Papeboeks Propylaeum op de Index. Nog in 1739 schreef Muratori aan 
Gabrielee Rossi dat wat hem betreft geen onderscheid bestond tussen karmelieten die 
dee oprichting van hun orde toeschreven aan Elia, en vorsten die beweerden af te 
stammenn van Romeinen en Trojanen, Epistolario, ix, nr. 4040. 

599 Bacchini verdedigde Van Papebroek in zijn Giornale, Gaiffier, 'Lettres de Bollandistes', 
129-130,, n. 9; Bertelli, Erudizione e storia, 71; Capucci, 'L'Erudizione', 372 en Tassi, 
'Laa corrispondenza', 123-132. Bacchini kon telkens putten uit de fragmenten van 
dee Responsio (de apologie van Van Papebroek, die uiteindelijk 900 pagina's zou 
omvatten)) die de jezuïet hem toestuurde. De briefwisseling tussen Bacchini en 
Vann Papebroek (in de jaren 1693,1696-1698 en 1700) is gepubliceerd door Tassi, 
'Laa corrispondenza', 132-149. Voor de steun van Magliabechi aan Van Papebroek, 
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ziee brieven 48 (8 december 1693) en 51 (28 januari 1696) in Battistini, 'Antonio 
Magliabechi'.. Voor Muratori, zie zijn in 1696 en 1698-1699 aan Magliabechi en aan de 
inn Groningen geboren bollandist Conrad Janninck geschreven brieven, Epistolario, 1, 
nrs.. 104 (1696), 166, 259 (1698), 262, 269, 286, 289, 292, 315 en ibidem, 11, nrs. 316, 
317,322,334,431,4900 en 650. Muratori spreekt zijn bewondering uit voor de Acta en 
Vann Papebroeks Apologia (wellicht diens Responsio). Uit de brief aan Janninck blijkt 
tevenss dat deze op doorreis naar Rome Muratori tevergeefs in Milaan had opgezocht. 

600 Muratori, Antiquitates, 111, dissertaties xxxiv en xxxv, 3-4 en 85-86. 
611 Mabillon, Traite, 11,33-51. 
622 Epistolario, ix, nr. 4314. 
633 Het dossier [Eusebii Romani ad Theophilutn Galium] Epistola de cultu sanctorum 

ignotorumignotorum is te vinden in [Mabillon] Ouvrages posthumes, 1, 209-364. Op 209-301 
iss de herziene editie van 1705 afgedrukt, zie vooral hoofdstuk xii: 'Regulae quatuor 
circaa cultum sanctorum servandae'. 

644 Bijvoorbeeld door Leandro Colloredo, beheerder van de Biblioteca Vallicelliana te 
Rome,, die Mabillon tijdens zijn Italiaanse reis had leren kennen. Na publicatie 
verdedigdee Colloredo overigens het traktaat. Brief van Mabillon (2 januari 1696) en 
antwoordd van Colloredo (29 augustus 1696) in Ouvrages posthumes, 1,304-307. 

655 Over De cultu sanctorum ignotorum zie verder Brogue, Mabillon, 11,218-241; Leclercq, 
Mabillon,Mabillon, 11, 712-750 en Bergkamp, Dom Jean Mabillon, 85-98. 

666 Valéry, Correspondance, m, brief cccxiii (Mabiilon aan Bacchini, 15 augustus 1698). 
Hett exemplaar bestemd voor Magliabechi kwam niet aan, zodat later een nieuw 
exemplaarr werd opgestuurd, ibidem, rn, cccxx, Montfaucon aan Magliabechi, 7 
oktoberr 1698. 

6767 Zo ook Burlini Calapaj, Devozioni, 28-31. 
688 Reeds in 1695 had Muratori zich bekommerd om de authenticiteit van relieken. 

Inn dat jaar waren te Pavia stoffelijke resten gevonden, die onmiddellijk werden 
toegeschrevenn aan Augustinus. Muratori was van mening dat niets kon worden 
bewezen.. Dientengevolge deed men er beter aan de zaak te laten rusten, zie brief aan 
Magliabechii van 29 november 1695, Battistini, Antonio Magliabechi', nr. 50; zie ook 
tweee andere brieven aan Magliabechi, Epistolario, 1, nrs. 89 en 99. In 1728 schreef 
Fontaninii een verhandeling waarin hij de stoffelijke resten opnieuw toeschreef aan 
Augustinus.. De bisschop van Pavia stelde hetzelfde jaar nog de authenticiteit van 
dee resten vast, hetgeen door Benedictus xm werd bevestigd. Muratori reageerde 
tweee jaar later met zijn anoniem gepubliceerde Motivi di credere in: Opere, x-2, 67-
188. . 

699 Te midden van de kerkschatten van Monza bevinden zich ook zilveren ampullen 
mett etiketten waarop de namen van heiligen staan geschreven die ook in de cata
loguss voorkomen. Etiketten en catalogus zijn door eenzelfde hand geschreven. De 
ampullen,, oorspronkelijk gemaakt in Palestina, waren gevuld met oliën van martela
ren.. Wellicht heeft Johannes de ampullen - geschenken van Gregorius de Grote aan 
Theodelindee - meegenomen naar Monza, zie Cabrol en Leclercq, Dictionnaire, 1 -2, 
s.v.. 'ampoule' (kol. 1737-1747) en deel xi, s.v. 'Monza', 2749-2761. 
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700 In Delia regolata divozione schreef Muratori de oliën toe aan de vochtigheid in de 
catacomben,, Fasoli, La vita, 147. 

711 Muratori, Disquisitio de Reliquiis in Anecdota, 11, 193-203 en in Opere, xi-3, 160-
170,, citaat op respectievelijk 200 en 166-167. De Disquisitio was opgedragen aan de 
bollandistt Conrad Janninck. In het slotwoord spreekt Muratori in naam van alle 
'cultoress veritatis' de hoop uit dat Van Papebroek en Janninck (op dat moment 
achtervolgdd door de inquisitie) hun werk mogen voortzetten. 

722 'Anche il Sacro Concilio di Trento raccomanda forte di levare gli abusi e gli eccessi,' 
schreeff Muratori in Delia regolata divozione, cf. Pellegrino, 'La riforma', 333-343, 
aldaarr 333. 

733 Hazard, Crisis, 123. 
744 Epistolario, 11, nr. 598 (15 november 1703) aan G.A. Mezzabarba, zoon van Francesco. 
755 Muratori, Intorno al metodo, 21. Gedurende de Franse bezetting (1702-1707) was 

Muratorii 'koninklijk' bibliothecaris. 
766 Hazard, De crisis, 71-91. 
7777 De topos van het 'ingeslapen Italië' zou Muratori zijn leven lang blijven herhalen. 

Voorr de periode 1722-1745, zie de verwijzingen in Raimondi, 'I Padri Maurini', 450-
451. . 

788 Muratori, De Graecae linguae, 1-31. Het geschrift, voor het eerst in 1771 gepubliceerd, 
geeftt een gesprek weer tussen markies Giovanni Rangoni, markies Giovan Gioseffo 
Orsii en Muratori zelf. 

799 Muratori publiceerde de brochure, geschreven in 1702-1703, onder het pseudo
niemm Lamindo Pritanio, anagram van Antonio Lampridi. Als lid van de Accade-
miaa deU'Arcadia en in zijn correspondentie met de Venetiaanse filosoof Bernardo 
Trevisan,, die de druk van het pamflet verzorgde, noemde hij zich Antonio Lam
pridi,, cf. Muratori, Intorno al metodo, 23 en Soli-Muratori, Vita, 22-23. 'Lamindo' en 
'Lampridi'' beginnen beide met de letters L(odovico) A(ntonio) M(uratori). Na de 
eerstee druk (antedatering: 1703) werd het manifest op verzoek van de auteur herdrukt 
inn de Delle riflessioni sopra il  buon gusto (1708). I primi disegni zijn opgenomen in 
[Muratori]] Opere, vin, 1-35. 

800 Cf. Andreoli, 'Di alcune relazioni', 638. Bacchini's commentaar is gepubliceerd door 
Sorbelli,, 'Benedetto Bacchim', 93-98. 

811 Een vroege vermelding van de vaderland-topos, Epistolario, 11, nr. 453 (brief van 24 
maartt 1701 aan G A Mezzabarba). 

822 Andreoli, 'L'idea', 173-178 en Ferrone, The Intellectual Roots, 89-92. 
833 Muratori, I primi disegni, citaten op 17 en 23. 
844 Epistolario, 11, nr. 675. Het betrof waarschijnlijk een openbare brief van 1704. Fran

cescoo Bianchini was polyhistor bij uitstek. Enerzijds frequenteerde hij de Accademia 
fisico-matematicafisico-matematica van Ciampini, liet hij de meridiaan in de S. Maria degli Angeli 
tee Rome construeren en werd hij door Newton voorgedragen als lid van de Royal 
Society,, anderzijds schreef hij een 'istoria universale', verrichtte hij de eerste systema
tischee opgravingen op de Palatijn (Palazzo dei Cesari) en liet hij het Liber pontificalis 
herdrukken,, zie Rotta, 'Bianchini', x, 187-194. 
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855 Vecchi, 'La nuova accademia', 39-72, aldaar 55-61. 
866 Brief van Bianchini, d.d. 7 februari 1705 in: [Muratori] Opere, 1, appendix iii, 232-

236.. Muratori schreef nog als Lamindo Pritanio een Lettera apologetica aan de 
geletterdenn van Italië. Hierin betoogde hij, klaarblijkelijk als reactie op Bianchini, 
datt de Republiek der Letteren juist een bijdrage leverde aan de christelijke filosofie, 
ziee [Muratori] Opere, 1, appendix vi, 240-247. 

877 Quondam, 'L'Istituzione Arcadia', 393-395. De curie zag de Republiek als concurrent 
vann de Accademia dell'Arcadia, een genootschap dat sterk onder Romeinse invloed 
stond. . 

888 Vecchi, 'La nuova accademia', 62-70. Anders: Monaco, 'I rapporti', 57-100, aldaar 84. 
899 Muratori, Lettera esortatoria in: [Muratori] Opere, 1, appendix vii. Ook deze brief 

stondd op naam van Lamindo Pritanio. 
900 Mabillon in zijn Traite; Bacchini in zijn autobiografie, Andreoli, 'Il maestro', 93. 

Muratorii deelde ook Bacchini's kritiek op pyrronisme en de Querelle, ibidem, 81-127. 
911 Muratori, Lettera esortatoria, 248—266, citaten op 248,249 en 253. 
922 Nadat de invloed van de Ouden door de verkiezing van Racine en Boileau in de 

Académiee Franchise was toegenomen, liet Perrault in de jaren 1688-1697 zijn Parallèles 
desdes Anciens etdesModerneswerschijnen, waarin hij de superioriteit van de Modernen 
-- de eeuw van Lodewijk xiv - demonstreerde. 

933 Alberti, Over de schilderkunst, 61. 
944 Cf. Buck, Die 'Querelle', aldaar 19-24 en Fumaroli, 'Les abeilles', 7-218, aldaar 52-76. 

Volgenss Fumaroli, ibidem, 26 was de aanleiding voor de Querelle in Frankrijk vooral 
dee vraag hoe men de Zonnekoning het best kon prijzen. In Italië was daarentegen 
voorall de 'libertas philosophandi' in het geding. 

955 Muratori, Lettera esortatoria, 254. 
966 Muratori, Delia perfetta poesia italiana in Opere, ix, 1-2. Het boek, geschreven in 

1702-1703,, verscheen in 1706 in twee delen. 
977 Voor Dante zie diens Pleidooi, met name inleiding, 14-22; voor Muratori, zie Andreoli, 

'Ill Muratori' en het vervolg 'Voci italiane'. 
988 Muratori, Delia perfetta poesia italiana, 41. Cf. Puppo, 'L'illuminismo', 243-253. 
999 In 1711 publiceerde Muratori Le rime di Francesco Petrarca riscontrate coi testi a penna 

delledelle Libreria Estense, vermeerderd met Osservazioni van onder anderen Alessandro 
Tassonii en Muratori zelf. 

1000 Muratori, Delia perfetta poesia italiana, 6-32 (boek i, 3) en 32-46 (i, 4). Citaten 
opp 17 en 23. Voor Marino, zie ook 382-383. Muratori gaf een jaar na de dood van 
Maggii (1630-1699) diens Rime uit. Ter inleiding schreef hij een Vita di Carlo Maria 
Maggi.Maggi. Het was het eerste geschrift waarin hij zich voorstander betoonde van een 
hervormingg van de Italiaanse poëzie, Falco en Forti, Dal Muratori, 1, 54. In de Vite 
deglidegli Arcadi illustri  (1708) werd de Vita van Maggi nogmaals afgedrukt, naast de 
eveneenss door Muratori geschreven biografie van Lemene. 

1011 Andreoli, 'Un "parere" inedito', 13. 
1022 Muratori, Delia perfetta poesia italiana, 38: 'la neccesita di quella Perfezione e Riforma 

ch'ioo prendo a descrivere.' Aanvankelijk had hij het woord 'hervorming' in de titel 
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willenn opnemen, cf. Carteggio, XLVI, 239-240 (aan Apostolo Zeno, 15 juli 1701): 'Vorrei 
mostraree il buon gusto della poesia italiana, e forse giungeró ad intitolar la fatica 
conn un superbo nome, cioè La riforma della poesia italiana o altro simile.' Maar 
Fontanini,, aan wie hij het manuscript ter beoordeling had voorgelegd, verwierp 
dee uitdrukking vanwege de protestantse connotatie. Bovendien moest het volgens 
Fontaninii niet om een hervorming der letteren gaan, maar om een restauratie van 
dee traditie. Muratori nam de door Fontanini voorgestelde titel over, zie Boccolari, 
'Muratori'.. Tegen Bouhours hadden Giovan Gioseffo Orsi, wiens vita door Muratori 
zouu worden geschreven, en Girolamo Baruffaldi reeds een pamflet geschreven. 

1033 Muratori, DeUa perfetta poesia italiana, 3-6 (1,2). 
1044 Ibidem, 95-104 (i, 11) hier 102. In 1711 verscheen in Frankrijk een nieuwe vertaling van 

dee Ilias, gemaakt door Anne Lefèvre, echtgenote van André Dacier. Zij verdedigde 
hierr Boileau die de critici van Homerus had aangevallen. Dit was het moment waarop 
inn Frankrijk een tweede Querelle in Frankrijk uitbrak. 

1055 Cf. Forti, L.A. Muratori, 13. 
1066 Muratori, Della perfetta poesia italiana, vooral 124-153 (1,14) en 153-166 (1,15) over 

'fantasia';; 167-175 U> 16) over 'intelletto'; 377-396 (11, 9) over 'affetti' en 396-408 
(11,10)) over 'giudizio'. Ruschioni, 'Precorrimenti', m-136 spreekt over Muratori als 
voorloperr van de Romantiek. 

1077 Muratori, Della perfetta poesia italiana, 34-35. 
1088 Ibidem, 59. 
1099 Ibidem, 91-95. 
1100 Muratori, Delle riflessioni sopra il  buon gusto. Reeds in zijn jeugdjaren hield Muratori 

eenn lezing getiteld 'Dialogo del buon gusto sopra la maniera di comporre a concetti 
ee sentimenti', Sorbelli, Lud. Ant. Muratorii Carmina, 6. Het tweede deel van de 
Riflessioni,Riflessioni, in 1715 voor het eerst gedrukt, was al in 1708 gereed. 

1111 In de achttiende en negentiende eeuw zou het begrip uitgangspunt zijn voor de 
common-sense-beweging,, cf. Pflug, 'Die Entwicklung', 457. 

1122 Cf. Forti, 'A tre secoli', 67-82, aldaar 71. 
1133 Muratori, Deüe riflessioni sopra il  buon gusto, vooral 70-80 (boek r, 3) over 'volonta'; 

80-933 (i> 4) en 93-105 (i, 5) over 'intelletto'; 125-135 (1, 8) over 'memoria'. Citaten op 
125. . 

1144 Ibidem, vooral 93-105 (1,5) en 207-216 (11,4). 
1155 Ibidem, 210-211 en 302-303. Cf. Nonis, 'Lodovico Antonio Muratori', aldaar 299. 
1166 Muratori, Delle riflessioni sopra il  buon gusto, 119-120,212-213 en 313-317. In zijn aan

dachtt voor stijl en het 'waarachtige' stond Muratori in de traditie van de zeventiende-
eeuwsee trattatisti als bijvoorbeeld Agostino Mascardi, cf. Bertelli, 'Erudizione e crisi 
religiosa',, 152-157 - al schreef Muratori in onderscheid met de trattatisti in een een
voudigerr stijl. 

1177 Muratori, Delle riflessioni sopra il  buon gusto, 125-135 (1,8); 207-216 (n, 4) en 313-324 
(11,13). . 

1188 Ibidem, 181-182 en 323. Citaat op 181. 
1199 Vicini, 'Note', 17. 
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1200 'In "Raynaldi ducis nuptias". Epigrammatis graeci versio'. [Muratori] Lud. Ant. 
MuratoriiMuratorii  Carmina, 59. Over het huwelijk, gesloten 'secondo i riti della santa Chiesa 
Romana',, zie Muratori, Annali, xi, 325. Onder Johan Frederik had Leibniz een 
aanstellingg als historiograaf aan het hof van Hannover verworven. Muratori leefde 
onderr de Modenese hertogen Francesco 11 (1662-1694), Rinaldo 1 (1694-1737) en 
Francescoo 111 (1737-1780). 

1211 Leibniz, Samtliche Schriften, Erste Reihe, v, nr. 271 (brief van 20/30 december 1689). 
Dee hertog beloofde hem alle medewerking ten behoeve van zijn 'dessein historique'. 

1222 Leibniz, Samtliche Schriften, Erste Reihe, v, nrs. 282 (aan Magliabechi, 13 januai 1690) 
enn nr. 316 (aan Bacchini, 23 maart 1690; Leibniz merkt op dat hij Bacchini te Parma 
heeftt bezocht). Voor brief van Leibniz aan Mabillon (Hannover 21 december 1691) zie 
[Mabillon]] Ouvrages posthumes, 1,492-494. Leibniz vraagt Mabillon om informatie 
overr markies Azzo. Over de grand tour van Leibniz, zie Robinet, 'Le voyage', 1-29 en 
idem,, G. W. Leibniz Iter Italicum. 

1233 'Overtuigender dan alle schrijvers voor hem,' schreef Muratori later in de inleiding 
vann zijn Delle Antichita Estensi ed Italiane, xxi-xxii. Voor het opstel van Leibniz, 
ziee zijn Opera omnia, iv, 2, 80-85. Bacchini recenseerde het werk in zijn Giornale. 
Uitt een schrijven aan hertog Ernst Augustus - broer en troonopvolger van Johan 
Frederik,, en eerste keurvorst van Hannover - blijkt dat Leibniz zeker al in 1684 
wass begonnen met zijn onderzoek naar de oorsprong van het Huis Brunswijk, zie 
Leibniz,, Samtliche Schriften, Erste Reihe, iv, nr. 173, 221-225. De opdracht - voor 
watt de Annates Imperii Occidentis Brunsvicenses zouden worden - verwierf hij in 
1685,, Scheel, 'Leibniz', 82-101, aldaar 86. Na een bezoek aan de abdij Vangadizza 
schreeff Leibniz aan Camillo Marchesini (24 februari 1690): 'et maintenant j'ai la 
veritablee connexion des deux Sérinissimes branches, savoir de celle d'Allemagne et 
cellee d'Italie, parfaitement éclaircie', Robinet, G.W. Leibniz Iter Italicum, 386. 

1244 Bijvoorbeeld Leibniz, Samtliche Schriften, Erste Reihe, v, nr. 290 (brief van 24 januari 
// 3 februari 1690). Hertogin Sophia van de Palts, kleindochter van Jacobus 1 van 
Engeland,, was gehuwd met Ernst Augustus. Hun beider zoon George werd in 1714 
koningg van Engeland. 

1255 Corrispondenza, nr. i. Leibniz was deze jaren druk doende met de voorbereiding 
vann zijn postuum door Pertz gepubliceerde Annates Imperii Occidentis Brunsvicenses 
enn met de Scriptores rerum Brunsvicensium, een bronnenverzameling betreffende de 
geschiedeniss van Nedersaksen en het Huis Brunswijk, die hij tussen 1707 en 1711 in 
driee banden zou publiceren. 

1266 Cf. Muratori, Intorno al metodo, 20. Via correspondentie met de Neurenbergse 
geleerdee Jakob Wilhelm Imhof, die materiaal verzamelde over allerlei vorstenhuizen 
(ookk over het Huis Este), had Muratori in zijn Milanese jaren werk van Leibniz 
Ierenn kennen, zie Busino en Dufour, 'Quattordici lettere', brief v (1697); cf. Sorbelli, 
'Muratori,, Imhof, Leibnitz'. 

1277 Brief van Muratori aan Giovanni Francesco Bergomi, minister van hertog Rinaldo 
(100 maart 1700), Epistolario, 11, nr. 371. 

1288 Andreoli, 'Ritorno', 231-240. Bacchini had in zijn geschiedenis van de benedictijner-
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abdijj van Polirone (in een ongepubliceerd gebleven zesde hoofdstuk) reeds over de 
oorsprongg van het Huis Este geschreven. Het boek ging verder nauwelijks over de 
dynastie,, en om die reden was - volgens een hypothese van Golinelli, 'Benedetto 
Bacchini',, 129-151, aldaar 150-151 - Muratori een betrouwbaarder kandidaat om de 
oudee rechten van het Huis Este te verdedigen. 

1299 De controverse was overigens niet nieuw. Rond het midden van de zeventiende 
eeuww was reeds een Ristretto delïe ragioni delta Ser.ma Casa d'Este contro la Camera 
Apostolica,Apostolica, per il  diritto sopra Ferrara e Comacchio verschenen. Hierop was een 
Romeinsee reactie gekomen, getiteld Defensio sanctae Sedis Apostolicae. De vallei 
brachtt jaarlijks vijfduizend scudi d'oro op. In 1744 kreeg de Este-familie, dankzij 
hett huwelijk van Ercole, zoon van hertog Francesco in, met de erfgename van 
hett hertogdom Massa de Garfagnana in handen, een corridor die Modena met 
dee Ligurische/Tyrrheense Zee verbond. Voor de controverse Comacchio, zie Soli-
Muratori,, Vita, 78-85, Bellini, Comacchio, Sandri, 'La questione di Comacchio' en 
Viola,, 'Echi comacchiesi', 15-54. 

1300 Muratori, Osservazioni sopra una lettera, 3-4. Muratori's reactie werd overigens 
anoniemm in druk gegeven. 

1311 Ibidem, vooral 6-16; 37-44 en 101. Over keizerlijke soevereiniteit zie ook Scritti 
inediti,inediti, 11, 60-63. 

1322 Epistolario, m, nr. 1006 (brief van 12 november 1709). Cf. ibidem, m, nr. 1082. 
1333 Ibidem, m, nr. 1024 (brief van 16 januari 1710). Montfaucon had de abt van Cluny 

echterr geschreven: 'Ik twijfel er niet aan dat hij ze wil gebruiken om de aanspraken 
vann de hertog van Modena op bepaalde gebieden in Italië te ondersteunen', geciteerd 
inn Neveu, 'Muratori', 166, n. 94. 

1344 Voor een overzicht van geschriften, waarbij ookanderen (onder wie Lorenzo Zaccagni 
enn Leibniz) betrokken waren, zie Bertelli, Erudizione e storia, appendix i, 468-482. In 
17144 schreef Muratori nog Ragioni detia serenissima casa d'Este sopra Ferrara. 

1355 Muratori's Piena Esposizione bevat een 'Tavola Cronologica' (vii-xxxiii) en een 'Ap-
pendicee d'Investiture, e d'altri Document!, spettanti alia controversia di Comacchio' 
(357-409). . 

1366 Muratori, De tngeniorum moderatione in religionis negotio (ook in Opere, x-i). In 
Duitsee vertaling: Von der Mitfligung der Denkungsart in Absicht auf Religion-Sachen 
enn Von den Grenzen der Vernunft in Religionssachen. Cf. Montesquieu, Voyages, 
785;; De la Moderation sur les Disputes de la Religion. Het boek - op naam van 
Lamindoo Pritanio, geschreven in de jaren 1707-1710 en in 1714 openbaar gemaakt 
-- was een reactie op een heruitgave van de werken van Augustinus door Jean 
Lee Clerc. In een Appendix augustiniana had deze kritiek geleverd op onder meer 
Augustinus'' genadebegrip. In het derde boek van zijn De ingeniorum moderatione gaf 
Muratorii een verdediging van Augustinus' gedachtegoed. In de eerste twee boeken 
maaktee hij in meer algemene zin methodische opmerkingen. Voor theologische 
contextt Vecchi, Vopera religiosa, 109-138, cf. Bertelli, bespreking van L'opera religiosa, 
waarinn deze twijfelt aan de these van Vecchi dat Muratori molinistische sympathieën 
had. . 
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1377 Muratori ging dus niet zover als Jean Leclerc die lezing en interpretatie van de bijbel 
wildee onttrekken aan de theologie en onderwerpen aan de 'ars critica', cf. Grell, 
L'histoire,L'histoire, 54-55. 

1388 Muratori, De ingeniorum moderatione, 1,16, blz. 120-127, citaat op 124. De opvatting 
vann Andreoli, 'Il maestro', 120 dat het tumult rond De ingeniorum moderatione heeft 
bijgedragenn aan Muratori's keuze de kerkelijke en religieuze geschiedenis vaarwel te 
zeggen,, is weinig waarschijnlijk gezien het religieuze karakter van veel van Muratori's 
lateree werken. 

1399 Raimondi. 'La formazione', 3-23, aldaar 22-23 en Ferrone, The Intellectual Roots, 

53-55--
1400 Corrispondenza, nr. vi (brief van 25 december 1708). Leibniz was sinds 1695 op de 

hoogtee van het bestaan van Muratori. Magliabechi deelde hem mede dat hij Pusterla 
hadd opgevolgd als bibliothecaris van de Ambrosiana, zie Leibniz, Samtliche Schriften 
undund Briefe, Erste Reihe, xi, nrs. 397 en 499 en xn, nrs. 130, 210 en 462. Cf. Campori, 
'Leibnitzz e Muratori' 

1411 Leibniz recenseerde Fontanini's II Dominio temporede en Muratori's Osservazioni in 
dee Acta Eruditorum van 1909 en in de Nouvelles de la République des Lettres van 
hetzelfdee jaar. De laatste is opgenomen in Corrispondenza, nr. x. Cf. Marri, Lodovico, 
1033 en 106-107. 

1422 Corrispondenza, nrs. viii en ix. 
1433 Ibidem, nr. xiv (brief van 21 maart 1709). 
1444 Ibidem, nr. xvi (brief van 4 april 1709). Muratori ging akkoord met de door Leibniz 

voorgesteldee titel Vindiciae Estenses. 
1455 Ibidem, nr. xxiii (brief van 11 december 1709). 
1466 Ibidem, nr. xx (brief van 27 juni 1709). 
1477 Ibidem, nr. xxx (brief van 25 december 1710), cf. nrs. xxxii, xxxiii en xxxv. 
1488 De eerste dissertatie is gepubliceerd door Campori, ibidem, nr. xxxiv. 
1499 Ibidem, nr. xli (brief van 20 maart 1711), cf. nrs. xxxviii, xlii en xlv. 
1500 Ibidem, nr. xliv (brief van 16 april 1711). 
1511 De tweede dissertatie is gepubliceerd door Campori, ibidem, nr. xxxvi. 
1522 Reeds op 1 januari 1690 had Leibniz in een brief aan Francesco 11 d'Este geschreven 

datt hij op zoek was naar 'antichita estensi', Robinet, G.W. Leibniz Iter Italicum, 335. 
1533 Ibidem, nr. lxvii (brief van 19 december 1714). 
1544 Ibidem, nr. lxxv (brief van 31 oktober 1715). Een derde tocht bracht hem in 1716 naar 

Vangadizzaa (bij Mantua), en opnieuw naar Verona, Florence, Pisa en Lucca. 
1555 Ibidem, nr. lxxi (brief van 8 augustus 1715)-
1566 Deze Annotationes ad librum manuscriptum italicum cui titulus 'Dell'origine della casa 

d'Este'd'Este' zijn uitgegeven door Bertelli, Erudizione, 483-505. Leibniz vond overigens dat 
Muratorii te veel eer naar zichzelf had toegetrokken. 'U spreekt alsof U de enige was 
diee de essentiële zaken kende', Corrispondenza, nr. xcii (brief van 25 april 1716). 

1577 In een brief aan Johann Georg von Eckhart, opvolger van Leibniz als hofhistoriograaf, 
betreurdee Muratori het verlies van zijn 'zeer gewaardeerde vriend', Marri, 'Lodovico', 
79--
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1588 Corrispondenza, nr. lxxix (brief van 8 januari 1716). Cf. brief aan Sassi, 16 juli 1716, 
Epistolario,Epistolario, v, nr. 1647: 'Le Antichita estensi ed italiane, cosl intitoleró la mia opera, e 
nonn Codke diplomatico'. Over Antichitö zie ook brief aan Marmi, ibidem, v, nr. 1741 
(11 oktober 1717). 

1599 Die invloed, gesuggereerd door Campori, Corrispondenza, xv, is ook door Bertelli, 
Erudizione,Erudizione, 221-222 en 251-255 bevestigd. Voor Leibniz als historicus en geschiedfi-
losoof,, zie Conze, Leibniz en diverse opstellen in Heinekamp, Leibniz. 

1600 Cf. Allocati, 'L'erudizione', 5-6. 
1611 Muratori, DeUe Antichita Estensi, 1, xiü. 
1622 Cf. Fasoli, 'Vitalita', 26. 
1633 Eckert, Gottfried Wilhelm Leibniz' Scriptores Rerum Brunsvicensium, 3. 
1644 Cf. Spitz, 'The significance of Leibniz', 338. 
1655 Cf. Bertelli, 'La crisi', 451 en Pomian, Collectors, 170. 
1666 'A questo Miglioramento del Mondo [...] dovrebbe animarsi ed applicarsi ogni 

Principe,'' schreef Muratori in zijn Delia Pubblica Felicita, cf. Barbieri, Intorno al 
pensieropensiero sociale, 7. 

1677 Cf. Nonis, 'Realismo pessimistico' en Andreoli, 'Vocazione pastorale', 17-24. 
1688 Muratori, Intorno al metodo, 26-28. 
1699 Omstreeks 1280 liet ook Paolo Marro de Estensi afstammen van de Trojanen, Mura

tori,, Deüe Antichita Estensi, 1, 67. 
1700 De Langobardische afkomst van het Huis Este werd door Muratori in een brief van 

200 juni 1709 aan Antonio Rambaldo di Collalto naar voren gebracht, Epistolario, m, 
nr.. 968. Cf. ibidem, 111, nr. 1097. Albertus Azzo's vader Obertus 11 was paltsgraaf van 
Ottoo 1, Vivens sub lege Longobadorum'. 

1711 Muratori, Delle Antichita Estensi, 1,70. Cf. brief van Muratori aan Antonio Baccarini 
(299 oktober 1748), Epistolario, xi, nr. 5630. Cf. Haskell, History and its images, 171. 

1722 Muratori, Deüe Antichita Estensi, 1,70-77. 
1733 Hiervoor Falco, 'La questione longobarda', 11-26. 
1744 Golinelli, 'Benedetto Bacchini', 129-151. 
1755 Bacchini publiceerde zijn DelVlstoria del Monastero di S. Benedetto di Polirone netto 

statostato diMantova in 1696. Betreffende passage is geciteerd door Bevilacqua, 'L.A. Mu
ratorii e 1'arte gotica', 186, n. 180. Zie ook Andreoli, 'Di alcuni inediti', 133-135. Eerder 
hadd Hugo de Groot de doelmatigheid en het algemeen belang van het Langobardische 
rechtt beklemtoond. 

1766 Betreffende passage geciteerd door Raimondi, 'I Padri Maurini', 438. 
1777 Carteggio, 1,11-12. 
1788 In Leiden werd Burman de opvolger van Jacob Perizonius, zie Kernkamp, 'Pieter 

Burman',, 66-136, waarin de correspondentie met Muratori niet ter sprake komt. Deze 
Petruss Burmannus primus of senior (1668-1741) was een neef van Petrus Burmannus 
secunduss (1713-1778), hoogleraar te Franeker en vanaf 1742 professor historiarum aan 
hett Amsterdamse Athenaeum Illustre, cf. Schrijvers, 'Petrus Burmannus Secundus', 
136-1711 en Janssen, 'Petrus Burman(nus) Secundus', 233-247. De Thesaurus zou 
uiteindelijkk 45 banden tellen. Om het kopijrecht te beschermen vroeg Van der Aa 
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inn 1703 een octrooi of privilege aan bij de Staten van Holland, dat vervolgens werd 
toegekend,, zie Hoftijzer, Pieter van der Aa, 72-73. Van der Aa correspondeerde over 
hett project ook met Montfaucon, ibidem, 90, n. 259. 

1799 Deze hypothese is naar voren gebracht door Andreoli, 'Nascita', 241-255. 
1800 Carducci, 'Di Lodovico Antonio Muratori', 325. 
1811 Falco en Forti, Dal Muratori, 1, 199-202, aldaar 201. 
1822 Carteggio, rv, 172 (brief van 8 januari 1710). 
1833 Ibidem, XLVI, 418-419 (brief van 17 oktober 1721). Het (cultureel-)nationale perspec

tieff verwoordde Muratori ook in de inleiding op de RIS -reeks, Falco en Forti, Dal 
Muratori,Muratori, i, 494-495. Duitsers en Fransen, schreef hij aan Benvoglienti, Carteggio, vi, 
172-1733 waren inzake Italiaanse zeden niet altijd betrouwbare getuigen (brief van 29 
augustuss 1727). Voor Italianen waren Noord-Europeanen overigens 'ultramonta-
nen'.. In de negentiende eeuw werd het begrip 'ultramontanen' voor pausgezinden 
gebruikt. . 

1844 Ibidem, XLVI, 420 (brief van 5 december 1721, Muratori aan Pier Caterino Zeno). Ver
schillendee documenten werden in zowel de ene als andere verzameling opgenomen. 
Inn deel iv van de Thesaurus verscheen ook Muratori's opstel over de 'ijzeren kroon', 
cf.. Carteggio, 1,13-14 en Marri, Lodovico, 96. Ook Tamburini vroeg zich af wat het 
verschill tussen de Hollandse en Italiaanse edities was, Carteggio, XLII, 28 (brief aan 
Muratori,, 29 augustus 1722). 

1855 Ibidem, XLVI, 212-213 (brief van 9 mei 1699). Melchior Goldast von Heiminsfeld gaf 
dee Alamannicarum rerum scriptores in druk (1603); Heinrich Meibom zijn Rerum 
GermanicarumGermanicarum historici (1688). Forti, 'A tre secoli', 75 suggereert dat Muratori pas 
laatt met zijn RIS begon omdat hij Apostolo Zeno niet voor de voeten wilde lopen. 

1866 Carteggio, XLVI, 215-217 (brief van 30 mei 1699) en 242-245 (brief van eind juli 1701). 
1877 Ibidem, XLVI, 337-338 (brief van 26 januari 1715). Uiteindelijk zou slechts een deel, 

mett Venetiaanse kronieken, verschijnen. 
1888 Voor collectioneurs van Italiaanse primitieven, zie Previtali, 'Collezionisti'. 
1899 Epistolario, m, nr. 1504 (brief van 17 januari 1715). 
1900 Dat blijkt uit een antwoord van Van der Aa van 14 juni 1720, Carteggio, 1,12. 
1911 Ibidem, vi, 122 (brief van 6 juni 1720). 
1922 Brief aan Sassi van 23 mei 1720, Epistolario, v, nr. 1900. 
1933 Carteggio, XLVI, 347-348 (brief van 8 oktober 1720), ook in: Falco en Forti, 11, Dal 

Muratori,Muratori, 1873-1875. 
1944 Carteggio, XLVI, 354-355 (brief van 18 juli 1721). 
1955 De Societa, opgericht in 1721, publiceerde verder onder meer de Antiquitates en Novus 

ThesaurusThesaurus veterum inscriptionum. 
1966 Aanvankelijk, op 27 november 1720, schreef Zeno hem dat hij het plan voor zijn RIS 

nogg niet geheel had laten varen, Carteggio, XLVI, 348-350. In een brief van 13 augustus 
17211 adviseerde Zeno hem contact op te nemen met de keizerlijke hofbibliothecaris. 
Dezee kon hem vertellen of reeds manuscripten aan Van der Aa waren gegeven, 
ibidem,, XLVI, 355-356. 

1977 Epistolario, vi, nrs. 2025 (1722), 2070,2254 (1724), 2375 (1725), 2459 (1726), 2471,2625 
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(1727),, 2636, 2656 en vu, 2686 (1728). Door Burman geschreven brieven zijn niet 
gepubliceerd. . 

1988 Eind juni 1720 sprak Muratori van Raccolta italica, brief aan Sassi, Epistolario, v, nr. 
1913.. In brieven duidde hij de verzameling wel eens aan als Raccolta Rerum Italicarum, 
bijv.. ibidem, vi, nr. 2472 (aan Giancinto Vincioli, 12 mei 1726). 

1999 Ibidem, v, nr. i960 (brief van 9 april 1721), cf. ibidem, v, nr. 2007 (brief aan Sassi van 
277 november 1721). 

2000 Falco en Forti, DalMuratori, 1,486-488. Verder vermeldingen van onder anderen Gol
dast,, Meibom, Savile {Rerum Anglicarum Scriptores, 1596), Achéry (Veterum aliquot 
scriptorumscriptorum qui in Galliae bibliothecis maxime Benedktorum latuerunt spicilegium, 
1655-77)) en Hugo de Groot (Historia Gothorum, Vandalorum et Langobardorum, 
1610). . 

2011 Falco en Forti, 1, Dal Muratori, 490-493. Cf. [Muratori] Memorie, 165. 
2022 In De regno Italiae, Andreoli, 'Anni giovanili', 51-68, aldaar 66. 
2033 Bertelli, Erudizione e storia, 280. 
2044 Overzicht bij Cottignoli, Alia luce, 74-78, cf. Vasina, 'Muratori', 349-352. 
2055 Leccisotti, 'Il contributo', 125-134. 
2066 Geleerden in Friuli durfden, vanwege Fontanini, geen medewerking te verlenen aan 

dee RIS. Toen de serie was voltooid, vroeg hij Francesco Beretta opnieuw het bewuste 
materiaal,, nu ten behoeve van de AnHquitates, zie brief aan Beretta, Carteggio, vi, 
2355 (25 februari 1738). Ook Montfaucon, bevriend met Fontanini, weigerde Muratori 
kopieënn van twee oorkonden uit Cluny, zie Andreoli, 'Metteremo', 257-278, aldaar 
272-273. . 

2077 Brief aan Sassi, Epistolario, vi, nr. 2054 (12 maart 1722). In het hertogdom Modena 
werktee in de diocesen Modena en Reggio nelTEmilia een inquisiteur-generaal samen 
mett de bisschop, zie Abelson, In the Shadow of Muratori, 36 en 72-74. In geval van de 
RIS,RIS, die te Milaan werden uitgegeven, was in eerste instantie de inquisitie ter plaatse 
bevoegd. . 

2088 Orlandi, 'L.A. Muratori'. 
2099 Cf. Lazzari, 'Un corrispondente', 693-694 en Dante, 'Una lettera', 36. 
2100 Over clandestiene ontmoeting met Giannone te Modena in 1735, Venturi, Settecento 

Rtformatore,Rtformatore, 25. 
2111 Zoals de Vangadizza-abdij en het Sint-Benedictusklooster te Ferrara, cf. Lazzari, 'Un 

corrispondente',, aldaar 692. 
2122 Coen Pirani, Mostra, xiv. 
2133 Carteggio, XLV, 356-357 (brief van 25 maart 1723). Voor Muratori's poging om de 

kroniekk van Novalese te bemachtigen, zie ook brief aan Gattola, Epistolario, vi, nr. 
21522 (8 januari 1723). 

2144 Carteggio, XLV, 357 (brief van 17 april 1723). Hierover Ricuperati, 'Ludovico Antonio 
Muratori',, 1-88. 

2155 RIS, 11, 2 (Milaan, 1726) pp. 699-764. De opening van het graf van Karel de Grote 
doorr Otto in op 728. Cf. Silingardi, Lodovico Antonio Muratori, 170-171. 

2166 Muratori, Intorno al metodo, 510-513 en 518-521. 
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2177 Gherardi verzamelde materiaal (bijvoorbeeld de kroniek van Gugielmo Ongarello, 
Carteggio,Carteggio, xx, 166-167, maar ook grafschriften, ibidem, xx, 216-217), transcribeerde 
handschriftenn (bijvoorbeeld de kroniek van Bartolomeo Gravina, 'vol van afkor
tingenn die me gek maken', ibidem, xx, 61-62), en controleerde de drukproeven 
(bijvoorbeeldd van de Liturgia romana vetus, ibidem, xx, 441-442). 

2188 Falco en Forti, Dal Muratori, i, 506-511. 
2199 Epistolario, vi, nr. 2113 (brief van 6 augustus 1722). 
2200 Cf. Carducci, 'Di Lodovico Antonio Muratori', 320-396, aldaar 337-346. Deze tekst 

iss oorspronkelijk verschenen in deel 1,1, xvü-lxxi van de nieuwe editie van de RIS 
(Cittaa di Castello, 1900). Een laatste deel van de RIS met indices verscheen in 1751. 

2211 Brieven van 29 augustus 1729 en 17 december 1737, zie Soli-Muratori, Vita, 93, cf. 
Neveu,, 'Muratori', 135. Muratori's faam nam merkwaardige proporties aan. Een 
brief,, geschreven op 17 september 1730, ontving Muratori van Ferdinand de Saint-
Urbain.. Deze had op mysterieuze wijze vernomen dat Muratori een boek over de 
geschiedeniss van Lotharingen aan het schrijven was en dat in Frankrijk wilde komen 
aanbiedenn aan zijn soeverein, Giuseppe Campori, Lettere, 554-556. 

2222 [Muratori] Memorie, 167. De serie, waarvoor al in de zeventiende eeuw plannen 
warenn gemaakt, werd bekend als Receuil des Historiens des Gaules et de la France 
vann Bouquet, leerling van Montfaucon. Over invloed van de RIS op de MGH, zie 
Tellenbach,, 'II Muratori', 312-320. 

2233 Voor de illustratoren van de RIS, zie Samek Ludovici, 'Gli illustratori', 139-150. 
2244 De Antiquitates 'zouden op ongeëvenaarde wijze welkom worden geheten door 

dee republiek der letteren', schreef Tamburini op 9 november 1735 aan Muratori, 
Carteggio,Carteggio, xm, 43. 

2255 Voor oudheidkunde zie Momigliano, 'The Rise of Antiquarian Research', 54-79 en 
hett overzicht in Langereis, Geschiedenis als ambacht, 25-60. 

2266 Zie brief aan Tori, 5 maart 1698, EpistoJario, 1, nr. 282, waarin hij de werken van 
Roszfeldd (Rosinus) hoger schat dan die van Sigonio. De antiquitates van Rosinus 
bestondenn uit tien boeken. De eerste drie handelden over stad, volk, tempels en 
priesterss van Rome; de boeken vier en vijf over het alledaagse leven (feesten, spelen, 
kleding,, enz.); de laatste vijf boeken betroffen bestuur, rechtspraak en krijgskunst. 

2277 In gebieden buiten Italië kon 'antiquitas', behalve op de Oudheid, ook betrekking 
hebbenn op de 'eigen' geschiedenis, in het bijzonder de middeleeuwse. 'Media an
tiquitas'' werd omstreeks 1520 gebruikt door Vadianus en Beatus Rhenanus en aan 
hett begin van de zeventiende eeuw door Welser en Taubmann, zie Van der Pot, De 
periodisering,periodisering, 118 en Sorrento, 'Medio Evo', 47. Leiand en Fauchet schreven in de 
zestiendee eeuw respectievelijk hun De antiquitate Britannica en Antiquité gauloises 
etet francaises. In de eerste helft van de zeventiende eeuw publiceerde de Gentse jonk
heerr Philippe de 1'Espinoy zijn genealogische studies onder de titel Recherches des 
antiquitésantiquités et noblesse de Flandre. 

2288 Tekst geciteerd bij Andreoli, 'Il maestro', 126-127. 
2299 Cf. Fasoli, La vita quotidiana, 1-2. 
2300 Epistolario, v, nr. 1657 (brief van 14 augustus 1716). 
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2311 Brief van 2 augustus 1730, geciteerd door Campori, 'L. A. Muratori archeologo', 96-97. 
2322 Capucci, 'L'Erudizione', 398-399. 
2333 Praefatio van Antiquitates in Falco en Forti, 1, Dal Muratori, 595: 'continuata gene-

ologia'.. Mabillon had in zijn Traite de Romeinse geschiedenis verdeeld in enerzijds 
dee periode van het koninkrijk en de republiek, anderzijds in de periode van het 
keizerrijkk dat eindigde in de vijftiende eeuw met de verovering van Constantinopel 
doorr de Turken, en waartoe ook het westers keizerrijk gesticht door Karel de Grote 
behoorde,, Mabillon, Traite, 328 (1,2, hoofdstuk viii, 319-343: 'De 1'étude de 1'histoire: 
sacréee et profane'). 

2344 Een van de uitzonderingen ('tempi di mezzo') in een brief van 1743 aan Antonio 
Antinori,, bisschoppelijk visitator, Carteggio, 11, 170. Muratori kende het begrip 
Middeleeuwenn misschien via Leibniz* Scriptores, waarvan het eerste deel in 1707 
wass verschenen, mogelijk ook via Cellarius, wiens werk hem dierbaar was, zie 
Epistolario,Epistolario, vu, nr. 3389 en ibidem, vm, nr. 3444. Leibniz gebruikte medium aevum 
reedss vóór Cellarius in zijn Methodus nova discendae docendaeque Jurisprudentiae 
(1667).. Hierin schreef hij dat de geschiedenis van de Middeleeuwen (Historia rerum 
GermanicarumGermanicarum seu medii aevï) noodzakelijk was voor kennis van het leenrecht, 
Conze,, Leibniz, 5 en 73. Mogelijk bedacht Muratori met het oog op zijn buitenlandse 
publiekk de titel Antiquitates Medii Aevi. De continuïteitsgedachte is geopperd door 
Dupréé Theseider, 'Sull'uso del termine', 419; andere opvatting bij Bertelli, Erudizione 
ee storia, 274. 

2355 Kanunnik Alessandro Giuseppe Chiappini bijvoorbeeld sprak van 'monete medii 
aevi'' en 'dissertazioni del Mezzo Tempo', maar hier hield de uitdrukking verband 
mett de Antiquitates, zie Carteggio, xiv, 17-18 (brief van 10 november 1729) en 70 
(brieff van 23 september 1737). 

2366 Muratori, Osservazioni sopra una lettera, 16. De opvatting van Dupré Theseider, 
'Sull'usoo del termine', 418-434, aldaar 428 dat Muratori het begrip Middeleeuwen 
voorr het eerst gebruikte in de Anüchita Estensi (1717), is dan ook onjuist. 

2377 Historiae italicae [...]  medii ut aiuntaevi (in 1727), geciteerd door Dupré Theseider, 
'Sull'usoo del termine', 428-429. 

2388 Soms omzeilde Muratori historische aanduidingen, zoals in een brief aan Canneti 
(vann 5 januari 1725) waarin hij hem om 'documenten van voor 1200' vroeg, Epistokt-
rio,rio, iv, nr. 1499. 

2399 Bijvoorbeeld Muratori, Dissertazioni, nrs. ix (deel 1-1,97) en xxxi (deel 11-1,66), ove
rigenss niet in de overeenkomende Latijnse dissertaties. Verder: [Muratori] Memorie, 
166:: 'tempi appellati di mezzo'. 'Duisternis' ('oscurita', 'tempi oscuri') impliceerde 
overigenss geen waardeoordeel. De Middeleeuwen waren duister door een gebrek 
aann bronnen die licht op het tijdvak konden werpen, Dupré Theseider, 'Sull'uso del 
termine',, 420. Barbarij was vaak synoniem aan 'eenvoud', bijvoorbeeld in Muratori, 
Dissertazioni,Dissertazioni, nrs. xxix (deel 11-1,1). Schreiber, Untersuchungen, 96 meent dat 'bar-
baro'' gedurende het Settecento niet noodzakelijk in afkeurende zin werd gebruikt en 
datt 'medio evo' in Italië gedurende de achttiende eeuw maar zelden werd gehanteerd. 

2400 Ergens schreef hij dat de volken van de westerse christenheid in zijn eigen tijd 
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vrijheidd genoten, die zij in de periode ervoor hadden moeten ontberen, Muratori, 
Dissertazioni,Dissertazioni, nrs. xm (deel 1-1,150). 

2411 In de praktijk hanteerde Muratori andere termini. Door hun grote hoeveelheid had 
hijj vele laatmiddeleeuwse bronnen niet in de RIS kunnen opnemen (zie brief aan 
Gorii van 7 september 1732, Epistolario, vu, nr. 3173 en aan Tafuri van 22 november 
1732,, ibidem, vu, nr. 3203). Bij de voorbereiding van de Antiquitates vroeg hij zijn 
correspondentenn doorgaans om oorkonden van voor 1200, zie bijvoorbeeld brief van 
255 september 1732 aan Filippo Camerini, ibidem, vu, nr. 3182. 

2422 Muratori, Intorno al metodo, 29-30. Voor dissertaties als onderdeel van de tweede 
bandd van Antichita Estensi, zie onder meer brieven aan Canneti, Epistolario, vi, nr. 
23955 (12 oktober 1725) en Sassi, ibidem, vi, nr. 2145 (17 december 1722). 

2433 Corrispondenza, nr. lxxix (brief van 8 januari 1716), cf. n. 159. 
2444 Burlini Calapaj, 'Le Antiquitates', 19-23. 
2455 Carteggio, 1,157 (brief van 20 februari 1727), cf. brief aan Benvoglienti van 21 januari 

1727,, ibidem, vi, 167-168. Reeds in 1693 sprak Muratori waarderend over Sigonio, 
brieff aan Giberto Borromeo, Epistolario, 1, nr. 11. 

2466 Ibidem, vu, nr. 2686. 
2477 Brief aan Camerini van 16 maart 1733, ibidem, vu, nr. 3232. 
2488 Ibidem, vin, nr. 3394, brief van 9 juni 1734 aan Gian Francesco Muselli. 
2499 Onder Frederik Augustus vond de in Dresden beraamde zogenoemde 'Dresdner 

Bilderverkauf'' plaats, de verkoop van honderd schilderijen uit de galerij van de 
hertogg van Modena. Frederik Augustus leerde Muratori in 1712 kennen; kroonprins 
Frederikk Christiaan ontmoette de Modenese geleerde in 1739, zie Marri, Lodovico, 
1644 en 168; en Weyers, 'Il viaggio', 55-70 (met editie van reisverslag van Friedrich 
August). . 

2500 Carteggio, 11,202-203, brief van Poolse nuntius Alberico Archinto - die J.J. Winckel-
mannn tot een 'esthetiserend' katholicisme zou bekeren - aan Muratori (8 april 1748). 
Inn de Vroeg-Moderne Tijd kon men een boek opdragen aan een voornaam persoon 
alss deze zijn toestemming had gegeven. Daarbij werd doorgaans op een gratificatie 
gerekend. . 

2511 Praefatio van Antiquitates in Falco en Forti, 1, Dal Muratori, 584-603. Cf. inleiding 
opp Muratori, Annali d'Italia, 1. Wie erudiet wilde worden, schreef Muratori aan 
Tori,, kon het beste beginnen met Sigonio, Epistolario, 1, nr. 157 (brief van 3 oktober 
1696).. Sigonio's antiquarische studies hadden slechts betrekking op de Oudheid; zijn 
historischee studies betroffen de Middeleeuwen, cf. Momigliano, 'The Rise', 8. 

2522 Muratori, Vita Caroli Sigonii. Cf. Falco en Forti, 1, Dal Muratori, 805-811. Over 
Sigonio'ss De Occidentali Imperio (van Diocletianus tot Justinianus) en De regno 
ItaliaeItaliae zit McCuaig, Carlo Sigonio, 77-90. 

2533 Als verwoord in een brief aan Malaspina di Santa Margherita, Epistolario, vu, nr. 
31488 (2 juli 1732). 

2544 Een enkel voorbeeld: aan Giuseppe Malaspina di Santa Margherita, ibidem, vu, nr. 
2795,, vroeg hij om munten 'de' bassi tempi, cioè dal 500 fino al 1500' (23 december 
1728),, cf. ibidem, vu, nr. 2947 (16 augustus 1730 aan Canneti). 
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2555 Zeer uitvoerig over Muratori's laatste dagen, Soli-Muratori, Vtta, 195-211. 
2566 Muratori, Dissertazioni, nr. 1 (deel 1-1,5). 
2577 Ibidem, nrs. xxm (deel 1-2,3-6) en XLIII (deel 11-2, 274). 
2588 De verdediging van de middeleeuwse architectuur was overigens gebaseerd op klas

siekee criteria, cf. Previtali, 'La riscoperta', aldaar 7-8. 
2599 Bevilacqua, 'L.A. Muratori', 151-189, aldaar 167-180. De negatieve beeldvorming be

treffendee de Goten dateerde van de vierde en vijfde eeuw en had een oorsprong 
inn Romeinse bronnen, die het arianisme van de Goten veroordeelden. Deze beeld
vormingg werd in later tijd in Florentijnse kringen hernomen. De Goten werden 
verantwoordelijkk gehouden voor de verwoesting van Florence. Een positieve beeld
vormingg kwam reeds vroeg voor bij auteurs als Augustinus, Sidonius Apollinaris, 
Ennodiuss en Cassiodorus. Deze lijn werd in Ravenna voortgezet. 

2600 Muratori, Dissertazioni, nrs. xxi (deel 1-1, 296-298) en xxm (deel 1-2,8-14). 
2611 Ibidem, nrs. xxm (deel 1-2,13-14) en LVI (deel 111-1,196). 
2622 Over de revoluties die na het jaar 1000 plaatsvonden schreef hij reeds Paolo Gagliardi 

opp 13 januari 1724, Epistolario, vi, nr. 2229. Cf. Tabacco, 'Muratori medievista', 3-20, 
aldaarr 7-10. 

2633 Sigonio meende dat de Noord-Italiaanse communes hun 'libertas' aan de vrijgevig
heidd van Otto 1 hadden te danken, cf. McCuaig, Carlo Sigonio, 82-83. 

2644 Muratori, Dissertazioni, nrs. 111 (deel 1-1, 29), xxxm (deel 1-2, 24), XLV (deel 111-1, 
1-3),, XLVii (deel 111-1, 39-63)» XLVIII (deel 111-1, 63-77), LI (deel in-i, 104-105), LII 
(deell III-I, 127-129) en LIV (deel m-i, 167-177). 

2655 Ibidem, nrs. xxm (deel 1-2,22-23) en LVI (deel III-I, 212-213) en LIX (III-I, 286-308). 
2666 Ibidem, nr. xn (deel 1-1,140-141). 
2677 Ibidem, nr. xxiv (deel 1-2, 64-92). 
2688 Ibidem, nr. vi (deel 1-1,57-70). 
2699 Ibidem, nr. XLII (deel 11-2,256). 
2700 Cf. een brief aan Benvoglienti waarin hij schreef dat 'onder het rijk der Langobarden 

zichh onze taal vormde', Carteggio, vi, 167-168 (21 januari 1727). De benedictijn 
Virginioo Valsecchi gaf hem voorbeelden van Italiaanse woorden ('alia lingua nostra 
volgare')) van voor 1200, ibidem, XLII, 342-343 (brief van 29 december 1727). 

2711 Muratori, Dissertazioni, nr. xxxn (deel 11-1, 87-138). 
2722 Ibidem, nr. ix (deel 1-1,97-106). 
2733 Ibidem, nrs. xxn (deel 1-1,328-329) en xxxi (deel II-I, 65-66). 
2744 Ibidem, nrs. xxxvn (deel 11-2,117-119 en 142) en LXXV (deel 111-3,343-347). 
2755 Muratori, Delgoverno dellapeste in: Opere, 11, 211-504, aldaar 225-235. 
2766 Ibidem, 235-241 en 290-299. 
2777 Ibidem, 241-251, 257-274,335-362, 432-437. 458 en 474-4^5- Voor context zie verder 

dee opstellen in H buon uso della paura. 
2788 Muratori, Dei difetti della giurisprudenza, 40-41. 
2799 Ibidem, hoofdstuk xiv. 
2800 Muratori, Della Pubblica Felicita in: Opere, 11,1-210, aldaar 73-74. 
2811 Cf. Falco, 'Il pensiero civile', 131-142. 
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2822 Voor een in zijn jeugd in het Latijn geschreven lofrede op Lodewijk xiv {Panegiricus 
LodovicoLodovico xiv Christianissimo Galliarum Regi> 1693) zie een in het Archivio Storico 
Italiano,Italiano, ser. 111, deel XVII (1873) 315-316 gepubliceerd fragment, ontleend aan L. Sa-
limbene,, Opinioni e scritti di L.A. Muratori. Voor de koning in zijn nadagen kon 
Muratorii minder waardering opbrengen. In Annali, xi, 220 schreef hij dat Lodewijk 
inn zijn begintijd 'senza impegno di guerra' was. Bij de dood van de koning schreef 
hijj ibidem, xn, 74: 'Nel bollore spezialmente de' suoi anni gli avevano presa la mano 
1'incontinenza,, lo spirito conquistatorio, senza misurarlo talvolta colla giustizia, e 
1'ansietaa di far tremare ciascuno co i fulmini della sua potenza.' 

2833 Muratori, Della Pubblica Felicita, 1-15. Cf. Forti, 'A tre secoli', 81. Reeds in de jaren 
1713-17144 had Muratori in lijn met de bepalingen van Trente en geheel naar middel
eeuwss model een vorstenspiegel voor de oudste zoon van hertog Rinaldo geschreven 
(Francescoo 111, die zijn vader in 1737 zou opvolgen). Het eerste deel betreft de 'indivi
duelee regering', waarin hij de vorst een persoonlijke deugdenleer voorhoudt. In het 
tweedee deel, 'de politieke regering', rekent hij handhaving van rechtvaardigheid en 
vredee tot de hoofdtaken van de vorst, Muratori, Rudimenti di Filosofia morale [Ru-
dimentadimenta Phibsophiae Moralis pro Principe Francesco Maria Estensi] in: Scritti inediti, 
177-260.. Cf. Darricau, 'Le prince chrétien', 331-347. Over bestuurlijke implementa
tiee van Muratori's gedachtegoed onder Francesco in, zie Vecchi, 'Sulla fortuna del 
Muratori'. . 

2844 Muratori, Della Pubblica Felicitdy 182-187. 
2855 Ibidem, 15-22 en 118-127. 
2866 Ibidem, 128-138. 
2877 Aldus Vecchi, 'Il libro'. In 1739 publieerde Concina diens Disciplina apostolico monas-

tica. tica. 
2888 Muratori hield een kroniek bij van de missies die hij bezocht, zie Pirri, 'Ludovico 

Antonioo Muratori'. Van Muratori's hand verschenen in 1720 in twee delen La vita 
deldel padre Paolo Segneri en Esercizi spirituali esposti secondo il  metodo del padre 
PaoloPaolo Segneri. De missies, zo schreef hij in de Vita, hadden een (laat)middeleeuwse 
oorsprong.. De inhoud van dit werk kwam sterk overeen met zijn verhandeling 
'Overr de christelijke naastenliefde'. Na de ontmoeting met Segneri wilde Muratori 
zielzorgg in Modena op zich nemen, zie bijvoorbeeld Epistolario, iv, nr. 1725 (brief 
vann 1 juli 1712). In 1716 kreeg hij een eigen parochie in een van de armste wijken 
vann Modena: de Santa Maria Pomposa, [Muratori] Memorie, 142. Tot de proosdij 
vann Pomposa, waarvan het Huis Este in 1492 het patroonaatsrecht had verworven, 
behoordenn de S. Maria Pomposa te Modena en S. Agnese in Ferrara. In 1733 legde 
Muratorii om gezondheidsredenen zijn pastorale taken neer. Voor context zie Vecchi, 
L'operaL'opera religiosa, 87-108, idem, 'L'itinerario', 181-223, met name 200 en Pistoni, 'La 
partecipazione',, 225-239. 

2899 De statuten vertoonden overeenkomsten met een reglement dat door Francesco 11 
d'Estee in 1665 was uitgevaardigd, Nannini, 'Francesco 11 d'Este'. 

2900 Muratori, Della carita cristiana, 1-10,54-78 en 112-124. 
2911 Ibidem, 271-284 en 301-308. 
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2922 Muratori, Delia regolata divozione in: Opere, vi, 55-238, aldaar 58 en 146-149. Het 
traktaatt was, evenals I primi disegni, Delle Riflessioni sopra il  buon gusto en De 
ingeniorumingeniorum moderations geschreven onder het pseudoniem Lamindo Pritanio. 

2933 Ibidem, 175-185. 
2944 Ibidem, 185-196. 
2955 Brief van 4 januari 1743, opgenomen als appendix xxiii in Soli-Muratori, Vita, 295-

300. . 
2966 Muratori, Risposta di Lamindo Pritanio in: [Muratori] Scritti inediti, 11, 261-322. 
2977 Hierover verder Venturi, Settecento riformatore, 138-161 en Schöch, 'Der Streit'. 
2988 Muratori, Delia regolata divozione, 205-213. 
2999 Dat is de visie van Giarizzo, 'Alle origini', 1-43. Cf. [Muratori] Memorie, 141: genti 

rozzerozze di campagna. 'Gente rozza' was ook een veel voorkomende benaming voor 'het 
middeleeuwsee volk'. 

3000 Novus Thesaurus veterum inscriptionum (Milaan, 1739-1743) en Liturgia romana 
vetusvetus tria Sacramentaria complectens leonianum scilicet, gelasianum et antiquum 
gregorianumgregorianum (Venetië, 1748), ook in: Opere, xm-i en xni-2. Even was Muratori van 
plann geweest door hem verzamelde, ongepubliceerde Romeinse en middeleeuwse 
inscriptiess (tot het jaar 1000) toe te voegen aan de Antiquitates, zie brief aan Gori van 
44 augustus 1730, Epistolario, vu, nr. 2945. Over de Liturgia romana vetus: [Muratori] 
Memorie,Memorie, 170; Cattaneo, 'Gli studi', 51-97 en Burlini Calapaj, Devozioni, 159-212, 
waar,, in een aanhangsel, ook de brieven van Bianchini zijn opgenomen. Muratori's 
liturgischee project was minder ambitieus dan dat van Bianchini. Veel Romeins-
liturgischee teksten waren immers al uitgegeven door Mabillon in zijn Museum 
Italicum. Italicum. 

3011 Cf. Dupront, LA. Muratori, 89,107, m, 132-134 en 142. Voor Muratori en de Italiaanse 
Verlichtingg onder anderen Bedoni, 'Muratori'; Giarrizzo, Tllluminismo>, 167-189; 
Falco,, 'L.A. Muratori e il preilluminismo', 23-41 en Noyer-Weidner, Die Aufklürung. 

3022 In Delia Pubblka Felicita, cf. Venturi, Settecento riformatore, 180. 
3033 Cf. Wessels, Bron, 259-262 en 280-287. Voor een - uiterst voorzichtige - toenadering 

tott het protestantisme, zie brief van Muratori aan Tamburini, Carteggio, XLII, 411-412 
(288 maart 1749). Cf. schrijven aan Querini, 14 september 1749, Epistolario, xn, nr. 
5802. . 

3044 Israel, Radical Enlightenment, 16-20, over Muratori en Locke, 524-525. 
3055 Pogingen Muratori in te delen bij religieuze facties als jansenisten, molinisten, een 

tierstiers parti of term corrente zijn nimmer overtuigend gebleken, cf. Margiotta Broglio, 
'Estremisti',, aldaar 292. 

3066 Zlabinger, 'L.A. Muratori', 109-123. Voor de invloed van Muratori in binnen- en 
buitenlandd zie [Muratori] Lafortuna di L.A. Muratori en Marri, Lodovico. 

3077 Cf. Venturi, Italy and the Enlightenment, 14. 
3088 Cf. Carpanetto en Ricuperati, Italy in the Age of Reason, 128-129. 
3099 Dit blijkt uit een brief aan Giuseppe Bianchini van 27 augustus 1738, Epistolario, ix, 

nr.. 3949: 'Ed ora che sto compilando gli Annali d'Italia dalTanno 401 fino al 1500.' 
Eveneenss in een schrijven aan Pier Paolo Ginanni, 12 december 1738, ibidem, ix, 
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nr.. 3985. Nog hetzelfde jaar besloot Muratori de annalen te laten beginnen met de 
vroegchristelijkee tijd, ibidem, ix, nr. 3985. In deze periode schreef hij ook zijn II 
CristianesimoCristianesimo felice over de jezuïetenmissie in onder meer Paraguay en Californië 
(deell 1 in 1743; deel 11 in 1749). Hier meende hij de situatie van de primitieve Kerk te 
zien,, brief van 23 maart 1742, geciteerd door Zubillaga, 'Muratori', 71. 

3100 Zie de inleiding op de Annali d'Italia, I. Een jaar voor Muratori's dood zouden nog 
driee delen volgen die de geschiedenis tot het jaar 1749 behandelen. Ook Leibniz wilde 
vormm en stijl van Annates Ecclesiastici ten voorbeeld nemen, Scheel, 'Leibniz', 96. 

3111 Hay, 'Muratori', 323-339, aldaar 336. 
3122 Cf. Cochrane, 'L.A. Muratori', 227-240, met dit verschil dat Muratori in een eenvou

digee stijl schreef en intensief gebuik maakte van referenties en voetnoten. 
3133 In zijn memoires schreef Gibbon dat hij voor zijn Decline de 'Annals and Antiquities 

off Italy of the learned Muratori' had doorgenomen. In de geest van Muratori schreef 
hijj ook het traktaat Du gouvernement féodal. Verder bereidde hij een onvoltooid 
geblevenn geschiedenis van het Huis Brunswijk voor, vanaf het Huis Este tot aan zijn 
eigenn tijd, toen Hannover in een personele unie met Engeland was verbonden, zie 
Pocock,, Barbarism, 11,71,384-386 en 399. 

3144 Illustratief is een passage in Muratori, Annali d'Italia, m, 409-410. De Gotische ko
ningenn Theodorik en Totila bezaten deugden als rechtvaardigheid en gematigdheid, 
'diee als voorbeeld voor goed bestuur zouden kunnen dienen voor de volken van 
vandaag'. . 

3155 Denina noemde Muratori 'het nieuwe licht' van de algemene en vaderlandse geschie
denis.. Verri prees hem vooral vanwege zijn stijl als 'chiarissimo lume della nostra 
storia',, zie Calcaterra, 'L'azione', 44-56, aldaar 48 en 55. 

3166 Cf. Falco, 'L.A. Muratori e il preilluminismo', 34. Volgens Trevor-Roper, 'The Histo
ricall philosophy', zijn de verwerping van theologische verklaringen en de idee van 
vooruitgangg essentiële kenmerken van de 'filosofische geschiedschrijving'. 

3177 Muratori, Annali d'Italia, m, 91-92. Dat neemt niet weg dat Muratori in de Annali 
uitdrukkingenn als 'la mano di Dio' of'giusto giudizio di Dio' bezigde, voorbeelden 
bijj Dante, 'Annali', 36-41. 

3188 Muratori, Annali d'Italia, v, 433-434. 
3199 Cf. Serra, 'Lodovico Antonio Muratori', 582. 
3200 Noether, Seeds, 63-64 en 78-86, en Masciolo, 'Anti-Roman'. 
3211 Cochrane, 'The Settecento Medievalists', 35 en 36. 
3222 Momigliano, 'Mabillon's Italian Disciples', 292-293. 
3233 Muratori, Annali d'Italia, xn, 349,351-352 en 353. Voor andere passages in de Annali 

waarinn Muratori zijn waarheidsliefde betuigde, zie Bianchi, 'Gli annali'. 
3244 Brief van 27 januari 1739, Epistolario, ix, nr. 3995. 
3255 Brief aan Giuseppe Bianchini van 5 november 1740, ibidem, ix, nr. 4314. Over goede 

enn slechte pausen, zie ook bief aan Tamburini, Carteggio, XLII, 255-256 (31 augustus 

1745). . 
3266 Muratori, Delle forze delVintendimento umano, iv. In een brief van 1746 aan Lami 

sprakk hij overigens van o sia il  Pirronismo convinto, Epistolario, xi, nr. 5280. 
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3277 Corrispondenza, nr. Ixxviii (brief van 28 november 1715). Muratori was in de veron

derstellingg dat het werk Theosophia getiteld was. Voor het antwoord van Leibniz zie 

ibidem,, nr. lxxx (brief van 30 januari 1716). 

3288 Brunello, 'Muratori', 209-218, aldaar 210. 

3299 Muratori, Delïeforze dell'intendimento utnano, 111-122. 

3300 Ibidem, 90-94. 

3311 Ibidem, 84-89. 

3322 Ibidem, 95-100. 

3333 Ibidem, 101-105. 

3344 Ibidem, 128-134. 

3355 Deze opmerkingen zijn onüeend aan enkele niet door Muratori in druk gegeven 

hoofdstukken.. De betreffende hoofdstukken zijn gepubliceerd door Bertelli, Erudi-

zione,zione, appendix iii, 506-522. 

3366 Cf. Bettini Cagnolati, 'Il Muratori', 197-208. 

3377 Over de fantasie schreef hij eerder uitvoerig in Delia perfetta poesid>italiana, Deïïe 

riflessioniriflessioni sopra U buon gusto (zie hiervoor) en in La filosofia morale, vooral cap. 

ii,, 31-51. Het laatste boek, dat de oude aristotelische ethiek moest vervangen, was 

gerichtt tegen de relativistische en utilitaristische ethiek van Locke en de Lochisti. 

Muratorii verdedigde hier bovenal een katholiek stoïcisme. La fantasia oefende grote 

invloedd uit op de Lettere accademiche su la questione se sieno piüfelice gl'ignoranti che 

gligli  scienzati van Antonio Genovesi (1764), zie Gaspari, 'Per un Muratori mal noto', 

221-261,, aldaar 223. 

3388 Muratori, Delia forza della fantasia umana in: Opere, vu , 189-335, aldaar 195-199, 

citaatt op 196. 

3399 Ibidem, 200-202, citaat op 203. 

3400 Ibidem, 294-300. 

3411 Ibidem, 200-205, citaat op 205. 

3422 Ibidem, 206. 

3433 Ibidem, 211-217. 

3444 Ibidem, 307-312, citaat op 308. 

3455 Ibidem, 263-270. Ook Girolamo Tartarotti en Scipione Maffei keerden zich in de 

jarenn veertig tegen het geloof in heksen, zie Venturi, Italy and the Enlightenment, 

103-1333 [= Settecento Riformatore, 355-389]. Volgens Muratori's vice-bibliothecaris 

Gherardii was de Fantasia aanleiding geweest voor Tartarotti's traktaat over de heksen, 

Carteggio,Carteggio, xx, 488-489 (brief van 8 maart 1749). 

3466 Muratori, Della forza della fantasia umana, 281-287. 

3477 Ibidem, 300-307. 

3488 Cf. Berlin, Het kromme hout, 66-67 en nawoord van Roest in Vico, Over aard en 

doel,doel, 104. Muratori was in elk geval in 1709 op de hoogte van Vico's bestaan. Orsi 

weess hem toen op Vico's recent verschenen De nostri temporis studiorum ratione, 

ziee Sorbelli, 'Documenti', 291-292. Muratori introduceerde Vico bij de Accademia 

deglii Assorditi te Urbino, Carteggio, XLV, p. 236 (brief aan Muratori van 1 juni 1730). 

Velenn hebben een verband willen leggen tussen beide geleerden, het meest pregnant 
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Manzoni,, Discorso, 43: 'per arrivare a piü importanti scoperte nella storia de' tempi 
oscurioscuri del medio evo'. Ondanks overeenkomsten - waardering voor de 'barbaarse 
volken',, lofprijzing van de 'caritas', verankerd in een hogere wet, als de essentie van het 
socialee leven, en gekozen uitgangspunt van alle filosofie in het bestaan van God - is 
dee antiquarische en 'positieve' geschiedschrijving van Muratori moeilijk in verband 
tee brengen met de speculatieve geschiedfilosofie van Vico. Muratori las nooit de 
ScienzaScienza Nuova, meest waarschijnlijk omdat hij hierin niet was geïnteresseerd. 

3499 Muratori, Delia forza delta fantasia utnana, 300-307 en 313-322. 
3500 Geciteerd bij Cordié, 'Stendhal ammiratore'. 

HoofdstukHoofdstuk 3 

11 Cf. Haskell, History and its images, 236-252 en Crossley, French historians and roman-
ticism,ticism, 4. 

22 Het verslag van de monnik is opgenomen in Chateaubriand, Le Génie, 11, 314-329. 
33 Idem, Mémoires, 1,170-171 en 436-440. Van Chateaubriands verzamelde werken be

staatt geen moderne, wetenschappelijk verantwoorde editie. Hier is vooral gebruik 
gemaaktt van de uitgave door Louis Vivès uit 1867-1868. In het eerste kwart van de 
twintigstee eeuw is een incomplete editie van Chateaubriands brieven gepubliceerd 
doorr Louis Thomas. Een recentere uitgave van de correspondentie door Pierre Ribe-
rettee omvat de jaren 1789-1922. Ghislain Diesbach schreef de meest recente biografie. 

44 Idem, Le Génie, n, 40-42. Dit onderscheid ontleende hij aan Études de la nature 
(1784)) van J.-H. Bernardin de Saint-Pierre, zie Mortier, La poétique, 171 n. 1. 

55 Chateaubriand, Le Génie, 11, 40-42 en 99-101. 
66 Idem, Mémoires, 1, 905-908. 
77 Over zijn complexe verstandhouding met het tijdvak, zie Van Kesteren, 'Het verlangen 

naarr de Middeleeuwen', 169-171. 
88 Bergkamp, Dom Jean Mabillon, 111 en Barret-Kriegel, Les historiens, 1,159. Twintig jaar 

laterr werden de stoffelijke resten weer teruggebracht naar Saint-Germain-des-Prés. 
99 Cf. Poulot, 'Alexandre Lenoir', 496-531 en idem, Musée, 305-339. Het klooster van 

dee Petits-Augustins werd in 1816 onderdeel van het gebouwencomplex van de Ecole 
dess Beaux-Arts. Een deel van Lenoirs verzameling en de zalen van het Musée des 
Monumentss Francais waren nog aanwezig toen de Amerikaanse beeldhouwer George 
Greyy Barnard hier in 1883-1884 verbleef. De indrukken die hij er opdeed, verwerkte 
hijj in zijn Cloisters, het eerste Amerikaanse museum dat geheel was gewijd aan 
middeleeuwsee kunst, en in 1925 door J.D. Rockefeller jr. in toto zou worden opgekocht 
voorr het Metropolitan Museum of Art, zie Bradford Smith, 'Georges Grey Barnard', 
133-142. . 

100 Michelet, Majeunesse, 45. Over andere bezoekers van Lenoirs museum, zie Pupil, Le 
stylestyle troubadour, 117-127. 

111 Michelet. Journal, 1, 377-379. Het betreft een aantekening van 30 januari 1842, cf. 
Tollebeek,, 'Het tweede oog', 19-44. Meer voorbeelden bij Bernard, Le Passé recom-
posé,posé, 155-159 en Tollebeek, De illusionisten, 145-146. Ook Tollebeek, 'Grafdelvers en 
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ontdekkingsreizigers',, 25-29. In de jaren veertig brak Michelet naar eigen zeggen 
mett de cultus der doden (die typerend voor de verzoeningsgezinde Restauratie was 
geweest),, cf. Gossman, Between History and Literature, 177. Verder Rigney, 'De stiltes 
vann de geschiedenis', 129-146. 

122 Chateaubriand, Mémoires, 11,227. 
133 Verschillende titels - waaronder De la religion chrétienne par rapport a la morale et a 

lala poésie—werden door de schrijver overwogen. In de editio princeps heette het werk 
GénieGénie du Christianisme ou Beautés de la religion chrétienne. In het geautoriseerde 
verzameldee werk van 1826-1828: Le Génie du Christianisme. De titel ontleende de 
schrijverr aan Du sentiment consideré dans ses rapports avec la littérature et les arts 
vann de filosoof-dichter Ballanche, die in dit werk een pleidooi voor eerherstel van 
religieuzee intuïtie hield, Gadille, 'Le concept de civilisation', 186. 

144 Chateaubriand, Le Génie, 11, 397-399 (voorwoord 1802), cf. de introductie, 1,13-23; 
idem,, Mémoires, 1,396-403; Nederl. vert. 162-163. 

155 Chateaubriand, Le Génie, 11,94. 
166 Ibidem, 1,203-204. 
177 Chateaubriand, Voyage en Italië, 11,1452. 
188 Idem, Mémoires, 1,353-356. 
199 Ibidem, 11,363-366. 
200 Durry, 'Chateaubriand' (1926) 45, brief van september 1829. 
211 Chateaubriand, Mémoires, 1, 524-530. Chateaubriand spreekt hier van Mémoires de 

mama vie, vanaf 1831 van Mémoires d'Outre-Tombe. 
222 Tapié, 'L'Historien', 224. 
233 Chateaubriand, Mémoires, 1, 252; Datering in memoires: Londen, april-september 

1822.. Gedurende de Restauratie schreef Chateaubriand ook over Cromwell die een 
bezoekk bracht aan het lijk van de Karel 1, idem, Les Quatre Stuarts, 58. 

244 Idem, Mémoires, n, 936. 
255 Ibidem, 1,251; cf. Ned. vert. 120-121. 
266 Voor de context zie Diesbach, Chateaubriand, 84-106. 
277 Chateaubriand, Mémoires, 11,574, cf. ibidem, 510. 
288 Thierry, Récits, 1, iii-xiii. Volgens Maigron, Le roman historique, 402-407 gaf Thierry, 

uitt hoffelijkheid, te veel eer aan Chateaubriand. Walter Scott was eerder beslissend 
voorr Thierry's roeping als historicus. In zijn Lettres sur l'histoire de France schreef 
Thierryy dat lezing van Scotts romans zijn verbeelding op de Middeleeuwen had 
gericht,, cf. Legouis, 'La fortune littéraire', 496-497. Tollebeek, De illusionisten, 91 
spreektt van een 'posf-^ictu/n-autorisatie van het eigen werk', cf. ibidem, 151-152. 

299 Brief van 19 mei 1844, Augustin Thierry (1795-1856) d'après sa correspondance, 302-322. 
Mett enige regelmaat schreven zij elkaar brieven tussen 1829 en 1844. Chateaubriand 
enn Thierry hadden elkaar ontmoet in de salon van Juliette Récamier gedurende de 
beginjarenn van de Restauratie, Dollinger, Les études historiques, 281-282. 

300 Fumaroli, lUt pictura poësis*, 46. Guizot zag nochtans weinig in een christelijke 
mythologie,, zie brief van Chateaubriand aan Guizot (12 mei 1809), Chateaubriand. 
CorrespondanceCorrespondance générale, 11,43-45. 
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311 Hetgeen niet wegneemt dat Chateaubriand, zoals opgemerkt door Fumaroli, 'Ut 
picturapictura poësis', 41-42, bewust verschillende neoclassicistische verboden overtrad. 

322 Anders dan de auteur in zijn preface beweerde, zie de inleiding bij de editie van Les 
MartyrsMartyrs door Regard, 13. 

333 Chateaubriand, Itinéraire de Paris a Jerusalem, 11,701. 
344 Aldus Krul, 'De kleur van het verleden', 150. 
355 Zie ook brief van Chateaubriand aan Guizot (30 mei 1809), [Chateaubriand] Corres-

pondancepondance générale, 1, 242-244, aldaar 243. 
366 Tollebeek, De illusionisten, 88-91. 
377 Barbéris, 'Les Martyrs', 380. Fumaroli, 'Ut pictura poësis', 42-43 constateert dat de 

schrijver,, reeds vóór Walter Scott, de 'grote' geschiedenis van koningen en veldslagen 
doorr de ogen van 'gewone' mensen zag. 

388 Chateaubriand, Essai historique sur les Revolutions, 24: 'Je n'ai done saisi que les grand 
traits,, ceux qui offrent des lecons a suivre, ou des exemples a imiter'; ibidem, 189: 
'Auu reste, ce sont les mêmes passions, les mêmes vices, les mêmes vertus que nous 
retrouveronss sous des appellations différentes. Le bandeau royal, celui de la religion, 
Iee bonnet de la liberté, peuvent déformer plus ou moins la tête des hommes, mais le 
cceurr reste toujours le même.' 

399 Ibidem, 141:'Voules-vous prédire 1'avenir, considérez le passé.' 
400 Bijvoorbeeld ibidem, 163: '... cette fatalité qui regie tout, qui se trouve en raison 

dernièree de tout', cf. Logé, 'L'Essai sur les Revolutions', 109-115. Ook in zijn latere 
historischh exposé Les Quatre Stuarts, dat onder meer handelde over de koningsmoord 
opp Karel 1 en de revolutie van Cromwell, meende de schrijver dat 'fatalité' het lot van 
dee geschiedenis bepaalt, Chateaubriand, Les Quatre Stuarts, 75. 

411 Idem, Le Génie, 1, 433-450. Voor Bossuet en Chateaubriand zie ook Ricuperati, 
'Jacques-Bénignee Bossuet', 54-57. 

422 Cf. Réizov, L'historiographie, 727: 'Terwijl hij de meester van de romantische historici 
was,, werd hij tot op zekere hoogt hun discipel.' 

433 Tollebeek, De illusionisten, 56-58. Verder Chateaubriand, Mémoires, 11, 287-288 in 
eenn brief aan Thierry van 8 januari 1829, waarin hij schrijft diens 'réforme des noms' 
tee zullen volgen. 

444 Idem, 'Sur 1'histoire des dues de Bourgogne', 284-295. Zowel Chateaubriand als 
Barantee behoorde tot de vriendenkring van Madame Récamier, zie Martin, 'A propos 
d'unee lettre'. 

455 Dollinger, Les études historiques, 10-60 en 74. Thierry liet zich vol lof uit over de 
Études. Études. 

466 In de jaren 1824-1826 verscheen Barantes Histoire des dues de Bourgogne en in 1825 
Thierry'ss Histoire de la conquête de l'Angleterrepar les Normands. In de jaren 1823-1827 
zagg de Histoire de la Revolution francaise van Thiers het licht, terwijl in 1824 Mignet 
zijnn Revolutiegeschiedenis publiceerde. 

477 In de beoordeling van de 'histoire fataliste' bestaan opvallende overeenkomsten 
tussenn Chateaubriand en Tocqueville, zie Hoeges, 'Der vergessene Rest'. 

488 Chateaubriand, Études, 1-89. 



NOTENN HOOFDSTUK 3 463 3 

499 Dollinger, Les études historiques, 212 en 265 is van mening dat Chateaubriand* ge
schiedopvattingg in de zes 'feitelijke' verhandelingen van de Études (in essentie ge
schrevenn gedurende de Keizertijd en opgenomen na het later geschreven 'theoreti
sche'' voorwoord) nauwelijks verschilt van die van Bossuet. 

500 Chateaubriand, 'Discours prononcé Ie 10 mars 1829 devant Ie conclave', 202-203. Cf. 
dee inleiding bij zijn verzamelde werken van 1826: 'la société marche a des destinées 
nouvelles',, geciteerd bij Logé, 'VEssai sur les Revolutions', 124. 

511 Chateaubriand, Études, 58. Cf. Bénichou, Le temps des prophètes, 109-117. 
522 Zie inleiding bij Joseph de Maistre, Du Pape, viii. 
533 Enkele willekeurige voorbeelden: Mellon, The political uses of history, 14: 'the golden 

agee of medieval history propagated by Conservative historians like Chateaubriand'; 
Keller,, The Middle Ages, 62: 'the Middle Ages as the ideal world'. Scott was overigens 
evenminn een laudator temporis acti, cf. Daiches, 'Sir Walter Scott'. 

544 Cf. Engel-Janosi, 'Chateaubriand', 35. 
555 Chateaubriand, Essai historique sur les Revolutions, tweede deel, hoofdstukken xxxiii 

tott en met ha. Citaten op 253,260 en 429-431. 
566 Idem, Le Génie, 11,223. In hetzelfde hoofdstuk sprak hij ook over de anarchie die het 

meestt op zich heen greep 'sous la seconde race de noss rois'. 
577 Ibidem, 1,396-401. De theorie - volgens Frankl, The Gothic, 275 ontstaan in zestiende-

eeuwsee Romeinse kringen om de 'gotiek' te diffameren - werd door Chateaubriand 
herhaaldd in zijn Analyse, 89. 

588 Idem, Le Génie, 11, i77(-i94): 'les seuls temps poétiques de notre histoire', cf. 1,277-280. 
599 Cf. Olsen, 'Gibt es eine Mittelalterrezeption', 133-147, m.n. 140 en Grimm, 'Notre anti-

quitéé moderne', 243-258, aldaar 253. Cf. Crépin, 'Chateaubriand', 259: 'Chateaubriand 
maintientt son classicocentrisme'. 

600 Cf. Estève, 'Le Moyen Age', 368. 
611 Bijvoorbeeld Chateaubriand, Mémoires, 1,272 en ibidem 1,465-470. 
622 Voss, Das Mittelalter, 296-297 en Ward, The Medievalism of Victor Hugo, 20. 
633 Zie Diesbach, Chateaubriand, passim. 
644 Glencross, 'The Cradle and the Crucible', 101-103 en Crossley, French historians and 

romanticism,romanticism, 10-20. 
655 Staël, Mme de. De VAllemagne, m, 344-345. Voor verschillende opvattingen in 

dee Groupe de Coppet, zie Duranton, 'L'interprétation'. Anders dan de gebroeders 
Schlegell beschouwde bijvoorbeeld Simonde de Sismondi de Germaanse invasies als 
eenn catastrofe voor de literatuur. 

666 Hiervoor het laatste boek van Chateaubriand, Le Génie, i.h.b. 11, 247-248, cf. idem, 
EssaiEssai historique sur les revolutions, 253-254. Cf. Manselli, 'Il Medioevo', 82. 

677 Chateaubriand, Le Génie, 1,393-395. 
688 Ibidem, 11,9-29, citaat op 11. 
699 Cf. Ibidem, 1,56, n.i: 'Le siècle de Louis xiv aimait et connaissait 1'antiquité mieux 

quee nous, et il était chrétien'. 
700 Ibidem, 1,226. 
711 Chateaubriand, Analyse, 1-2,31; cf. ibidem, 180-181, waar de regering van Lodewijk xi 
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alss scharnierpunt tussen 'moyen age' en moderne tijden gold. In Engeland begonnen 
dee Middeleeuwen met de komst van de Normandiërs, idem, Essai sur la littérature 
anglaise,anglaise, 24. Cf. Voss, Das Mittelalter, 93. 

722 Chateaubriand, Analyse, 15. 
733 Ibidem, 4-9. 
744 Ibidem, 82. 
755 Ibidem, 82-86. 
766 Chateaubriand, Le Génie, 1,55. 
777 Blaas, 'De verjongende barbaren', 54. 
788 King, 'Le Moyen Age', 377. Het betreft De la littérature considérée dans ses rapports 

avecavec les institutions sociales. Ander voorbeeld: Robert Alves, Sketches of a History of 
LiteratureLiterature (1794), passage over 'verjongende barbaren' geciteerd in Weisinger, 'The 
Middlee Ages', 77-78. 

799 Chateaubriand, Analyse, 80. 
800 In zijn nationaal-historische visie getroostte Chateaubriand zich veel moeite aan te 

tonenn dat de religie van de Galliërs en de druïdendienst een voorafspiegeling van het 
christendomm zijn, cf. Didier, 'Le mythe des Gaulois', 145-152 en Gautier, 'L'épisode de 
Velléda',, 153-161. 

811 Chateaubriand, Analyse, 86-87; in dezelfde bewoordingen in idem, Essai sur la 
littératurelittérature anglaise, 10-11. 

822 Idem, Analyse, 99; Idem, Essai sur la littérature anglaise, 17-18. 
833 Blaas, 'De verjongende barbaren', 54-55. 
844 Chateaubriand, Mémoires, i, 629-633. Overigens maakte ook een porticus met zuilen 

enn kariatiden deel uit van het gebouwencomplex. Reeds in 1774 bekritiseerde de prins 
vann Ligne de neogotische landhuizen die in navolging van Walpoles villa Strawberry 
Hilll overal in Frankrijk verschenen, Lanson, Le Gout du Moyen Age, 39. 

855 Chateaubriand, Mémoires, 1,465. 
866 Geciteerd bij Dakyns, The Middle Ages, 27. 
877 Chateaubriand, Mémoires, 1,436-440. 
888 Vanaf 1816 kende Scott er een ongekende populariteit, Dollinger, Les études histo-

riques,riques, 19; Maigron, Le roman historique, passim, bijv. 195-196. Scott publiceerde 
overigenss pas in 1819 Ivanhoe en een jaar later The Monastery. 

899 Chateaubriand, Essai sur la littérature anglaise. 222-224. Cf. Idem, Mémoires, 1, 410-
412.. Baldensperger, 'La grande communion', 50 suggereert dat hier jalousie de métier 
inn het geding is. 

900 Tollebeek, De illusionisten, 166. 
911 Ward, The Medievalism, 75-83. In het fameuze voorwoord bij de editie van zijn 

HistoireHistoire de France au xvie siècle van 1855 sprak Michelet van 'la manie du gothique'. 
922 Chateaubriand, De Buonaparte, 6. 
933 Idem, Essai historique sur les revolutions, 20. 
944 Idem, 'S'il seroit possible', 205-214, vooral 205-209. 
955 Idem, Études, 24 en 79. 
966 Idem, 'Sur 1'histoire des dues de Bourgogne' 285. 
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977 Idem, Mémoires, 11,725 
988 Ibidem, 1,937-939; Ned. vert 260. 
999 Testamentair voorwoord geschreven in 1833. Ned. vert., 22-23. 

1000 Zie Michel, 'Civilisation chrétienne', 267-280 en Rearick, Beyond the Enlightenment, 

134-149. . 
1011 Hervier, 'Un mythe politique', 441-455. 
1022 Eco, 'Living in the New Middle Ages', 73-85, aldaar 75-76. 

HoofdstukHoofdstuk 4 

11 Niet lang na de voltooiing werd het doek aangekocht door de liberaalgezinde hertog 
Karll August van Saksen-Weimar, over het schilderij: Börsch-Supan en Jahnig, Caspar 
DavidDavid Friedrich, 324 en 389, Hofmann, Caspar David Friedrich, 270-271, Koerner, 
CasparCaspar David Friedrich, 240-244 en Braysmith, 'Medievalism', 41-44. Volgens de 
laatstee gaf Friedrich door middel van de onthoofde Fides kritiek op de situatie 
waarbijj vorsten optraden als hoofden van de Kerk. Voor Görres* Zwitserse jaren, 
Raab,, 'Joseph von Görres und die Schweiz'. 

22 Een overzicht van Duitse romantische groeperingen geeft Heselhaus, 'Die romanti
schee Gruppe', 44-162. 

33 Heine, Die romantische Schule, 126. Heine had het boek in het Frans geschreven. In 
18333 was een eerste Duitse versie verschenen onder de titel Zur Geschichte der neueren 
schonenschonen Literatur in Deutschland. Het werk was bedoeld als tegenhanger van Madame 
dee Staëls De l'Aüemagne: vooral de gebroeders Schlegel kregen er ditmaal zwaar van 
langs. . 

44 Cf. Krohn, 'Die Wirklichkeit', 1-29, aldaar 8. 
55 Over Bodmer en von Muller als voorlopers van de Romantiek, zie Schmid, Die 

MittelalterrezeptionMittelalterrezeption en Höltenschmidt, Die Mittelalter-Rezeption, 215-218. Friedrich 
Schlegell was eveneens lovend over von Muller, zie Schlegel, 'Vierundzwanzig Bücher'. 

66 In de jaren 1822-1825 gaf Schlegel zijn verzamelde werken in tien delen uit, waarbij 
hijj soms aanzienlijke wijzigingen in eerdere uitgaven aanbracht. In 1959 verscheen 
hett eerste deel van de Kritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe (KFSA). Voor de KFSA staan 
355 delen gepland, waarvan reeds 28 delen zijn verschenen. De eerste afdeling (i-x) 
bestaatt uit heruitgaven van Schlegels werken. De tweede afdeling (XI-XXII) betreft de 
nalatenschap.. De derde afdeling (xxm-xxxii) omvat de brieven van en aan Friedrich 
Schlegell en zijn vrouw Dorothea. In de laatste afdeling (xxxm-xxxv) zijn vertalin
gen,, edities en dagboeken opgenomen, naast de werken van Dorothea Schlegel. De 
introductiess zijn vaak instructief. Aangezien vooral de correspondentie nog niet in
tegraall is uitgegeven, blijven vooral de brievenverzamelingen van Josef Körner van 
belang.. Biografische informatie is te vinden in de monografieën van Ernst Behler, 
Hanss Eichner en Klaus Peter. Voor de door Friedrich (en August Wilhelm) Schle
gell uitgegeven tijdschriften Athenüum (1798-1800), Europa (1803-1805), Deutsches 
MuseumMuseum (1812-1813) en Concordia (1820-1823), zie Behler, Die Zeitschriften, waarin 
ookk overzichten van in deze tijdschriften verschenen artikelen zijn opgenomen. Het 
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mediëvismee van de gebroeders Schlegel is vooral vanuit literatuurwetenschappelijk 
standpuntt onderzocht door Höltenschmidt, Die Mittelalter-Rezeption. In 1969 gaf 
hett Zeitschrift für deutsche Philologie een themanummer over Schlegel uit. 

77 Schlegel, 'Reise nach Frankreich', 56. 
88 Idem, 'Ideen', 266 [102]. Voor invloed van de Oudheid op Schlegel, zie Emmersleben, 

DieAntike. DieAntike. 
99 Schlegel, 'Über das Studium der Griechischen Poesie', 233. Dantes werk behoorde 

tott de 'alteste moderne Poesie'. Cf. Friedrich Schlegel Literarische Notizen, 30 [76] 
'Dante'ss Komödie ist ein Roman', 100 [846]: 'Die Form in Dante ist romantisch'. 

100 Schlegel, 'Vom Wert', 639. 
111 Berlin, The Roots, 15. 
122 Jautë, 'Schlegels und Schillers Replik', 67-106. Volgens Jaufi betoonde Friedrich Schil

ler,, representant van het 'Weimarer classicisme', zich in zijn Über naive und senti-
mentalischementalische Dichtung daarentegen als een 'moderne', omdat hij zowel de antieke als 
modernee dichtkunst onder het 'naive' en 'sentimentalische' onderbracht. 

133 Cf. Eichner, 'Friedrich Schlegels Theorie'. 
144 Brief van 21 september, Körner, Briefe, 1, 7-10, aldaar 7. 
155 Lovejoy, 'The meaning', 183-206, aldaar 196 en 198. 
166 Cf. inleiding van Eichner in deel 11 van KFSA en Höltenschmidt, Die Mittelalter-

Rezeption,Rezeption, 262-263,284 en 290. 
177 Onder 'das Sentimentale' verstond Schlegel 'het gevoel van geestelijke liefde', een 

terugkerendd motiefin de ridderromans. 
188 Schlegel, Athenaums-Fragmente, 182-183 [116] > cf. de inleiding van Eichner, vooral 

lvii-lxiv. . 
199 Berlin, The Roots, 117. 
200 Friedrich Schlegel. Literarische Notizen, 30 [72]. 
211 Schlegel, 'Epochen', 290. 
222 Idem, 'Beitrage zur Geschichte der modernen Poesie', 33. 
233 Over dit Taschenbuch en de 'Romanzen von Karl dem Grofien und Roland, die ich 

nachh dem Turpin gedichtet habe', zie zijn brief aan August Wilhelm Schlegel van 24 
meii 1805, Körner, Krisenjahre, 1,197-198. 

244 Voor hun 'Symphilosophie', zie brieven van Schlegel aan Novalis, van 26 september 
17977 en eind juli 1798, Novalis. Schriften, iv, 490-491 en 497-498. Voor correspon
dentiee van Schlegel en Novalis zie ook de brieven in delen xxm en xxiv van KFSA. 

255 Brief van Novalis aan Schlegel van 8 juli 1796, Novalis. Schriften, iv, 186-188. 
266 Zie vooral een brief van 2 december 1798, ibidem, iv, 506-510. 
277 In Duitsland verspreidde vooral Johan Heinrich Vofi, vertaler van Homerus en 

tegenstanderr van Görres, de pejoratief bedoelde aanduiding 'romantici'. Over het 
begripp 'romanticus' en de term 'Romantiek' als tijdsaanduiding, Behler, 'Kritische 
Gedanke',, 7-43. 

288 Zie brief van Schlegel aan Novalis, 26 september 1797, ibidem, iv, 490-491. 

299 Schlegel, 'Ideen', resp. 259 [41], 257 [7], 262 [58], 271 [151], 257 [15], 257 [13] en 271 

[142]--
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300 Novalis. Schriften, 11, 481-493, aldaar 493. 
311 Brief van 20 oktober 1798 in Novalis. Schriften, rv, 501-502. 
322 Zie brief van Schlegel aan Schleiermacher, omstreeks 10 december 1799, ibidem, iv, 

648. . 
333 Slechts tweemaal in zijn gehele oeuvre gebruikte Novalis het begrip 'Middeleeuwen', 

Schanze,, 'Es waren', 760-771. 
344 Brief aan Novalis, begin maart 1799, Novalis. Schriften, iv, 523-525, cf. August Wil

helmm Schlegel aan Schleiermacher, 16 december 1799, ibidem, iv, 649. Ook Novalis' 
HeinrichHeinrich von Ofterdingen, waarin de geest van het ridderdom werd bezongen, was 
vann invloed op Schlegel. In het tweede, nooit verschenen deel wilde Novalis het 
middeleeuwsee verbond van keizer en paus verheerlijken. 

355 Schlegel, Philosophische Lehrjahre, 1,398 [925]. Aantekening van 1799. 
366 Cf. Schanze, Romantik, 160. 
377 Schlegels aanvankelijke enthousiasme voor Goethe verminderde op den duur. Goethe 

hadd geen gevoel voor mythologie en 'een aangeboren afkeer van de Oud-Duitse en 
christelijkee schoonheid in de kunst' (brief aan August Wilhelm Schlegel van 10 
novemberr 1810, Körner, Krisenjahre, 11, 175-179). Na Schlegels overgang naar het 
katholicismee werd de kloof tussen beiden nog groter. Dorothea Schlegel was ge
ïrriteerdd over het feit dat Goethe de herontdekking van de middeleeuwse kunst enkel 
toeschreeff aan de gebroeders Boisserée, JCFSA, XXX, 200-202, brief van 3/19 juli 1816 
aann Philip en Johannes Veit. 

388 Schlegel, 'Reise nach Frankreich', citaten op 58, 67,72 en 73. De 'Reise' verscheen in 
Europa,Europa, 1803. 

399 Bij de voorbereiding van zijn boek over Indië had hij 'Herders theologisch-orienta-
lischee Sachen' herlezen, brief van 27 juli 1807 aan August Wilhelm, Körner, Krisen-
jahre,jahre, 1,423-425. 

400 Schlegel, 'Rede über die Mythologie', citaten op 312 en 317. Evenals de 'Epochen der 
Dichtkunst'' was dit opstel gepubliceerd in Gesprüch über die Poesie. Bij de heruitgave 
inn zijn verzamelde werken gaf Schlegel het de titel Rede über die Mythologie und 
symbolischesymbolische Anschauung. Onder invloed van vooral Friedrich Creuzer hechtte hij in 
zijnn latere periode minder betekenis aan mythologieën en meer aan het symbolisme, 
alduss Dieckmann, 'Friedrich Schlegel'. 

411 Hiervoor Struc, 'Zu Friedrich Schlegels orientalistischen Studiën' Zie verder haar 
inleidingenn op Schlegel, Über die Sprache, clxxxvii-ccxxx en op vier door haar 
uitgegevenn Orientalische Studienhefie in Schlegel, Vorlesungen und Fragmente zur 
Literatur.Literatur. Orientalia. 

422 Heine, Die romantische Schule, 167. Al in een losse aantekening uit 1801 had Schlegel 
gesprokenn over de 'magie van de Middeleeuwen' als facet van de 'christelijke mytho
logie',, Friedrich Schlegel. Literarische Notizen, 217 [2146]. Van belang was verder zijn 
ontdekkingg van de mysticus Jakob Böhme. In 1805 schreef hij: 'In J[akob] B[öhme] 
iss de kern van de christelijke poëzie en mythologie', Schlegel, Philosophische Lehr-
jahre,jahre, 11,136 [459]- Het onophoudelijk prijzen van Böhme beschouwde Heine, Die 
romantischeromantische Schule, 185, als een van de dwaasheden van de romantische school. 
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433 Zie Schlegel, 'Nachricht von den Gemalden in Paris' en 'Nachtrag italienischer Ge
malde',, beide gepubliceerd in Europa, 1803. Verder 'Zweiter Nachtrag alter Gemal
de'' en 'Dritter Nachtrag alter Gemalde', beide verschenen in Europa, 1805. In zijn 
verzameldd werk gaf hij deze en andere kunstbeschouwingen de titel Ansichten und 
IdeenIdeen von der christlichen Kunst. 

444 In 'Briefe auf einer Reise', 156, stoorde hij zich vooral aan de facade met antieke 
zuilen.. 'Wat moeten die twintig of dertig Italiaanse of Griekse zuilen in een vreemd 
landd en klimaat?' - een gedachte die onder anderen ook door Pugin werd verwoord. 

455 Wackenroder legde in zijn Herzensergiefiungen eines kunstliebenden Klosterbruders 
eenn verband tussen kunst en religie. Maar zijn waardering gold Dürer en de schilders 
vann de late Renaissance. Herzensergiefiungen handelt over een leerling van Dürer die 
naarr Rome trekt en hier uiteindelijk in de armen van de Moederkerk valt, Robson-
Scott,, 'Wackenroder', 

466 Schlegel, 'Zweiter Nachtrag alter Gemalde', 91. 
477 Idem, 'Dritter Nachtrag alter Gemalde', 149. 
488 Schultz, Joseph Görres als Herausgeber, 179. 
499 Robson-Scott, The Literary Background, 129-147 en Frankl, The Gothic, 458-464. 

Naastt de vriendschap met de Boisserées was ook Schlegels kennismaking met Ferdi
nandd Richard Wallraf, rector van de Keulse universiteit, van belang. 

500 Goethe, 'Von deutscher Baukunst', 110-118, citaten op 115 en 117. Goethe publiceerde 
dezee hymne voor het eerst in 1772. 

511 Voor Goethe en de gotiek, zie Robson-Scott, The Literary Background, 77-95, zijn 
verhoudingg met Sulpiz Boisserée, ibidem, 174-224. Voor Goethe en de Middeleeuwen, 
Samuel,, 'Die Rezeption', 60-66. 

522 Schlegel, 'Briefe auf einer Reise', 157. De 'Briefe' werden oorspronkelijk gepubliceerd 
inn het door Schlegel geredigeerde Poetisches Taschenbuch fiir  das Jahr 1806, waarin 
ookk het Rolandslied was opgenomen. 

533 Germann, Neugotik, 139, die ook een werk van Johannes Wetter uit 1835 noemt. 
544 Brief van 15 juli 1805, Körner, Krisenjahre, 1,213-217, aldaar 215. 
555 Friedrich Schlegel. Literarische Notizen, 292. 
566 Heine, Die romantische Schule, 149. 
577 Schlegel, 'Über die deutsche Kunstausstellung'. 
588 Voor dit periodiek, zie de brieven aan August Wilhelm van 25 september 1807 (Körner, 

Krisenjahre,Krisenjahre, 1, 441-446), 6 november 1807 (ibidem, 463-466), 1 december 1807 (479-
482)) en 6 januari 1808 (491-495), verder Höltenschmidt, Die Mittelalter-Rezeption, 
82-90. . 

599 De professio fidei vond plaats voor het Maria-altaar in de Keulse dom op 16 april 1808. 
Uitt vrees voor de reactie van zijn moeder hield hij zijn bekering geheim (zie brief van 
144 mei 1808 aan zijn broer Karl Schlegel, Körner, Krisenjahre, 1, 542-543). Die vrees 
bleekk ongegrond. Voor context van zijn bekering en 'katholiserende' tendensen in 
dee Romantiek, zie Hellerich, Religionizing, 189-206. 

600 Heine, Die romantische Schule, 139-140. 
611 Schlegel, 'Vierundzwanzig Bücher'. 



NOTENN HOOFDSTUK 4 469 9 

622 Antwoord van Schlegel van 17 maart 1810 in Körner, Briefe, 119-121. 
633 Brief van 16 november 1811, Schellberg, Briefe, 54~59-
644 Brief van 20 november 1812, ibidem, 66-68. 
655 Boisserée, Briefwechsel, 1.162. 
666 Schlegel, Geschichte der alten und neuen Literator, tweede lezing, citaat op 59-

677 Ibidem, twaalfde lezing, 274-303-
688 Schlegel, Geschichte der alten und neuen Literatur, zevende lezing, 168-189. 
699 Idem,' Versuch', 18. Het artikel kreeg een plaats in het door Johann Friedrich Reichardt 

geredigeerdee Deutschland. Voor algemene context zie Wuthenow, 'Revolution'. 
700 Citaat in Schlegel, 'Versuch', 22. 
711 Idem, Germanische Alterthümer, resp. 34 [176]» [178], [182] en 32 [161]. 
722 Idem, Zur Historie, resp. 82 [213] en 55 fel-
733 Idem, Vorlesungen über Universalgeschichte, 136-256. 
744 Berney, 'Reichstradition', is van mening dat de romantische visie op het keizerschap, 

zoalss verwoord door Schlegel en Görres, onderscheiden moet worden van de 'le
vendee Reichstradition'. Schlegel en Görres hadden het Ancien Régime nauwelijks 
gekend,, zulks in tegenstelling tot Freiherr Karl vom und zum Stein, vertegenwoor
digerr van de 'Reichstradition'. De laatste was stichter van de Gesellschaft fiir altere 
deutschee Geschichtskunde, een vereniging die de uitgave van de grote middeleeuwse 
bronnenverzameling,, de Monumenta Germaniae Historica, zou verzorgen. 

755 Al in Zur Historie, 66 [76] had hij geschreven: 'Karel de Grote heeft eigenlijk de 
christelijkee republiek gesticht.' 

766 Schlegel, Zur Oesterreichischen Geschichte (1807) resp. 113 [43]» U5 [56] en [60], 117 
[67],, [69] en [70], 150 [283], 154 [301] en 115-116 [60]; Zur Geschichte. 1809,235 [88] en 
2488 [175]; en Zur Geschichte und Politik (1811-1812) 291 [1] en [2]. Reeds in een brief 
aann August Wilhelm Schlegel van 27 februari 1806, Körner, Krisenjahre, 1, 292-295, 
noemdee Schlegel Oostenrijk 'het enige land waar nog vrijheid is, de enige vrijheid 
diee iets waard is, namelijk die van de standen'. 

777 Schlegel, Über die neuere Geschichte, 155. 
788 Ibidem, 208. 
799 Schlegel, Zur Geschichte und Politik 1813, [305]. 
800 Idem, Zur Geschichte und Politik 1813 (11), 29. 
811 Idem, 'Signatur des Zeitalters', 483-553, citaten op 510 en 527. 
822 Zie ook Schlegels aantekeningen over Görres in Zur Geschichte und Politik. 1821, 74 

[38]] en idem, Zur Geschichte und Politik 1826,286 [196]. 
833 Idem, 'Signatur des Zeitalters', 553-596. Metternich zag niets in Schlegels opvattingen: 

hijj was tegen versterking van de Kerk, en de corporatieve samenleving paste niet in 
zijnn bureaucratische staatsopvatting, zie Salomon, Das Mittelalter, 70-81, aldaar 76. 
Eenn van de laatste keren schreef Schlegel over Middeleeuwen, politiek en geschiedenis 
inn 1827. In zijn Philosophie des Lebens, veertiende lezing, 270-287 schreef hij dat de 
toekomstigee corporatieve maatschappij zich moest openstellen voor het nieuwe, 
preciess zoals de middeleeuwers hadden opengestaan voor nieuwe ontwikkelingen, 
waaronderr de opkomst van de derde stand. 
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844 De relatie tussen Schlegel en Görres is nooit systematisch onderzocht. Schriftelijke 
betrekkingenn tussen beiden begonnen in 1812, toen Schlegel Görres bedankte voor 
dienss toezegging mee te werken aan zijn Deutsches Museum, GB, VHI, 337-338 (brief 
vann 22 juli). Hetzelfde jaar sprak Schlegel met lof over Görres' Die Teutschen Volks-
bücher,bücher, Schlegel, 'Der historische Faust', en sprak Görres zijn waardering uit voor 
hett Deutsches Museum, zie Schellberg, 'Neue Görres-Briefe', 166-171 (brief van 4 
augustus).. Op 3 januari 1813 schreef Görres een brief aan Schlegel, waaraan hij de 
opstellenn over Hunibalds Chronik en Reynold von Montauban, bestemd voor het 
DeutschesDeutsches Museum, toevoegde, Körner, Krisenjahre, m, 519-522. Mogelijk was het 
dezee brief waarover Schlegel verrukt was geweest, zie brief van Friedrich Creuzer 
aann Görres, GB, VHI, 380-381 (29 januari 1813). Dorothea Schlegel schreef Sulpiz 
Boisseréee datt zij niets zag in komst van Görres naar Wenen, brief van 10 april 1813, 
Raab,, Joseph Görres (1776-1848), 76. In een schrijven aan haar man noemde Dorothea 
Görres'' Rheinischer Merkur een 'verschrikkelijke machine', brief van 6 december 1815, 
Schlegel,, KFSA, XXII, 111-113. Görres en Schlegel zagen elkaar voor het eerst in 1816 
tee Frankfurt, ibidem, 670. Op 5 juni 1818 schreef Schlegel aan zijn vrouw dat hij 
tee Koblenz een genoeglijke avond bij Görres had doorgebracht, ibidem, 490-492. 
Görres'' Die Übergabe der Adrefk der Stadt Coblenz vond hij een merkwaardig en 
belangrijkk werk, KFSA, XXI, 369 [92]. Op 27 oktober 1819 schreef hij haar dat Görres 
gelukkigg niet in handen van de Pruisische politie was gevallen, KFSA, XXX, 225-226. 
Naa Görres' terugkeer naar het katholicisme bleef Schlegel in hem geïnteresseerd, 
Görres,, GB, VII, 236-239 (brief van 24 februari 1825 aan Guido Görres); Körner, 
Krisenjahre,Krisenjahre, 11,441-446 (brief van 23 februari 1828 aan Gotthilf Heinrich Schubert); 
Tilliette,, 1, Schelling, 315 (brief van 4 juni 1828 aan dezelfde) en GB, IX, 337-338, brief 
vann 10 juli 1828 aan Görres, waarin hij schreef verheugd te zijn over Görres' invloed in 
EosEos en hem meedeelde bereid te zijn aan dit periodiek medewerking te verlenen. Op 
244 juni 1826 schreef Schlegel aan Christine von Stransky: 'Van alle Duitse schrijvers 
houdd ik Görres voor de eerste. In het bijzonder waardeer ik de vrije en grootse 
wijzee waarop hij de katholieke zaak aanvoert en verdedigt', Körner, Briefe, 514. In 
'Ueberr das Recht der Todten', 118-121 bekritiseerde Görres de katholieke historicus 
Josephh Freiherr von Hormayr, die over het hoofd van de overleden Schlegel diens 
opvattingenn (en die van Görres) had gehekeld: 'Enkel smerige zwijnen en arglistige 
hyena's,'' noteerde Görres, 'begeven zich op de dodenakker.' 

855 Görres, Der Allgemeine Frieden, 15-63. Sinds 1926 worden de Gesammelte Schriften 
vann Görres uitgegeven. Inmiddels zijn zeventien delen en een tweetal 'Erganzungs-
bande'' verschenen. Door Görres' jongste dochter zijn in de jaren 1854-1874 even
eenss Gesammelte Schriften gepubliceerd (in negen banden), waarvan de Gesammelte 
BriefeBriefe nog altijd van belang zijn. Bloemlezingen, voorzien van nuttige aanwijzin
gen,, zijn samengesteld door Wilhelm Schellberg, Franz Schultz, Max Tau, Wolfgang 
Frühwaldd en Heribert Raab. Evenals Schlegel was Görres medewerker en redacteur 
vann verschillende tijdschriften, zoals Das Rothe Blatt (1798), Der Rübezahl (1798-
1799),, Rheinischer Merkur (1814-1816), Der Katholik (1824-1827), Eos (1828-1829) en 
Historisch-politischeHistorisch-politische Blatter (1838-1848). Tijdens de Franse bezetting van het Ruhrge-
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biedd in de jaren twintig van de twintigste eeuw zagen velen in Görres een toonbeeld 
vann verzet. In deze periode kreeg hij een buste in het Walhalla, de door de Beierse 
koningg Lodewijk 1 gebouwde 'Tempel deutscher Ehre', N.N. 'Die 45. Generalver-
sammlung',, 40, afbeelding na blz. 48. De belangstelling voor zijn persoon kwam tot 
uitdrukkingg in een groot aantal dissertaties, waaronder die van Anna Bauer over het 
Middeleeuwenbegripp (typoscript, 1932), Elisabeth Conrads over Görres' geschiedfi
losofiee (1937), Heinrich Dahnhardt over Görres' vroege politieke ontwikkeling (1926), 
KSthee Dörr over zijn geschiedbeeld (1940), Helmuth Muller over het idee van de uni
verselee Kerk (typoscript, 1950), Fritz Nothardt over Das Rothe Blatt (1932), Ilse Rehr 
overr Görres' publicatie Wachstum der Historie (1935), Roman Reisse over het wereld
beeldd van de jonge Görres (1926), Albert Renner over Görres'' Zwitserse jaren (1930), 
Ingeborgg Schönfelder over het Kerkbegrip (1938), Auguste Schorn over Görres' re
ligieuzee ontwikkeling (1929), Peter Sistig over Görres en Hegel (typoscript, 1943) en 
Wilhelmm Spael over Görres' journalistieke werk (1928). Een opsomming van wer
kenn van en over Görres, inclusief een iconografisch overzicht, is samengesteld door 
Portmann-Tinguely,, Görres-Bibliographie. Afbeeldingen van Görres in Schellberg, 
JosephJoseph Görres. Eine Auswahl. Voor Görresiana in Koblenz, zie Theuerkauf, Stadtbi-
bliothekbliothek Koblenz. Eerste levensbeschrijving van Görres is die van Joseph Galland. 
Goedee synopsis biedt Golo Mann, 'Joseph Görres', 518-530. Meest recente, politiek 
getintee biografieën zijn die van Raab, Joseph Görres. Ein Leben (met bloemlezing 
vann teksten) en Vanden Heuvel, A German Life. Getuigenissen van tijdgenoten over 
Görress zijn te vinden in Raab, Joseph Görres (1776-1848). Leben und Werk, aangevuld 
mett biografische notities over de belangrijkste figuren in Görres' leven. 

866 Görres, 'Rede gehalten am i2ten Nivose vi. Jahres', 82-89. 
877 Idem, Testament, 94-102. 
888 Idem, 'Historische Uebersicht', 102-104. Görres was een 'Religionsspötter', schreef 

Brentanoo aan Savigny, 22 juni 1802, [Brentano] Clemens Brentano. Samtliche Werke, 
xxix,, 447-448. 

899 Görres, 'Mein Glaubensbekenntnitë', 193-198 en 223-227, cf. Isler, 'Das Gedankengut', 

37--
900 In zijn revolutionaire periode was Görres voorstander geweest van een 'Cisrhena-

nischee Republik' onder Franse protectie, naar model van de Bataafse Republiek. 
Tegenoverr Freiherr Karl vom und zum Stein, beweerde hij in een brief van 4 au
gustuss 1814 dat hij een Zwischenstaat aan de grens van Duitsland en Frankrijk had 
gewild.. Dit middenrijk moest Holland, België, het Rijnland, de Elzas en Zwitserland 
omvatten,, GA, VIII, 423-427, aldaar 425. 

911 In 1798 bijvoorbeeld oordeelde hij positief over Napoleon als bestrijder van het 
despotisme,, zie Görres, 'Einige Ideen', 318-322. 

922 Idem, Resultate, 553-608. Voor ontwikkeling van het revolutieconcept bij Görres, 
Raab,, 'Görres und die Revolution', 51-80. 

933 Görres, Aphorismen über die Kunst, 57-164, aldaar 62-63 en 120. Görres schreef 
overigenss geen aforismen in de gebruikelijke zin van het woord. Zijn onder meer in 
aforismenn gevatte betoog vormde uiteindelijk een systematisch geheel. 
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944 Uitgever was de Münchener bibliothecaris Christoph von Aretin, met wie Görres 
correspondeerde.. Over Görres' Heidelbergse periode is Schultz, Joseph Görres meest 
informatief. . 

955 Görres, 'Kann man die Epoche' 81-83. 
966 Idem, 'Philosophische, poëtische und politische Revolution', 88-91. 
977 Idem, 'Die Geschichte des Zauberers Merlin*, 115-116. 
988 Idem, 'Herder', 93-95. 
999 Idem, 'Vision der Geschichte', 101. Voor Görres' historische methode en de invloed 

vann Herder en Schelling op zijn geschiedvisie, zie Kraus, 'Görres'. 
1000 Idem, Glauben und Wissen, 1-70, vooral 5-10 en 54-59. Jakob Grimm schreef dat 

dee mythe geen verzinsel was, maar waarachtige dichtkunst, waarin zich objectieve 
begeesteringg toonde. De mythe verhield zich tot de geschiedenis als het noodlot tot 
dee vrijheid, Grimm, 'Gedanken', 53 en 74-75. 

1011 GB, vin, 27-28, brief van Justus Thibaut van 24 sptember 1806. Over zijn aldaar 
gehoudenn lezingen, waarin de Middeleeuwen geen rol van betekenis speelden, zie 
Just,, 'Görres in Heidelberg'. 

1022 Görres publiceerde hier 'Des Dichters Krönung'. 
1033 Brief aan Johann Georg Zimmer, 29 november 1807, [Brentano] Clemens Brentano. 

SamtlicheSamtliche Werke, xxxi, 622-627. 
1044 Vanden Heuvel, A German Life, 132. Onuitgegeven lezing van 1806. 
1055 Hiervoor Bollenbeck, 'Das Volksbuch', 141-171, vooral 149-151. 
1066 Görres, Die teutschen Volksbücher, 167-294, vooral de inleiding 173-183 en het besluit, 

275-293,, citaten op 278,279,283 en 289. 
1077 In een later werk citeerde Görres in dit verband Walahfrid Strabo, die analogie-

enn vaststelde tussen paus en keizer, patriarchen en patriciërs, aartsbisschoppen en 
hertogen,, bisschoppen en graven enz., zie Görres, Die drei Grund-Wurzeln, 17-18. 

1088 Idem, 'Wachstum der Historie', 363-440, citaten op 365 en 411. 
1099 Cf. Bauer, Der Begriff, 238. 
1100 Görres, 'Fall der Religion', 230-261, citaat op 240. 
1111 Idem, Mythengeschichte. Wilhelm Grimm achtte Görres' boek beter dan Schlegels 

OberOber die Sprache und Weisheit der Indiër, brief van Arnim van 26 maart 1811, Raab, 
JosephJoseph Görres (1776-1848), 65-66. 

1122 Görres schreef inleidingen bij diverse oude teksten, waaronder Reynold von Mon-
talban,talban, dat hij publiceerde in Schlegels Deutsches Deutsches Museum, evenals een artikel over 
dee kroniek van Hunibald, Görres, 'Reynold von Montalban', 111-112 en idem, 'Huni-
baldss Chronik',, 113-148. Onder de titel Bibliotheca Vaticana Altdeutscher Dichtungen 
kondigdee hij een uitgave in vier banden aan. Ferdinand Gloeckle uit Ingelheim had 
inn Rome hiertoe vele handschriften getranscribeerd. Alle standen zouden in deze 
dichtwerkenn iets van hun gading vinden. De burger zou in de oude zeden zijn eigen 
opvattingenn herkennen, de religieuze kon zich hierdoor laten stichten, en koningen 
zoudenn leren hoe hun voorgangers de liefde van hun onderdanen hadden gewonnen. 
Dee Bibliotheca Vaticana zou echter nooit, mede vanwege Gloeckles gebrekkige trans
cripties,, het licht zien, zie Görres, 'Ankündigung', 109-110. Resultaat van een tweede 
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verblijff in Heidelberg waren zijn Altteutsche Volks- und Meisterlieder. De helft van 
dezee liederen was afkomstig uit een zestiende-eeuwse verzameling van geestelijke en 
wereldlijkee liederen. 

1133 Görres, 'Des Knaben Wunderhorn',24-45, citaat op 30. 
1144 Idem, 'Frauendienst', 89-94. 
1155 Schlegel, 'Sammlung', was van mening dat men een stringent onderscheid tussen 

goedee en slechte volkspoëzie moest maken. 
1166 Görres, 'Inleiding op Lohengrin\ 149-194, vooral 157-170. 
1177 Idem, 'Ueber den altdeutschen Meistergesang', 94-108. 
1188 RM, nr. 1 (23 januari 1814). 
1199 Brief van 27 november 1799 aan zijn latere echtgenote, GB, VII, 6-11, aldaar 7. 
1200 Görres, 'Die Zurücknahme'. Görres verzamelde overigens ook zelf middeleeuwse 

schilderijenn en manuscripten. Aan Goethe meldde Sulpiz Boisserée op 7 november 
18166 dat Görres een jaar eerder was begonnen met het verzamelen van middeleeuwse 
schilderijen,, Raab, Joseph Görres (1776-1848), 123. Over Görres' verzameling van 
kunstwerken,, zie Jacobs, 'Die Handschriftensammlung'. 

1211 Görres, 'Der Dom'. Al eerder, in 'Des Knaben Wunderhorn', 45 had Görres gesteld dat 
voltooiingg van de dom een verbinding met de oude tijd zou bewerktelligen. Over de 
Keulsee dom in de negentiende eeuw bestaat uitgebreide literatuur, zie Dann, Religion 
enn Borger, Der Kohier Dom. Tien jaar eerder had hij in een bijdrage over 'Schlegel 
enn zijn school' de beeldhouwkunst boven de schilderkunst geplaatst, en de Griekse 
architectuurr boven de gotische, Görres, 'Anlafilich Friedrich Schlegels Lessing' en 
idem,, 'Zur Theorie der Künste'. 

1222 Bij een reis langs de Rijn in de zomer van 1815 ontmoette Goethe trouwens ook 
Görres,, brief van Stein aan Görres, 25 juli 1815, GB, VIII, 470. Een maand daarvoor 
noteerdee Sulpiz Boisserée in zijn dagboek dat Goethe weinig goeds over Schlegel 
enn Görres had te melden: Goethe vond hen ijdel en onbetrouwbaar, zie Boisserée, 
Tagebücher,Tagebücher, 199 (17 juni 1815). Tien jaar eerder had Görres over Goethe geschreven. In 
dienss werken weerspiegelden zich de drie perioden van de Griekse beeldhouwkunst: 
dee heroïsche, elegische en elegante stijl, zie Görres, 'Göthe* 

1233 [Cornelius] 'Ein Brief'. 
1244 In Görres, Der Dom von Köln, 1-4 en 4-7 waren ook 'Der Dom von Köln' en zijn 

Besprekingg van Geschichte und Beschreibung des Doms von Köln door Sulpiz Boisserée 
inn licht gewijzigde vorm herdrukt. In 1842 beschreef Görres de Keulse dom vooral als 
eenn mystiek monument. Een jaar later betoogde hij dat de symboliek en oneindigheid 
vann de gotische kathedralen onverbrekelijk waren verbonden met de katholieke ziel 
enn mystiek, zie Görres, 'Menzels Literaturblatt', 127-132. Een mystieke interpretatie 
vann de gotische kathedralen had Görres eerder in Die christliche Mystik, 1, 261-262 
gegeven. . 

1255 Görres, 'Der Papst Pius vu.' 
1266 Idem, 'Der teutsche Reichstag'. 
1277 Idem, 'Oesterreich'. 
1288 Idem,'Der Kaiser* 
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1299 Idem, Die Uebergabe, 3-34. 
1300 Boisserée, Briefwechsel, 1,372-373, brief van Görres d.d. 13 september 1819. Boisserée 

vondd het een geniaal boek, blijkens dagboek (13 oktober 1819), Boisserée, Tage-
bücher,bücher, 1,579. 

1311 Hierover Baumer, 'Görres und Wessenberg'. 
1322 Görres, Teutschland, 35-143, citaten op 110 en 125. 
1333 Idem, Ueber das Verhaltnis, 496-511, aldaar 502. 
1344 Zie rapport opgenomen in Just, 'Görres' Bmch', 256-271, aldaar 267-268. 
1355 Heine, Die romantische Schule, 143. 
1366 Görres, Die heilige Allianz, 411-486. 
1377 Görres, 'Katholizism', 71. 
1388 Idem, 'Ueber die Worte', 32-38. Volgens Görres hield de katholieke Kerk terecht 

vastt aan de levende traditie, de overdracht van Gods woord van het ene op andere 
geslacht.. Daarin lag de betekenis van Augustinus' woorden: 'Ik zou het evangelie 
niett geloven als de autoriteit van de Kerk mij daartoe niet bestemde.' Voor groeiende 
tegenstellingenn tussen katholieken en protestanten, zie Klug, Rückwendung, 160 e.v. 
Dee Johanneïsche Kerk was een favoriet thema in de correspondentie met Perthes. 

1399 Idem, Lebens- und Todeskunden, 252-266. In zijn Heidelbergse periode had Görres het 
rationalismee van Vofi veroordeeld. Over beider relatie Raab, 'Görres und Vöfi'. Over 
Vofii en zijn 'klassieke neusverkoudheid' zie ook Görres, 'Achim von Arnim', 299-315. 
Heine,, Die romantische Schule, 168 nam het in deze kwestie weinig verrassend op 
voorr Vofi. Deze liberaal bracht volgens Heine de genadeslag toe aan de romantische 
school,, ibidem, 144-148. 

1400 In een inleiding op de editie van de vita van de Heilige Catharina maakte Görres 
onderscheidd tussen drie typen geschiedschrijving: de eigenlijke, 'gecomponeerde' ge
schiedschrijving,, de 'natuurlijke' geschiedenis van mythen en sagen, en heiligenlevens 
off legenden, waarbij 'God in de geschiedenis' werd aanschouwd, Görres, Inleiding 
opp Die Legende, 480-502. 

1411 Görres, Der heilige Franciskus, 193-212. Voor de context, Raab, 'Joseph Görres und 
Franziskus'.. Montalembert prees Görres' opstel over Franciscus in de inleiding van 
zijnn Sainte Elisabeth de Hongrie. 

1422 Görres, Der Kurfurst Maximilian, 102-116, citaat op 108. Opnieuw veroordeelde hij 
inn dit geschrift (als eerder in Teutschland und die Revolution) de onderdrukking van 
dee katholieke Kerk in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Elders noemde hij 
dee politiek van de Nederlandse regering een 'revolutionaire politiek'. In tegenspraak 
mett de besluiten van het Congres van Wenen werd de vrijheid van de katholieke 
Kerkk hier beknot, Görres, 'Die Kirchenverfolgung', 146-154. 

1433 GB, vu, 264-266, brief van 5 maart 1826 aan zijn dochter Sophie. 
1444 Aanstellingsbrief in GPS, IV, 669-670. 
1455 Voor collegedictaten in nalatenschap van zijn leerling Johann Nepomuk Sepp, zie 

Dickerhof,, 'Joseph Görres', 148-149 en 155-157. In 1808 had Görres een aanstelling 
aann deze universiteit (die zich toen in Landshut bevond) geambieerd, zie brief van 
Arnimm aan Görres van 10 november in Tilliette, 1, Schelling, 195, cf. Brentano aan 
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Arnim,, [Brentano] Clemens Brentano. Samtliche Werke, xxxn, 101-104 (brief van 

11 november? 1808). Anders dan Schelling was de rechtsgeleerde Friedrich Carl von 

Savigny,, stichter van de 'historische school' en eveneens hoogleraar in Landshut, voor 

aanstellingg van Görres, brief van Savigny van 29 april 1809 aan Arnim, Arnims Briefe, 

182-183.. Savigny, gehuwd met Cunigunde, zus van Clemens en Bettina Brentano,, had 

veell waardering voor Görres' Teutschland und die Revolution, brief van Bettina aan 

Arnimm van november 1819, [Arnim] Achim und Bettina, 1,177-178. 

1466 Görres, 'Heldenthum', 60-69, cf. Die Teutschen Volksbücher, 283-291 en Görres, 'Die 

Feudalverfassung',, 93-96, cf. Wachstum der Historie, 391-395. 

1477 Zie brief van 22 december 1827 aan zijn dochter Sophie, GB, VU, 290-293. 

1488 Brief van 12 februari 1828 aan K.A. Varnhagenn von Ense, Tilliette, Schelling, 11,140. 

1499 Görres, Athanasius, vooral 121-138, zie ook 'Zuschrift von Görres an die Allgemeine 

Zeitung'' van 1 februari 1838, ibidem, 226 e.v. en Görres, 'Kirche und Staat', 151-164. 

1500 Voor zijn methode en bronnen, Walter, Die 'Christliche Mystik', 5-28. Görres con

sulteerdee ten behoeve van zijn onderzoek ook enkele gestigmatiseerde en extatische 

vrouwen.. Met Brentano bezocht hij in 1825 Apollonia Filzinger, brief van Clemens 

Brentanoo aan Christian Brentano, 15 maart 1826, [Brentano] Clemens Brantano. 

Briefe,Briefe, 268-292, aldaar 277-278 (Görres: 'Dies ist das Ernsteste, was ich im Leben ge-

sehen!')) en in 1835 Maria von Mörl, die in geestesvervoering boven haar bed zweefde, 

Grasss en Hochenegg, 'Joseph Görres', 223 en Raab, 'Joseph Görres und Franziskus', 

364.. In 1805 had Görres reeds Novalis een mysticus van de 'aanschouwing' ge

noemd,, niet een mysticus van de liefde. Zijn Heinrich von Ofterdingen achtte hij het 

meestt karakteristieke werk van de moderne tijd, Görres, 'Mystik und Novalis', 120-

123.. Over de ontwikkeling van het mystiekconcept bij Görres, zie Bürke, 'Margina

liën'. . 

1511 Görres, Die christliche Mystik, 1, 233-269. Getrouw aan zijn cyclische geschiedop

vattingg poneerde Görres dat de eigen tijd opnieuw een periode van reiniging door

maakte. . 

1522 Cf. Montalembert et ses relations, 65-92. Een andere Franse bekende van Görres was 

Michelet.. In 1828 zagen zij elkaar voor het eerst. Michelet noemde Görres 'Ie plus 

grandd génie de l'Allemagne', geciteerd in Monod, La vie, 163, cf. Michelet. Journal, 1, 

52.. Hetzelfde jaar nog had hij het plan om in navolging van onder anderen Görres een 

'Encyclopédiee des chants populaires' uit te geven, Rearick, Beyond the Enlightenment, 

82.. Lamennais schreef aan Montalembert op 18 april 1831 dat Michelets visie verwant 

wass aan die van Schlegel en Görres, geciteerd in Viallaneix, Michelet, 142-143. In 1842 

zagenn zij elkaar opnieuw, Michelet. Journal, 1,441 en 447. 

1533 Heine, Die romantische Schule, 189. 

1544 Het ontwerp is van Georg Fortner en Heinrich Ainmüller. De uitvoering van het 

inn 1856 geplaatste venster was in handen van Leonhard Faustner in München. Het 

onderschriftt meldt: 'Josepho Goerres nato Confluent, D . 25. M. Jan. 1776, denato 

Monachüü 29. Jan. 1848, catholicae veritatis in Germania defensori generoso, amici 

ejus',, Lymant, 'Glasfenster', 1,321-330. 

1555 Over de begrippen Erdgeist en Weltgeist bij Görres, zie Conrads, Der Wandel, 21-22. 
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1566 Görres, Ueber die Grundlage, 240-295. Volgens Hegel was Görres' organismebegrip 
tee abstract (!) en miste Über die Grundlage een logisch uitgangspunt, Raab, Joseph 
GörresGörres (1/76-1848), 313. Hegel noemde in zijn Phanomenologie des Geistes (1806) het 
gedachtegoedd van romantici als Görres 'goeddeels leeg formalisme', dat getuigde van 
'onwetendheidd in zowel de filosofie als de wetenschappen', cf. Sistig, Die geschichts-
filosophischenfilosophischen Beziehungen, 3. 

1577 Görres, 'Sechs geschichtliche Vorlesungen'. Het betreft postume uitgave door zijn 
zoonn Guido. Voor een overzicht van Görres' lezingen over universele geschiedenis, 
ziee Raab, 'Görres und die Geschichte', 89-90. 

1588 Idem, 'Die Aspecten', 230-250. 
1599 In zijn gedicht 'An Görres', voor een analyse zie Grus, Brentanos Gedichte. 
1600 Heine, Die romantische Schule, 239-243, citaat op 241. 
1611 Brief van 7 juli 1807, Körner, Krisenjahre, 1, 418-421. 

HoofdstukHoofdstuk 5 

11 De Tijd, 5 mei 1851. 
22 Voor de Wereldtentoonstelling zie onder meer Auerbach, The Great Exhibition; 

Kretschmer,, Geschichte, 15-56 en Van Wesemael, Architectuur, 92-175. 
33 Zie hiervoor de door Cole geschreven inleiding op de geïllustreerde catalogus. Schil

derijenn werden nochtans geëxposeerd als zij voorbeelden van uitzonderlijk vakman
schapp waren of wanneer bij de uitvoering nieuwe kleurstoffen waren toegepast. Dit 
goldd bijvoorbeeld voor een doek van Edward Corbould, 'De Britten treuren om 
hett vertrek van de Romeinen', Great Exhibition, 11, 819-820. Beeldhouwwerken kre
genn eerder een plaats; deze waren weliswaar door een kunstenaar ontworpen, maar 
werdenn op mechanische wijze vervaardigd. Dergelijke exemplaren van 'schone kun
sten'' waren verdeeld over twee ruimten die het Middeleeuwse Hof flankeerden: het 
beeldenhoff en een Fine Art Court. 

44 Volgens zijn dagboek werkte Pugin in maart en april 1851 ter plaatse aan de voor
bereidingg van het Middeleeuwse Hof, zie Catalogue V&A, 71. Een bibliografie van 
geschriftenn van en over Pugin is bezorgd door Margaret Belcher, An annotated criti-
calcal bibliography. Door Belcher worden ook de brieven van Pugin uitgegeven. Van de 
vijff geplande delen van de Collected Letters zijn de eerste twee delen over de periode 
1830-18455 verschenen. De aan Pugin gerichte brieven zijn door hem zelf goeddeels 
vernietigd,, zie hiervoor de memoires van J.H. Powell, in Wedgwood, 'Pugin in his 
home.. A memoir', 181. In de door Alexandra Wedgwood uitgegeven Catalogue V&A 
zijn,, naast schetsen, ook Pugins aantekeningen voor een autobiografie (blz. 24-31, 
overr de jaren 1812-1831) en dagboek (blz. 32-100, jaren 1835-1851, m.u.v. 1843 en 1846) 
opgenomen.. Wedgwood heeft ook Pugins ontwerpen, bewaard in het Royal Institute 
off British Architects, beschreven, zie Catalogue RIBA. Biografische aantekeningen 
vann tijdgenoten zijn de Recollections van Benjamin Ferrey, een leerling van Pugin 
senior,, en het genoemde door Wedgwood uitgegeven 'Pugin in his home', herinne
ringenn van John Hardman Powell, oomzegger van John Hardman en echtgenoot van 
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Puginss oudste dochter Anne. Belangrijkste monografie over Pugins bouwkundige 
activiteitenn is Stanton, Pugin, met lijst van gebouwen, 196-209. Bijdragen, vooral met 
betrekkingg tot de decoratieve kunsten, zijn verzameld in twee catalogi, te weten At-
terburyy en Wainwright, Pugin. A Gothic Passion en Atterbury, A.W.N. Pugin. Master 
ofof Gothic Revival. Beste biografie is die van Trappes-Lomax, Pugin (appendix vn geeft 
overzichtt van portretten). Verder Waterhouse, 'The Life' en Hill, Augustus Welby 
Northmoree Pugin', 31-43. 

55 Wainwright, 'Principles', 357-359. De expositie was georganiseerd door de Society of 
Arts. . 

66 In een brief aan John Hardman sprak Pugin van 'glass-monster', 'glas-horror' en 
'crystall humbug', Pevsner, High Victorian Design, 157, n. 49. Zie verder brief aan 
Cracee (1 januari 1851), geciteerd door Wedgwood, 'The Mediaeval Court', 238. 

77 Een afbeelding van deze machine in Pevsner, High Victorian Design, 25. De 'pittoreske' 
gotiekk wordt sedert de negentiende eeuw ook wel, overeenkomstig de achttiende-
eeuwsee spelling, aangeduid als 'Gothick'. Door ijver van de bisschop van Moulins, 
Dreux-Brézé,, waren ook de Fransen met neogotische objecten op de Wereldtentoon
stellingg vertegenwoordigd, zie Tenenbaum, Le Moyen Age. 

88 Zie Bury, 'Pugin's Marriage Jewellery', 85. 
99 Volgens Ferrey, Recollections, 224. 

100 Eerste vermelding van de familie Hardman in Pugins dagboek op 29 mei 1837, 
CatalogueCatalogue V&A, 37. Een deel van de correspondentie met Hardman is te vinden 
inn Meara, A.W.N. Pugin. Eerste vermelding van Myers op 16 oktober 1838, ibidem, 
40.. Sedert de bouw van St. Marie's in Derby (begonnen in 1837 of 1838) was hij 
'Pugin'ss builder', zie Spencer-Silver, Pugins Builder, 10; voor zijn bijdrage aan de 
Wereldtentoonstelling,, ibidem, 39-46. Van de correspondentie is niets bewaard 
gebleven.. In 1840 ontmoette Pugin waarschijnlijk Minton. Voor Minton en de 
doorr hem toegepaste technische procédés, zie Atterbury, 'Ceramics', 143-152. Pugin 
vermelddee Crace voor het eerst in een brief van 17 augustus 1841, Collected Letters, 1, 
261-264.. Zijn associatie met Crace begon drie jaar later, cf. ibidem, 11, 152-153. 
Hoofdlijnenn van de briefwisseling tussen Pugin en Crace (350 brieven, geschreven 
tussenn 1844 en 1852) zijn aangegeven door Wedgwood, Catalogue RIBA, 109-111. Over 
Crace,, zie Aldrich, The Graces, 53-95. 

111 Brief van 2 juni 1846, geciteerd door Wedgwood, 'J.G. Crace', 138. 
122 Afbeelding in The Great Exhibition London 1851. The Art-Journal Illustrated Catalogue, 

317,, cf. Atterbury en Wainwright, Pugin, nr. 249. 
133 Ontwerp voor het inlegwerk ibidem, nr. 452. 
144 Beide afgebeeld in The Great Exhibition London 1851. The Art-Journal Illustrated 

Catalogue,Catalogue, 318. 
155 Afbeelding van deze en andere kerkelijke sieraden in ibidem, 317. 
166 Cf. Atterbury en Wainwright, Pugin, nr. 344. 
177 Afbeeldingen The Great Exhibition London 1851. The Art-Journal Illustrated Catalogue, 

320. . 

188 Afbeeldingen ibidem, 319 en 320 en in Atterbury en Wainwright, Pugin, nr. 345. 
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199 Eveneens afgebeeld in The Great Exhibition London 1851. The Art-Journal Illustrated 
Catalogue,Catalogue, 320. 

200 Afgebeeld in Atterbury en Wainwright, Pugin, nr. 450. 
211 Afbeelding in The Great Exhibition London 1851. The Art-Journal Illustrated Catalogue, 

319. . 
222 Afbeelding ibidem, 320. 
233 Afbeelding ibidem, 320. 
244 Great Exhibition, 11, 729 en 761-762 en supplement, 1509-1510. De doopvont kreeg 

eenn plaats in St. Augustine, de kerk die Pugin naast zijn huis, de Grange, te Ramsgate 
(Kent)) bouwde. Verder waren in het Middeleeuwse Hof te zien: een doksaal van 
Carolinee Bifield (Islington), een 'kistje dat een haarlok kon bevatten' van A. Du 
Canee (Witham) en beschilderde kaarsen, 'exhibited for novelty', door F. Tucker & Co 
(Kensington).. Afbeeldingen van de ruimte van het Middeleeuwse Hof in The Great 
ExhibitionExhibition London 1851. The Art-Journal Illustrated Catalogue, xxiv. 

255 Great Exhibition, 11, 595 en 668. 
266 Ibidem, 11, 671 en 686-687. 
277 Ibidem, 11,709-711. 
288 Afbeelding in The Great Exhibition London 1851. The Art-Journal Illustrated Catalogue, 

114-115.. Een bloemenvaas van Minton op 282. 
299 Great Exhibition, supplement, 1505. 
300 Ibidem, 11,763-764 en 70. Myers exposeerde enkel in het Middeleeuwse Hof. 
311 The Illustrated London News, 12 april 1851,300. 
322 Ibidem, xxxi. Pugin was na de tentoonstelling ook betrokken bij de aankoop van be

paaldee kunstvoorwerpen voor Marlborough House, voorloper van South Kensington 
Museum,, nu Victoria & Albert Museum, Catalogue V&A, 72 (Diaries, 7 oktober 1851), 
cf.. brief in Ferrey, Recollections, 139-141. Dit museum bezit ook objecten uit Pugins 
nalatenschapp en tekeningen uit de Westminstercollectie, zie Wainwright, 'Principles'. 

333 Great Exhibition, supplement, 1505 en Exhibition of the Works, 539-540, 554, 578 en 
694.. Cf. ibidem, 688 waar een prijs werd toegekend aan een tegel geëxposeerd door 
Mintonn in klasse 27, naar een ontwerp van B.E. Duppa. 

344 Great Exhibition, supplement, 1510 en Exhibition of the Works, 497, 502, 516, 686 en 

695. . 
355 Ibidem, lxxxviii en 475. 
366 Ibidem, 557,687,693 en 696. 
377 Bibliography Pugin, 275-277. 
388 Lewis, The Politics, 166-167. Ook Eugène Viollet-le-Duc en Jean-Baptiste Bethune 

brachtenn een bezoek aan de Wereldtentoonstelling. 
399 Geciteerd door Wedgwood, 'The Mediaeval Court', 245. Cole schreef op 28 februari 

1852:: 'Herbert came, said Pugin was in Madhouse owing to cursed Exhibition', 
geciteerdd door Wainwright, 'Principles', 361. Over Pugins laatste dagen, Trappes-
Lomax,, Pugin, 301-312 en Bibliography Pugin, 317-320. 

400 Bijvoorbeeld door Auerbach, The Great Exhibition, 116. 
411 Hiervoor Dellheim, The face of the past. 
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422 Een lid van de Royal Academy, Richard Redgrave, schreef in het juryrapport een 
uitvoerigg 'supplementary rapport on design', waarin hij goeddeels het gedachtegoed 
vann Pugin volgde. Ook gaf hij zijn mening over Pugins Middeleeuwse Hof. Sommigen 
mochtenn weliswaar bedenkingen hebben tegen 'de exclusiviteit van de stijl' en 'het 
kerkelijkee en traditionele karakter', maar de collectie was volstrekt uniek als het ging 
omm 'de juiste beginselen van decoratie, de mooie details, het correct gebruik van 
materialenn en het uitzonderlijke vakmanschap', Exhibition of the Works, 708-741. 

433 The Illustrated London News, 10 mei 1851,362. Overigens was op de tentoonstelling 
eenn 'juwelenkabinet' te zien, waarop prins Albert stond afgebeeld in middeleeuws 
harnass (illustratie in Auerbach, The Great Exhibition, 173). In 1842 organiseerde 
koninginn Victoria een middeleeuws gekostumeerd bal, waarbij Albert gekleed ging 
alss Eduard m. Een schilderij van dit bal door Edwin Lanseer is afgebeeld in Brooks, 
TheThe Gothic Revival, 174. 

444 Bleekrode, De tentoonstelling, 107. 
455 Auerbach, The Great Exhibition, 176-177 en Wedgwood, 'The Mediaeval Court', 238-

239.. Voor de situatie in 1850 en de relatie met de Wereldtentoonstelling, zie Rails, 
'Thee Papal Aggression', 115-134. Premier John Russell had het herstel van de hiërarchie 
publiekelijkk een 'schaamteloze en verraderlijke' actie van de paus genoemd. 

466 Pugin zelf gebruikte nooit de aanduiding 'Gothic Revival', die eerst gangbaar werd 
mett de studie van Eastlake, A History uit 1872 (voor Pugin, 145-165). In een brief 
aann Bloxam van 8 mei 1844 sprak Pugin van 'revival', Collected Letters, 11, 195-
196.. De meest recente studie over de Gothic Revival is Brooks, The Gothic Revival 
Historiografischh overzicht in Kaufman en Irish, Medievalism, xxviii-xxxi. Voor het 
navolgendee is verder gebruik gemaakt van Aldrich, Gothic Revival (voor Pugin, 141-
173);; Baur, Neugotik; Buchanan, 'Interpretations'; Clark, The Gothic Revival; Frankl, 
TheThe Gothic; Germann, Neugotik; Hitchcock, Early Victorian architecture (voor Pugin, 
56-96);; Lang, 'The Principles'; De Maeyer en Verpoest, Gothic Revival; McCarthy, The 
OriginsOrigins en Muthesis, The High Victorian Movement (voor Pugin, 1-25). Genuanceerd 
pleidooii voor het begrip 'Gothic Survival' bij Colvin, 'Gothic Survival'. 

477 Vasari en andere Italianen gebruikten overigens enkel het adjectief'Duits' of'modern'. 
Ookk John Evelyn sprak van 'gothic' en 'modern', zie Eastlake, A History, 132-133. 

488 De Beer, 'Gothic', 145-150. De 'kunst' van de Goten - dus niet: de gotiek - werd in de 
Italiaansee geschiedenis verschillend beoordeeld. Een negatieve beoordeling ontstond 
bijj Romeinse schrijvers uit de vierde en vijfde eeuw en vond een voortzetting in 
dee 'pauselijke' en Florentijnse historiografie. Een positieve beoordeling, naar voren 
gebrachtt door Cassiodorus, en voortgezet door historici in Ravenna, werd in de 
achttiendee eeuw verwoord door Muratori. 

499 Geciteerd door Frankl, The Gothic, 238,249-250 en 336. 
500 Eerste vermelding van 'Gothic' in dagboek van John Evelyn (1641): 'a certain Fan

tasticall and Licentious Manner of building, which we have since call'd Modern (or 
Gothic)Gothic) rather' zie De Beer, 'Gothic', 155 en Buchanan, 'Interpretations', 39-41. 

511 Geciteerd in Lang, 'The Principles', 243. 
522 Geciteerd door Kliger, The Goths, 207 (brief van 10 januari 1721). 
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533 Zo schilderde John Hamilton Mortimer 'King John delivering Magna Carta to the 
Barons'' (1776), zie hiervoor Strong, And when did you last see, 13-75-

544 Hiervoor Lovejoy, 'The first Gothic Revival'. Hetgeen niet wegneemt dat Kant in zijn 
BeobachtungenBeobachtungen über das Geftihl des Schonen und Erhabenen (1764) gotiek in strijd 
achttee met de rede en natuur, cf. Robson-Scott, The Literary Background, 11. 

555 Geciteerd in Morris, The Image, 169. 
566 Reeds in 1834, zie Collected Letters, 1, 21-25, aldaar 24 en 34-36, aldaar 35. Misschien 

wass Pugin via John Milner bekend met opvattingen over het sublieme. Deze was in 
elkk geval op de hoogte van Burkes theorie van het sublieme, Lovejoy, 'The first gothic 
Revival',, 163. 

577 Wainwright, The Romantic Interior, 5. Voor het antiquarische genre, zie 124. 
588 Hiervoor Strong, And when did you last see, Evans, A History, passim en Frew, 'An 

aspect'.. De Society telde vooral High Church-anglicanen. 
599 Milners werk was getiteld Treatise on the Ecclesiastical Architecture of England, during 

thethe Middle Ages. In een brief van 1 januari 1835 sprak Pugin zijn bewondering uit 
voorr Milners Letters to a Prebendary, Collected letters, 1, 45-47, aldaar 46. Voor de 
editiee van Milners Letters van 1843 maakte Pugin het frontispies, Bibliography Pugin, 
144.. Pugin was voornemens een bronzen gedenkplaat voor de bisschop te maken, 
CollectedCollected letters, 1, 327-328 (brief van 9 maart 1842 aan Bloxam). De gerealiseerde 
gedenkplaatt in de kapel van Oscott College was gebaseerd op een veertiende-eeuws 
graff in de kathedraal van Hereford, zie Meara, A.W.N. Pugin, 51-55 en 'Monuments 
andd Brasses', 185-194, aldaar 188, cf. 194. 

600 Het betreffende werk was getiteld An Attempt to Discriminate the Styles of Architecture 
inin England. 

611 Hill, 'A.C. Pugin', 11-13. Het familiewapen toont twee rechtopstaande leeuwen als 
schildhouders.. Op de schuinbalk van het schild staat een vogel (merlet?). Hieronder 
iss het motto en avant aangebracht Dit familiewapen, dat door Pugin junior werd 
gekoesterd,, was door Jeanne Pugin-Lafitte, zus van Pugin senior en echtgenote van de 
neoclassicistischee schilder Louis Lafitte, omstreeks 1824 doorgespeeld aan de Pugins. 
Mogelijkk gaat het blazoen terug tot Étienne Pugin, een zeventiende-eeuwse advocaat 
enn lid van het patriciaat van Freiburg, ibidem, 12 en 19. 

622 Zie de opdracht in A.C. Pugin, Specimens of Gothic Architecture, 1: 'Soon after my 
arrivall in this country, I was very fortunately introduced to you, and prosecuted my 
architecturall studies in your office.' Tekeningen uit deze periode - een stadsgezicht 
vann St. Davids en een schets van de kathedraal aldaar - zijn bewaard gebleven, 
Wedgwood,, Catalogue RIBA, 9. 

633 De term Castle Gothic was gemunt door Thomas Pitt, Mc Carthy, The Origins, 17. 
644 Afbeeldingen in Hill, 'A.C. Pugin', 14. Nash herbouwde Buckingham Palace, cf. 

CatalogueCatalogue V&A, 25 (= Autobiography van Pugin junior, 22 mei 1825). 
655 Geciteerd door Frank!, The Gothic, 440. 
666 Wedgwood, Catalogue RIBA, respectievelijk [2] 1-2; [1] 1-3, [8] 2-4; en [8] 36, cf. 

ibidem,, fig. 8, 5-6 en 7. Schetsen voor het diorama ook in Catalogue V&A, nr. 1069. 
Wedgwood,, Catalogue RIBA, 9 meent dat veel bouwkundige schetsen van Pugin 
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seniorr onbekend zijn, omdat hij de uitvoering dikwijls aan anderen overliet. Het 
dioramaa is beschreven (door J.B. Papworth) en afgebeeld in A.C. Pugin, Illustrations, 
66-71.. Pugin had het (door L.J.M. Daguerre uitgevonden) diorama in Parijs bezocht. 
Dee schilderijen - een interieur van een gotische kapel en een landschapstafereel -
diee Pugin in Parijs had gezien, werden ook in Londen gebruikt. Door middel van 
kunstmatigee verlichting werden verschillende stemmingen opgeroepen. Zo dreven 
somss wolken langs de geschilderde gotische kapel, die vervolgens weer fel werd 
belicht.. James Morgan was eveneens betrokken bij het interieur. Het exterieur was 
ontworpenn door-Nash. 

677 Hiervoor Hill, 'Bankers'. 
688 A.C. Pugin, The Microcosm, plaat 7. De zogenoemde Guildhall was na de grote brand 

vann 1666 door Christopher Wren van een classicistisch cassettenplafond voorzien, 
ditt tot grote ergernis van Pugion junior, An Apology for The Revival, 18. 

699 Het betreft William Combes History of the Abbey Church of St. Peter, Westminster 
(1812)) en George Naylors The Historical record of the coronation of George iv, zie 
Wedgwood,, Catalogue RIBA, [4] en fig. 4. 

700 Pugin, Gothic furniture. In dit boek, gedrukt door Ackermann junior, zijn de meeste 
meubelstukkenn interpretaties van de late 'Tudor' gotiek. Mogelijk werkte Pugin 
juniorr mee aan het boek van zijn vader. Vroege schets van Pugin junior van een 
dressoirr 'in the Gothic style' (1830) is afgebeeld in Collected Letters, 1, 4 (brief aan 
Janee Elizabeth Gough). 

711 [Pugin, A.C.] Catalogue, resp. nrs. 11, 236 en 15. 
722 Ibidem, nrs. 257 (Vitruvius), 119,133,159, 302, 361, 367 (Palladio) en 317, 344 en 352 

(Piranesi).. Pugin bezat ook werk van de Britse neoclassicist John Soane, ibidem, nr. 

313--
733 Ibidem, Catalogue, resp. nrs. 410,384,270-276 en 379. 
744 Pugin, Some remarks, 16. 
755 Idem, 'Doorway of Cloister, 164. 
766 Ferrey, Recollections, 19, cf. Bercé, 'Arcisse de Caumont', 532-567. 
7777 [Pugin, A.C.] Catalogue, resp. nrs. 235,398,373 en 30 (cf. 471). 
788 Al in 1816 had Pugin samen met een andere bouwkundig tekenaar, F. Mackenzie, Spe-

cimenscimens of Gothic Architecture, 'voornamelijk van oude gebouwen in Oxford? gemaakt, 
A.C.. Pugin, Examples, 11, vi. Hiervoor hadden zij - volgens Wedgwood, Catalo-
guegue RIBA, 9 - zonderlinge onderwerpen uitgekozen. Ten tijde van de ontmoeting 
mett Willson in Lincoln (1818) maakte Pugin schetsen voor het vijfde deel van John 
Brittonss Architectural Antiquities (1827). 

799 Aldus Willson in zijn inleiding op A.C. Pugin, Examples, 11, v. Willson was county 
surveyorsurveyor en werd in 1851 burgemeester. 

800 Lang, 'The Principles', 260. 
811 A.C. Pugin, Specimens, 1, ix-xx, citaten op x, xv en xx. Voor de schetsen van Specimens, 

ziee Wedgwood, Catalogue RIBA, [5], [6] en [7]. 

822 Dat had overigens drie jaar tevoren James Dallaway in een publicatie beweerd, 
Germann,, Neugotik, 40-41. 
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833 Pugin senior bezat een boek van Moller over de oorsprong van de gotische bouw
kunst,, zie [Pugin, A.C.] Catalogue, nr. 45. Pugin junior beschikte over de Denkmaler, 
[Pugin,, A.W.N.] Catalogue, nr. 404. 

844 A.C. Pugin, Specimens, 11, ix-xxiii, citaat op x. 
855 Dat blijkt uit het voorwoord van Britton in A.C. Pugin, Historical and descriptive 

essays,essays, vii. Specimens waren de professionele tegenhanger van Brittons Antiquities, 
Mordauntt Crook, 'John Britton', 117. 

866 A.C. Pugin, Illustrations, 1,25,89, cf. het voorwoord van deel 11, xiii-xiv. Voor schetsen 
ziee Wedgwood, Catalogue RIBA, [8] 5-46 en [9]. 

877 A.C. Pugin, Historical and descriptive essays, viii, cf. ibidem, 1-24: 'Introduction: 
embracingg a brief review of the characteristics of Christian architecture in Nor
mandy'.. Met de boeken over Londen en Normandië probeerde Britton het succes 
vann Specimens te evenaren. 

888 A.C. Pugin, Paris and its environs. Pugin junior maakte ook schetsen van postmid-
deleeuwsee bouwwerken in Parijs, Fontainebleau en Versailles, zie verder Bibliography 
Pugin,Pugin, 131. In 1844 toonde Didron hem de restauraties aan de Sainte Chapelle, Wedg
wood,, 'A.W. Pugin's Tours', 97. 

899 A.C. Pugin, A series of ornamental timber gables. Het boek was volgens Willson, 
diee de tekst verzorgde, bedoeld voor de 'architectural student'. Het merendeel van 
dee behandelde gevelspitsen was ontleend aan gebouwen in Coventry. Zie diverse 
schetsenn in Wedgwood, Catalogue RIBA, [12]. 

900 A.C. Pugins, Gothic ornaments, voor schetsen zie Wedgwood, Catalogue RIBA, [10] 
enn enkele in [12]. 

911 Voor de delen 1 en 2 van Examples of Gothic Architecture (1831 en 1836) schreef Willson 
dee tekst. Het eerste deel werd door Pugin senior uitgegeven, het tweede deel door 

;beidee Pugins. Het derde deel (1837-1838) werd uitgegeven door een leerling van 
Puginn senior, T.L. Walker, die ook de toelichtingen verzorgde. Deze band omvatte 
driee gedeelten. Pugin junior maakte de schetsen van het eerste gedeelte, over Vicars' 
Close,Close, Wells. Voor de schetsen van Examples, zie Wedgwood, Catalogue RIBA, [U] . 

922 A.C. Pugin, Examples, i, v-xiv, citaat op xiv. 
933 Ibidem, 1, viii. 
944 Ibidem, 11, v-xix, citaten respectievelijk op xviii en xv-xvi. 
955 Wainwright, 'Le Gothic RevivaV, 18-21 en Wainwright, 'Grofibritannien', 210-212, 

betreffendee schildering aldaar op 215. 
966 Bury, e.a., 'The Antiquarian Plate', 350-353. Verder Catalogue V&A, 26-27 ( - Autobio-

graphy,graphy, maart en 26 juni 1827). Afbeeldingen in Catalogue V&A, 241,243 en 244 en in 
Wedgwood,, 'The Early Years', 25 en 173. 

977 Catalogue V&A, 129-132, cat. [108], Cf. Bury, 'Jewellery', 165-171. 
988 Catalogue V&A, 28 ( - Autobiography, 3 maart 1831). Cf. Collected letters, 1,11 en [Pugin, 

A.C.]] Catalogue, nr. 268: Kenilworth. In 1834 verscheen Illustrations; Landscape, 
Historical,Historical, and Antiquarian, to the Poetical Works of Sir Walter Scott, Bart. (1834). In 
ditt boek over de verzen van Walter Scott is een opstel opgenomen over antiek 
meubilair,, vergezeld van een door Pugin gemaakte illustratie, Wainwright, The 
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RomanticRomantic Interior, 279. Over Pugin en het theater zie verder Lambourne, 'Pugin', 
34-41.. Het plot van Kenilworth speelt zich overigens afin de zestiende eeuw. 

999 Collected Letters, 1,14-16. 
1000 Ibidem, 1, 36-38 en 19-21. Voor Pugins verzameling van kunstwerken zie verder 

Wainwright,, 'The Antiquary and Collector'. 
1011 Catalogue V&A, 24 (Autobiography, 1823). 
1022 Collected Letters, 1,12-13 (brief van 20 september 1832 aan de steenhouwer William 

Osmond). . 
1033 Ibidem, 1,41-43 (brief van 6 november 1834). 
1044 Cf. Catalogue V&A, 33 (Diaries, 20 augustus 1835). 
1055 Pugins eerste opdracht was de restauratie van een hal op het landgoed van de katho

liekee aristocraat en oudheidkundig verzamelaar Charles Scarisbrick, zie Girouard, 
'Scarisbrickk Hall'. Tekening van St. Marie's Grange uit een brief aan Willson van 17 juli 
18355 is afgebeeld in Collected Letters, 1, plaat ii. Een gedeelte van het meubilair is recen
telijkk teruggevonden, zie Glancey, 'Pugin Reunion'. In 1843 begon Pugin in Ramsgate 
-- op de plaats waar, ten tijde van Gregorius de Grote, Augustinus en zijn monniken 
voett aan wal hadden gezet - met de bouw van zijn huis, de Grange (cf. brieven 
aann bisschop Thomas Griffiths in Collected Letters, 11). Enkele jaren later voegde hij 
hieraann een aan Augustinus gewijde kerk toe. Pugin schreef doorgaans St. Marie's (en 
niett St. Mar/s) vanwege de 'middeleeuwse' schrijfwijze, cf. Trappes-Lomax, Pugin, 

63. . 
1066 Pugin, A letter toA.W. HakewilU citaten op 10 en 13. De Letter is gedateerd 18 augustus 

1835,, en dus twee maanden na zijn bekering geschreven. Het pamflet van Hakewill is 
getiteldd Thoughts upon the style of architecture to be adopted in rebuilding the Houses 
ofParliament. ofParliament. 

1077 Pugin, An Apology for The Revival, 20. 
1088 [Pugin, A.W.] 'Mr. Pugin on Christian art', 367 en [Pugin, A.W.] 'Mr. Pugin on the 

schooll of design', 370. Pugin mengde zich in een debat dat over de Government 
Schoolss of Design in hett Lagerhuis werd gevoerd. 

1099 [Pugin, A.W.] 'Mouvement archéologique', 404 (= Collected Letters, n, 8-11). 
1100 Collected Letters, 1, 49-51, aldaar 51 (brief van 16 augustus 1835). 
1111 De titel van de tweede editie (1841) werd - vanwege zijn kritiek op de vijftiende 

eeuww (zie hierna) - enigszins gewijzigd in 'Contrasten. Of, een vergelijking tussen de 
nobelee gebouwen van de Middeleeuwen en overeenkomstige bouwwerken uit onze 
tijd.. Een demonstratie van de hedendaagse achteruitgang in smaak'. 

1122 [Pugin, A.C.] Catalogue, nr. 343 (editie van 1801). Hill, 'Reformation', 34 acht het niet 
onmogelijkk dat hij door een illustratie van Wenzel Hollar in Dugdales Monasticon 
AnglicanumAnglicanum op het idee was gebracht. De titelpagina van het eerste deel van het 
MonasticonMonasticon toont linksonder een middeleeuwse koning die een schenking doet 
aann een abdij. Rechtsonder is Hendrik vm te zien. Hij houdt zijn zwaard in de 
aanslag,, klaar om de kloosters te vernietigen. Crowder, 'Pugin's Contrasts', geeft 
(overigenss weinig overtuigende) voorbeelden van bouwkundige teksten, waarin oude 
architectuurr met moderne wordt vergeleken. 
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1133 Zie hiervoor de inleiding van Durand, Receuil (niet gepagineerd), waarin deze 
aangeeftt dat hij belangrijke bouwwerken uit heden en verleden wilde samenbrengen 
enn vergelijken. 

1144 Afbeelding in Catalogue V&A, 125, cf. 166. Voor het schetsboek zie nr. 104 (44). 
1155 Hill, 'Reformation', 26-28 en afbeeldingen 2-11. 
1166 Catalogue V&A, nr. 113, (i) en (v). Afbeeldingen in Hill, 'Reformation', 33. 
1177 Volgens zijn dagboek op 6 juni 1835, Catalogue V&A, 33. 
1188 Collected Letters, 1,40-41 (brief van 16 september 1834). John Britton noemde Pugins 

bekeringbekering zijn 'nieuwe hobby', ibidem, 1,80-81 (brief van 24 februari 1838 aan Willson). 
1199 Phillipps' 'Notes of my Conversion' in Purcell, Life, 1, 16-28. Pugin vermeldde 

Phillippss voor de eerste maal in zijn dagboek op 24 november 1837, Catalogue 
V&A,V&A, 38. Hij bracht toen een bezoek aan Grace Dieu Manor in Leicestershire (in 
12400 gesticht als priorij van augustinessen). Volgens Pawley, Faith and Family, 108, 
kendenn zij elkaar vanaf 1834. Phillipps nam in 1862 als achternaam 'Phillipps de Lisle'. 
Brievenn van Pugin aan Phillipps zijn te vinden in Purcell, Life. Pugin verbouwde en 
decoreerdee voor Phillipps diens kapel op Grace Dieu. Verder was Pugin in opdracht 
vann Phillipps betrokken bij de bouw van de cisterciënzerabdij Mount St. Bernard 
(goeddeelss bekostigd door Shrewsbury). 

1200 Pugin vermeldde Shrewsbury voor het eerst in zijn dagboek op 3 oktober 1836, 
CatalogueCatalogue V&A, 36. Twee jaar eerder hadden zij elkaar ontmoet in het antiquariaat 
vann Edward Hull, waar de graaf van Shrewsbury schetsen van neogotisch meubilair 
zag,, vervaardigd door Pugin, zie Wainwright, The Romantic Interior, 44-48. Voor 
brievenn van Pugin aan Shrewsbury, zie Catalogue V&A, 101-115. Shrewsbury had zijn 
zetell in Alton Towers (Staffordshire), 'a scene from Ivanhoe', aldus Hill, 'The ivi'd 
ruins',, 176. Met geld van Shewsbury (her)bouwde Pugin in Alton een landhuis, kasteel 
enn hospitaal en ontwierp hij de nabijgelegen kerk Saint Giles in Cheadle, hiervoor 
voorall Fisher, Alton Towers. 

1211 Zie diens 'Journal of our Tour on the Continent during the Summer of 1844' in 
Purcell,, Life, 1,117-135, aldaar 131-135. 

1222 Eerste brief van Rock aan Pugin (19 augustus 1836) in Ferrey, Recollections, 122-124. 
Rockk was ook Engels correspondent bij Didrons Annales archéologiques. 

1233 Catalogue V&A, 167-171, nrs. 126-151 en Catalogue RIBA, 52-52, [28]. Pugin maakte 
schetsenn van onder meer een middeleeuwse begrafenis, een grafsteen en van een 'rood 
screen'' voor het altaar van een gotische kerk. De tekeningen werden uiteindelijk niet 
inn de editie van The Church of Our Fathers opgenomen, volgens Belcher omdat ze een 
all te geïdealiseerde visie op de Middeleeuwen gaven, Belcher, 'The Church of Our 
Fathers',, 326. Voor de geschiedenis van het katholicisme in Engeland gedurende deze 
periodee zie Chadwick, The Victorian Church, Gwynn, The Second Spring en idem, 
LordLord Shrewsbury, Holmes, More Roman than Rome, Meara, 'The Catholic Context', 
Norman,, The English Catholic Church, Smith, The Gothic Bequest, Ward, The Dawn 
enn idem, The Sequel en Ward, William George Ward. 

1244 Catalogue V&A, 27 (= Autobiography, 19 september 1829). Graham was een exponent 
vann zowel de klooster- als kasteelgotiek, cf. Macaulay, 'The architectural collabora-
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tion'.. Afbeelding van Pugins ontwerp voor Graham in Port, The Houses of Parlia-
ment,ment, 38, cf. 127. 

1255 Eerste opgetekende ontmoeting op 18 april 1835, Catalogue V&A, 32. Pugin ontwierp 
inn dit jaar decoraties voor Barry's King Edward vi Grammar School in Birmingham, 
ziee Port, The Houses of Parliament, 58-59. 

1266 Pugin werkte in de jaren 1836-1837 en opnieuw van 1844 tot 1852 voor Barry's 
parlementsgebouw,, zie Wedgwood, 'The New Palace', 218-236. Voor Pugins schetsen, 
ziee Catalogue V&A, 203-229, nrs. 363-572 en Catalogue RIBA [50]. 

1277 Wedgwood, 'The throne'. 
1288 Pugin, 'Decorations', 426. Cf. Pugin, 'Catholic intelligence. Letter of A.W. Pugin, 

Esq.. to the editor of the Ecclesiologist', 69 en Collected Letters, 11,383-384 (brief aan 
Barry). . 

1299 Pugin, An Apology for The Revival, 9-10. Volgens Powell had Pugin ooit gezegd: 
'it'ss all classical except the detail', zie Wedgwood, 'Pugin in his home. A memoir by 
J.H.. Powell', 185. 

1300 Catalogue V&A, 35 (dagboek, 23 februari, 3 maart en 30 mei 1836). Talbot Bury maakte 
dee etsen voor Contrasts. Op eigen kosten werd het boek uitgegeven in augustus 1836. 

1311 Aan de 'Apologie' werkte hij volgens zijn dagboekaantekeningen van 23 april 1837 tot 
166 juni 1837, Catalogue V&A, 37. 

1322 Pugin, An Apology for a work entitled 'Contrasts;', citaten op 4-5 en 21. 
1333 Pugin, 'To the Editor of the Salisbury & Winchester Journal', 65. Voor een exponen

tiëlee groei van historische genootschappen in Engeland gedurende de jaren veertig, 
ziee Levine, The Amateur, 67 en 179-183. 

1344 Pugin, 'Lectures', 11, citaten op 324 en 325. Cf. Pugin, 'Lectures', 111, 93. Pugin was 
inn 1837 door Henry Weedall, president van Oscott College, aangesteld als professor 
aldaar. . 

1355 Uitzonderingen in bijvoorbeeld Contrasts, 43, True principles, 40 en Collected Let-
ters,ters, 11, 466. Pugin sprak ook van 'the true style', ibidem, 11, 24. De Middeleeuwen 
omschreeff hij als 'Middle Ages', ook als 'Antiquity' en 'ages of Faith' (bijvoorbeeld, 
ibidem,, 11,123 en 27). 

1366 Pugin, Contrasts, iii-v. 
1377 Montalembert, Du Vandalisme bevatte artikelen uit 1833 ('Du vandalisme en France. 

Lettree è M. Victor Hugo'), 1837 ('De la peinture chrétienne en Italië. A 1'occasion du 
livree de M. Rio') en 1838. De Vattitude actuelle was als appendix bij Du Vandalisme 
opgenomen.. Pugin drukte op zijn beurt het artikel afin de appendices van Contrasts. 
Zijnn bibliotheek bevatte een werk van Rio uit 1842, getiteld La petite Chouannerie, 
ziee [Pugin, A.W.N.] Catalogue, nr. 452. Pugin ontmoette Montalembert in 1839 te 
Londen,, dagboekaantekening van 26 juni 1839, Catalogue V&A, 42. Phillipps vertaalde 
Montalembertss 'Elizabeth van Hongarije', een edelvrouw wier echtgenoot om het 
levenn kwam tijdens de kruistochten. 

1388 Verband tussen natie, klimaat en religie enerzijds en architectuur anderzijds was 
eerderr verwoord door onder anderen John Buonarotti Papworth, cf. Germann, 
Neugotik,Neugotik, 63-65 en Winckelmann, cf. Van der Woud, Waarheid en karakter, 18-19. 
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1399 Pugin, Contrasts, 1-7, citaten op 3 en 7. In An Apology for The Revival, 6, voegde hij 
aann dit laatste punt nog een theologisch argument toe: 'Hoe lang had het uitverkoren 
volkk van God niet mogen bestaan voordat het toestemming kreeg de grote tempel 
inn Jeruzalem op te richten?' Ook Phillipps beklemtoonde in een schrijven aan 
Shrewsburyy van 1840 de heidense oorsprong van de neoclassicistiche stijl, Purcell, 
Life,Life, 11, 209-212. 

1400 Pugin, Contrasts, 8-20, citaten op 8, 11 en 13. Van 24 april tot en met 4 juni 1847 
reisdee Pugin door Italië, zie Catalogue V&A, dagboeken, 61-62. In Rome ontmoette 
hijj Pius ix en John Henry Newman. Ook bezocht hij in de Eeuwige Stad het atelier 
vann Friedrich Overbeck, Bibliography Pugin, 315. In 1848 kondigde Pugin aan een 
boekk te willen schrijven over zijn reis door Italië. Hier had hij onder meer gotische 
altaren,, gebrandschilderde ramen en sacraal vaatwerk gezien - genoeg om aan te 
tonenn dat de gotiek niet gebonden was aan een land, maar louter en alleen aan 
eenn geloof, Pugin, 'Catholic intelligence. Catholic church architecture', 563. Pugins 
houdingg ten opzichte van de (nieuwe) Sint-Pieter was tweeslachtig. In 1836 prees 
hijj de 'Italiaanse grandeur van de Sint-Pieter' die hij als uitdrukking van katholieke 
kunstzinn gelijkwaardig achtte aan de gotiek, Pugin, 'To the Editor of the Salisbury & 
Winchesterr Journal', 65. In The true principles veroordeelde hij de basiliek vanwege 
eenn tekort aan gotische bouwkundige principes. In een tweetal brieven van mei 1847 
sprakk hij de hoop uit dat de Sint-Pieter 'herbouwd mocht worden in een betere 
stijl'' en dat 'de Sint Pieter lelijker was dan hij had verwacht', beide brieven in Ferrey, 
Recollections,Recollections, 126-127 (aan Shrewsbury) en 225-227. Ook in de laatste brief gaf hij te 
kennenn een Italiaans reisboek te willen schrijven. 

1411 Pugin, Contrasts, 21-34. 
1422 Pugin, A letter on the proposed protestant memorial, citaten op 21 en 30. Voor een ander 

inn dit verband mogelijk door Pugin geschreven schotschrift, zie Howell, 'Protestant 
martyrs'.. In een brief aan Hardman van 4 december 1838 maakte Pugin melding van 
zijnn pamflet tegen het gedenkteken, Collected Letters, 1, 87-89, aldaar 88. Wiseman 
kreegg van de aartsbisschop van Sens de mijter van Becket ten geschenke. Pugin wilde 
hiervoorr een zilveren borstbeeld maken, ibidem, 1, 386-389 (brief aan Bloxam van 3 
novemberr 1842), cf ibidem, 389-390. 

1433 Pugin, 'Fire-place', 195-196. 
1444 Pugin, Contrasts, 35-58. 
1455 Over hem schreef Pugin in 'Lectures', 1,203-204. 
1466 De overige moderne gebouwen zijn beschreven door Summerson, Georgian London, 

42. . 
1477 In beide werd een fictieve voorstelling van zaken gegeven. De andere aan de tweede 

drukk toegevoegde afbeeldingen zijn: 'St. Mary Overies, Southwark', 'Contrasted 
Episcopall Monuments' en - in de lopende tekst - 'Contrasted Altars'. 

1488 Boven het draaipunt was het monogram van Pugin getekend. In de bibliotheek van 
Puginn senior bevond zich een boek van E. Irving, getiteld On the Prophecies of Daniel 
andand the Apocalypse, [Pugin, A.C. ] Catalogue, nr. 19. Ook Pugin, An Apology for a work 
entitledentitled 'Contrasts;', eindigt met een profetische uitspraak, ontleend aan Romeinen 
13:12:: 'De nacht is ver gevorderd, de dag is nabij.' 



NOTENN HOOFDSTUK 5 487 7 

1499 Van diens Survey of London (1598) bezat Pugin edities van 1618 en 1633, en van 
dienss Annates or generall Chronicle of England de editie van 1615, zie [Pugin, A.W.N.] 
Catalogue,Catalogue, resp. nrs. 539, 608 en 607. Aan beide boeken wordt in Contrasts gerefe
reerd. . 

1500 Pugin vermeldt diens Annates [rerum anglkarum] (1616). In Pugins bibliotheek 
bevondenn zich edities van Camdens Annates Elizabethae van 1616 en van Britannia 
(uitt 1722), [Pugin, A.W.N.] Catalogue, nrs. 33 en 163. 

1511 Roger Dodsworth verzamelde talloze documenten afkomstig uit kloosters. Het be
oogdee Monasticon Angticanum werd na zijn dood in drie delen (1655,1661 en 1673) 
gepubliceerdd door William Dugdale, vertegenwoordiger van de High Church. Tussen 
18177 en 1830 verscheen een herziene editie van het Monasticon. Dugdale schreef ook 
eenn History of St. Paul's Cathedral (1658), gepubliceerd na verwoesting van deze kerk. 
Puginn noemde in Contrasts zowel het Monasticon als St. Paul's. Van beide werken 
bezatt hij de eerste edities, zie [Pugin, A.W.N.] Catalogue, nrs. 195-197. cf. nrs. 198-
201.. Teksten en afbeeldingen in beide werken van Dugdale waren volgens Pugin, An 
ApologyApology for the Revival, 48, 'ten diepste katholiek'. 

1522 Wellicht diens Church-History of Britain (1655). 
1533 Pugin vermeldt zijn Acts and Monuments, waarvan hij edities uit 1589 en 1684 bezat, 

[Pugin,, A.W.N.] Catalogue, nrs. 118 en 216. Ook vermeldt hij diens Martyrs in een 
editiee van 1589. Zijn vader bezat hiervan een exemplaar uit 1824, zie [Pugin, A.C.] 
Catalogue,Catalogue, nr. 25. 

1544 Pugin vermeldt de Histoire de VEglise Cathédrale de Rouen van de maurist Jean 
Francoiss Pommeraye. Uit de veiling van zijn boeken blijkt dat hij een editie van 
16866 bezat, [Pugin, A.W.N.] Catalogue, nr. 501, cf. nrs. 561 en 562. Zie ook brief aan 
Willsonn van 5 september 1836, Collected Letters, 62-64. Daarnaast vermeldt hij een 
Geschiedeniss van de kerk van Saint-Ouen iirRouen van [A."P.]M. Gilbert, cf. ibidem, 
nr.. 222. 

1555 Pugin verwijst naar M. Béziers, Histoire de la Ville de Bayeux, waarvan hij een editie 
uitt 1773 bezat, ibidem, nr. 15. 

1566 Appendix v van Contrasts is een essay over deze abdij door E.H. Langlois. De Pugins 
kendenn Langlois persoonlijk, Ferrey, Recollections, 18. Het essay wordt vermeld in de 
boekencataloguss van Pugion junior, [Pugin, A.W.N.] Catalogue, nr. 258, cf. nrs. 256, 
2577 en 259-263. 

1577 Pugin, Contrasts, 70-71, appendix S. Het betreft de Histoire abregée de la Reformation 
desdes Pais-Bas (1726). 

1588 [Pugin, A.W.N.] Catalogue, resp. nrs. 93,161,354,516,563,582,589-591, 627,636-637 
enn 638. Daarnaast bezat hij een exemplaar van het Engels-Nederlands woordenboek 
vann Willem Sewel, ibidem, nr. 518. 

1599 Ibidem, resp. nrs. 72; 136; 175; 192-193; 312-314 en 379; 405 en 575. 
1600 Ibidem, resp. nrs. 86 en 133; 128,139,630,363,185 en 499. 
1611 Ibidem, resp. nrs. 23 en 249. 
1622 Pugin, 'To Mr. Arthur Fane', 73. 
1633 Idem, 'To the Editor of the Salisbury & Winchester Journal', 65. Van der Zeijden, Ka-
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tholieketholieke identiteit, maakt een vergelijking tussen de geschiedopvattingen van Lingard 
enn Nuyens. 

1644 Een weinig overtuigende poging is gedaan door Stanton, 'The Sources', 134-138. 
1655 Over Cobbett zie Chandler, A Dream of Order, 52-82 en Smith, 'Cobbett', die invloed 

vann Milner benadrukt. 
1666 Pugin, Church and state, 39. 
1677 Cf. Digby, Mores Catholici, 1-2: 'De Middeleeuwen waren eeuwen van genade voor 

dee mensheid, eeuwen van geloof, tijden waarin heel Europa katholiek was.' 
1688 Ibidem, boek m, hoofdstuk ii, 255-313. 
1699 Catalogue V&A, 37 (Diaries, 16 mei 1837). 
1700 Purcell, Life, 32-36. 
1711 Geciteerd in Jann, The art and Science, 63. Bibliografie met betrekking tot het 

Victoriaansee mediëvisme in Boos, History, 229-285. 
1722 Over Carlyles mediëvisme zie Chandler, A Dream of Order, 122-151 en Jann, 'The 

Condition'.. Van Carlyles mediëvisme moet overigens geen overdreven voorstelling 
wordenn gemaakt, zie Culler, The Victorian Mirror,  68-69. 

1733 Chandler, A Dream of Order, 83-91 en 152-183 en Morris, The Image, 119-128. 
1744 Cf. Bence-Jones, The Catholic Families, 159-162 en Pawley, Faith and Family, 142-145. 

Mannerss was ook geïnteresseerd in het werk van Pugin, ibidem, 149. 
1755 Later zou hij instemmend Pugin citeren, die de Kerk van Engeland ooit vergeleek met 

eenn 'golfbreker', Pugin, Church and State, 31 en Newman, Apologia, 298. Cf. brief van 
Newmann aan E.W. Pugin van 1875, toegevoegd aan E.W. Pugins editie van Church 
andand state. 

1766 Volgens een dagboekaantekening op 21 februari 1841, Catalogue V&A, 48. Zij hadden 
elkaarr reeds in januari 1840 ontmoet, Patrick, 'Newman', 193. 

1777 Collected Letters, 1, 214-215, brief van 2 maart 1841, cf. ibidem, 1, 217-218. 
1788 Ibidem, i, 226-228, brief van omstreeks 31 maart 1841. 
1799 Ibidem, 1,231-233, brief van 13 april 1841. 
1800 Vermeld door Pugin in zijn dagboek op 7 februari 1841, Catalogue V&A, 48. Voor The 

Tablet,Tablet, zie 248W. 
1811 Brief van 1841 in Purcell, Life, 1, 203-204. 
1822 Bibliography Pugin, 146-151, cf. [Pugin, A.W.N.] Catalogue, nr. 278. Cf. Collected 

Letters,Letters, 11, 57-160, brief aan John Dobrée Dalgairns, een van de auteurs van de Lives. 
1833 Newman en Faber werden beiden in 1845 katholiek. 
1844 Het monument was volgens Adierstone, 'The Martyrs' Memorial', vooral gericht 

tegenn katholieken en niet zozeer tegen de Tractarians. 
1855 Newman, Apologia, 34 en 58. 
1866 Geciteerd door Patrick, 'Newman', 192. 
1877 Eerste verwijzing naar Bloxam in dagboek op 30 oktober 1840, Catalogue V&A, 46. 

Dee eerste brief dateert van 7 september 1840, Collected Letters, 1,140-143. Via Rock 
hadd Pugin kennis gemaakt met Bloxam. Op voordracht van Bloxam kreeg Pugin 
opdrachtt een nieuwe ingang van Magdalen College (Oxford) te bouwen, Boase, 'An 
Oxfordd College', 174-181. 
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1888 Collected Letters, 1,153-159, brief aan Bloxam van 24 oktober 1840. 
1899 Ibidem, 1,142-149, brief van 13 september 1840. Pugin bedankte in deze brief Bloxam, 

diee hem 'de eerste kerkbouwer van deze tijd' had genoemd. Het begrip 'modern' kreeg 
inn Engelse context pas een positieve connotatie aan het begin van de negentiende 
eeuw.. Voordien had 'modern' een negatieve bijklank of was het in de betekenis van 
'recent'' een neutraal begrip, Culler, The Victorian Mirror,  74. 

1900 Collected Letters, 1,169-172, brief aan Bloxam van 6 december 1840. 
1911 Ibidem. 
1922 Ibidem, 1, 200-201, brief van 2 februari 1841 aan Bloxam. 
1933 Bijvoorbeeld ibidem, 1, 285, brief van 10 november 1841 aan John Fuller Russell en 

ibidem,, 1, 289-296, aldaar 293, brief van 28 november 1841 aan Shrewsbury. Bij de 
veilingg van Pugins bibliotheek werden de volgende titels van de Camdenians vermeld: 
Architecture.Architecture. Hints to the Cambridge Camden Society. Cambridge, 1842; en andere 
TractsTracts of the C.C. Society, Monumental Brasses, gepubliceerd door de Cambridge 
Camdenn Society, met afbeeldingen; Transactions van de Society; en Selected Papers, 
1839,, mett 41 afbeeldingen, [Pugin, A.W.N.] Catalogue, nrs. 6 en 77. 

1944 Bibliography Pugin, 233, cf. 242. 
1955 Hiervoor Grieve, 'The Pre-Raphaelite Brotherhood'. 
1966 Neale en Webb, The Symbolism, xx en xxvi-xxvii, cf. cxxv-cxxvii: 'It was enough to 

knoww that the principle in question, even though felt (as we indeed allowed) by this 
architectt [= Pugin], had not been expressed in terms! 

1977 Brief, waarschijnlijk van 26 augustus 1843, in Collected Letters, n, 101-103. In 1847 
verscheenn van The Symbolism of Churches een Franse vertaling, die een jaar later 
doorr Didron werd besproken. Het eerste boek van Durandus' Rationale omvat 'De 
kerkk en haar onderdelen'. In de overige boeken komen achtereenvolgens aan bod: 
geestelijken,, gewaden, de mis, ofïiciën, hoge feestdagen, heiligendagen en christelijke 
kalender. . 

1988 Instrumenta ecclesiastica. Interessant zijn de ontwerpen voor een 'ijzeren kerk', deel 11, 
platenn lxvii tot en met lxxii. 

1999 Collected Letters, 1, 281-283, brief van 3 november 1841. Evenzo in een brief aan de 
schilderr Clarkson Stanfield van 13 oktober 1842. Aan Bloxam schreef hij dat men het 
begripp 'Romanist' niet kon gebruiken voor de 'oude geestelijken', ibidem, 1,194-195, 
brieff van 22 januari 1841. 

2000 Purcell, Life, 1,220-222, brief van 1841. 
2011 Morris, The Image, 178-179 en Goege, Theorie und Praxis, 64-65. Onder meer vanwege 

dezee smet op het blazoen wijzigden de Camdenians daarop de naam van hun 
verenigingg in 1846 in Ecclesiological Society en vestigden zij hun zetel in Londen. 
Vanuitt tegengesteld perspectief, had ook Montalembert kritiek op het 'katholieke' 
karaktervann de anglicaanse Society. Daarom zegde hij in 1844 het erelidmaatschap op. 
Puginn over Close in brief aan Lord Midleton, 25 december 1844, Collected Letters, 11, 
305-306. . 

2022 Andere vermeldingen van 'mediaevalism' omstreeks 1850 in Bibliography Pugin, 267. 
Opp verzoek van Newman schreef James Anthony Froude het leven van St. Neot 
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voorr de Lives of the English Saints (4 delen, 1844). In 1849 verscheen zijn Nemesis 
ofof Faith, waarin een jonge geestelijke zich tot het katholicisme bekeert. Het boek 
leiddee tot stormachtige kritieken. Froude trok zich terug in Wales om zich aan de 
geschiedeniss te wijden. In 12 delen publiceerde hij van 1856 tot 1870 zijn History of 
EnglandEngland from the Fall ofWobey to the Defeat of the Spanish Armada. De Reformatie 
hadd het christendom van bijgeloof gezuiverd en bijgedragen aan de vooruitgang van 
dee beschaving. De wetgeving van Hendrik vm was 'de magna charta van de moderne 
wereld'.. Hierdoor kon Engeland bereiken wat op het continent slechts door oorlogen 
gelukte.. De Reformatie was voor Froude wat de Glorious Revolution voor Macaulay 
was:: de bevrijding van de mensheid, cf. lann, The art and Science, 105-140. 

2033 Catalogue V&A, 37. Van 1818 tot 1826 was Walsh president van Oscott geweest. Pugin 
ontwierpp voor Oscott een kapel gewijd aan Milner. Tekeningen voor deze nooit 
gebouwdee kapel in Waterhouse, 'The life', iv (1898) 67, 68,70 en 72. 

2044 In 1837 was Henry Weedall rector van Oscott. In 1840 werd hij vicaris-generaal van 
Northernn District, en na 1853 opnieuw president van Oscott. Na de dood van Walsh 
inn 1849, die een jaar ervoor de leiding van London District op zich had genomen, 
werdd Wiseman hier vicaris-generaal. In 1850 werd hij kardinaal en, na het herstel 
vann de bisschoppelijke hiërarchie, de eerste katholieke aartsbisschop van Engeland 
sedertt de Reformatie. In zijn dagboek vermeldde Pugin Wiseman voor het eerst op 
44 februari 1851, Catalogue V&A, 71. 

2055 Pugin, 'Chasuble'. Beschrijvingen en afbeeldingen van Pugins priestergewaden in 
VictorianVictorian Church Art, 9-21. 

2066 Millard, 'Textiles', 207-211, aldaar 209. Rock had in zijn Hierurgia de oorsprong van 
dee priestergewaden beschreven, zie zijn brief aan Pugin (1836) in Ferrey, Recollections, 
122-124. . 

2077 Collected Letters, 1,113-114, brief aan Rock van 3 april 1839. 
2088 Bij de dood van Baines schreef Pugin aan Bloxam: 'the only really pagan Bishop we 

had',, geciteerd door Meara, 'The Catholic Context', 56. 
2099 Zie tweetal brieven van 1 december 1839 aan Phillipps en Rock, Collected Letters, 1, 

127-1299 en 129-130. 
2100 Ward, The Sequel, 11,14-15 citeert uit een brief van Baines aan Walsh (26 mei 1841). 
2111 Brief aan Shrewsbury van 1839, Purcell, Life, 11, 219-222. 
2122 Collected Letters, i,116-118 (brief aan Willson van 9 juni 1839). 
2133 Pugin, 'Catholic surplices'. 
2144 Collected Letters, 1, 77, n. 6. Voor samenvatting van Wisemans artikel Bibliography 

Pugin,Pugin, 169-170. 
2155 Collected Letters, 1, 82-83, brief aan Wiseman van 1 juni 1838. De Italiaanse vertaling 

iss nooit verschenen. 
2166 Ibidem, 1,173-174 aan Rock (13 december 1840) en 174-176 aan Phillips (18 december 

1840).. Cf. ibidem, 1,187-190, brief van 5 januari 1841 aan Shrewsbury. 
2177 Ibidem, 1, 201-202, brief van 2 februari 1841 aan Rock en ibidem, 1, 204-205, brief 

vann 7 februari 1841 aan Bloxam. 
2188 Ibidem, 1, 222-224, brief van 28 maart 1841 aan Bloxam. 
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2199 Ibidem, 1, 245-246, brief van juni 1841 aan Shrewsbury. Cf. ibidem, i, 239-240, brief 
vann 31 mei 1841 aan Rock. 

2200 Brief van 30 maart 1842 aan Bloxam, ibidem, 1,338-339. Een door Pugin ontworpen 
mijter,, gedragen door Wiseman is afgebeeld in Atterbury, A.W.N. Pugin, 284. Eind 
18411 was Pugin opnieuw in conflict gekomen met Walsh, ditmaal over de aanwezig
heidd van doopvonten in de kerk. Walsh had dienaangaande een zitbank voldoende 
gevonden.. Op basis van kerkelijke decreten moest volgens Pugin in elke kerk, in 
dee nabijheid van de ingang, een stenen vont met deksel worden geplaatst, Collected 
Letters,Letters, 1,194-195» brief van 25 december 1841 aan Walsh. In zijn dagboeken gebruikte 
Puginn dikwijls Sarum voor Salisbury, bijv. Catalogue V&A, 2 februari 1835: 'Left Sarum 
forr London'. 

2211 Pugin, An Apology for a work entitled 'Contrasts;', 3. 
2222 Idem, 'Lectures' 1,193-195, citaat op 194. 
2233 Idem, 'Lectures', 11,333. Cf. idem, 'On the erection', 120. 
2244 Idem, 'Lectures', 1, citaten op 197 en 213. 
2255 Brief aan Willson van 9 juni 1839, Collected Letters, 1,116-118, aldaar 117. Al in Contrasts 

hadd hij bezwaar gemaakt dat in Engelands nationale museum geen enkele zaal was 
gewijdd aan de kunst der Middeleeuwen. In musea te Parijs, Neurenberg, Rouen 
enn andere steden kon een onderzoeker daarentegen de mooiste voorbeelden van 
christelijkee oudheden aantreffen. Pugin betoonde zich hier ook een voorstander van 
middeleeuwsee archeologie, zie Pugin, Contrasts, 16-17. Over het museum in Oscott, 
ziee verder O'Donnell, 'Pugin at Oscott', 58-59. Het museum bestaat overigens tot op 
dee dag van vandaag. 

2266 Voor Pugin als verzamelaar zie Wainwright, The Romantic Interior, 44-48. 
2277 Pugin, 'Lectures', 11, 335-336. Zie ook de brief die Pugin in 1842 aan de seminaristen 

vann St. Edmund's College (Ware, in London District) schreef, afgedrukt als appendix 
HH in Ward, The Sequel, 1, 265-266. 

2288 Pugin, 'Lectures', 1, passim. 
2299 Idem, Some remarks, 6. Schilderkleuren achtte hij het meest geschikt voor dakspanten, 

altaren,, panelen en koorhekken, ibidem, 11. 
2300 Trappes-Lomax, Pugin, 106-107 en 190 legt verband tussen Pugin en Huysmans. 
2311 Dit blijkt uit een brief van mei 1849 aan John Sutton, waarvan een fragment is 

gepubliceerdd door Willis, The Architectural History, 152. 
2322 Pugin, 'Lectures', in, passim. Pugin baseerde zich in deze lezing vooral op Vart de 

lala peinture sur verre et de la vitrerie van Pierre Ie Vieil. Evenals Milner en Carter 
veroordeeldee Pugin in het exposé de restauraties van James Wyatt, in het bijzonder 
aann de kathedraal van Salisbury, zie ook Pugin, 'On Spires', 5. Eerdere veroordelingen 
vann de 'schurk' Wyatt in Collected Letters, 1,16-19 (brief van 27 oktober 1833 aan Wil
liamm Osmond betreffende Wyatts restauratiewerk aan de kathedraal van Hereford) 
enn ibidem, 1, 21-25 (kathedraal van Lichfield, waar Wyatt een altaar-'screen' had 
neergehaald).neergehaald). Voor de Wyatt-war zit verder Evans, A History, 207-214 en Clark, The 
GothicGothic Revival, 101-102 en 114-115. Wyatt had ook de 'screen' in de kathedraal van 
Salisburyy naar een zijkapel verplaatst. 
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2333 Pugin, 'Lectures', 11, 334-335-
2344 Opgemerkt door Honour, Romanticism, 168-169. De prent (van 1809) toont de W 

vann 'Wahrheit'. Het is ook mogelijk dat Pugin zich liet inspireren door een vijftiende-
eeuwss miniatuur dat was opgenomen in Willemins Monuments francais (1806-1839), 
Aldrich,, Gothic Revival, 138-139. 

2355 Pugin, Contrasts, 12 en 18, cf. idem, An Apology for the Revival, 44. Voor het bezoek 
datt Pugin aan het atelier van Overbeck te Rome bracht, zie Bibliography Pugin, 
315.. Montalembert en Rio beschouwden, evenals Pugin, Fra Angelico en Friedrich 
Overbeckk als de grootmeesters van de schilderkunst. 

2366 John Claudius Loudon benadrukte eerder de begrippen waarheid en doelmatig
heid,, zie over hem Germann, Neugotik, 59-62- Over andere mogelijke invloeden 
vann bouwkundige theoretici als J.-F. Blondel, M.-A. Laugier, C.-N. Ledoux, F. Mi-
lizia,, F. Palgrave en H. Repton, zie Lang, 'The Principles', 258-267; Van Leeuwen, 
'Alberdingkk Thijm', 10; Pevsner, Some Architectural Writers, 103-122, aldaar 209-210; 
Stanton,, 'Pugin: Principles', 21 en idem, 'Architecture', 146-158, vooral 150-158. 

2377 Pugin, The true principles, 1-4. Hiermee veroordeelde Pugin impliciet de door Cha
teaubriandd en later door Huysmans aangehangen theorie dat de gotische bouworde 
eenn nabootsing van het woud is. Interessant is ook de advertentie van The true prin-
ciples,ciples, die achter in het boek is opgenomen en waarin de zes hoofdlijnen van het 
betoogg worden weergegeven. Het laatste hoofdpunt meldt dat in The true principles 
wordtt aangetoond dat de gebreken van de moderne architectuur voortkomen uit het 
verzakenn van de oude consistente principes. 

2388 Cf. Bright, 'A Reconsideration'. 
2399 Watkin, Morality, vooral 17-23. 
2400 Voorbeelden van 'gotische' sloten, handgrepen, scharnieren enz. had Pugin in 1836 

gepubliceerdd in Designs for Iron & Brass work. 
2411 Pugin, The true principles, plaat v. Evenzo in brief aan A.N. Didron, zie [Pugin, A. W.] 

'Mouvementt archéologique', 405. In de bibliotheek van Pugin bevond zich volgende 
titel:: 'Tresor d'Aix la Chapelle, ou Description des Saintes Reliques de Charlemagne, 
&c.. Aix, 1839', [Pugin, A.W.N.] Catalogue, nr. 60. 

2422 Zie hiervoor Banham, 'Wallpaper', 118-126 en Archer, 'Gothic Wall-papers', vooral 
114-116. . 

2433 Cf. Wainwright, 'Polychromatic Decoration', 156-166, aldaar 163. 
2444 Pugin, The true principles, 4-46, 64-66 en afbeelding vi. 
2455 Ibidem, 47-67. Rock was nochtans van mening dat hem in het boek te weinig recht 

wass gedaan, zie Collected Letters, 11,19-20. 
2466 Ibidem, 133-134, brief van 4 maart 1840. 
2477 De initiaal M in de opdracht toont Pugin, die het boek aan Shrewsbury overhandigt. 
2488 Pugin, An Apology for The Revival, 1 en 22-30. In een brief van 13 december 1842 aan 

Bloxamm maakte Pugin bekend dat hij was begonnen aan zijn Apology, 'a sort of tract 
forr the times' Collected Letters, 1, 400-401, cf. ibidem, 1,392-393-

2499 Pugin, The present state, 42. 
2500 Brief aan Bloxam van 9 januari 1842, Collected Letters, 1,315-316. 
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2511 Newman, Apologia, 131-136, cf. zijn protestbrief van 11 november 1841 op 135. 
2522 Brief van 9 januari 1842, Collected Letters, 1,316-317-
2533 Naar het periodiek van de Camden Society werden Pugins principes dikwijls als 

'ecclesiologist'' bestempeld, aldus Pugin, 'How shall we build', 134. 
2544 Pugin, The present state, 50-69. 
2555 Ibidem, 112-114. 
2566 Pugin bezat een 'Processionale ad usum insignis Ecclesie Sarum, with musical notes', 

ziee [Pugin, A.W.N.] Catalogue, nr. 504. 
2577 Rock was de grote deskundige aangaande de Sarum-rite, cf. Symondson, 'Theology', 

192-222,, aldaar 194-195. 
2588 Voor deze reformatische opvatting, uitgewerkt door John Bale en John Foxe, zie Levy, 

TudorTudor Historical Thought, 90-91 en 101-102. 
2599 Pugin, The present state, 44-45 en 150-153. 
2600 Görres, 'Lord Shrewsbury', 125-126. Publicaties van Shrewsbury en Görres verschenen 

inn 1842. y 

2611 N.N., 'The artistic merit of Mr. Pugin'. 
2622 Pugin, 'Catholic intelligence. Letter of A.W. Pugin, Esq. to the editor of the Ecclesio

logist',, 69. 
2633 Idem, An Apology for the Revival, 22 en plate iii, 'Railways'. Vergelijk ook curieus 

voorbeeldd in Collected Letters, 11,123-124 (brief aan Bloxam, waarschijnlijk 24 oktober 
1843),, naar aanleiding van nooit uitgevoerdd ontwerp voor Magdalen College School: 
'II have made a wc. for the use of the Dormitory at night without going below, this 
altghh unknown to antiquity is really essential for health'. Cf. ibidem, 11,156-157, brief 
vann 13 januari 1844 aan Henry Drummond: 'my principle in all these matters is to 
workk on the principles of the old men & to carry them out as they would have done 
underunder our circumstances'. 

2644 Pugin, An Apology, 39-45-
2655 Anders dan de leden van de Arts and Crafts Movement stimuleerde Pugin ook de 

boekproductiee voor een massapubliek, Wainwright, 'Book Design', 153-164 en idem, 
'A.. W.N. Pugin and the Progress of Design', 160-175. Pugin toonde daarnaast weinig 
interessee in de arbeidsvreugde, die door Ruskin en Morris werd gethematiseerd. 
Voorr een vergelijking tussen Pugin en de Arts and Crafts Movement, zie Schlieker, 
TheoretischeTheoretische Grundlagen, passim en Anscombe, Arts & Crafts Style, 13-32-

2666 Bury, 'In search of Pugin's church plate', 33 en idem, 'Pugin and the Tractarians', 16. 
2677 Dit schrijft hij in een brief aan Crace, geciteerd door Wedgwood,' J.G. Crace', 143-144. 
2688 Pugin, The present state, na 110. Cf. brief van Phillipps aan Shrewesbury van 5 maart 

1842,, zie Purcell, Life, 1,108-109. In An Apology for the Revival, 15, maakte hij kenbaar 
eenn verhandeling te willen schrijven over het kostenaspect. Het aangekondigde opstel 
'Nationall Architecture' zou nooit verschijnen. 

2699 Reeds in 1841 speelde Pugin met de gedachte een dergelijk glossarium te schrijven, The 
presentpresent state, 78. In een brief van 13 december 1842 aan Bloxam maakte hij bekend 
datt hij hard aan zijn 'Glossarium' werkte, Collected Letters, 1, 400-401; zie verder 
ibidem,, n, passim. Pugins Glossary telt 73 kleurenlitho's. Bij het samenstellen van de 
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tekstt en de Latijnse vertalingen kreeg hij hulp van de aan St. Mary's College te Oscott 
verbondenn oudheidkundige en bekeerling Bernard Smith, vriend van Bloxam, cf. 
CatalogueCatalogue V&A, 53 (dagboekaantekening van 18 december 1842, cf. 18 en 20 januari 
1844)) en Wedgwood, 'Pugin in his home', 190. Het boek werd lovend besproken door 
dee Ecclesiologist, zie Bibliography Pugin, 227. Voor beschrijvingen en schetsen van 
doorr Pugin gebouwde kloosters, onder meer The present state, 91-96 (cisterciënzers 
vann St. Bernard, Coalville, Leicestershire) en 103-105 (Sisters of Mercy, Handsworth 
[Birmingham]] en Liverpool). Pugins eerste, maar nooit uitgevoerde ontwerp was 
voorr een benedictijnenabdij, zie O'Donnell, 'Pugins designs'. 

2700 Zie ook [Pugin, A.W.N.] Catalogue, nr. 58. 
2711 Zie ook titelbeschrijvingen ibidem, nr. 469. 
2722 Zie ook ibidem, nr. 175. In Pugins bibliotheek bevond zich ook Mabillons Liturgia 

Gallicana,Gallicana, ibidem, nr. 313. Nergens blijkt dat Pugin bekend was met de liturgische 
werkenn van Muratori. 

2733 Vooral diens De antiqua Ecclesiae disciplina in Divinis celebrandis officiis en Deantiquis 
EcclesiaeEcclesiae ritibus libri,  zie ook [Pugin, A.W.N.] Catalogue, nr. 387. 

2744 De liturgia Romani pontificis in solemni celibratione Missarum, zie ook [Pugin, 
A.W.N.]] Catalogue, nr. 119. 

2755 Diens De cantu et musica sacra a prima ecclesiae aetate usque ad praesens tempus en 
MonumentaMonumenta veteris Liturgiae alemannicae, zie ook [Pugin, A.W.N.] Catalogue, nrs. 
1200 en 121. 

2766 Voyages liturgiques de France (1718), zie ook [Pugin, A.W.N.] Catalogue, nr. 429. Op 
99 mei 1839 sprak hij tegenover Rock zijn waardering uit over dit boek, Collected 
letters,letters, 1,115-116. 

2777 De cruce Veliterna commentarius en De cruce Vaticana. 
2788 Zie ook [Pugin, A.W.N.] Catalogue, nr. 203. 
2799 Voor Pugin in België, zie Van Biervliet, 'Promotoren', Van Cleven, Neogotiek in België 

enn De Maeyer, 'The Neo-Gothic', 19-34; voor Duitsland, zie Lewis, The Politics; voor 
Schotland,, waar James Gillis, eerst als coadjutor, later als bisschop van Edinburgh 
Puginn propageerde, zie Sharpies, 'A.W. Pugin'; voor Ierland, waar J.J. McCarthy -
oprichterr van de Irish Ecclesiological Society, waarvan Wiseman en Montalembert 
beschermheerr waren (1849) - Pugins beginselen uitdroeg, zie Sheehy, ƒ.ƒ. McCarthy 
enn verder O'Donnell, 'The Pugins in Ireland'; voor Australië, zie Andrews, 'Pugin 
inn Australia'; voor de Verenigde Staten - waar Pugins invloed zich vooral indirect 
manifesteerdee via de Cambridge Camden Society, waarin Noord-Amerikaanse gees
telijkenn van de Episcopal Church waren opgenomen - zie Floyd, 'A.W.N. Pugin and 
thee Gothic Movement in North America', Howe en Warren, The Gothic Revival Style 
enn Stanton, The Gothic Revival. 

2800 Pugins eerste ontwerp van een kerk (St. James in Reading, Berkshire) was overigens 
inn Normandische stijl, Stanton, Pugin, 39-41. Eerder had hij nog enkele kapellen 
ontworpen,, Hitchcock, Early Victorian architecture, 63-64. 

2811 Pugin, The present state, 36. 
2822 Ibidem, 34. 
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2833 Ibidem, 34. In Cheadle was, in overeenstemming met de Sarum-rite, voor de celebrant 
eenn plaats gereserveerd dicht bij het altaar. Dit in tegenstelling tot de Romeinse rite, 
waarr de middelste zitplaats bestemd was voor de celebrant, O'Donnnell, 'Pugin as a 
Churchh Architect', 86. 

2844 Pugin, 'Chancel of St. Marie's, Uttoxeter', citaat op 33. Een andere afbeelding van het 
koorr van de Mariakerk in Uttoxeter in idem, The present state, plaat xv. 

2855 Idem, A.W. 'Opening of St. George's church'. Ander voorbeeld van een tabernakel in 
[Pugin,, A.W.] 'Liverpool'. 

2866 Voor het navolgende zie Pugin, The present state, 1-48, citaat op 30. 
2877 Tekeningen ibidem, platen i, iv, xi, xiii en xvi. In de kapel van Phülipps op Grace 

Dieuu was de eerste 'rood-screen' sedert de Reformatie opgericht, aldus Purcell, Life, 11, 
288-289. . 

2888 Cf. Pugin, 'The Roman Catholic church of St. Giles' Didron bezocht ook Pugins 
Middeleeuwsee Hof op de Wereldtentoonstelling, Wainwright, 'A.W.N. Pugin and 
France',, 62-77, aldaar 76. Reichensperger schreef een goeddeels op Ferrey gebaseerde 
biografiee van Pugin, zie Reichensperger, August Welby Northmore Pugin. Voor het 
ontstaann van deze biografie, zie Lewis, The Politics, 238. Ook Montalembert was 
uitgenodigdd voor de inwijding van St. Giles, zie zijn brief van 29 augustus 1846 aan 
Phillipps,, Purcell, Life, 11,238-240. 

2899 Hiervoor Pugin, 'On Spires and Towers', ook in Collected Letters, 11, 56-64. In deze 
brieff schreef hij over de 'Romaanse' stijl, die geen spitsen kende: 'Waarom zouden we 
teruggaann naar de Noormannen, die christelijke bouwers met armzalige Romeinse 
ideeën.' ' 

2900 Pugin, 'Monumental Brass' en idem, An Apology for The Revival, 33-37. Voor een 
overzichtt van Pugins gedenkplaten, zie Meara, A.W.N. Pugin. 

2911 Pugin, Glossary, iii en vii. 
2922 Idem, The present state, 75-78. De gewaden werden vervaardigd door Spitalfields 

inn Londen (ibidem, 78). Ook Lucy Powell, zus van Hardman, maakte gewaden, cf. 
Millard,, 'Textiles'. 

2933 Zie ook idem, An Apology for the Revival, plate x met kerkelijk edelsmidwerk van 
Hardman.. In 1836 had hij Designs for Gold & Silversmiths gepubliceerd, met in het 
tweedee gedeelte voorbeelden van liturgisch vaatwerk. 

2944 Idem, 'Cover of an ancient Book'. 
2955 Idem, 'How shall we build', 134. 
2966 Idem, The present state, 87-90. Cf. Collected letters, 1, 297-299, brief van omstreeks 5 

decemberr 1841 aan Shrewsbury. 
2977 Hiervoor Bryson, 'The Balliol'. Verder brieven in Collected Letters, 11, van 7 maart 

18433 (pp. 22-23) tot en met (vermoedelijk) 5 januari 1845 (314-315). 
2988 Pugin, Details ofantient timber houses. 
2999 Idem, 'Ancient style of family portraits*. 
3000 Idem, 'Mr. Pugin on Christian art'. De brief was gericht aan John Rogers Herbert, 

diee verbonden was aan de School of Design, Collected Letters, 11,418-420. Hij maakte 
eenn portret van Pugin, zie ibidem, 11,310-313,328-329,370,431-432 en 483-484. 
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3011 Citaten zijn ontleend aan de introductie van Floriated Ornament (niet gepagineerd). 
Puginn maakte bij zijn ontwerpen gebruik van de Eicones plantarum van Tabernae 
Montanus,, pseudoniem van Jacob Theodor von Bergzabern (1590). 

3022 Over deze kwestie zie Milburn, A History of Ushaw College, 176-179. 
3033 O'Donnell, 'The Pugins in Ireland', 139-140. 
3044 Geciteerd door Holmes, More Roman than Rome, 72. 
3055 Purcell, Life, 1, 180-181, brief van 5 februari 1849. Trappes-Lomax, Pugin, 103-105 

onderscheidtt 'oude', 'Engelse' en 'nieuwe' katholieken. In 1850 werd ook de kwestie 
vann de juiste priesterkleding - middeleeuws of Romeins - weer opgerakeld, zie brief 
vann Phillipps aan Montalembert, Pawley, Faith and Family, 243. 

3066 Brief van 9 juni, afgedrukt in [Newman], The Letters, xn, 219-220. 
3077 White, The Cambridge Movement, 24. 
3088 Ibidem, xn, 219-222 (brief van 15 juni 1848 aan Phillipps), cf. brief van 10 novem

berr 1848 aan G.B. Palma, ibidem, xn, 324-328, aldaar 326: 'Gothicorum templorum 
dispositio,, augusta sane et veneranda, medium aevum olet, non saeculum undevi-
gesimum'. . 

3099 Wiseman, 'Christian Art', 355-392, aldaar 364-371. Deze opvatting was van invloed 
opp de Pre-Raphaelite Broterhood, Roberts, 'The Medieval Spirit', 15-26, aldaar 22-23. 

3100 In een artikel gepubliceerd in de Tablet van 1851, geciteerd door Meara, 'The Catholic 
Context',, 57. 

3111 [Newman] The Letters, xn, 50-52, aldaar 52, brief van 23 feburari 1847. Te Rome 
vondd in 1847 een ontmoeting plaats tussen Pugin en Newman, zie [Newman] The 
Letters,Letters, xn, 74: 'Pugin called'. Later schreef Newman aan Phillipps dat Pugin had 
geweigerdd het oratorium van de Chiesa Nuova te bezoeken, ibidem, xn, 221. 

3122 Geciteerd in Stanton, 'Some Comments', 49. 
3133 Brief van 19 november 1851 gepubliceerd in Allen, 'Ambrose Phillipps', 11-12. 
3144 Purcell, Life, u, 218. De tien neogotische kerken die tussen 1843 en 1916 te Rome 

verrezen,, waren hoofdzakelijk het inititatief van buitenlandse architecten en kerkge
meenschappen,, Buchowiecki, 'Der Kirchenbau', 454-457. 

3155 In 1857 namen Richard Simpson en de historicus John Acton (die later betrokken 
wass bij de oprichting van de English Historical Review) de leiding over van Capes. 
Onderr hen koos het tijdschrift openlijk partij voor het liberale katholicisme van 
Montalembert. . 

3166 Pugin, The present state, 25. 
3177 Zie de inleiding op het graduale in Purcell, Life, 11,182-184, citaat op 184. 
3188 Montalembert schreef Phillipps (7 december 1842) dat hij ervan uitging dat Phillipps 

dee Institutions Liturgiques kende, Purcell, Life, 11, 234-238, aldaar 234. Pawley, Faith 
andand Family, 193, vermeldt een ontmoeting tussen Phillipps en dom Guéranger. 

3199 Vijf ontwerpen van orgels zijn beschreven en afgebeeld in Sutton, A short account, 
109-113. . 

3200 Schets voor het orgel in Jesus College in Catalogue V&A, 187, cat. nr. 247. Voor de 
historischee voorbeelden waarop hij zich baseerde, zie Davidson, Sir John Sutton, 43. 
Puginn bracht Sutton in contact met Jean-Baptiste de Bethune. In 1854 werd Sutton 
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katholiek.. In Brugge stichtte hij een Engels seminarie. Schets voor orgel boven oksaal 
inn de kapel van het katholiek College van St. Cuthbert in Ushaw (Durham), Catalogue 
V&A,V&A, 237, cat. nr. 608. 

3211 De kerk was een imitatie van de schatkamer van de Atheners te Delphi. 
3222 Pugin, 'New church at Hereford', citaten op 129 en 131. Enkele maanden later wei

gerdenn Pugin, Shrewsbury en Phillipps de opening van de door Pugin ontworpen 
St.. Mary's in Derby bij te wonen aangezien bij die gelegenheid een orkest en koor 
mett vrouwen waren uitgenodigd, Collected Letters, 1,125-126, brief aan Rock van 10 
oktoberr 1839. 

3233 Pugin, Some remarks, 20-21. 
3244 [Pugin, A.W.] 'Mr. Pugin and the Rambler'. 
3255 Pugin, Some remarks, 19. 
3266 Idem, An earnest appeal, citaten op 4 en 5. Voor de artikelen in de Rambler, waartegen 

Puginn zich richtte, zie Bibliography Pugin, 106. In The English Churchman werd 
onderr de titel 'Present state of pubüc worship among the Roman Catholics, by a 
Romann Catholic' Pugins manifest geparafraseerd om de teloorgang van de katholieke 
eredienstt en voortreffelijkheid van de anglicaanse liturgie te demonstreren. Dit 
verklaartt de behoedzaamheid die het katholieke episcopaat tegenover dergelijke 
pamflettenn betrachtte. 

3277 Cf. Ward, The Sequel, II, 261-278 en Trappes-Lomax, Pugin, 221-246. Reeds Milner 
hadd de oprichting van 'sereens' bepleit. 

3288 Bibliography Pugin, 253-254 = D293. 
3299 In een brief aan Bloxam, geciteerd in Ward, William George Ward, 155, cf. Bibliography 

Pugin,Pugin, 93. Ward ondertekende zijn artikelen in de Rambler met 'H', ibidem, D310, 
D311,, D312 en D320. Hij had een medestander in 'X', ibidem, D292, D295 en D297. Tot 
dee 'screenites' behoorden in de Rambler, T.W.M[arshall], ibidem, D287 en D288, en 
'V,, ibidem, D298 en D309. 

3300 Bijv. [Newman] The Letters, XII, 212-213 (brief van 3 juni 1848). 
3311 Ibidem, 213-221, brief van 6 juni 1848 aan mevrouw M.R. Giberne. 
3322 Hij schreef nochtans geen 'screen'-controverse te willen beginnen, Pugin, 'Church 

off St. Thomas of Canterbury, Fulham', cf. idem, Some remarks, 12. 
3333 Zie een artikel van juli 1851, Bibliography Pugin, 272. 
3344 Pugin, 'JubéofSt. Ouen'. 
3355 Idem, 'West Front'. Al in een brief van 22 augustus 1834 aan Willson sprak hij vol lof 

overr de kerk te Neurenberg, Collected Letters, 1, 38-40. Pas sedert de achtste eeuw, 
schreeff hij in zijn 'Glossarium', was een beeltenis van de Verlosser op het kruis ge
plaatst,, Glossary, 88-89. Bron was de levensbeschrijving van Leo m in het Liber 
pontificalis. pontificalis. 

3366 Pugin, The present state, 25. 
3377 Idem, 'Catholic intelligence. Catholic church architecture'. In dit artikel (1848) maakte 

hijj kenbaar dat binnen afzienbare tijd zijn Treatise on Chancel Sereens zou verschijnen. 
Toenn Pugin ter ore kwam dat Phillipps een jezuïet als kapelaan wilde, schreef hij 
Shrewsbury:: 'if this be true - screens & Roods farewell', Collected Letters, 11,105-106 
(waarschijnlijkk 20 september 1843). 
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3388 Idem, A Treatise. Het motto van het boek luidt: 'Treedt niet buiten de grenzen die 
uww vaderen hebben bepaald.' 

3399 De Blaauw, Cultus et decor, 277-287 dateert de koorafscheiding, de zogenoemde 
pergola,pergola, in de tijd van Gregorius de Grote; de oprichting van de tweede zuilenstelling 
inn de tijd van Gregorius m (731-741). Het betrof overigens een omheining van twaalf 
getorstee zuilen, die bovendien niet op een muur stonden. 

3400 Pugin, Treatise, citaten op 1, 8 en 22-23. 
3411 Brief aan Phillipps, Purcell, Life, 1, [3)26-327. Phillipps de Lisle schreef een tweetal 

traktatenn ter verdediging van het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie. 
3422 Pugin, An address to the inhabitants ofRamsgate. 
3433 Idem, Church and state, 6, meldt dat hij een diepgaande verhandeling voorbereidde 

overr het Engelse schisma. A new view of an old subject, or, the English schism impartially 
consideredconsidered zou door zijn voortijdig overlijden niet meer verschijnen. Church and 
statestate is een door zijn zoon Edward bezorgde heruitgave van AM earnest address, on the 
establishmentestablishment of the hierarchy van 1851. Enkele pro-anglicaanse passages waren door 
Edwardd Pugin geschrapt. 

3444 Pugin, Church and state, 35-36. 
3455 Ibidem, citaten op 28 en 44-45. 
3466 Van Biervliet, De brieven van W.H. James Weak aan Jozef A. Alberdingk Thijm, brief 

vann 6 oktober 1861, nr. 18. 
3477 [Alberdingk Thijm] Collections, 1, nrs. 307 en 308, cf. nr. 1054, een Franse vertaling 

vann Muratori's Paraguay. Het betreft hier de veilingcatalogus van Thijms bezit uit 
1890. . 

3488 Alberdingk Thijm, 'Bibliografie', 597-598. Thijm was sinds 1849 corresponderend lid 
vann de Société des Beaux-Arts te Gent. 

3499 Van Biervliet, Leven en werk van W.H. James Weak, 33,47 en 110. 
3500 Over deze kritiek, zie Strobbe, 'De gilde', 56. 
3511 Over Brouwers, zie Schrama, Dagblad De Tijd, 65-74. 
3522 Nog in 1892 zou Weale een herziene en vermeerderde uitgave van Rocks geschiedenis 

vann de Heilige Mis, de Hierurgia bezorgen, zie Van Biervliet, 'James Weale als liturgist', 
389-391.. Over de Hierurgia hadden Rock en Pugin aan het begin van hun vriendschap 
uitvoerigg van gedachten gewisseld. In 1878 vestigde Weale zich weer in Engeland, 
waarr hij in 1890 conservator van de National Art Library van het South Kensington 
Museumm te Londen werd. 

3533 Van Biervliet, De brieven van W.H. James Weale aan Jozef A. Alberdingk Thijm, brief 
nr.. 21 van 15 juni 1862, en idem, Leven en werk van W.H. James Weak, 126. 

3544 Brief van 17-20 mei i860, Van Biervliet, De brieven van W.H. James Weak aan Jozef 
A.A. Alberdingk Thijm, nr. 13. Weale raadde Thijm ook aan De Heilige Linie cadeau te 
doenn aan Wiseman, ibidem, brief van 6 oktober 1861, nr. 18. Wiseman schonk Thijm 
eenn prent met 'S. Franciscus Seraphicus', Archief Thijm, nr. 1710. 

3555 Brief van 16 december i860, Van Biervliet, De brieven van W.H. James Weak aan Jozef 
A.A. Alberdingk Thijm, nr. 16,49-51. 

3566 Volgens Pugin in een brief van 1 augustus 1843 aan Lord Shrewsbury, Colkcted 
Letters,Letters, 11,97-98. 
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3577 [Alberdingk Thijm] Collections, i, nr. 1237. 
3588 Een deel van zijn bibliotheek - met niet nader gespecifeerde werken van Reichens-

perger,, Viollet-le-Duc, Didron en Pugin - had Thijm in bruikleen afgestaan aan de 
Rijksacademiee van Beeldende Kunsten te Amsterdam, waar hij in 1876 hoogleraar was 
geworden.. Omstreeks 1885 werden deze boeken overgebracht naar de bibliotheek van 
hett Rijksmuseum, Archief Thijm, nr. 1529, cf. nrs. 1527 en 1528. Na Thijms overlijden 
werdenn (ook) deze titels geveild. Het Rijksmuseum wist echter verschillende geschrif
tenn terug te krijgen, waaronder Les Vrais Principes, zie Archief van het Nederlandsen 
MuseumMuseum van Geschiedenis en Kunst, 'Register van aanwinsten van boeken, 1876-1894' 
(== Rikhof, Inventaris, nr. 116), nr. 2436. Dit exemplaar, met ex-librisstempel van 
Thijmm (inclusief zijn monogram dat onwillekeurig doet denken aan dat van Pugin), 
bevindtt zich heden ten dage nog in de bibliotheek van het Rijksmuseum. Aangezien 
dee andere geschriften van Pugin die zich thans in deze bibliotheek bevinden van 
anderee herkomst (legaat Godefroy) zijn en Thijms veilingcatalogus enkel Les Vrais 
PrincipesPrincipes noemde, zijn er geen aanwijzingen dat Thijm de oorspronkelijke werken 
vann Pugin kende. 

3599 King, Les Vrais Principes, v-xlviii. 
3600 Archief Thijm, nrs. 110 en 112. De eerste brief van Bethune dateert van 21 april i860. 

Dee laatste gedateerde briefis van 28 december 1871. In 1874 stuurde Bethune nog een 
bidprent. . 

3611 In 1854, zie Van Cleven, Neogotiek in België, 100 en 170-174. 
3622 Van Biervliet, 'Promotoren', 111-112. 
3633 Idem, De relatie van W.H. James Weale met Jean Bethune. Brieveneditie, 15. 
3644 Idem, 'The English Colony', 99-102. 
3655 Archief Thijm, nummer 439. De eerste brief van Grosse is van 19 oktober 1857, de 

laatstee van 16 januari 1869. Waardering voor Grossé's dertiende- en veertiende-eeuwse 
priestergewadenn sprak Thijm uit in zijn artikel 'Gewijde borduurwerken'. Op initiatief 
vann Weale had Thijm kritiek geuit op een prent van de Onbevlekte Ontvangenis van 
Maria,, ontworpen door Grosse, voor deze kwestie, zie Van Biervliet, 'Een nieuwe 
visie',, 202. 

3666 De Maeyer, 'Kunst en Politiek', 65. 
3677 Van Leeuwen, De maakbaarheid, 13. 
3688 Hubar, Arbeid & Bezieling, 44-46, 49 (afbeeldingen van portret op 45 en 47) en 39 

(afbeeldingg van werkplaats). Het portret van Cuypers kan ook zijn gemodelleerd 
naarr het frontispies van True principles. 

3699 Alberdingk Thijm, 'Eene bouwlootse', 277. 
3700 Voor invloeden van Pugin op Cuypers, zie Oxenaar, 'Het einde van de kathedraal?', 

393-4066 en Van Leeuwen, De maakbaarheid, 25. 
3711 Pantus, 'Die Zeit der druckreifen Briefe', 133-138. In ditzelfde jaar noemde hij Rei-

chenspergerr 'mon honorable ami', Alberdingk Thijm, 'L'Art et rArchéologie'. Nog 
inn 1878 noemde Thijm hem 'een van de meest spirituele Duitsers' die hij ooit had 
ontmoet,, brief van 19 februari aan zijn dochter Catharina, [Alberdingk Thijm] Jos. 
Alb.Alb. Alberdingk Thijm, 269. 
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3722 Lewis, The Politics, 22, cf. 17 en 27. In 1830 en 1840 zag Reichensperger in München 
Görres. . 

3733 Reichensperger, Die christlich-germanische Baukunst, 5. 
3744 In zijn biografie van Pugin uit 1877 - Reichensperger, August Welby Northmore Pugin 

-- refereert hij nergens aan een persoonlijke ontmoeting met Pugin. 
3755 Lewis, The Politics, 167, cf. 53-54, 62-66, 90-91 en 165-166. Thijm recenseerde het 

werkk in De Dietsche Warande, 1 (1855) 283-284. 
3766 Reichensperger, Fingerzetge, 39. 
3777 David-Sirocko, Georg Gottlob Ungewitter, 173-180 en idem, 'The Architecture', 203-

210.. In de jaren 1859-1864 publiceerde Ungewitter een Lehrbuch der gothischen 
Konstruktionen. Konstruktionen. 

3788 De Dietsche Warande, 11 (1856) 439-440. 
3799 Wap, 'De christelijke kunst'. Ook Caumont, Didron, Reichensperger en Görres 

kwamenn in dit artikel ter sprake. 
3800 Archief Thijm, nr. 286. Brief van 23 februari 1852. De oudst bewaarde brief dateert 

vann 30 januari 1852. De laatste brief van Didron zelf is van 7 mei 1862. Didron werd 
inn 1835 secretaris van het Comité historique des arts et monuments, dat een Bulletin 
uitgaf.. In 1844 stichtte Didron de Annates Archéologiques. 

3811 Alberdingk Thijm, 'L'Art et l'Archéologie' (1854) 40-57 en 105-113. Voor Bakhuizen 
wass Thijm een romantische dweper, een 'moyen-agist' die de Middeleeuwen boven 
dee Gouden Eeuw durfde te stellen, Miltenburg, Naar de gesteldheid, 131. 

3822 Op 14 november 1855 schreef Didron aan Thijm over Cuypers: 'il faut qu'il s'inspire 
davantagee du xme siècle et, j'oserai Ie dire, du xme siècle francais', Archief Thijm, 
nr.. 286. Voor Cuypers, Viollet-le-Duc en de dertiende eeuw, zie De Blaauw, 'Een 
negentiende-eeuwsee Magister Operum) 13-37, vooral 18-21 en 25-34. In een brief van 
omstreekss 1855 schreef Thijm aan Didron: 'Je prêche Ie xme siècle autant qu'il est 
enn mon pouvoir', geciteerd in Alberdingk Thijm en Didron, 'L'Art et l'Archéologie' 
(1856),, 93. Op 93-97 is een verslag van Didron afgedrukt over zijn reis door Nederland. 
Inn Amsterdam werd hij drie dagen rondgeleid door Thijm. 

3833 Alberdingk Thijm, 'Frederik Overbeck', 197. 
3844 Idem, 'Hollandsche Bouwkunst. Noord-Hollandsche huizen', 707. 
3855 Gezelle, 'Brieven', brief van 20 november 1858. 
3866 Alberdingk Thijm, 'De in-stand-houding' (1850) 289. Voor Thijm en de maatschap-

pelijkee functie van kunst, zie Bennink, Alberdingk Thijm, vooral 23-27 en 61-63. 
3877 Alberdingk Thijm, 'Hollandsche Bouwkunst', 706. 
3888 Idem, 'Geschiedbeoefening', 375. Dergelijke opvattingen ontleende hij mogelijk aan 

Bilderdijk,, die in de inleiding van zijn Geschiedenis des Vaderlands, 12, schreef dat de 
historiografiee niet slechts uit 'bloote en onvruchtbare verhalen' mocht bestaan. 

3899 Alberdingk Thijm, 'Het aristokratisme', citaat op 571. Cf. Van Kesteren, 'Geschiedenis'. 
3900 Idem, 'Kunstverval'. 
3911 Idem, 'De bouwkunst', citaat op 2. Brom, Alberdingk Thijm, 47 merkt op dat Thijm 

inn 1839 nog over de gotiek schreef in termen van wilde groei. Mogelijk volgde hij in 
dezee periode nog Bilderdijks classicistische opvattingen. Voor denkbeelden van de 
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laatste,, zie Van Swigchem, 'Mr. Willem Bilderdijk en de bouwkunst', 357-375-
3922 Het betrof diens betrokkenheid bij de neogotische ontwerpen voor de paleizen Zorg

vliett (nooit uitgevoerd) en Kneuterdijk, hiervoor Van der Wyck, 'Koning Willem II', 
415-438.. Vroege interesse voor de gotiek bestond in Nederland in het praktijkge
richtee architectuuronderwijs. Christiaan Kramm, die in Utrecht lessen verzorgde in 
hett 'Gothische Architektuurtekenen', maakte het ontwerp van de neogotische katho
liekee kerk in Soesterberg, cf. Bosman, 'De geschiedenis', 63-87, i.h.b. 66-71. Een van 
dee eerste kerken in gotische bouwtrant was de hervormde Oude Kerk in Zeist. De 
protestantsee kerkhistoricus Kist typeerde de gotiek als Germaans. Deze bouwstijl was 
geborenn 'met het opkomen der magt en zelfstandigheid van Burgerijen en Steden' 
enn 'het invloedrijke voorspel van den afval der Germaansche wereld van Rome', Kist, 
IetsIets over de hier te lande kortelings ontdekte middeleeuwsche muurschilderijen', citaten 
opp 71 en 73. Twee jaar eerder had Kist de luchthartigheid een hoofdkenmerk van de 
middeleeuwsee gotische kunst genoemd. Met de satirische decoraties hadden de kun
stenaarss en werklieden hun 'opzettelijk reformatorische bedoelingen' bot gevierd, 
Kist,, De kerkelijke architectuur, aanhaling op 29. In het periodiek De Katholiek werd 
inn 1843 een verband tussen gotiek en katholicisme gelegd, Kranenburg, 'Terugkeer', 
192-201.. In de tweede helft van de eeuw werd de neogotiek steeds meer een exclusief 
katholiekee aangelegenheid, zie hiervoor Von der Dunk, 'Hoe katholiek' en Looyenga, 
'Howw Roman Catholics' 

3933 Afbeelding in Schoemaker, 'De Lelijke Tijd', 4. 
3944 [Alberdingk Thijm] 'Twaalfde brief', 179-180. 
3955 Alberdingk Thijm, Bespreking van Beantwoording der vraag, 1-4. Over Büchler en 

dee neogotiek, zie Boersma en Krabbe, 'Geschiedsbeeld'. 
3966 Thijms Over de kompozitie bevatte verder opstellen over muziek, poëzie, toneel, 

schilder-- en beeldhouwkunst. 
3977 Alberdingk Thijm, 'Over de kompozitie in de Kunst. v. De kompozitie in de bouw

kunstt (1)', citaten op 2 en 28. 
3988 Idem, 'De Romaansche kunst', 471. 
3999 [Alberdingk Thijm] 'Onder wat vlag wij varen' en idem, 'De Keulsche dom'. In het 

eerstee artikel schreef hij overigens dat de Griekse en gotische kunstvormen niet van 
onzee tijd waren (410). 

4000 Alberdingk Thijm, 'De in-stand-houding' (1848), 287. Dit schreef Thijm naar aanlei
dingg van een uitspraak van Victor Hugo: 'L'architecture, c'est 1'histoire d'un peuple 
quii s'écrit dans ses monumens.' 

4011 Idem, 'De keuze', 473. 
4022 Idem,'Nieuwebouwwerken [...] St. Laurentius',358. 
4033 Idem, 'Vervallen christentempels', 119. 
4044 Idem, 'Bouwkunst', cf. Archief Thijm, nr. 4558-
4055 Idem, 'Hollandsche Bouwkunst. Noord-Hollandsche huizen', 693. Voor het zoeken 

naarr het 'typisch Hollandse' in de kunst, cf. Kruijsen, Verzamelen, 340-341. 
4066 Idem, 'De Gothische architektuur', citaat op 4. 
4077 Idem, 'De kerken', citaten op 105 en 106. 
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4088 Idem, 'Nieuwe katholieke kerken', citaat op 169 en idem, 'De kompozitie in de 
beeldhouwkunst',, 304. 

4099 Idem, 'Over de kompozitie in de Kunst. vi. De kompozitie in de bouwkunst (n). De 
Hollandschee bouwkunst'. 

4100 Alberdingk Thijm en Nouhuys, 'Aan den Lezer'. 
4111 Alberdingk Thijm, 'Nieuwe bouwwerken [...] St. Laurentius', 360. 
4122 Idem, 'Willen wij alleen de Gothiek?', vooral 174-180. Van der Woud, Waarheid, 64-

67,, ziet in het geschrift invloeden van Reichensperger, die op zijn beurt elementen 
(voorall stijldeterminanten als klimaat, stijl en functie) uit de theorie van Heinrich 
Hübschh gebruikte. In de veilingcatalogus van Thijms boekenbezit bevond zich geen 
werkk van Hübsch. Ook Looijenga, De Utrechtse school, 77-78 ziet in het artikel de 
invloedd van Reichensperger. 

4133 Alberdingk Thijm, Bespreking van Geschichte der Architektur, 422. 
4144 Bijvoorbeeld idem, 'Lieve-Vrouwen-kerk te Amsterdam' en idem, 'De laarzen'. 
4155 Idem, 'Van "plaesteraers"', 14-15. 
4166 Idem, 'Nieuwe bouwwerken [...] Onz'-Liever-Vrouwen Vizitatie', 78-81. 
4177 Idem, 'Eene bouwkunst', citaten op 508-509. Cf. King, Les Vrais Principes, 99-100. 

Dee Sint-Pieter te Rome noemde hij elders 'groots, maar niet kerkelijk', Alberdingk 
Thijm,, 'Kunst en archeologie', 114-115. 

4188 Idem, De restauratie, 32. 
4199 In een openbare brief aan Reichensperger publiceerde hij een samenvatting in het 

Frans,, Alberdingk Thijm, Lettre. 
4200 Idem, De Heilige Linie, citaat op 8. 
4211 In een brief van 29 mei 1857 beval Didron hem het Rationale aan, Archief Thijm, 

nr.. 286. Gezien de verschijning van De Heilige Linie in De Dietsche Warande van 
datt jaar moet Thijm echter eerder op de hoogte zijn geweest van het Rationale. In 
dezelfdee brief adviseerde Didron hem ook Viollet-le-Ducs Dictionnaire te raadplegen, 
waarnaarr hij in De Heilige Linie een enkele maal verwees. 

4222 [Alberdingk Thijm] Collections, 1,1169 en 1284. 
4233 Ibidem, respectievelijk 1, nrs. 1157,1160,1221, deel iv, 5125,5126, deel 1,1187-1188,1162, 

1163,11655 en 1284. 
4244 Alberdingk Thijm, De Heilige Linie, 8 en 12. 
4255 Neale en Webb, The Symbolism of Churches, lviii-lx, cf. lxxv (triniteit) en appendix 

BB (oriëntatie). 
4266 Voor Thijms symbolische duiding van de verdeling van het kerkgebouw in de 

Lijdende,, Strijdende en Triomferende kerk, zie Hubar, 'Eene voorstelling'. 
4277 Pugin, Contrasts, 3; King, Les Vrais Principes, 137 en Thijm, De Heilige Linie, 37 e.v. en 

95e.v.. Cf. Van Leeuwen, 'Alberdingk Thijm', 17-19 en idem, De maakbaarheid, 45. 
4288 Voor de oosting der kerken, zie De Blaauw, Met het oog op het licht, over Thijm 51. 
4299 Alberdingk Thijm, 'De in-stand-houding' (1848) 289-291. 
4300 Idem, 'Protestantsche architectuur', 80-82. 
4311 Bijvoorbeeld idem, 'Frederik Overbeck', 198: 'met het Protestantisme kan de Kunst 

zichh onmogelijk verstaan; zij wordt ofte koud verstandelijk, ofte stoffelijk en zin-
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nelijk'.. In 1864 verzette de liberaal en religieuze vrijdenker Carel Vosmaer zich tegen 
eenn door Cuypers ontworpen gotisch gedenkteken ter ere van 1813. 'Nooit mag het 
herborenn optreden onzer natie,' schreef hij, 'worden voorgesteld door eene symbo
liekk uit den tijd waarin kerkelijke, maatschappelijke en staatkundige denkbeelden 
heerschten,, met welke wij voorgoed gebroken hebben,' geciteerd door Van der Plas, 
VaderVader Thijm, 321-323. Hierop antwoordde Thijm: 'Men wil ons doen gelooven (als 
off wij niet beter wisten), dat het Grieksch-romeinsch paganisme meer vaderlandsch 
is,, dan het christendom', Alberdingk Thijm, Het Haagsche monument, 10. 

4322 Prick, In de zekerheid, 68. In het nieuwe museum zou Karel de Grote aanvankelijk 
eenn standbeeld krijgen tussen de grote mecenassen die de zuidfacade moesten op
luisteren.. Uiteindelijk kreeg hij een plaats op een van de keramische tableaus aan de 
buitenzijde.. Het ontwerp was van Georg Sturm, een uit Wenen afkomstige kunste
naarr die door Cuypers naar Amsterdam was gehaald. Sturm maakte ook het ontwerp 
voorr een reeks muurschilderingen in de voorhal. Op een van de afbeeldingen personi
fieerdenfieerden Einhard en Karel de Grote de Geschiedenis, zie Becker, 'Ons Rijksmuseum', 
273-274,, 278, 286 en 323. Voor de Karolingische zaal in het museum, Hellenberg 
Hubar,, Arbeid & Bezieling, 90. Via Victor de Stuers, hoofd van de afdeling Kunsten 
enn Wetenschappen van het ministerie van Binnenlandse Zaken, kreeg Sturm wellicht 
ookk opdracht om schilderingen voor de Statenzaal van het Gouvernementsgebouw 
inn Assen te ontwerpen. De fresco's, uitgevoerd door de Duitser F. Florack en zijn 
jongeree broer, tonen episodes uit de geschiedenis van Drenthe. De middelste van de 
vijff muurschilderingen kreeg het onderschrift 'Karel de Groote bedwingt de Saksers 
enn verovert Drenthe', Den Teuling en Van der Ploeg, Van klooster tot museum, 110-118. 

4333 Alberdingk Thijm, 'Het kunstmuzeüm', 83-84. 
4344 Idem, 'Nederland en Oranje-Nassau', 388. 
4355 Cf. De Maeyer, 'Kunst en Politiek', 83-85 en Verpoest, 'The Gothic Revival', 111. Nog 

inn 1876 kreeg Thijm overigens een uitnodiging voor een bijeenkomst van het Gilde, 
Archieff Thijm, nr. 4031. 

4366 Geciteerd in Strobbe, 'De gilde', 73. 
4377 Cuypers, 'Nieuwe kerk'. In 1867 behoorde hij tot degenen die het oksaal in de Sint-Jan 

tee Den Bosch wilden verwijderen. 
4388 Cf. Looijenga, De Utrechtse school, 362-364. 
4399 Van Heukelum, 'De koorafsluiting', 65-11. De auteur refereerde wel aan een bijeen

komstt van het Gilde van Sint-Thomas en Sint-Lucas omstreeks 1868, waar Bethune, 
Wealee en Reichensperger de zaak der oksalen hadden bepleit. Cf. De Blaauw, 'De 
kathedralen',kathedralen', 254-256. 

4400 De Blaauw, 'Ultramontane ambivalence'. 
4411 Cf. Van der Woud, Waarheid, 170. Thijm gaf op zijn beurt in 1875 alle eer aan 

Viollet-le-Ducc (constructie), Kreuser (symbolisme) en Montalembert (esthetica), 
Alberdingkk Thijm, 'Sint-Catharina te Eindhoven'. Desondanks gaf Cuypers nog in 
18866 een beginselverklaring uit - over doelmatige constructie, waarheidsgetrouwheid 
enn natuurlijke eigenschappen van bouwmaterialen - die onmiskenbaar Puginiaans 
was,, Cuypers, 'Nieuwe kerk'. 
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4422 Alberdingk Thijm, 'Ver Huell, over Troost', 477-478. 
4433 Idem, Openingsrede, citaten op 28-29. 
4444 Idem, 'Het kunstmuzeüm', 76. 

HoofdstukHoofdstuk 6 

11 Voor het historisch pyrronisme, zie onder meer Waterbolk, 'Reacties' en Haitsma 
Muiier,, 'Hoofsche papegaaien'. 

22 Geciteerd in Wessels, Bron, 369. 
33 Verschaffel, 'Roman', cf. Hazard, Het Europese denken, 231. De mediëvist Lenglet 

Dufresnoyy bezorgde onder meer de Mémoires de Commynes en de Roman de la Rose. 
44 Fruin, 'De beteekenis', 332-348, aldaar 342 (academische cursus gehouden in de jaren 

1867,18700 en 1872). Ook in 'De nieuwe historiographie', 410-418 betoogde Fruin dat 
geschiedkundigenn zich aan de natuurwetenschappelijke methode moesten spiegelen, 
omdat,, 'in de geschiedenis evenzeer als in de natuur vaste en onverbrekelijke wetten 
heersenen'' (blz. 412), cf. Tollebeek, De toga van Fruin, 47. 

55 Tollebeek, 'Het boek der geschiedenis', 145-163. 
66 Rüsen, 'Die Rhetorik', 35-47. 
77 Le Goff, Pour un autre Moyen Age, 7. 
88 White, Metahistory, cf. Ankersmit, 'Hayden White's appeal'. 
99 Een evenwichtige beoordeling van de linguistic turn geeft Hanisch, 'Die linguïstische 

Wende',, 212-230. 

100 De term is ontleend aan Ankersmit, 'De chiastische verhouding', 182-215. 
111 Robbers, 'Charles-Marie-Georges (dit: Joris-Karl) Huysmans', 50. Prins introdu

ceerdee Huysmans hier te lande in een opstel in De Nieuwe Gids, 1 (1885-1886) derde 
deel,, 219-231. Het kan geen verbazing wekken dat Frans Netscher, die het naturalisme 
inn Nederland propageerde, de visie van Prins deelde, zie bijvoorbeeld zijn brief aan 
Verweyy van [8] juli 1886, [Verwey] Albert Verwey. Briefwisseling, 192-193. 

122 Belangrijkste biografie van Huysmans, hoewel op onderdelen verouderd, is nog altijd 
Baldick,, The Life; in 1958 verscheen een enigszins herziene Franse editie onder de 
titell La vie de J.-K. Huysmans; meest recent is Vircondelet, Joris-Karl Huysmans. 
Uitmuntendee kenners van zijn werk en leven zijn Pierre Lambert - zie de overigens 
onvolledigee bibliografie van Lambert door Lefay in Mélanges Pierre Lambert, 65-
666 - en Pierre Cogny, zie onder meer diens J.-K. Huysmans a la recherche de 
VunitéVunité en J.-K. Huysmans de l'écriture a VEcriture. Drie tijdschriften hebben een 
themanummerr aan de schrijver gewijd: Les Cahiers de La Tour Saint-Jacques, vin 
(1963),, Revue des Sciences Humaines, XLIH (1978) en Les Cahiers de VHerne (1985). 
Vann belang zijn ook de handelingen van een congres gehouden in 1984 te Basel, 
Mulhousee en Colmar, uitgegeven door Guyaux e.a. onder de titel Huysmans. Une 
esthétiqueesthétique de la decadence. Dupont, 'Huysmans: un imaginaire medieval', Carter, 
'J.K.. Huysmans', 17-53» Lavarra, Tl Medioevo' en Gier, 'Kenntnis', 218-221 bieden 
eenn bruikbare introductie op de hier behandelde thematiek. Deze auteurs schenken 
overigenss geen aandacht aan het kunstkritische werk van de schrijver, noch aan 
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zijnn brieven. In de jaren 1928-1934 verschenen de Oeuvres completes (xvm delen in 
233 banden), bezorgd door Charles Grolleau en geannoteerd door Lucien Descaves. 
Sommigee recentere edities geven belangrijke aanvullende gegevens. De betreffende 
editiess zijn opgenomen in de literatuuropgave. Zie verder Rancoeur, 'Introduction', 
enn de bibliografie van Huysmans, eveneens door Rancoeur, in het themanummer 
vann Cahiers de L'Herne (1985). 

133 Overzicht van de brieven in: Cabirol, 'Bibliographie'. Nadien verscheen [Huysmans] 
'Correspondancee de J.-K. Huysmans et de la princesse Jeanne Bibesco'. 

144 Voor België, Vanwelkenhuyzen, J.-K. Huysmans; voor Frankrijk onder meer Issacha-
roff,, J.-K. Huysmans. In het Katholiek Documentatie Centrum te Nijmegen berust 
eenn manuscript van Cornélie Kruize over de relatie Huysmans en Nederland. De 
auteurr baseerde zich vooral op brieven aan Prins. Tegenover Baldick, The Life, 371, n. 
244 verklaarde Kruize bepaald misleidend dat de brieven aan Prins van weinig belang 
voorr een biograaf zouden zijn. 

155 Voor algemene context, zie Brachin, 'Le Mouvement'. 
166 Wellek, 'The Concept', 222-256 en Van Buuren en Jongeneel, Moderne Franse litera-

tuur,tuur, 1-29. 
177 Huysmans, 'Emüe Zola', citaat op 166 (editie in Oeuvres completes, 11,149-192), cf. 161-

162:: 'un écrivain aussi bien qu'un peintre doit être de son temps'. In ongeveer dezelfde 
bewoordingenn schreef hij Theodore Hannon, 16 december 1876: 'Nous entendons 
parr réalisme, 1'étude patiënte de la réalité, rarrivée a 1'ensemble par 1'efFet des détails 
[...]',ƒ.. -K. Huysmans. lettres a Theodore Hannon, 35-36, citaat op 35. De opvattingen 
vann Zola over de experimentele roman en zijn visie op Duranty zijn te vinden in een 
tweetall bijdragen in de bundel Le Roman Experimental, 1-53 en 304-311. 

188 Huysmans, 'La Bièvre'. Eerdere versie verscheen in La République des Lettres (1877), 
herdruktt in Croquis Parisiens (deel vin van de Oeuvres completes, 87-91). Publicatie 
inn De Nieuwe Gids geschiedde overigens tegen de zin van redacteur Kloos, zie 
Goedegebuure,, 'Joris-Karl Huysmans', 194-196. Ook Van Deyssel toonde zich weinig 
ingenomenn met La Bièvre. Voor de notulen van de redactievergadering, zie Stuiveling, 
DeDe Nieuwe Gids, 129. De brieven van Huysmans in deze kwestie zijn gepubliceerd 
doorr Daoust, 'J.-K. Huysmans et Willem Kloos'. Kloos ontving een exemplaar van 
La-BasLa-Bas van de schrijver, zie Bossier, Geschiedenis, 14. Later dichtte Kloos over zijn 
Fransee vakgenoot: 'O, gij uit uw kantoor-bediendes-kop/ Ziende uw-zelfs klein in-
innerlijkstee smerig/ Bestaantje [...]' in: 'Verzen', 319, dit tot ongenoegen van Prins, zie 
[Deyssel]] De briefwisseling tussen Arij  Prins en Lodewijk van Deyssel, deel 1,181-182, 
brieff van 30 januari 1894. 

199 Introducties op Huysmans als kunstcriticus: Ward-Jackson, 'Art Historians', Maig-
non,, L'univers artistique en Weissenstein, The influence. 

200 ' . . .car presque toute notre originalité vient de Pestampille que le temps imprime a 
noss sensations', Baudelaire, 'Le peintre de la vie moderne', 468. 

211 Cf. Hoek, 'Mijn grootste, mijn enige, mijn allereerste hartstocht', 186-215. 
222 Voor Baudelaire gold nochtans de romantische schilderkunst van Delacroix als 

'modern'.. In zijn 'Salon de 1845', 8 noteerde Baudelaire: 'Delacroix est décidément 
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Iee peintre Ie plus original des temps anciens et des temps modernes'; vergelijk zijn 
uitspraakk in 'Le Salon de 1846': 'Qui dit romantisme dit art moderne', ibidem, 103. 
Overr de doelbewust gecreëerde mythe van Delacroix als romanticus en representant 
vann de moderniteit, vanaf de Salon van 1824, zie Krul, 'De kleur van het verleden', 
152-158. . 

233 Huysmans, Certains, 188. Ned. vert. biz. 124. 
244 Uri, Leven, 107, overigens twintig jaar later, in een brief van maart 1887 aan Prins. 
255 Brief van 24 april 1877, J.-K. Huysmans. Lettres a Theodore Hannon, 54-57, aldaar 55. 
266 Huysmans schreef hierin over de officiële Salons van 1879,1880 en 1881 en over de 

Expositionss des indépendants van 1880 en 1881. 
277 Bestudering van Huysmans' kunstkritische oeuvre nuanceert in dit opzicht de visie 

vann Oerlemans, die de schrijver enkel als antimodernist typeert, Autoriteit, 113-151. 
288 'La banale cohue des peintres d'histoire'. Vooral 'le peintre de YHonorius' kreeg 

dee volle laag. Het betof hier een schilderstuk van Jean-Paul Laurens, afbeelding in 
Margerie,, Jean-Paul Laurens, catalogusnr. 12. 

299 Goncourt, Le Livre, 116. 
300 Huysmans, L'Art Moderne, 14. 
311 Ibidem, 29. 
322 Ibidem, 243. 
333 Ibidem, 248-249 en 251. 
344 Wilde, Het portret, 144-145. 
355 Huysmans, A Rebours, 46. 
366 Ibidem, hoofdstuk iii. Huysmans baseerde zich vooral op Eberts Allgemeine Ge-

schichteschichte der Literatur des Mittelalter dat in 1883 in Franse vertaling beschikbaar was 
enn verder op studies van Ampère, Ozanam en Chateaubriand (diens Études), zie 
Céard,, 'Huysmans', 155-164 en Joris-Karl Huysmans. Du naturalisme au satanisme et 
aa Dieu, catalogusnr. 85. Verder Chevallier, 'La bibliothèque'. 

377 Huysmans, [Inleiding op Le Latin Mystique] in: En Marge, 65-78, citaat op 78. De 
eerstee druk van Le Latin Mystique verscheen in 1892, hierover Trapman, 'Le Latin 
mystique',mystique', 45-60 en Bel, 'Het beeld', 65-77. 

388 Diepenbrock, 'Remy de Gourmont', 46-54. Naast Diepenbrock hadden onder an
derenn Arij Prins, Willem Witsen, Jan (latere benedictijn 'Willibrord') Verkade en 
Richardd Roland Holst ingetekend op de uitgave van Le Latin Mystique, zie Trapman, 
'Le'Le Latin mystique', 53. Roland Holst in een brief aan Veth van 28 oktober 1892: 'Le 
latinn Mystique kwam zooeven hier aan, het ziet er heel deftig uit, een vignet van [de 
Nabi]Nabi] Filiger, wel mooi, maar al te erg geïnspireerd op de Gothieken', geciteerd door 
Polak,, Het fin-de siècle, 245. 

399 'Schemeringen' in [Diepenbrock] Verzamelde Geschriften, 62-63. 
400 Huysmans, A Rebours, hoofdstuk xv, citaat op p. 309. Cf. Grassl, Die Musik, 117-231. 
411 Via Huysmans ontdekte Maeterlinck Ruusbroec en het 'primitivisme' in de kunst 

vann de Late Middeleeuwen, zie Gorceix, 'Maurice Maeterlinck', 51-63. 
422 J.-K. Huysmans. Lettres inédites a Jules Destrée, 31-35, brief van 22 november 1884, 

citaatt op 32. 



NOTENN HOOFDSTUK 6 507 7 

433 J.-K. Huysmans. Lettres inédites a Arij Prins, 36-39, brief van maart 1886. 
444 Breton, Nadja, 18. En Rade en Un Dilemme, die in 1887, respectievelijk 1888 in 

boekvormm verschenen, waren 'klassiek' van opzet. Het in En Rade beschreven kasteel 
deedd overigens onmiskenbaar denken aan de spookachtige burchten in de Gothic 
Novel,Novel, cf. Carter, 'J.K. Huysmans', 20. 

455 Huysmans, La-Bas, hoofdstuk ii, citaat op 30 (band XII-I). 
466 Ibidem, 32. Durtal meent verder dat Taines theorie van het milieu juist in tegenge

steldee zin ('a rebours') waar is: grote kunstenaars laten zich leiden door afkeer van 
hunn milieu. 

477 Ibidem. 
488 Cf. Dupont, 'Huysmans', 339. 
499 Krul, Historicus, 96-99 (Huizinga's lezing dateert van 1908). In 'Mijn weg tot de 

historie',, 17 schreef Huizinga: 'Een groote invloed op mijn voorkeur voor na-klassiek 
Latijnn niet alleen, maar ook op mijn letterkundige vorming in het algemeen is 
uitgegaann van Remy de Gourmont's Le Latin Mystique, dat ik in een van mijn 
eerstee studiejaren met hartstocht las en genoot, ongeveer tegelijk met La-Bas van 
J.K.. Huysmans.' Het bij Huizinga terugkerende motief van de verwording van de 
wereldd is door Hanssen getypeerd als Huizinga's versie van Huysmans' boutade in 
La-Bas:La-Bas: 'depuis quatre siècles le monde n'a fait que déchoir', Hanssen, Huizinga, 344. 
Inn Herfsttij der Middeleeuwen zijn veel citaten uit Le Latin Mystique terug te vinden, 
Vann der Lem, Johan Huizinga, 39-41. 

500 Krul, Historicus, 91-98; Van der Lem, Johan Huizinga, 37-39 en Krul, 'Realisme', 
236-284,, aldaar 277. De geschiedtheoretische positie die Menno ter Braak inneemt 
inn zijn opstel 'Huizinga voor de afgrond', 332-347, lijkt verrassend veel op die van 
Durtall in La-Bas. Ook tussen Sainte Lydwine en Huizinga's Herfsttij bestaan overigens 
overeenkomsten. . 

511 Alphons Diepenbrock. Brieven en documenten, 1, 302 in een brief aan Andrew de 
Graaff van 28 oktober 1891 en ibidem, 428-430 in een brief van 24 januari 1893 aan 
Pett Tideman; 'Ja, een verschrikkelijk artist die Huysmans, om hevig mooi te haten,' 
schreeff Borel in zijn dagboek, 17 juli 1891, [Prikker] De brieven, 29; Bespreking van 
Ui-BasUi-Bas door Lodewijk van Deyssel in De Nieuwe Gids, vu (1892) eerste deel, 112. 
Overr Lcl-Bas schreef Van Deyssel nog een tweetal andere recensies, gepubliceerd 
doorr Prick, zie Van Deyssel, 'Bitter'. 

522 Bel, 'Het beeld', 72-73 en idem, Nederlandse literatuur, 110-111. 
533 Zie bijvoorbeeld Mellon, The political uses en Amalvi, Legout. 
544 Voor de context zie Foucart, Le mythe en Dakyns, The Middle Ages. 
555 Flaubert, Correspondance, 374, brief 1942 [van 2-3 februari 1880]. Voor de 'middel

eeuwse'' aspecten van de Légende, zie Hartmann, 'Flaubert', 383-401 en Reed Lajoux, 
'Fromm Emma', 43-44, die verder Emma Bovary's geschiedenis analyseert als een 
'crazedd vita sancta' (citaat op 38). 

566 Huysmans, La-Bas, hoofdstuk ii, citaat op 30 (band xn-i). 
577 Jouvin, 'Les Lettres', 289, brief van 7 februari 1890. Boullan bezorgde in 1864 een 

vann de laatste edities van het oude handboek van Charles Francois Lhommond, 
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HistoireHistoire de Véglise [continuée jusquau pontifical de Pie ix]. 'Surnaturalisme' duidde 
bijj Baudelaire op het samengaan van de eigentijdse werkelijkheid en het tijdloze 
ideaal,, 'het gevolg van de dualiteit van de mens [...], met een hang naar goed en 
kwaad',, zie Hoek, 'Mijn grootste, mijn enige, mijn allereerste hartstocht', 206. 

588 J.-K, Huysmans. Lettres inédites a Arij  Prins, 184-185, brief van [19 februari] 18 [90]. 
599 Huysmans, La-Bas-, hoofdstuk i, 13-20 (band xn-i). In 1899 werd deze kruisiging van 

Grünewaldd door de Karlsruhe Kunsthalle aangeworven, Grünewald. The paintings, 
completecomplete edition, 127, overigens na weigering door het Kaiser-Friedrich-Museum in 
Berlijnn en het Germanisches Nationalmuseum te Neurenberg. Later, in 1903 zag 
Huysmanss een andere kruisiging van Grünewald in Colmar, gepubliceerd als 'Les 
Grünewaldd du Musée de Colmar', in Trois Églises, 167e.v. (oorspronkelijk gepu
bliceerdd in Le Mois littéraire etpittoresque, nummer 63, maart 1904, 282-300). In de 
negentiendee eeuw werden de werken van Grünewald (gestorven ca. 1531/1532, volgens 
Rieckenberg,, 'Zur Namen', 741-758) te vroeg gedateerd. Huysmans geeft een correcte 
datering.. 'Primitief' is voor Huysmans overigens meer een esthetische en minder 
eenn historische categorie. Over het Isenheimer altaar als uiting van Duits-nationale 
kunstzin,, zie Hayum, The Isenheim Altarpiece, 125-127. 

600 Cf. Von der Thüsen, Het verlangen, 108-109. 
611 Hayum, The Isenheim Altarpiece, 130-132. 
622 Schopenhauer, De wereld, 11, p. 521. 
633 Huysmans, La-Bas, 20 (band xn-i). 
644 J.-K. Huysmans. Lettres inédites a Arij  Prins, 194-196, brief van 15 juni 1890'... ce De 

Gourmontt qui m'a fait toutes mes recherches a la Bibliothèque sur le diabolisme du 
15ee siècle au nótre'. 

655 Ibidem, 195. Arij Prins schreef in zijn postnaturalistische periode hoofdzakelijk 
verhalenn over de Middeleeuwen. Door neerlandici (cf. Uri, Leven, vooral 115-117 en 
121-124,, en Goedegebuure, 'Joris-Karl Huysmans', vooral 206-208) is een discussie 
gevoerdd over de vraag of Prins' interesse voor de Middeleeuwen al dan niet door 
Huysmanss is gewekt. Belangrijker is de vaststelling dat hun benadering van deze 
periodee geheel verschillend is. 

666 Brief van september 1889, [Huysmans] Lettres de Gauguin, 119-121, cf. Jacquinot, 
'Deuxx amis', 84-99. Edmond de Goncourt, aan wie dit bericht ter ore kwam, meende 
overigenss dat Huysmans zijn reisgenoot Francis Poictevin om de tuin wilde leiden, 
Goncourt,, Journal, donderdag 9 oktober 1889. 

6j6j Brief van 7 februari 1890, zie Jacquinot, 'Les mémoires', 109. Voor context, zie 
Toumayan,, La Littérature, vooral 39-73. 

688 Huysmans, La-Bas, 61-62 (band xn-2; vertaling Meijsing en Snel) en ibidem, 187 
(bandd xii, 1). 

699 Ibidem, hoofdstukken viii, xiv; Van Deyssel, [Bespreking van Huysmans LU-Bas], 
112-117. . 

700 Huysmans, La-Bas, 86 (band xn-i). Belangstelling voor satanisme en magie is in 
hett verhalend proza voor La-Bas te traceren in A Rebours, waar gesproken wordt 
overr de mysterieuze huivering van de Middeleeuwen in de boeken van Barbey 
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d'Aurevilly,, waaronder Les Diaboliques, en in En Rade (1887), waarin de hoofdpersoon 
Jacquess Maries zich al dromende in een klokkentoren waant die uitkijkt op het plein 
voorr Saint-Sulpice. Daar hoort hij geluiden, mogelijk van demonen op zoek naar 
opgroeiendee meisjes, 'mysterieuze incubi met hun ijskoude sperma'. 

711 Brieven van Maillat aan Huysmans zijn vrijwel letterlijk opgenomen in La-Bas, zie 
Cogny,, 'Écriture', 184-193. 

722 Brieven van [mei-juni] 1890 en [eind september] 1890 aan Jules Destrée, zie J.-K. 
Huysmans,Huysmans, Lettres inédites a Jules Destrée, 161-164 CJ'ai mis la main sur un ancien 
membree tres-élevé du clergé qui m'a documenté de facon rare') en 165-170. Over 
hett in La-Bas verwerkte conflict tussen enerzijds Boullan en anderzijds Guaita en 
Péladan,, zie onder meer Lambert, 'Un culte hérétique',, 190-205. Cohn, The Pursuit, 
176-1777 legt een verband tussen Boullan en de middeleeuwse Broeders van de Vrije 
Geest t 

733 J.-K. Huysmans. Lettres inédites a Arij  Prins, brief aan Prins van 24 juli 1890. 
744 Vircondelet, Joris-Karl Huysmans, 198. 
755 Bossier, Un personnage, heeft in een onderzoek, dat zich als een detective laat lezen, 

Vann Haecke vrijgepleit van satanistische praktijken. Wel is hij evenals Baldick van 
meningg dat Huysmans oprecht overtuigd was van wat hij over de Brugse kapelaan had 
gehoord.. Cf. Baldick, The Life, i37-i43> 149-153 en 154-164; Cogny, J.-K. Huysmans 
aa la recherche, 125-126; idem, J.-K. Huysmans de Vécriture, 142-143 ('Vous me parlez 
duu Dr Johannes. Mais, oui, il existe en chair et en os, a Lyon [...]. C'est un veritable 
milieuu du Moyen Age, oü je me sens singulièrement allégé, pacifié'). De persoon en 
biografiee van Johannes is rechtstreeks terug te vinden in de brieven van Boullan, zie 
Thomas,, 'Un aventurier', n, 145; Vircondelet, Joris-Karl Huysmans, 196, Huysmans 
overr Van Haecke: 'Il est certain qu'il a été un sataniste'. Brief van de schrijver Charles 
Buett aan Léon Bloy, 27 juni 1891: 'Il [= Huysmans] m'a indiqué un chanoine V.H. de 
Brugess comme étant Ie chanoine Doere', [Huysmans] Léon Bloy, 215-216, citaat op 
215. . 

766 Hiervoor Regn, 'Satanismus'. 
7777 Baudelaire, 'Richard Wagner', 689-728. Voor overeenkomst tussen Baudelaire en 

Huysmanss zie Koppen, Dekadenter Wagnerismus, 124-133; over de Revue Wagnéri-
enne,enne, ibidem, 74-78. 

788 In 1876 publiceerde Edouard Schuré Richard Wagner, son oeuvre et son idéé, waarin 
hijj het 'Musikdrama' als een ideale schepping van de middeleeuwse mens zag, cf. 
Foucart,, 'Les grandes tendances', 159. 

799 Huysmans, 'L'ouverture de Tannhaeuser", 165-170. Cf. idem, A Rebours, hoofdstuk 
xv.. Voor een uitvoerige analyse, Grassl, Die Musik, 82-103. 

800 Huysmans, Certains, 197-205. Het door Huysmans besproken paneel van de H. Maagd 
iss nadien toegeschreven aan Lorenzo di Credi en Marmitta. 

811 Ibidem, 25. 
822 Ibidem, 13-16. 
833 Ibidem, 151-162, citaat op 153. 
844 'Kunstenaars tegen de Eiffeltoren', 4-5 (open brief aan de directeur Publieke Werken 
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vann de stad Parijs), cf. Loyrette, 'La tour Eiffel', 474-503, aldaar 482-483. 
855 Joris-Karl Huysmans. Du naturalisme, catalogusnrs. 215 en 216: 'Joseph von Görres. 

Laa mystique divine, naturelle et diabolique. Trad. par Charles Sainte-Foi. Paris, 
Poussielgue-Rusand,, 1861'. Voor zijn boekenbezit, zie verder N.N., 'Copie d'une liste', 
42,, nr. 23. Huysmans noemt Görres in het essay over Rops 'doctor in de duivelkunde' 

866 Huysmans, Certains, 67-106, citaten op 82 en 106 (Ned. vert, van Meeuse). 
877 Zie Rops et la Modernité, 96-97, met toelichtende tekst van Rops; Huysmans, Certains, 

96-97. . 
888 Millet-Gérard, 'La messe noire', 113-120. 
899 Zie Makein, Die Gestalt, 229-250; Moog-Grünewald, 'Kunst', 246-263 en Fornari, 

'Félicienn Rops', 55. 
900 Huysmans, La-Bas, xix, citaat op 157 (band xii-2, cf. vertaling Meijsing en Snel, 252). 
911 Idem, L'Art Moderne, 299-301. 'Devant Ie noir soleil de la Mélancolie, Lénor apparait' 

iss een illustratie bij A Edgar Poe' (1882). 
922 Idem, Certains, 121-138. 
933 Idem, [Inleiding op Le Satanisme et la Magie van Jules Bois], 79-100, citaat op 99. 
944 Idem, En Route, deel 11, hoofdstuk ii, 48-49 (band xin-2). 
955 Geciteerd in Vanwelkenhuyzen, J.-K. Huysmans, 177-178. Over Durendal en de neo

gotiek,, De Maeyer, 'Kunst en Politiek', 109-112. 
966 Brief van maart 1884 in J.-K. Huysmans. Lettres inédites a Êmile Zola, 98-101, citaat 

opp 99. 
977 Ibidem, 101, brief aan onbekende correspondent, cf. Jouvin, 'Les Lettres', 290. Zie 

ookk het in 1903 door Huysmans geschreven 'Preface d'A Rebours', 127-128. 
988 J.-K. Huysmans. Lettres inédites a Arij  Prins, 293-295, brief van 23 oktober 1896, cf. 

Dumesnil,, 'J.-K. Huysmans', 138. 
999 N.N., 'L'abbé Mugnier', 58. 

1000 Huysmans, [Inleiding op Poésies Religieuses van Verlaine], 213-229. Huysmans ci
teerdee Verlaines gedicht (openingszin: 'Non. Il fut gallican, de siècle, et janséniste') 
uitt de bundel Sagesse (vers x) overigens niet geheel correct (blz. 215, Huysmans 
schreeff 'ame' in plaats van 'coeur'). In een brief van 15 december 1903 aan het echt
paarr Leclaire, met wie hij de woning in Ligugé had gedeeld, noemde Huysmans de 
werkenn van Verlaine de mooiste collectie gebeden sedert de Middeleeuwen, Baldick, 
TheThe Life, 329. 'Ik ben een katholiek, maar ... een katholiek uit de Middeleeuwen,' zei 
Verlainee tegenover Arthur Symons, zie diens The Symbolist Movement, 98. Verlaine 
droegg enkele gedichten op aan Huysmans, 'La soupe du soir' (1871) in Jadis et Na-
guère;guère; 'Un conté' (1886) in Amour, en 'J.-K. Huysmans' (1889), zie Baldick, The Life, 
109-110. . 

1011 In brieven van 3 maart en 1 april 1891, zie Thomas, 'Un aventurier', 11,153-155. 
1022 Brief van 15 april 1891, Jouvin, 'Les Lettres', 292: 'Personnellement, je renonce a tout le 

Satanismee [... j . Je prendrai un bain avec étrilles - je me purgerai et, le corps propre, 
jee me confesserai - après quoi je serai, je pense, en un état candide qui me permettra 
dee m'hystériser dans un a rebours de La-BasV Over het mediëvisme van Lorrain, zie 
Gier,, 'Kenntnis', 221-225. 
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1033 Ongedateerde briefin Firmin van den Bosch, 'J-K. Huysmans', 12-29, aldaar 16, cf. 
Jouvin,, 'Les Lettres', 294-295. Nadat hij in juli 1891 in gezelschap van Boullan La Salette 
hadd bezocht, schreef hij aan Destrée in augustus van hetzelfde jaar: 'La mystique 
divinee est presqu'aussi interessante que la mystique diabolique!', J.-K. Huysmans, 
LettresLettres inédites a Jules Destrée, 180-181, citaat op 181. 

1044 Het Journal inédit de J.-K. Huysmans, geschreven van 19-25 juli 1892 is gepubliceerd 
doorr Cogny in zijn editie van En Route. In 1965 heeft Cogny een eerdere versie 
vann En Route onder de titel La-Haut ou Notre-Dame de La Salette gepubliceerd. 
Eenn derde versie, die sterk overeenkomt met de editie van 1965 kent een door 
Huysmanss geschreven inleiding (1894-1895) die is gepubliceerd door Thomas, 'Une 
toutee première version', 127-138. De abdij van Igny was in 1881 gerestaureerd door 
domm Augustin Marre. Dom Anselme is de naam van deze abt in En Route. In 1896 
brachtt Huysmans nog een vierde bezoek. 

1055 Brief van 25 februari 1895 in Daoust, Les debuts bénédictins, 70-72. Over Micheau, 
ibidem,, 45-49. Saint-Wandrille was in 1894 gerestaureerd door dom Jean-Martial 
Besse. . 

1066 Zie voor deze thematiek ook Leijnse, Symbolisme, 157 e.v. en 179 e.v. 
1077 Huysmans, En Route, deel 1,137-138 (band xm-i). 
1088 Daoust, Les débuts bénédictins, 74-77, brief van 10 maart 1895 aan dom Besse; verder 

brieff van omstreeks dezelfde tijd aan abbé Ferret in [Huysmans] Une étape de la vie, 
45-47.. Huysmans werd als naturalist veel minder gelezen dan als katholiek schrijver, 
zoo is de conclusie van Issacharoff, J.-K. Huysmans, 96 en 177; over katholieke kritiek 
opp de schrijver, Gugelot, La conversion, 241-244. 

1099 Brief van 1895 aan abbé Ferret, [Huysmans] Une étape de la vie, 43-44. Frans Erens, 
LitteraireLitteraire -wandelingen, 108-118 was verrukt over het boek, evenals Betsy van Hoog
straten,, geliefde van Frederik van Eeden, [Deyssel] De briefwisseling tussen Lodewijk 
vanvan Deyssel en Albert Verwey, 11,97; Van Deyssel schreef aanvankelijk in zijn aanteke
ningenn met zekere waardering over het boek, ibidem, 92-94, maar in de uiteindelijke 
boekbesprekingg liet hij zich zeer kritisch uit, Van Deyssel, [Boekbespreking van] 'En 
Route',, 297-301. Ook Negentigers als André Jolles en Jan Kalf, beiden letterkundige 
enn kunsthistoricus, volgden Huysmans literaire ontwikkeling van A Rebours tot En 
Route,Route, zie Thys, De Kroniek, 68. Op 14 februari 1892 schreef Jolles (aan een onbe
kende):: 'Toch heb ik van mijn ziek zijn geprofiteerd door heel wat te lezen vooral 
Fransch.. Flaubert, Barrès, Huysmans en Verlaine [...]', [Jolles] André Jolles (1874-
1946),1946), 112. 

1100 Brieven van Catharina Thijm aan Huysmans zijn niet bewaard gebleven. De brieven 
vann Huysmans aan Catharina Thijm (6 mei 1895 - 25 december 1896) zijn gepubliceerd 
inn J.-K. Huysmans, directeur de conscience. Over de 'bekering' van Catharina Thijm 
verder:: Daoust, Les débuts bénédictins, 89-91, brief van 5 juni 1895 aan dom Besse 
(waarinn ook melding wordt gemaakt van bekeringen onder protestanten); brief van 
omstreekss dezelfde tijd aan abbé Ferret, [Huysmans] Une étape de la vie, 59-60 en 
Goedegebuure,, 'Les relations Néerlandaises', 58-60. Catharina Thijm was in de jaren 
1869-18788 kloosterzuster geweest en daarna gouvernante en schrijfster, zie Prick, 
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'Catharinaa Alberdingk Thijm', 179-203. Zij deed zich in de brieven aan Huysmans 
voorr ais een man. 

1111 Verkade, Van ongebondenheid, 33 en 56-58. Het tweede deel verscheen onder de titel 
InIn blijde gebondenheid. 

1122 Bakker, 'Jan Verkade', 32-74, aldaar 39, een brief van 18 november 1892 aan zijn ouders. 
1133 Lenz probeerde met artistieke middelen de restauratieve tendensen rond de Syllabus 

errorumerrorum te dienen. Hij stond aan de zijde van de Historisch-politischen Blatter für das 
katholischekatholische Deutschland, cf. Siebenmorgen, Die Anfange der 'Beuroner Kunstschuk'. 

1144 Huysmans, La Cathédrale, hoofdstuk xii, 151-154 (band xiv-2). 
1155 Viegnes, Le milieu, 138-139 merkt op dat de naam op tweeërlei wijze een negatieve 

connotatiee heeft. Enerzijds herinnert die aan de Italiaanse stad en handelsgeest van de 
Renaissance,, anderzijds aan 'flora' die in het vocabulaire van Huysmans met wellust 
wordtt geassocieerd. Overigens zou de naam Durtal verwijzen naar het Duits, 'dürr' 
(en/of'Tür')) en 'Tal', ibidem, 158-159. 

1166 Cf. Erba, 'Huysmans', 9-54, aldaar 16. Huysmans bezat waarschijnlijk VAnnée litur-
giquegique en de Instututions liturgiques van Guéranger, zie N.N., 'Copie d'une liste', nrs. 
44 en 206. 

1177 Huysmans, En Route, deel n, hoofdstuk iv, 155 (band xm-2). 
1188 N.N. 'Copie d'une liste', 43, nummer 15. Cf. [Augustinus] De Belijdenissen, 243, 

boekk vui, 26:'... mijn vriendinnen van oudsher; zachtjes trokken ze aan mijn kleed 
vann vlees en mompelden: "Laat je ons lopen?"' Augustinus' Belijdenissen zijn ge
schrevenn als een rechtstreeks aan God gericht gebed dat uit een aaneenschakeling 
vann ontmoetingen en vertellingen bestaat. Huysmans eindigt En Route, evenals later 
L'Oblat,L'Oblat, met een adres aan God. Als resultaat van ironische omkering laat Gerard Reve 
zijnn bekering juist afhangen van de vervulling van seksuele verlangens, Moeder en 
Zoon,Zoon, 78. In deze 'bekeringsroman' weet Reve weinig waardering op te brengen voor 
hett 'krampachtig apologetendom van vele der nieuwe lidmaten', onder wie 'de Franse 
decadentt Huysmans, R.K. bekeerling en daarmede een tragies martelaar geworden 
vann het eigen ongeloof, hoeveel kathedralen, missen, pelgrimages, paapse tobberijen 
enn roomse schijnproblemen hij ook uit zijn pen heeft laten vloeien', ibidem, 222. Dat 
neemtt niet weg dat tussen het werk van deze schrijvers opmerkelijke overeenkomsten 
bestaan.. Beiden etaleren een (quasi-)romantische afkeer van modernisme en 'modi
euze'' vormen van eigentijds katholicisme, beoefenen een anekdotische, polemische, 
somss blasfemische letterkunde en contrasteren intellectualistische getuigenissen met 
uitingenn van verheven vroomheid. Huysmans bezat de door bollandisten vertaalde 
vitavita van Foligno, N.N., 'Copie d'une liste', nr. 68. 

1199 Brief van 15 juli 1895, J.-K. Huysmans. Lettres inédites a Arij  Prins, 277-279. 'Je 1'ai 
accommodéé a la vague sauce de roman,' schrijft Huysmans in een brief van 13 april 
18988 aan Charles Brun,, geciteerd in Lloyd, J.-K. Huysmans, 138. 

1200 Brief van 23 oktober 1895 aan dom Besse, Daoust, Les débuts bénédictins, 98-100, 
citaatt op 99. 

1211 [Mugnier] Journal, 106, aantekening van 19 december 1897. 
1222 Brief van 19 juni 1896 aan dom Micheau, Daoust, Les débuts bénédictins, 108-110,109: 
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'Enfin,, je me console un peu dans Ie travail fantastique de mon livre. Il me permet, 
auu moins, de vivre hors de ce temps, dans Ie moyen age.' 

1233 Brief van 26 december 1893, J.-K. Huysmans. Lettres inédites a Arij  Prins, 259-260, 
citaatt op 260. Een andere schrijver die 'tot in zijn botten geroerd' was door de aanblik 
vann deze kathedraal, was Menno ter Braak, zie Hanssen, 'Want alle verlies', 403-405. 

1244 Cf. Wolf, Stone into Poetry* 14-17; verder 60-64, waar in 'Das Portal i' Rilke, evenals 
Huysmans,, meent dat de sculpturen in het portaal niet door mensenhanden zijn 
gemaakt,, maar in een ver verleden door de golven van de zee. 

1255 Adams, Novels, 410-411 en 417-418. Mont Saint Michel verscheen in een privé-
oplagee in 1904. Adams was in zijn vroege periode geïnteresseerd geweest in het 
Angelsaksischee verleden. In 1877 verliet hij Harvard om - in de voetsporen van 
zijnn grootvader en overgrootvader, die Amerikaans president waren geweest - een 
politiekee carrière te beginnen. Aan het eind van de negentiende eeuw legde hij 
zichh weer toe op de geschiedschrijving, waarbij zijn belangstelling uitging naar de 
Normandiërs,, volgens Cargill, 'The medievalism' (in een overigens wat speculatief 
betoog)) door lezing van La-Bas. 

1266 Cf. Williams, 'The Varieties', 10. 
1277 Zie bijvoorbeeld 'The Dynamo and the Virgin' in zijn autobiografie The Education 

ofof Henry Adams [1907], Adams, Novels, 1066-1076. 
1288 Cf. Guggisberg, Das europaische Mittelalter, 115-116. 
1299 Adams, Novels, 522 (= Mont Saint Michel) en 1202-1207 (= Prayer). Cf. Chandler, 

AA Dream of Order, 231-248. Van La Cathédrale was in 1898 een Engelse vertaling 
verschenen,, cf. N.N., 'Copie d'une liste', nr. 84. 

1300 La Cathédrale, hoofdstuk ii, 58 (band xiv-i). 
1311 Ibidem, hoofdstuk viii, 280-288 (band xiv-i). 
1322 [Mugnier] Journal, 129. 
1333 Passages over deze kunstenaars in Huysmans, La Cathédrale, hoofdstuk xii, 154-160 

(bandxiv-2). . 
1344 Cf. Sulzberger, La rehabilitation. Belangrijke promotor van de Vlaamse primitieven 

inn de tweede helft van de negentiende eeuw was James Weale. 
1355 Huysmans, La Cathédrale, hoofdstuk v, 156 (band xrv-i): 'Ie palimpseste est déchif-

frable'.. Cf. Van Run, 'De herwaardering', 125-142. 
1366 Impliciete kritiek in Huysmans, La Cathédrale, hoofdstuk x, 21-22 (band xiv-2); cf. 

idem,, [Boekbespreking van L'Art religieux]. De recensie werd oorspronkelijk door 
Huysmanss geschreven voor Echo de Paris van 26 april 1899. 

1377 Volgens Hugo was de gotiek de ware expressie van het volk; de Romaanse stijl 
behoordee tot de hiërarchische en autoritaire wereld van de christelijke Middeleeuwen, 
Ward,, The Medievalism, 42-45. 

1388 Huysmans, La Cathédrale, hoofdstuk xi, 62 (band xiv-2). Cf. brief van december 
18988 in [Huysmans] 'Correspondance de J.-K. Huysmans et de la princesse Jeanne 
Bibesco',, 7-9. Verder Amalvi, Le gout, 25-35. 

1399 Huysmans, La Cathédrale, hoofdstuk xi, 65 (band xiv-2). 
1400 Cogny, J.-K. Huysmans a la recherche, 183. In een brief aan dom Thomasson de 
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Gournayy van 14 mei 1897: 'Ce rationalisme mystique me semble absurde. Vöuloir 
expliquerr 1'odeur de sainteté par des huiles et patauger dans la physiologie [...] 
c'estt bien maladroit', Joris-fMrl Huysmans. Du naturalisme, catalogusnr. 215. Franse 
vertalingg van Die christlkhe Mystik door Charles Sainte-Foi verscheen in 1854-1855. 
Boullann had in 1855 een artikel geschreven over de Franse vertaling, La Mystique 
divine,divine, Portmann-Tinguely, Görres-Bibliographie, B 1595. 

1411 Huysmans, La Cathédrale, hoofdstuk vii, 231-249 (band xiv-i). 
1422 Cf. Van Dongen, 'Synesthesieên', 110-123. Ook kunstenaars als Verkade en Maurice 

Denis,, voor wie Huysmans weinig waardering kon opbrengen, zagen overigens in 
Fraa Angelico's 'Kroning van de Maagd' de ideale verbinding van kunst en religie, cf. 
Gamboni,, 'Die moderne Kunst taufen?', 78. 

1433 Met name diens De tribus diebus invisibïlis lucis en Didascalicon. Verder tekent zich 
hierr mogelijk invloed af van Ernest Hello, cf. Foucart, 'Les grandes tendances', 158. 

1444 Vooral Huysmans, 'La symbolique de Notre-Dame', 169-192, cf. idem, La Cathédrale., 
hoofdstukk v. 

1455 Ibidem, hoofdstuk iii, 87 (band xiv-i). 
1466 Cf. Viegnes, Le milieu, 55. 
1477 Huysmans, La Cathédrale, hoofdstuk v, 158 (band xiv-i). Veel literatuurhistorici, 

zoalss Wellek, 'The Term', 97, zien in Huysmans - vanaf A Rebours - een symbolist. 
1488 Huysmans, La Cathédrale, hoofdstuk vi, 203-204 (band xiv-i). 
1499 Ibidem, hoofdstuk iii, 83 (band xiv-i). 
1500 Huysmans, 'L'Abbaye bénédictine de Ligugé', 267-280 (oorspronkelijk gepubliceerd 

inn de Revue Encyclopédique van 24 december 1898), cf. Dufay, 'A l'ombre de Saint-
Martin',, 200-207. 

1511 Huysmans, L'Oblat, hoofdstuk i, 11-12 (band xvn-i). In een brief aan Prins: 'mais 
quee 1'abbé ait le droit de me changer mes phrases, de patauger dans mon style, ca 
non,, je n'en veux pas', brief van 2 februari 1897, J.-K. Huysmans. Lettres inédites a Arij 
Prins,Prins, 298. 

1522 Huysmans, 'Sur la loi contre les congregations', 125-126, cf. McManners, Church and 
State,State, 64-175, Gildea, The Past, 214-215 en Bessède, La crise. 

1533 Huysmans' ervaringen in de Frans-Duitse Oorlog zijn verwerkt in Sac au dos (zowel 
eerstee versie van 1878 als de definitieve versie van 1880 in Oeuvres completes). In 
HommesHommes d'aujourd'hui (1885) schreef hij onder het pseudoniem A. Meunier (de naam 
vann zijn minnares) een artikel over zijn positie in deze oorlog: 'Je me sentirai toujours 
pluss d'affinités pour un homme de Leipzig que pour un homme de Marseilles', 
ziee [Huysmans] 'J.-K. Huysmans', 55. In L'Art Moderne, 78-80 veroordeelde hij (in 
navolgingg van Baudelaire) het patriottisme in de beeldende kunst. 

1544 Brief aan Arij Prins van 21 april, 1903, J.-K. Huysmans. Lettres inédites a Arij  Prins, 
370-371,, citaat op 370. 

1555 Pierre Cogny schreef een informatieve inleiding bij de uitgave van L'Oblat door 
Dénisee Cogny (1992). Voor het dagboek dat de schrijver in Ligugé bijhield, aldaar 
4533 e.v. en [Huysmans] 'L'ordo'. 

1566 [Deyssel] De briefwisseling tussen Arij  Prins en Lodewijk van Deyssel, 11, 283-284. 
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1577 [Huysmans] 'L'ordo', 293-304. 
1588 Huysmans, 'Fêtes de 1'Église', 245-257. Cf. N.N., 'Copie d'une liste', nrs. 4 (Guéranger), 

66 (Cabrol) en 140 (Durandus). 
1599 Huysmans, VOblat, hoofdstuk i, 21 (band xvn-i). 
1600 Ibidem, hoofdstuk vi, 187 (band xvn-i). 
1611 Ibidem, hoofdstuk vi, 188-189 (band xvn-i); Vanwelkenhuyzen, f.-K. Huysmans, 199. 

Domm Ursmer Berlière nodigde Huysmans uit naar Maredsous te komen, maar de 
schrijverr zag niets in deze abdij die hij te groot achtte, Daoust, CJ.-K. Huysmans et 
Maredsous'' en Lambert, 'Aux sources', 489-522. 

1622 Huysmans, VOblat, hoofdstuk x, 58-62 (band xvn -2). 
1633 Zie [Huysmans] 'Correspondance de J.-K. Huysmans et de la princesse Jeanne 

Bibescoo (Mère Bénie de Jésus)', brief van 12 december 1898, op blz. 20. Prinses 
Bibesco,, priores in Algiers, speelde in deze kwestie een sleutelrol. 

1644 Huysmans, 'Esquisse biographique sur Don Bosco', 202. 
1655 Idem, En Route, 187 (band xni-2). 
1666 Brief van 7 januari 1901 in Daoust, 'Un ami', 174-175. Cf. Cogny, 'Le mysticisme', 

243.. Vircondelet schreef een nuttige inleiding bij de meest recente uitgave van Sainte 
LydwineLydwine de Schiedam (1989). 

1677 Brief van 7 oktober 1897, Alphons Diepenbrock. Brieven en documenten, m, 5. Een 
dagboekk dat door de schrijver tijdens deze reis werd bijgehouden is niet gepubliceerd, 
ziee Baldick, The Life, 255. 

1688 Brief aan Prins van 9 oktober 1897, J.-K. Huysmans. Lettres inédites a Arij  Prins, 
305-306.. Huysmans vroeg ook Catharina Thijm of zij informatie over Lidwina had, 
J.-K.J.-K. Huysmans, directeur de conscience, 14-15 (brief van 1895) en 33-34 (brief van 17 
decemberr 1896). 

1699 Zoals vele geloofsgenoten identificeerde hij het 'integrale' positivisme bovenal met 
godsdienstkritiek.. Poelhekke sprak van 'valsche wijsbegeerte' en 'ongeloovige we
tenschap',, zie diens 'Mystificatie', 131-133, cf. Wils, 'De verleiding', 168-169 en idem, 
'Gehuldd in het schitterend kleed', 19-48. 

1700 Brief aan Prins van 15 mei 1901, J.-K. Huysmans. Lettres inédites a Arij  Prins, 355-356. 
1711 Cogny, 'Le mysticisme', 247. 
1722 De brieven van Huysmans aan Poelhekke zijn niet gepubliceerd, zie Goedegebuure, 

'Less relations', 60-61. Over de schenking van een relikwie van Lidwina 'par ses 
bravess gens', zie een brief van Huysmans aan Gustave Boucher (28 oktober 1897), 
[Huysmans]] '63 Lettres inédites de J.-K. Huysmans a Gustave Boucher', 13-14. Deze 
reliekk was in het bezit van de Schiedamse kapelaan Jos. Postma geweest, zie Van 
Moorsel,, 'Joris-Karl Huysmans', 6. Goedegebuure, 'Les relations', 61 vermeldt een 
brieff van Huysmans aan M.A.P.C. Poelhekke waarin nogmaals sprake is van een 
relikwie,, ditmaal testamentair bij de dood van pastoor Poelhekke in 1902 aan de 
schrijverr geschonken. Op zijn beurt gaf Huysmans alle relieken die in zijn bezit 
warenn aan Léon Leclair, zie Lambert, 'Copie du testament', 1-2. Voor een brief van 
Poelhekkee van 7 juni 1901 waarin deze de schrijver bedankt voor toezending van 
SainteSainte Lydwine, zie Joris-Karl Huysmans. Du naturalisme, catalogusnr. 379. 
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1733 [Deyssel] De briefwisseling tussen Arij  Prins en Lodewijk van Deyssel, 268-271, brief 
vann 7 april 1901. 

1744 Van Deyssel, 'Letterkundig dagboek', 567. 
1755 Poelhekke, [Boekbespreking van Huymans, Sainte Lydwine], 62-69. 
1766 Manders, 'Joris-Karl Huysmans', 273-285. 
1777 Sprengers, 'Een paar aanmerkingen', 294-300. 
1788 Reeds voor zijn bekering was Huysmans in katholieke kringen opgemerkt. In het 

katholiekee periodiek Het Dompertje van den ouden Valentijn werd in 1895 de uitgave 
vann Le Satanisme et la Magie van Jules Bois besproken, waarvoor Huysmans - in Het 
DompertjeDompertje 'een ongeloovig modeschrijver' genoemd - de inleiding had geschreven. 
Eenn opmerking van de Franse schrijver dat door satanisten ciboriën werden gestolen, 
brachtt de recensent van Het Dompertje tot het volgende praktische inzicht: 'De justitie 
zall zich zeker eens met deze diefstallen en hun verborgen doel moeten bemoeien, 
alss zij ten minste ook niet geheel en al in handen der vrijmetselarij is', zie N.N., 'Het 
satanisme',, 308. 

1799 Van der Lans, Bespreking van En Route, 121-131 en idem, 'Huysmans' jongste boek' 
(eenn bespreking van Pages catholiques, bloemlezing uit En Route en La Cathédrale), 
65-69. . 

1800 Poelhekke, 'Eene oprechte bekeering', 100. Het betreft hier een bespreking van Pages 
catholiques,catholiques, zie vorige noot. 

1811 N.N., 'De Kathedraal van Chartres', 251-269. 
1822 Lammers, 'Joris-Karl Huysmans', (1908) 166 en 176-177. 
1833 [Eeden] Brieven, 119, brief aan Betsy van Hoogstraten van maart 1895. Wellicht stond 

Vann Eeden hierbij A Rebours voor ogen, cf. Fontijn, 'Tweespalt', 377. 
1844 Mahler, De Sint-Paulusabdij. Over de doop van Van Eeden in deze abdij, blz. 118. 
1855 Fontijn, 'Trots verbrijzeld', 511 en Van Eeden, 'In het klooster', 2. Over zijn bekering 

verderr Brugman, 'Toen God mij hoorde', 64-71. 
1866 Feber, Opgaande wegen, 147-162, citaat 158. In 'Over Romantiek', 16 noemde Feber de 

Middeleeuwenn de 'allerkatholiekste tijd van tucht en levenseenheid en almenschelijk 
verband'.. Middeleeuwen, katholicisme en gemeenschapskunst contrasteerde hij met 
1'artt pour 1'art en bovenal de beweging van Tachtig, zie Sanders, 'Priesterambt', 380. 

1877 Erens, Litteraire wandelingen, 89-101. 
1888 Ibidem, 102-108. 
1899 Erens, Toppen en hoogten, 163-169, aldaar 164. 
1900 Idem, Vervlogen jaren, 296. 
1911 Idem, Litteraire wandelingen, 140-142, aldaar 140. 
1922 Idem, Vertelling en mijmering, 174-188. Erens bespreekt hier de Kruisiging te Colmar. 
1933 Idem, Gangen en wegen, 5-9, hier 7. 
1944 Ibidem, 158-174. 
1955 Bijvoorbeeld De Klerk, 'Notre ami', 50-51. De auteur wist zich geen raad met Sainte 

LydwineLydwine ('dat vreemde boek') zolang niet een theoloog, vertrouwd met de katholieke 
mystiek,, het boek had geduid. In genoemde katholieke tijdschriften genoten Léon 
Bloyy en Paul Claudel meer belangstelling. 
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1966 Polman, De keerzijdet 70. 
1977 Brom, 'Katholiek Frankrijk', 72, over Huysmans en Bloy: 'Hun temperament ontlaadt 

zichh met gevaarlike uitspattingen van drift, die aan hun edele bedoeling weinig 
afdoen.' ' 

1988 Van Duinkerken, 'Huysmans' bekeering. Het voorspel', en idem, 'Huysmans' be
keering.. En daarna...'. In een andere bijdrage meende Van Duinkerken dat de Brugse 
kanunnikk Van Haecke niet te identificeren was met de figuur van Doere in Ui-Bas, 
Vann Duinkerken, 'Lodewijk van Haecke' (oorspronkelijk verschenen in De Tijd van 
77 mei 1949), 188-192. 

1999 Van Duinkerken, 'Joseph de Maistre', 243. 
2000 Nuijens, Joris Karl Huysmans. 
2011 Van der Leek, 'Het manco-vraagstuk', 105, cf. Beijert, Van Tachtiger tot Modernist, 

179-192. . 
2022 N.N., [Verslag van een bezoek aan Schiedam], 39-41, citaat op 41. 
2033 Huysmans, En Route, hoofdstuk ii, 37-41 (band xm-i) en idem, La Cathédrale, 

hoofdstukk vi, 184-185 (band xiv-i). 
2044 Brief aan Prins van 21 juni 1894, J. -K. Huysmans. Lettres inédites a Arij  Prins, 262-264. 
2055 Weinig middeleeuws was ook de wijze waarop hij de zes onderdelen van de middel

eeuwsee vita aanpaste en de inlassing van historische beschrijvingen van de vijftiende 
enn negentiende eeuw, voor de middeleeuwse vita, zie [Lidwina] Het leven, 114-116. 

2066 Labrie, Zuiverheid, 444 maakt een vergelijking tussen Huysmans en Nietzsche, waar 
dee laatste 'in het vermogen om het lijden te verdragen zijn hogere mens erkent'. 

2077 Görres, Inleiding op: Heinrich Suso's, 206-207. 
2088 Huysmans, Sainte Lydwine, hoofdstuk iv, 103 (band xv-i). Voor een andere voor

gangsterr van Lidwina, zie idem, 'Sainte Francoise Romaine', 301-312. Over mystieke 
substitutiee in En Route en L'Oblat, cf. Cadoux, 'La vie monastique', 91-106, aldaar 

93-99--
2099 Lowrie, The Violent Mystique, 14-29; Gugelot, La conversion, 382-386 en Talar, 'A 

naturalisticc hagiography', vooral 162-167 en 171-174. Maistre, 'Eclaircissement sur les 
sacrifices',, v, 283-360; blz. 360: 'Il n'y a rien qui démontre d'une maniere plus digne 
dee Dieu ce que Ie genre humain a toujours confessé, même avant qu'on Ie lui eüt 
appris:: sa degradation radicale, la réversibilité des mérites de 1'innocence payant 
pourr Ie capable, et Ie salut par k sang'. 

2100 Thomas, 'Un aventurier', 1,121. 
2111 Joris-Karl Huysmans. Du naturalisme, catalogusnrs. 231 en 235. Boullans studie La 

VeritableVeritable reparation ou l'ame réparatrice par les Saintes larmes de Jésus et Marie was 
anoniemm gepubliceerd. Cf. Thomas, 'Un aventurier', 11,155: 'Ce livre a joué dans ma 
viee un róle semblable a celui que votre La-Bas va avoir pour vous'. Verder Jacquinot, 
'Enn marge de J.-K. Huysmans', 206-216. 

2122 Brief van 12 augustus 1901, Cogny, 'Le mysticisme', 248. Oorspronkelijk gepubliceerd 
inn Revue de France, augustus 1923,653-656. 

2133 Huysmans, Sainte Lydwine, 102-117 (band xv-2). 
2144 J.-K. Huysmans. Lettres inédites a Arij Prins, 357-358, brief van 16 juli 1901. 
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2155 Huysmans, Sainte Lydwine, hoofdstuk xv, vooral 119-121 (band xv-2). 
2166 Gildea, The Past, 225-249. Over Veuillot, Pierrard, Louis Veuillot. 
2177 Huysmans, Sainte Lydwine, 76-77 (band xv-i). 
2188 Voor de betreffende passages, zie Seillan, 'Huysmans', 113-126. Het verslag van zijn 

reiss door Duitsland is onder de titel Voyage aux cathédraks rouges gepubliceerd in 
L'HerneL'Herne (1985) 377-401. 

2199 Zie Cogny, 'Le mysticisme', 245 en Seillan, 'Huysmans', 124. 
2200 Cogny, 'Le mysticisme', 244 en Goedegebuure, 'Les relations', 61. Poelhekke schreef 

hemm ook dat zich een joodse vertaler voor Sainte Lydwine had aangediend, zie (deels 
geciteerde)) brief van Huysmans aan Leclaire van 28 april 1901, Seillan, 'Huysmans', 
123--

2211 Borie, Huysmans, 17. 
2222 Seillan, 'Huysmans', 116-117, interview in La Libre parole van 4 februari 1898. 
2233 J.-K. Huysmans. Lettres inédites a Arij  Prins, 312-314, brief van 28 februari 1898. 

Huysmanss bleef overigens hoffelijk tegenover Zola. In zijn laatste brief aan Zola 
complimenteerdee hij hem met de verschijning van Rome, zie J.-K. Huysmans. Lettres 
inéditesinédites a Émïle Zola, 145-146, brief van 14 mei 1896. Maar tegenover Prins maakte hij 
zichh vrolijk om het feit dat Zola bij de voorbereiding van dit boek geen audiëntie bij 
dee paus was toegestaan, J.-K. Huysmans. Lettres inédites a Arij  Prins, 272-274, brief 
vann 1 april 1895: 'Ce sera, en effet, bien documenté!' 

2244 Huysmans, 'Francfort-sur-le-Mein', 311-358, aldaar 315-318. 
2255 Brief van 15 januari 1903, Lambert, 'Un correspondant', 345-361. Frans Erens bracht 

eenn bezoek aan deze Grillot de Givry. Diens Lourdes achtte hij 'dieper en aan
schouwelijker'' dan het boek van Huysmans, zie Erens, Toppen en hoogten, 143-153, 
cf.. aantekening van Prick in Erens, Vervlogen jaren, 368-370. In Gangen en wegen, 
158-174,, schreef Erens dat Huysmans in zijn Les Foules de Lourdes ten onrechte een 
esthetischh criterium hanteerde. Uiterlijke schoonheid leidde de gelovige slechts af 
vann het ware geloof. 

2266 Bijvoorbeeld Huysmans, Les Foules de Lourdes, hoofdstuk vi, 101-102 tegenover 
hoofdstukk xv, 313-316, cf. Cabirol, 'Tendresse', 149-171. 

2277 Lammers, 'Joris-Karl Huysmans', 438. 
2288 Over Rome merkte Huysmans op: 'Inutile de vous dire, n'est-ce pas, que j'admire les 

grandss morceaux du volume, la scène de la reception papale, le bal, tous les grands 
ensembles',, brief aan Zola van 14 mei 1896, J.-K. Huysmans. Lettres inédites a Émile 
Zola,Zola, 145. 

2299 Reeds in Huysmans, La-Bas, 234, werd door een van de protagonisten, Des Her-
mies,, de op ervaring gebaseerde volksgeneeskunde van de Middeleeuwen boven de 
opvattingenn van Charcot gesteld. 

2300 Zie ook Tollebeek, 'Het ketelruim', 55-82, vooral 78-82. In zijn laatste brief aan Ca-
tharinaa Thijm (van 25 december 1896) legde Huysmans een verband tussen Lourdes 
enn Chartres, J.-K. Huysmans, directeur de conscience, 36: 'Voyez-vous, on obtient tout 
dee la Vierge - surtout a Chartres, qui est un endroit bien extraordinaire et, selon 
moi,, plus prenant que Lourdes.' 
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2311 Eenzelfde visie hield de Nederlandse schilder Jan Dunselman erop na. Over Dunsel-
mann en de Nederlandse katholieke reacties op de Beuroner Kunstschule, zie Donkers, 
'Dee Katholieke Kunstkring', 125-129. 

2322 Huysmans, VOblat, hoofdstuk ix, 20-21 (band xvn-2). 
2333 Idem, 'Charles-Marie Dulac', 129-140, citaten op 133. Dulac overleed op 2 januari 

1899.. Voor de architect van Solesmes, dom Mellet, die eerst had afgezien van de 
kunst,, maar vervolgens door de abt was uitgenodigd om het klooster te restaureren, 
ziee Huysmans, 'Le luxe pour Dieu', 255-265. 

2344 Borie, Huysmans, 243; Gugelot, La conversion, 297-298,346-351 en Hanson, Decadence 
andand Catholicism, 153-154. 

2355 Huysmans, VOblat, hoofdstuk iii, 75 (band xvn-i). 
2366 Het is overigens opvallend dat de schrijver het eerste hoofdstuk van La Cathédrale in 

hett liberaal-katholieke periodiek Correspondant publiceerde, Joris-Karl Huysmans. 
DuDu naturalisme, catalogusnr. 335. In hoofdstuk xii, 225-229 van A Retours wist Jean 
dess Esseintes waardering op te brengen voor het taalgebruik van Lacordaire en de 
graaff de Falloux, die beiden deel uitmaakten van het liberaal-katholieke kamp. 

2377 Huysmans, La-Bas, hoofdstuk ii, 29 (band xn-i). 
2388 Idem, [Inleiding op Le Satanisme et la Magie van Jules Bois] 95. 
2399 Van Deyssel, 'Huysmans' Cathédrale', 321-333, citaat op 321. 
2400 Brief van Prins, 4 mei 1898, [Deyssel] De briefwisseling van Arij  Prins en Lodewijk van 

Deyssel,Deyssel, deel 1,223-224. 
2411 Huysmans, La-Bas, hoofdstuk ii, 30 (band xn-i). 
2422 Tollebeek, 'Een ode aan de beheersing', 75-79, citaat op 78. 
2433 Huysmans, 'Francfort-sur-le-Mein', 322-358. 
2444 Pagnotta, Bartolomeo Veneto, 170-173. 
2455 Citaten in Huysmans, 'Francfort-sur-le-Mein', 325,329 en 331-332. 
2466 Over dit schilderij van de zogenoemde Meester van Flémalle, wellicht Robert Campin, 

ziee Hayum, The Isenheim Altarpiece, 137-139; Van Asperen de Boer, Underdrawing, 
64-66;; Sander, Niederlandische Gemalde, 88-128 en Kemperdick, Die Meister von 
Flémalle,Flémalle, 12-28,149-151 en 159-164. 

2477 Huysmans, 'Francfort-sur-le-Mein', 356. 

HoofdstukHoofdstuk 7 

11 Koselleck, 'Historia', 196-219; idem, 'Geschichte', 673-678 en idem, 'Erfahrungsraum', 

349-375--
22 Het fenomeen historisme kan betrekking hebben op een bepaalde kritische methode 

aiKritikaiKritik  (Droysen), de benadering die stelt dat alle werkelijkheid een fundamenteel 
historischh karakter bezit (Troeltsch), of, zoals hier opgevat, de overtuiging dat elke 
periodee 'unmittelbar zu Gott' is, waarbij het de taak van de historicus is te tonen 'wie 
ess eigendich gewesen'. 

33 Cf. Slootweg, Geschiedenis, 11. 
44 Een dergelijke historistische problematiek is volgens Gadamer, 'Geschichtlichkeit', 
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247-2588 reeds in de Griekse filosofie, vooral bij Plato, te vinden. 
55 Zie Koselleck, 'Standortbindung', 17-46. 
66 Gadamer, Wahrheit und Methode, i.h.b. 250-290. Cf. Ankersmit, 'Historismus', 389-

410. . 

77 Over de indeling in zes aetates, van Sextus Julius Africanus tot Bossuet, en waaraan 
ookk humanisten als Petrarca vasthielden, zie Van der Pot, De periodisering, 39-43 en 
117.. Over de vier wereldrijken in antieke cultuur, jodendom, en in christendom vanaf 
Irenaeus,, ibidem, 76-84. Over historia sacra zie Zedelmaier, 'Die Marginalisierung'. 

88 Het was vooral Augustinus geweest die het eschatologische verhaal in de geschiedenis 
hadd geplaatst door het 'duizendjarig' rijk met de eerste incarnatie van Christus te laten 
beginnenn en niet, als in de Openbaring, met de parousia, cf. Leupen, Messianisme, 
16-200 en 29. 

99 Cf. Goetz, The Concept of Time', 155-157 (met afbeeldingen). 
100 Koselleck,'Vergangene Zukunft', 17-37, niet name 20-27. 
111 Zie bijvoorbeeld voor de Zuid-Nederlandse geschiedschrijving, Verschaffel, De hoed 

enen de hond, 319-344. 
122 Over de notie 'duistere Middeleeuwen' bestaat een uitgebreide literatuur: Arnold, 

'Dass finstere Mittelalter', 287-300; Beek, Finsteres; Garin, 'Medio evo', 199-224; Ko
selleck,, 'Das achtzehnte Jahrhundert', 269-282; Krauss, 'Das Mittelalter', 223-231; 
Mommsen,, 'Petrarch's Conception'; Neddermeyer, Das Mittelalter, 202-213; Schmid, 
DieDie Mittelalterrezeption, 11-19; Stanley, 'The Early Middle Ages', 43-77; Sergi, L'idée; 
Varga,, Das Schlagwort en Voss, Das Mittelalter. 

133 Buchanan, 'Interpretations', 42; Schreyer-Mühlpfordt, 'Die Karolingerzeit', 73-82 en 
McKitterick,, 'The study', 556-572. 

144 Van Boxhorn, Nederlandsche Historie. Cf. Haitsma Muiier en Van der Lem, Reper-
torium,torium, nummer 78. Nog Groen van Prinsterers Handboek der geschiedenis van het 
VaderlandVaderland (1846) begon in feite pas met de Hervorming. De Utrechtse historicus 
Kernkampp vatte dit boek samen in de zin: 'De Heer heeft groote dingen aan ons land 
gedaan,, vooral na de Hervorming', Kernkamp, 'Van Wagenaar', 121-145, aldaar p. 127. 

155 In de woorden van Moll, Kerkgeschiedenis, deel 1, v-viii en xvii-xl, aldaar xxvii. 
166 Baselius, Den Nederlandschen Sulpitius, vooral 103-124. Cf. Haitsma Muiier en Van 

derr Lem, Repertorium, nr. 31. 
177 Montanus, Verraedersche moorden, 1, 17, 93-97. Cf. Haitsma Muiier en Van der 

Lem,, Repertorium, nr. 340. Veel reformatorische bewegingen in de Middeleeuwen 
onderkendee Brandt Sr., Historie, cf. Haitsma Muiier en Van der Lem, Repertorium, 
nr.. 81. De opvatting dat Karels regering een intermezzo was, zou in de Nederlandse 
historiografiee tot in de negentiende eeuw worden herhaald. Naar aanleiding van 
eenn prijsvraag, uitgeschreven door de Teylers stichting in 1814, schreef de predikant 
Stresoo over Karel de Grote: 'De geest van dien tijd was voor de zijnen niet berekend; 
vóórr zijn tijdd was het nacht, en onder zijn zwakke opvolgers verviel alles weder tot de 
vorigee barbaarschheid', Streso, Verhandeling, 1-98, i.h.b. 21-44. Woorden van gelijke 
strekkingg waren aan te treffen in een opstel van Jacob van Manen Adriaansz., die 
eveneenss had gereageerd op de prijsvraag van de Teylers stichting, Verhandeling, 
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99-240.. Ook Glasius, predikant in Slijk-Ewijk, gaf, zijn onpartijdige voornemen ten 
spijt,, het geijkte beeld van de Middeleeuwen. Priesterlijke hoogmoed en het zwartste 
bijgelooff bevlekten in deze periode de Nederlandse Kerk, al schitterde een enkele 
lichtstraall bij degenen die zich tegen Romes alom gevreesde hiërarchie durfden te 
verzetten.. Karel de Grote behoorde tot die opposanten, Geschiedenis, 1, vii-xiv en 
120-148. . 

188 Goldschmidt, Mediaeval texts, 2-3, merkt op dat tot in de zestiende eeuw middel
eeuwsee geschriften volop werden gelezen en genoten, cf. Fasoli, 'Medio evo', 311-319. 

199 McKisack, Medieval History, Evans, A History, 1-13 en Aston, 'English ruins'. 
200 Zezula, 'Scholarly Medievalism', 11-20 en Fumaroli, 'Aux origines', 5-29. 
211 Wolfzettel, 'Die antiquités gauloises\ 229-241 en Edelman, Attitudes, 46-49. 
222 Cf. Bertelli, 'L'erudizione antiquaria', 641. 
233 Voor kritiek van zestiende-eeuwse Duitse en Franse geleerden op Italiaanse huma

nisten,, zie Dufay, 'Le Moyen-Age', 137. 
244 Gossman, Medievalism. In de Mémoires sur Vancienne chevalerie beschreef La Curne 

dee Sainte-Palaye het ridderwezen. 
255 Wilson, A medievalist, citaat op 178. 
266 Guichemerre, 'L'image du Moyen Age', 91-106. 
277 Idem, 'L'image du Vème siècle', 29-49. 
288 Hiervoor Strong, And when did you last see your father en Evans, A History, passim. 
299 Gerold, 'Le réveil', 223-234, i.h.b. 224-226. 
300 Vellekoop, 'De ontdekking', 161-186, vooral 161-169. 
311 Muter, 'Gijsbertus Lap van Waveren', 169-239. Brief aan Bollandus op 235-236. 
322 Cf. Rinzema, 'Groninger hoogleraren', 11-38, aldaar 13-14. 
333 Cf. Waterbolk, 'Reacties', 68-85, herdrukt in Verspreide Opstellen, 205-223; De Vries, 

'Dee Noordnederlandse geschiedschrijving', 458-473; Haitsma Muiier, 'Geschied
schrijving',, 185-199 en idem, 'Hoofsche papegaaien', 450-475, aldaar 452-454; Roele-
vink,, 'Bewezen met authenticque stukken', 78-99. aldaar 86 en Langereis, Geschiede-
nis,nis, 265-290. 

344 Van Even, 'Gerard van Loon', 204. 
355 Haitsma Muiier, 'De Bataafse mythe', 344-367. Cf. idem, 'De achttiende eeuw', 147-

152;; idem, 'Het begrip 'vrijheid', vooral 217-223 en Wessels, Bron, 100-131. Van 
Loonn schreef ook over Karel de Grote. De Saksen en Friezen waren - vanwege 
moordaanslagenn op geestelijken en ontering van godgewijde maagden - voorbeeldig 
gestraftt door de keizer. Verder was hij van oordeel dat Leo m en Karel de Grote de 
dagg vóór de keizerskroning overeenstemming hadden bereikt over deze plechtigheid, 
AloudeAloude Hollandsche Histori, deel n, 2-33,42 en 71. 

366 Haitsma Muiier en Van der Lem, Repertorium, nr. 338f. Cf. Haitsma Muiier, 'Frans van 
Mieris',, 200-207 en idem, 'Between Humanism', 170-187. Meest belangrijke edities: 
Antoniuss Matthaeus, Veteris aevianalecta (10 delen; 1698-1710), Gerhard Dumbar Sr., 
Analecta,Analecta, seu Vetera aliquot scripta inedita (3 delen; 1719-1722), Matthaeus Brouërius 
vann Nidek, Ana/ecta mediiaevi{\) (1725), Georg Frederik baron thoe Schwartzenberg 
enn Hohenlansberg, Groot placaat en charterboek van Vriesland van (6 delen; 1768-
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1793)) en Pieter Bondam, Charterboek der hertogen van Gelderland (1783-1809), zie 
Haitsmaa Muiier en Van der Lem, Repertorium* respectievelijk nrs. 328e, 150a, 74b, 
434aa en 71c. 

377 Hugenholtz, 'Adriaan Kluit', 142-162. Kluit was een overtuigd orangist en zijn bron
nenverzamelingg betreffende het graafschap Holland was vooral bedoeld om duide
lijkheidd te geven over de positie van de graaf ten opzichte van zijn onderdanen. 

388 Buijnsters, 'Kennis', 38-58, citaat op 50 en Van der Woud, De Bataafse hut, 109-121. 
Voorr Huydecoper, zie verder Stein, 'De heer Huydecoper', 11-21, aldaar 18-20. 

399 Zimmermann, lDe medii aevi barbarie\ 650-669. Ook Johann Christoph Gatterer, 
professorr in Göttingen, kwam tot een rehabilitatie van de door Baronius verguisde 
tiendee eeuw, Zimmermann, 'Gatterer', 913-926. 

400 Idem, 'Valentin Ernst Löscher', 259-277. 
411 Grimm, 'Notre antiquité moderne' 
422 Koselleck, 'Neuzeit', 300-348, met name 306,317-318. 
433 Neddermeyer, Das Mittelalter, 94-95 en 157-158 en Schmid, Die Mittelalterrezeption, 

13-14. . 
444 Voor een overzicht van deze kritiek, Van der Pot, De periodisering, 136-150. 
455 Dit is opgemerkt door Dufay, 'La place', 270-272. 
466 Breisach, Historiography, 85. De middeleeuwse indeling in de tijd van de Natuur, de 

Wett en Genade had joodse en paulinische (cf. Romeinen, 5:12-21) wortels. 
477 Cf. Blaas, 'Vorm geven', 35-47, aldaar 43. 
488 Debrunner, Das güldene schwabische Alter. 
499 Cf. Stadelmann, 'Grundformen', 45-88. 
500 In een brief van 1 februari 1859, zie Gasquet, LordActon, 57-59» aldaar 58. 
511 Cf. Falco, La polemica, 341-357. 
522 Cf. Gleason, 'Mass and Maypole Revisited'. 
533 Zie bijvoorbeeld Boureau, Le droit de cuissage. 
544 Tyrrell volgde overigens met interesse Huysmans' ontwikkeling. In Through Art to 

FaithFaith verdedigde hij de mystiek en esthetica van En Route en La Cathédrale. Maar bij 
verschijningg van Sainte Lydwine verweet hij Huysmans gebrek aan kritische zin. 

555 De brief van Mercier is in Engelse vertaling opgenomen in Tyrrell, Medievalism, 1-21, 
aldaarr vooral 7-9. 

566 Ibidem, 40, 50, 53-56, 93,143-1499 en 183. Mercier schreef nog een reactie op Medie-
valism,valism, bestemd voor de Dublin Review. Zijn omgeving raadde hem echter af over te 
gaann tot publicatie, omdat een publieke veroordeling te veel bekendheid zou geven 
aann de ideeën van Tyrrell. Merciers in het Frans gestelde reactie is gepubliceerd door 
Boudens,, Two cardinals, 325-334. 

577 Oexle, 'Das entzweite Mittelalter', 7-28, cf. idem, 'Das Bild der Moderne', 1-22. 
588 Over Comtes idealisering van de 'katholieke Middeleeuwen' zie Wils, 'L'homme 

devient',, 370 en daar vermelde literatuur. 
599 Barclay, 'Medievalism', 18. 
600 Pietropaolo, 'Eco on Medievalism', 129-130. 
611 Köhn, 'Was ist und soil eine Geschichte', 407-431, aldaar 408. 
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622 Gentry en Muller, 'The Reception of the Middle Ages', 401. 
633 Kühnel, 'Produktive Mittelalterrezeption', 433-467. 
644 Eco, 'Dreaming', 61-72, aldaar 68-72. 
655 Ibidem, 64-68. 
666 Cf. Oexle, 'Das Mittelalter und das Unbehagen', 125 en idem, 'Das Bild der Moderne', 

22.. Voor de metafoor 'schatkamers van het geheugen' (bij Augustinus), zie Draaisma, 
DeDe metaforenmachine, 42-47. 

6767 Collingwood, 'The limits', 90-103, aldaar 99-103. Cf. Droysen, Historik, 327: 'Nicht 
diee Vergangenheiten werden heil - sie sind nicht mehr - sondern was in dem Jetzt 
undd Hier von ihnen noch unvergangen ist' en Huizinga, 'Over een definitie', 98: 
'[Geschiedenis]] is nooit reconstructie of reproductie van een gegeven verleden. Een 
verledenn is nooit gegeven. Alleen de overlevering is gegeven.' 

688 Volgens de mediëvist Goetz, Moderne Mediüvistik, 64 is het de taak van historici 
omm vanuit de eigen tijd nieuwe beelden te scheppen, aangezien slechts onder die 
voorwaardee het verleden levend zal blijven. 

699 Voor inhoud en geschiedenis van het concept onder meer Oexle, 'Geschichte als His
torischee Kulturwissenschaft', 14-40, cf. idem, 'Kultur, Kulturwissenschaft, Historische 
Kulturwissenschaft',, 13-33* blz. 25:'... vieles von dem, was heute, auch international, 
diskutiertt wird, ist schon damals diskutiert worden - freilich von besseren Vorausset-
zungenn her, und: mit plausibleren Ergebnissen.' Het begrip 'cultuurwetenschappen' 
refereertt hier overigens niet aan het kentheoretische debat dat aan het begin van 
dee twintigste eeuw werd gevoerd door met name Dilthey (die van 'geestesweten
schappen'' sprak) en de neokantiaan Rickert (die de term 'cultuurwetenschappen' 
prefereerde). . 

700 Assmann, Das kulturelle Gedachtnis, 11. Assmanns 'kulturelle Gedachtnis' is het 
equivalentt van het door de Franse socioloog Maurice Halbwachs gemunte begrip 
'collectievee geheugen'. 

711 Idem, Moses, vooral 6-22, cf. Buck, 'Vergangenheit als Gegenwart'. 
722 Romein, Geschiedenis. Volgens Romein was Herman Kampinga de eerste die een 

verbandd tussen historiografie en beschavingsgeschiedenis legde. Over Kampinga, zie 
Haitsmaa Muiier, 'Herman Kampinga 1887-1968', 72-79. Voor de achtergronden van 
Romeinss boek, Otto, Het ruisen, 75-78. 

733 Bijvoorbeeld Tollebeek, Romantiek, 7-15. Een van de eersten hier te lande die een 
pleidooii hield om historiografie uit te breiden naar andere uitingen van historisch 
besef,, was Janssen, 'Over aard', 33-44. In zijn pleidooi voor 'theoretische geschiedenis' 
ruimdee Romein in de 'vierde provincie' plaats in voor 'studie over de historische 
fictiefictie of over de functie van bepaalde "geschiedbeelden" in de geschiedenis', Romein, 
TheoretischeTheoretische geschiedenis, 17-43, aldaar 36. 

744 Weber, 'Die Objektivitat', 146-214. 
755 Wittgenstein, Filosofische onderzoekingen, met name paragrafen 19,23 en 241. 
766 Deze thematiek is recentelijk bovenal door mediëvisten onderzocht. Goetz, 'The 

Conceptt of Time', 139-165 signaleert twee tendensen. Enerzijds probeerden de mid
deleeuwerss in een welhaast 'computatieve obsessie' de objectieve tijd vast te leggen, 
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anderzijdss 'detemporaliseerden* zij het verleden, omdat de geschiedenis slechts in 
exemplarischee zin betekenis had. 

777 De hier naar voren gebrachte noties zijn te beschouwen als aanzetten voor verder 
onderzoek. . 

788 Cf. Ranke in een necrologie van Gervinus: 'denn unmöglich kann man seinen 
Standpunktt in dem Leben nehmen und diesen auf die Wissenschaft übertragen: 
dannn wirkt das Leben auf die Wissenschaft, nicht die Wissenschaft auf das Leben', 
geciteerdd in Koselleck, 'Geschichte', 700. 

799 Cf. Nietzsche, Morgenrood, nr. 307: 'Alle historici verhalen van dingen die nooit 
hebbenn geëxisteerd, behalve in de voorstelling.' 

800 Idem, Unzeitgemasse Betrachtingen, 241-330, citaten respectievelijk op 253,246,284 
enn 280. 

811 Fleischmann, 'De Weber a Nietzsche', vooral 228-230; Hennis, 'Die Spuren', vooral 
63-69;; Oexle, 'Von Nietzsche zu Max Weber', 73-94 en idem, 'Das Mittelalter als 
Waffe',, 163-215. 

822 Weber, 'Die Objektivitat', 180. 
833 Marquard, 'Lob'. 
844 Huizinga, 'Over een definitie', 100. 
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ï.. Muratori 

Brieven n 

Busino,, G., en Dufour, A. 'Quattordici lettere inedite del Muratori a J.W. Imhof'. 
Rsr,Rsr, LXIX (1957) 411-438. 

Campori,, G., ed. Lettere artitische inedite. Modena, 1866. 
[Carteggio][Carteggio] Edizione Nazionale del Carteggio di L.A. Muratori. Florence, 1975-. 
[Corrispondenza][Corrispondenza] Campori, M., ed. Corrispondenza tra L.A. Muratori e G.G. Leibniz 

conservataconservata nella R. Biblioteca di Hannover. Modena, 1892. 
Dante,, B. 'Una lettera inedita di L.A. Muratori'. Muratoriana, v (1956) 36-38. 
[Epistolario][Epistolario]  Campori, M., ed. Epistolario di L.A. Muratori. 14 delen. Modena, 1901-

1922. . 

Falco,, G-, en Forti, F., ed. Dal Muratori al Cesarotti. Opere di Lodovico Antonio 
Muratori.Muratori. Deel 2. Milaan en Napels, 1964. 

Wenck,, K. 'Drei ungedruckte Briefe von L.A. Muratori an Gabriel Groddeck' in: 
RaccoltaRaccolta di Scritti Storici in onore del Prof. Giacinto Romano nel suo xxv anno 
d'insegnamento.d'insegnamento. Pavia, 1907. 
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Werken n 

[Muratori]] Opere del proposto Lodovico Antonio Muratori gia Bibliotecario del Sere-
nissimonissimo Signore Duca di Modena [Ook als Opere tutte tanto edite che inedite del 
propostoproposto Lodovico Antonio Muratori]. M. Bellotti, ed. 13 delen. Arezzo, 1767-1773. 

[Muratori]] Scritti inediti di Lodovico Ant. Muratori pubblicati a celebrate il  secondo 
centenariocentenario dalla nascita di lui. Bologna, 1872. 

[Muratori]] Scritti autobiografici: Lodovico Antonio Muratori. T. Sorbelli, ed. Vignola, 
1950. . 

[Muratori]] Lud. Ant. Muratorii Carmina, T. Sorbelli ed. Modena, 1958. 
Muratori,, L.A. De Anno, quo SS. Protasii ac Gervasii corpora per S. Ambrosium fuere 

inventainventa in deel 1 van: [Muratori] Anecdota. 
Muratori,, L.A. De Graecae linguae usu et praestantia [geschr. 1693/1694] in deel xn 

van:: [Muratori] Opere. 
Muratori,, L.A. Deprimis Christianorum ecclesiis [geschr. 1693-1694] in deel xn van: 

[Muratori]] Opere. 
Muratori,, L.A. De antiquo iure Metropolitae Mediolanensis in Episcopum Ticinensem 

[geschr.. 1697] in deel 1 van: [Muratori] Anecdota. 
Muratori,, L.A. Anecdota, quae exAmbrosianae Bibliothecae codicibus. 4 delen. Milaan 

16977 (1), 1698 (11) en 1713 (HI - IV) . 

Muratori,, L.A. Index Sanctorum Martyrum, quorum Corpora S. Gregorii Magni 
temporibustemporibus Romae quiescebant. Notatio de Olea Sanctorum Martyrum, qui Romae 
inin corpore requiescunt in deel 11 van: [Muratori] Anecdota. 

Muratori,, L.A. Disquisitio deReliquiis, Sanctuariis, Oleis miracolorum virtute imbutis, 
Martyribusque;Martyribusque; Romanis [geschr. 1698] in deel 11 van: [Muratori] Anecdota. 

Muratori,, L.A. Commentarius de Corona Ferrea, qua Imperatores Insubribus coronari 
solentsolent [geschr. 1698] in deel 11 van: [Muratori] Anecdota, en in deel xi, 3 van: 
[Muratori]] Opere. 

Muratori,, L.A. Vita di Carlo Maria Maggi. Milaan, 1700. 
Muratori,, L.A. Iprimi disegnidella repubblica letteraria d'Italia [1704, onder pseudo

niemm Lamindo Pritanio] in deel vm van: [Muratori] Opere. 
Muratori,, L.A. Lettera esortatoria di Lamindo Pritanio ai capi, maestri, lettori ed altri 

ministriministri degli ordini religiosi d'Italia [1704, eerste druk 1756] in deel 1 van: Opere. 
Muratori,, L.A. Lettera apologeüca aigenerosi e cortesi Letterati [1705, onder pseudo

niemm Lamindo Pritanio] in deel 1 van: [Muratori] Opere. 
Muratori,, L.A. Delia perfetta poesia italiana [eerste druk 1706]. 2 delen. A. Ruschioni, 

ed.. Milaan, 1971. 
Muratori,, L.A. Osservazioni sopra una lettera intitolata 'Il  Dominio temporale della 

SedeSede Apostolica sopra la Citta di Comacchio per lo spazio continuato di died secoli'. 
[Modena],, 1708. 

Muratori,, L.A. Delle riflessioni sopra il  buon gusto nelle scienze e neüe arti di Lamindo 
PritanioPritanio diviso in due parti [eerste druk 1708 (1), 1715 (i-n)] in deel vm van: 
[Muratori]] Opere. 
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Muratori,, L.A. Anecdota Graeca [eerste druk 1709] in deel xn van: Opere. 
Muratori,, L.A. Le rime di Francesco Petrarca riscontrate coi testi a penna delle Libreria 

EstenseEstense e coi frammenti dett'originale di essopoeta. Si aggiungono le considerazioni 
riveduterivedute e ampliate di Alessandro Tassoni, le annotazioni di Gerolamo Muzio e le 
osservazioniosservazioni di L.AMuratori. Modena, 1711. 

Muratori,, L.A. Piena Esposizione De i Diritti  Imperiali ed Estensi Sopra la Citta di 
ComacchioComacchio in risposta Alle due Difese del Dominio, e alia Dissertazione Istorica. 
[Modena]] 1712. 

Muratori,, L.A. Rudimenti di Filosofia morale per il  Principe ereditario di Modena 
[eerstee druk 1713] in: [Muratori] Scritti inediti. 

Muratori,, L.A. Del governo della peste, e delle maniere di guardarsene. Trattato diviso 
inin politico, medico ed ecclesiastico [eerste druk 1714] in deel ir van: [Muratori] 
Opere. Opere. 

Muratori,, L.A. Ragioni della serenissima casa d'Este sopra Ferrara confermate e difese 
inin risposta al Dominio temporale della Sede Apostolica. [Modena] 1714. 

Muratori,, L.A. De ingeniorum moderatione in religionis negotio [eerste druk 1714, 
onderr pseudoniem Lamindo Pritanio]. Venetië, 1727. 

Muratori,, L.A. Osservazioni critiche di monsignore Giusto Fontanini sopra il  libro 
'De'De ingeniorum moderatione' e risposta fatta low dal Muratori in deel x-2 van: 
[Muratori]] Opere. 

Muratori,, L.A. Delle Antichita Estensi ed Italiane. 2 delen. Modena, 1717 (1) - 1740 

(11). . 

[Muratori]] Epistola Joanni Burchardo Menckenio in dissertationem Fontanini de Co-
ronarona Ferrea [1719] in deel xi-3 van: [Muratori] Opere. 

Muratori,, L.A. Esercizi spirituali esposti secondo il  metodo del padre Paolo Segneri 
iunioreiuniore della Compagnia di Gesü. Modena, 1720. 

Muratori,, L.A. La vita del padre Paolo Segneri iuniore della Compagnia di Gesü. 
Modena,, 1720. 

Muratori,, L.A. Intorno al metodo seguito ne'suoi studi. Lettera ainilustrissimo Signore 
GiovanniGiovanni Artico conté de Porcïa [geschr. 1721] in: Falco en Forti, Dal Muratori, 1. 

Muratori,, L.A. Della carita cristiana. In quanto essa è Amore del Prossimo. Trattato 
morale.morale. Modena, 1723. 

Muratori,, L.A. Rerum Italicarum Scriptores ab anno aerae christianae quingentesimo 
adad mïllesimum quingentesimum, quorum potissima pars nunc primum in lucem 
proditprodit ex Ambrosianae, Estensis aliarumque insignium bibliothecarum codicibus. 
244 delen. Milaan, 1723-1738 [deel xxv met indices in 1751]. 

Muratori,, Opere varie critiche di Lodovico Castelvetro gentiluomo modenese non piü 
stampatestampate con la vita delVautore. [Milaan] 1727. 

Muratori,, L.A. Motivi di credere tuttavia ascoso e non iscoperto in Pavia Vanno 
MDCLXXXXVMDCLXXXXV il  sagro corpo di Santo Agostino dottore della chiesa [eerste druk 
1730]] in deel x-2 van: [Muratori] Opere. 

Muratori,, Vita Caroli Sigonii praemissa eiusdem operibus in: C. Sigonii Opera. Deel 1. 
Milaann 1732. 
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Muratori ,, LA . Lafilosofia morale esposta e proposta ai giovani [eerste druk 1735]. 2 
delen.. Venetië, 1829. 

Muratori ,, Antiquitates italicae Medii Aevi sive dissertationes de moribus, ritibus, 
religione,religione, regimine, magistratibus, legibus, studiis literarum, artibus, lingua, militia, 
nummis,nummis, principibus, libertate, servitute, foederibus aliisque faciem et mores italici 
populipopuli referentibus post declinationem Romani Imperii ad annum usque MD. 6 
delen.. Milaan, 1738-1742. 

Muratori,, L.A. Novus Thesaurus veterum inscriptionum. 4 delen. Milaan, 1739-1743-
Muratori,, L.A. Dei difettidellagiurisprudenza [eerste druk 1742]. Venetië, 1743. 
Muratori,, L.A. Memorie per la vita di L.A. Muratori [geschr. ca. 1744] in: [Muratori] 

ScrittiScritti autobiografici. 
Muratori ,, L.A. Annali d'Italia  dalprincipio deü'era volgare sino alVanno 1749 [eerste 

drukk delen 1-9 in 1744, delen 10-12 in 1749]-12 delen. Napels, 1751-1755. 
Muratori,, L.A. Della forza della fantasia utnana [eerste druk 1745] in deel vu van: 

[Muratori]] Opere. 
Muratori ,, L.A. Delle forze dell'intendimento umano, o sia il  pirronismo confutato 

[eerstee druk 1745] in deel vu van: [Muratori] Opere. 
Muratori ,, L.A. Della regolata divozione de' cristiani, trattato di Lamindo Pritanio 

[eerstee druk 1747] in deel vi van: [Muratori] Opere. 
Muratori ,, LA . Risposta di Lamindo Pritanio alia nuova scrittura dell'eminentissimo 

cardinalecardinale Angiolo Maria Querini intitolata La Moltiplicita de' Giorni Festivi Ec. 
[1748]] in: [Muratori] Scritti inediti. 

Muratori ,, L.A. Liturgia romana vetus tria Sacramentaria complectens leonianum 
scilicet,scilicet, gelasianum et antiquum gregorianum [eerste druk 1748] in delen XIII- I 
enn xni-2 van: [Muratori] Opere. 

Muratori ,, L.A. Della Pubblica Felicitd oggetto de' buoni Principi [eerste druk 1749] in 
deell 11 van: [Muratori] Opere. 

Muratori,, L.A. Dissertazwni sopra Ie antichita Italiane [eerste druk 1751]. 3 delen (in 
66 banden). G.F. Soli-Muratori, ed. Rome, 1755. 

z.z. Chateaubriand 
i i 

Brieven n 

[Chateaubriand]]  Correspondance générale de Chateaubriand. L. Thomas, ed. 5 delen. 
Parijs,, 1912-1924. 

Chateaubriand.Chateaubriand. Correspondance générale. B. d'Andlau, P. Christophorov en P. Ribe-
rette,, ed. 5 delen. Parijs, 1977-1986. 

Werken n 

OeuvresOeuvres de Chateaubriand [uitgave Louis Vivès]. 16 delen. Parijs, 1867-1868. 
Chateaubriand,, F.-R. de. Essai historique sur les Revolutions anciennes et modernes 
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[1797]] in deel xi van: Oeuvres de Chateaubriand. Parijs, 1868. 
Chateaubriand,, F.-R. de. Génie du Christianisme [1802]. P. Reboul, ed. 2 delen. Parijs, 

1966. . 
Chateaubriand,, F.-R. de. Les Martyrs [1809] in deel 11 van: Oeuvres romanesques et 

voyages,voyages, M. Regard, ed. 2 delen. Parijs, 1969. 
Chateaubriand,, F.-R. de. Itinéraire de Paris a Jerusalem [1811] in deel 11 van: Oeuvres 

romanesquesromanesques et voyages, M. Regard, ed. 2 delen. Parijs, 1969. 
Chateaubriand,, F.-R. de. De Buonaparte, des Bourbons, et de la nécessité de se railier 

aa nos princes legitimes, pour Ie bonheur de la France et celui de l'Europe. Zurich, 
1814. . 

Chateaubriand,, F.-R. de. 'S'il seroit possible de rétablir d'ancienne forme de gouver
nement'' [1814, Reflexionspolitiques] in deel xxv van: Oeuvres Completes [uitgave 
Tencéé Frères]. Brussel, 1828. 

Chateaubriand,, F.-R. de. 'Sur 1'histoire des dues de Bourgogne, de M. de Barante' 
[1822]] in deel xv van: Oeuvres de Chateaubriand. Parijs, 1868. 

Chateaubriand,, F.-R. de. Les Aventures du dernier Abencérage [1826] in deel 11 van: 
OeuvresOeuvres romanesques et voyages, M. Regard, ed. 2 delen. Parijs, 1969. 

Chateaubriand,, F.-R. de. Voyage en Italië [1827] in deel 11 van: Oeuvres romanesques 
etet voyages, M. Regard, ed. 2 delen. Parijs, 1969. 

Chateaubriand,, F.-R. de. Les Quatre Stuarts [1828] in deel ix van: Oeuvres de Cha-
teaubriand.teaubriand. Parijs, 1868. 

Chateaubriand,, F.-R. de. 'Discours prononcé Ie 10 mars 1829 devant Ie conclave' 
[1829,, Politique. Opinions et discours] deel xi van: Oeuvres de Chateaubriand. 
Parijs,, 1868. 

Chateaubriand,, F.-R. de. Études ou discours historiques [1831] in deel vm van: Oeuvres 
dede Chateaubriand. Parijs, 1868. 

Chateaubriand,, F.-R. de. Analyse raisonnée de l'Histoire de France [1831] in deel vu 
van:: Oeuvres de Chateaubriand. Parijs, 1868. 

Chateaubriand,, F.-R. de. Essaisurlalittérature anglaise [1836] in deel xm van: Oeuvres 
dede Chateaubiand. Parijs, 1868. 

Chateaubriand,, F.-R. de. Vie de Rancée [1844]. G. Condominas, ed. Parijs, 1991. 
Chateaubriand,, F.-R. de. Mémoires d'outre-tombe [1850]. M. Levaillant en G. Mou-

linier,, ed. 2 delen. Parijs, 1951. [Gedeeltelijk in het Nederlands vertaald door 
Franss van Woerden: Francois-René de Chateaubriand, Memoires van over het 
graf.graf. Amsterdam, 2000.] 

3.. Schlegel 

Brieven n 

Behler,, E., ed. Kritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe. Delen xxm, xxrv, xxix en xxx. 
Paderbornn enz., 1980-1987. 

Körner,, J., ed. Krisenjahre der Frühromantik. Briefe aus dem Schlegelkreis. 3 delen. 
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Brünn,, Wenen en Leipzig, 1936-1958. 
Körner ,, J., ed. Briefe von und an Friedrich Schlegel und Dorothea Schlegeï. Berlijn , 

1926. . 

NovalisNovalis Schriften, iv. Tagebücher, BriefwechseL. Zeitgenössische Zeugnisse. R. Samuel, 
ed.. Stuttgart, 1975. 

Tilliette,, X., ed. Schelling im Spiegel seiner Zeitgenossen. 4 delen. Turijn, 1974-1997. 

Werken n 

KritischeKritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe. Behler, E., ed. München, Paderborn en Wenen, 

1959-. . 
FriedrichFriedrich Schlegel Literarische Notizen 1797-1801. Literary Notebooks. H. Eichner, ed. 

Frankfurtt a.M. enz., 1980 [ook in deel xvi van KFSA]. 
Schlegel,, F. 'Vom Wert des Studiums der Griechen und Romer' [1795] in deel 1 van: 

KFSA. KFSA. 

Schlegel,, F. 'Über das Studium der Griechischen Poesie' [1795-1796] in deel 1 van: 
KFSA. KFSA. 

Schlegel,, F. 'Versuch über den Begriff des Republikanismus' [Deutschland, 1796] in 
deell vu van: KFSA. 

Schlegel,, F. Phibsophische Lehrjahre. i [1796-1803] in deel xvm van: KFSA. 
Schlegel,, F. Phibsophische Lehrjahre. ii [1796-1806] in deel xix van: KFSA. 
Schlegel,, F. Athenüums-Fragmente [1798-1800] in deel 11 van: KFSA. 
Schlegel,, F. 'Rede über die Mythologie' [1800] in deel 11 van: KFSA. 
Schlegel,, F. 'Epochen der Dichtkunst' [1800] in deel 11 van: KFSA. 
Schlegel,, F. 'Ideen' [Athenaum, 1800] in deel 11 van: KFSA. 
Schlegel,, F. Beitrage zur Geschichte der modernen Poesie und Nachricht von pro-

venzalischenn Manuskripten' [Europa, 1803] in deel m van: KFSA. 
Schlegel,, F. 'Reise nach Frankreich' [Europa, 1803] in deel vu van: KFSA. 
Schlegel,, F. 'Nachricht von den Gemalden in Paris' [Europa, 1803] in deel iv van: 

KFSA. KFSA. 

Schlegel,, F. 'Nachtrag italienischer Gemalde' [Europa, 1803] in deel iv van: KFSA. 
Schlegel,, F. Geschichte der europaischen Literatur [1803-1804] in deel xi van: KFSA. 
Schlegel,, F. Germanische Alterthümer. Kölln. 1804 in deel xx van: KFSA. 
Schlegel,, F. Zur Historie [1805] in deel xx van: KFSA. 
Schlegel,, F. 'Zweiter Nachtrag alter Gemalde' [Europa, 1805] in deel iv van: KFSA. 
Schlegel,, F. 'Dritter Nachtrag alter Gemalde' [Europa, 1805] in deel iv van: KFSA. 
Schlegel,, F. Vorlesungen über Universalgeschichte (1805-1806) in deel xiv van: KFSA. 
Schlegel,, F. Vorlesungen und Fragmente zur Literatur. Orientalia [1805-1826] in deel xv 

van::  KFSA. 

Schlegel,, F. 'Briefe auf einer Reise durch die Niederlande, Rheingegenden, die Schweiz 
undd einen Teil von Frankreich' [Poetisches Taschenbuch, 1806] in deel iv van: KFSA. 

Schlegel,, F. Zur Oesterreichischen Geschichte. 1.1807 in deel xx van: KFSA. 
Schlegel,, F. Über die Sprache und Weisheit der Indiër [1808] in deel vin van: KFSA. 
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Schlegel,, F. Zur Geschichte. 1809. October in deel xx van: KFSA. 
Schlegel,, F. 'Vierundzwanzig Bücher Allgemeiner Geschichte besonders der euro-

paischenn Menschheit durch Johannes von Muller' [österreichischer Beobachter, 
1810]] in deel vu van: KFSA. 

Schlegel,, F. Über die neuere Geschichte [1810-1811] in deel vn van: KFSA. 
Schlegel,, F. Zur Geschichte und Politik. 1811 und 1812 bis December in deel xx van: 

KFSA. KFSA. 

Schlegel,, F. 'Die Vorlesungen über die neuere Geschichte (1811-1812)' in deel vu van: 
KFSA. KFSA. 

Schlegel,, F. Geschichte der alten und neuen Literatur [1812] in deel vi van: KFSA. 
Schlegel,, F. 'Der historische Faust' [Deutsches Museum, 1812] in deel 111 van: KFSA, 

371-37*-371-37*-
Schlegel,, F. Zur Geschichte und Politik 1813 (December 1812) in deel xx van: KFSA. 
Schlegel,, F. Zur Geschichte und Politik 1813 (11) in deel xxi van: KFSA. 
Schlegel,, F. 'Über die deutsche Kunstausstellung zu Rom' [Wiener Jahrbücher der 

Litteratur,Litteratur, 1819] in deel iv van: KFSA. 
Schlegel,, F. 'Signatur des Zeitalters' [Concordia, 1820-1823] in deel vu van: KFSA. 
Schlegel,, F. Zur Geschichte und Politik. 1821 in deel xxn van: KFSA. 
Schlegel,, F. Zur Geschichte und Politik. 1826 in deel xxn van: KFSA. 
Schlegel,, F. Philosophic des Lebens. Vierzehnte Vorlesung [1827] in deel x van: KFSA. 
Schlegel,, F. Philosophie der Geschichte. In achtzehn Vorlesungen gehalten zu Wien im 

JahreJahre 1828 in deel ix van: KFSA. 

4.. Görres 

Brieven n 

Görres,, J. von. Gesammelte Briefe. 3 delen. M. Görres en F. Binder, ed. München, 
1858-1874. . 

Görres,, J. von. Gesammelte Schriften. Politische Schriften. M. Görres, ed. Deel iv. 
München,, 1856. 

Raab,, H., ed. Joseph Görres (1776-1848). Leben und Werk im Urteil seiner Zeit (1776-
1876).1876). GS, Erganzungsband 1. Paderborn, 1985. 

Schellberg,, W., ed. Joseph von Görres' ausgewahlte Werke und Briefe. Deel 11. Kempen, 
1911. . 

Schellberg,, W., ed. Briefe von Joseph von Görres an Friedrich Cristoph Perthes (1811-
1827).1827). Keulen, 1913. 

Schellberg,, W. 'Neue Görres-Briefe' Der Gral, XIII (1918-1919) 161-171. 
Schellberg,, W., ed. Joseph Görres. Eine Auswahl aus seinen Werken und Briefen. 

MitMit  einer Einleitung, zahlreichen Bildern und Beilagen herausgegeven zum 150. 
GeburtstageGeburtstage (25. Januar 1926). Keulen, 1927. 
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Werken n 

Frühwald,, W., ed. Ausgewiihlte Werke. Joseph Görres. 2 delen. Freiburg, 1978. 
Görres,, J. von. Gesammelte Schriften. Politische Schriften. M. Görres, ed. 6 delen. 

München,, 1854-1860. 
Görres,, J. Gesammelte Schriften. 17 delen. Keulen, 1928-. 
Raab,, H. Joseph Görres. Ein Leben fiir  Freiheit und Recht. Auswahl aus seinem Werk, 

UrteileUrteile von Zeitgenossen, Einführung und Bibliographie. München, 1978. 
Schellberg,, W., ed. Joseph von Görres' ausgewiihlte Werke undBriefe. 2 delen. Kempen, 

1911. . 
Schellberg,, W„  ed. Joseph Görres. Eine Auswahl aus seinen Werken und Briefen. 

MitMit  einer Einleitung, zahlreichen Bildern und Beilagen herausgegeven zum 150. 
GeburtstageGeburtstage (25. Januar 1926). Keulen, 1927. 

Schultz,, F., ed. Charakteristiken und Kritiken von Joseph Görres aus den Jahren 1804 
undund 1805. 2 delen. Keulen, 1900 en 1902. 

Tau,, M., ed. Joseph Görres. Eine Auswahl aus seinen Schriften. Berlijn , 1931. 
Görres,, J. Der Allgemeine Frieden, ein Ideal [1798] in deel 1 van: GS. 
Görres,, J. 'Rede gehalten am i2ten Nivose vi. Jahres' [Das Rothe Blatt, 1798] in deel 1 

van:: GS. 

Görres,, J. Testament des Heiligen Römischen Reiches noch erreichtem Alter von 955 
JahrenJahren [ook als 'Rede am 18. Nivose vi. Jahres' in Das Rothe Blatt, 1798] in deel 1 
van:: GS. 

Görres,, J. 'Historische Uebersicht der merkwürdigsten politischen Ereignisse' [Das 
RotheRothe Blatt, 1798] in deel 1 van: GS. 

Görres,, J. 'Mein Glaubensbekenntnifi' [Das Rothe Blatt, 1798] in deel 1 van: GS. 
Görres,, J. 'Einige Ideen über die neueste Krisis im staatensysteme Europa's' [Der 

Rübezahl,Rübezahl, 1798] in deel 1 van: GS. 
Görres,, J. Resultate meiner Sendung noch Paris im Brumaire des achten Jahres [1800] 

inn deel 1 van: GS. 
Görres,, J. Aphorismen über die Kunst [1802] in deel 11-1 van: GS. 
Görres,).. 'Kann man die Epoche des Mittelalters schon fiir geschlossen ansehen?' 

[Aurora,[Aurora, 1804] in deel m van: GS. 
Görres,, J. 'Philosophische, poëtische und politische Revolution der Gegenwart' 

[Aurora,[Aurora, 1804] in deel in van: GS. 
Görres,, J. 'Herder' [Aurora, 1804] in deel m van: GS. 
Görres,, J. 'Mystik und Novalis' [Aurora, 1805] in deel 111 van: GS. 
Görres,, J. 'Vision der Geschichte' [Aurora, 1804] in deel m van: GS. 
Görres,, J. 'Anlëfilich Friedrich Schlegels Lessing' [Aurora, 1804] in deel m van: GS, 

104. . 
Görres,, J. 'Zur Theorie der Künste' [Aurora, 1804] in deel m van: GS, 105-109. 
Görres,, J. 'Die Geschichte des Zauberers Merlin als Spiegel des Mittelalters' [Aurora, 

1805]] in deel 111 van: GS. 
Görres,, J. Glauben und Wissen [1805] in deel m van: GS. 
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Görres,, J. Die teutschen Volksbücher [1807] in deel 111 van: GS. 
Görres,, J. 'Wachstum der Historie (Religion in der Geschichte)' [in Studiën, ed. 

C.. Daub en F. Creuzer, 1807] in deel 111 van: GS. 
Görres,, J. 'Des Dichters Krönung. Eine dramatische Idylle' [Zeitung für Einsiedler, 

1808]] in deel m van: GS, 297-304. 
Görres,, J. 'Des Knaben Wunderhorn. Alte deutsche Lieder gesammelt von L.A. v. 

Arnimm und C. Brentano. Bd. i-m.' [Heidelbergische Jahrbücher der Litteratur, 
1809-1810]] in deel iv van: GS. 

Görres,, J. 'Fall der Religion und ihre Wiedergeburt' [Vaterldndisches Museum, 1810] 
inn deel iv van: GS. 

Görres,, J. Mythengeschichte der asiatischen Welt [1810]. GS V. W. Kirfel, ed. Keulen, 
1935. . 

Görres,, J. 'Ankündigung der Bibliotheca Vaticana' [1812] in deel iv van: GS. 
Görres,, J. 'Frauendienst, oder: Geschichte und Liebe des Ritters und Sangers Ulrich 

vonn Lichtenstein [...] herausgegeben von Ludwig Tieck' [Heidelbergische Jahr-
bücherbücher der Litteratur, 1813] in deel iv van: GS. 

Görres,, J. 'Inleiding op Lohengrin, em altteutsches Gedicht, nach der Abschrift des 
VaticanischenVaticanischen Manuscriptes von Ferdinand Gloekle uitgegeven door J. Görres [1813 ] 
inn deel iv van: GS. 

Görres,, J. 'Ueber den altdeutschen Meistergesangvon Jacob Grimm' [Heidelbergische 
JahrbücherJahrbücher der Literatur, 1813] in deel iv van: GS. 

Görres,, J. 'Reynold von Montalban' [Deutsches Museum, 1813] in deel iv van: GS. 
Görres,, J. 'Hunibalds Chronik. Ein merkwürdiges Denkmal altdeutscher Sagenge-

schichte'' [Deutsches Museum, 1813] in deel iv van: GS. 
Görres,, J. RheinischerMerkur. 1. Band 1814. GS VI-VII-VIII. 2. Band 1815/16. GS IX-X-XI. 

K.. d'Ester, H.A. Munster, W. Schellberg en P. Wentzcke, ed. Keulen, 1928. 
Görres,, J. 'Der Papst Pius vn und sein Streit mit Napoleon', KM, nrs. 3 (27 januari 

1814),, 4 (29 januari 1814), 5 (30 januari 1814) en 7 (3 februari 1814). 
Görres,, J. 'Der teutsche Reichstag', RM, nr. 116 (11 september 1814). 
Görres,, J. 'Oesterreich, PreuBen und Bayern'. RM, nrs. 124 (27 september 1814), 125 (29 

septemberr 1814), 128 (5 oktober 1814), 129 (7 oktober 1814), 130 (9 oktober 1814), 
1322 {13 oktober 1814), 133 (15 oktober 1814), 138 (25 oktober 1814), 139 (27 oktober 
1814),, 140 (29 oktober 1814) en 142 (2 november 1814). 

Görres,, J. 'Der Dom von Köln'. RM, 1814, nr. 151 (20 november 1814). 
Görres,, J. 'Der Kaiser und das Reich. Ein Gesprach'. RM, nrs. 175 (8 januari 1815), 176 

(100 januari 1815), 177 (12 januari 1815), 178 (14 januari 1815), 179 (16 januari 1815), 
1800 (18 januari 1815) en 181 (20 januari 1815). 

Görres,, J. 'Die Zurücknahme der Kunst und wissenschaftlichen Werke'. RM, nr. 279 
(66 augustus 1815). 

Görres,, J. Die Uebergabe der Adresse derStadt Coblenz [1818] in deel xm van: GS. 
Görres,, J. Ueber das Verhaltnis der Rheinlande zu Preujkn [1818] in deel xm van: GS. 
Görres,, J. Teutschland und die Revolution [1819] in deel xm van: GS. 
Görres,, J. Europa und die Revolution [1821] in deel xm van: GS. 
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Görres,, J. Die heilige Allianz und die Völker, aufdem Congresse von Verona [1822] in 
deell xiii van: GS. 

Görres,, J. Bespreking van Geschichte und Beschreibung des Doms von Köln door Sulpiz 
Boisseréee [Heidelberger Jahrbücher, 1824 en 1825], licht gewijzigd opgenomen in 
DerDer Dom von Köln. 

Görres,, J. 'Katholizism, Protestantism und Rationalism' [Der Katholik, 1825] in 
deell xrv van: GS, 71-87. 

Görres,, J. 'Ueber die Worte des heiligen Augustin: Evangelio non crederem etc.' [Der 
Katholik,Katholik, 1825] in deel xiv van: GS. 

Görres,, J. Der Kurftirst Maximilian der Erste an den König Ludwig von Baiern, bei 
seinerseiner Thronbesteigung [1825; ook in Der Katholik] in deel xiv van: GS. 

Görres,, J. 'Die Kirchenverfolgung in Holland' [Der Katholik, 1826] in deel xiv van: 
GS. GS. 

Görres,, J. Lebens- und Todeskunden über J.H. Voss [1826; ook in Der Katholik] in 
deell xiv van: GS. 

Görres,, J. Der heilige Franciskus von Assisi, ein Troubadour [1826; ook in Der Katholik] 
inn deel xiv van: GS. 

Görres,, J. 'Heldenthum, -Heldengesange, -Minne unter den christlich-germanischen 
Völkernn im Mittelalter' [Eos, 1828] in deel xv van: GS. 

Görres,, J. 'Die Feudalverfassung und Hiërarchie im Mittelalter' [Eos, 1828] in deel xv 
van:: GS. 

Görres,, J. 'Ueber das Recht der Todten' [Eos, 1829] in deel xv van: GS. 
Görres,, J. Inleiding op: Heinrich Suso's, genannt Amandus, Leben und Schriften 

uitgegevenn door M. Diepenbrock [1829] in deel xv van GS, 162-230, 
Görres,, J. Ueber die Grundlage, Gliederung und Zeitenfolge der Weltgeschkhte. Drei 

Vortrage,Vortrage, gehalten an der Ludwig- Maximilians-Universitat in München [1830] in 
deell xv van: GS. 

Görres,, J. 'Achim von Arnim' [Menzels Literaturblatt, 1831] in deel xv van: GS. 
Görres,, J. Die christliche Mystik. 4 delen. Regensburg, 1836-1842. 
Görres,, J. Inleiding op Die Legende von der gnadenreichen Lebensführung und dem 

glorreichenglorreichen Martertode der h. Jungfrau und Martyrin Sankt Katharina [1838] in 
deell xv van: GS. 

Görres,, J. Athanasius [1838]. GS, xvn-i. H. Hürten, ed. Paderborn enz., 1998. 
Görres,, J. Der Dom von Köln und das Munster von Strasburg. Regensburg, 1842. 
Görres,, J. 'Menzels Literaturblatt über den Kölner Dom' [HPBLL, 1843] in deel xvi-i 

van:: GS. 

Görres,, J. 'Kirche und Staat, nach der neuesten Schrift des Erzbischofs von Cöln, 
Clemenss August Freiherrn Droste zu Vischering' [HPBLL, 1843] in deel xvi-i van: 
GS. GS. 

Görres,, J. Die drei Grund-Wurzeln des celtischen Stammes in Gallien und ihre Ein-
wanderung.wanderung. München, 1845-1846. 

Görres,, J. 'Die Aspecten an der Zeitenwende. Zum neuen Jahre 1848' [HPBLL, 1848] 
inn deel xvi-2 van: GS, 230-250. 
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Görres,, J. 'Sechs geschichtliche Vorlesungen'. HPBLL, XXVIII (1851) 383-392, 397-407, 
461-471,533-543»» 693-704 en 741-752-

5.. Pugin 

Brieven n 

[Collected[Collected Utters] Belcher, M., ed. The Collected Letters of A.W.N. Pugin. Oxford, 
2001-. . 

[Catalogue[Catalogue VA] Wedgwood, A. Catalogues of Architectural Drawings in the Victoria 
andand Albert Museum. A.W.N. Pugin and the Pugin family. Londen, 1985. 

Werken n 

Puginn senior 
Pugin,, A.C., en Rowlandson, T. The Microcosm of London. Inleidende tekst door 

Johnn Summerson. Londen en New York, 1947 [selectie van platen, oorspr. editie 
1808-1810]. . 

Pugin,, A.C., en Willson, E.J. Specimens of Gothic Architecture, selected from various 
antientantient edifices in England: consisting of plans, elevations, sections, and parts at 
large;large; calculated to exemplify the various styles, and the practical construction of this 
classclass of admired architecture, accompanied by historical and descriptive accounts. 2 
delen.. Londen, 1821 en 1825 [eerste drukvan tweede deel in 1823]. 

Pugin,, A.C., en Britton, J. Illustrations of the Public Buildings of London: With 
HistoricalHistorical and Descriptive Accounts of Each Edifice. 2 delen. Londen, 1825 en 1828. 

Pugin,, A.C., en Britton, J. Historical and descriptive essays accompanying a series 
ofof engraved specimens of the architectural antiquities of Normandy. Londen, 1833 
[eerstee druk 1827]. 

Pugin,, A.C. Gothic ornaments selected from various ancient buildings in England and 
FranceFrance exhibiting numerous specimens of every description of decorative detail, from 
thethe xith to the beginnings of xvith century. Cleveland etc., 1927 [herziene editie 
vann oorspronkelijke uitgave van 1828-1831]. 

Pugin,, A.C., en Ventouillac, L.T. Paris and its environs, displayed in a series of two 
hundredhundred picturesque views from original drawings. 2 delen. Londen, 1829 en 1831. 

Pugin,, A.C., en Willson, E.J. A series of ornamental timber gables, from existing 
examplesexamples in England and France, of the sixteenth century. Londen, 1831. 

Pugin,, A.C. Examples of Gothic Architecture; selected from various ancient edifices in 
England:England: consisting of plans, elevations, sections, and parts at large; calculated to 
exemplifyexemplify the various styles, the practical construction &c. accompanied by historical 
andand descriptive accounts. 3 delen. Londen, 1850 [eerste drukvan afzonderlijke delen 
inn 1831,1836 en 1837-1838.] 

[Pugin,, A.C] Catalogue of original drawings, books of prints, and an extensive General 
ArchitecturalArchitectural Library; with an exceedingly exceedingly fine & perfectly unique collection of basso 
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relievorelievo casts, From Rouen Cathedral & other Norman Ecclesiastical Edifices; the 
propertyproperty of the late Augustus Pugin, esq. Collected by that celebrated Artist during 
hishis Travels on the Continent, and now To be Disposed of by Auction by Mr. Wheatley. 
Londen,, 1833. 

Puginn junior 
[Pugin,, A.W.N.] Autobiography, zie: Catalogue V&A. 
[Pugin,, A.W.N.] Diaries, zie: Catalogue V&A. 
[Pugin,, A.W.N.] Catalogue of the valuable and important historical, topographical, 

antiquarian,antiquarian, and ecclesiastical library of the late eminent architect A. W. Pugin, esq., 
(Removed(Removed from his Residence at Ramsgate;) which will  be sold by auction, by messrs. 
S.S. Leigh Sotheby &John Wilkinson [1853] in: A.N.L. Munby, ed. Sale Catalogues of 
LibrariesLibraries of Eminent Persons, iv. Architects. D.J. Watkind, ed. Londen, 1972. 

Pugin,, A.W.N. Gothic furniture in the style of the 15th century. [Farnborough] 1972 
[reprintt van eerste druk, Londen, 1835]. 

Pugin,, A.W. A letter to A.W. Hakewill, architect, in answer to his Reflections on the 
stylestyle for rebuilding the houses of parliament. Salisbury, 1835. 
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Verantwoording g 

Eenn samenvatting van het eerste hoofdstuk verscheen onder de titel 'Karel de Grote. 
Dee vele gedaanten van een middeleeuws heerser' in Theoretische Geschiedenis, xxvi 
(i999)) 253-287. 

Hoofdstukk 3 is de uitwerking van een artikel, getiteld '"Nimmer vergeet ik de 
doden."" Chateaubriand en de romantische Middeleeuwen', dat werd gepubliceerd in 
Bzzlletin,Bzzlletin, xxx (2001) 79-92. 

Hoofdstukk 7 bevat de licht gewijzigde en uitgebreide tekst van een bijdrage die 
eerderr in druk werd gegeven in de Revue Beige de Philologie et d'Histoire, LXXIX 
{2001)) 421-463, onder de titel 'Faire Moyen Age. De Middeleeuwen in het literaire, 
kunstkritischee en epistolaire oeuvre van Joris-Karl Huysmans'. 

Dee epiloog is een bewerking van 'Straat van verzoening' (in Italiaanse vertaling: 
'L'assolutaa fluidita dell'essere'), opgenomen in Domus Aeterna, K. Clevis en W. Caus, 
ed.. Best, 2000. 

Mett het oog op de leesbaarheid zijn in de lopende tekst Duitse, Engelse, Franse, 
Italiaansee en Latijnse citaten, op een enkele uitzondering na, in het Nederlands 
weergegeven.. Tenzij aangegeven, zijn alle vertalingen van mijn hand. 

Illustraties Illustraties 
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11 Galerij der Veldslagen (Versailles). Musée National Versailles (uit: Gaehtgens, 
VersaillesVersailles als Nationaldenkmal, 88). 

22 Horace Vernet, Koning Filips Augustus voor de Slag bij Bouvines op 27 juli 
12144 (fragment, 1827). Musée National Versailles (uit: Gaehtgens, Versailles als 
Nationaldenkmal,Nationaldenkmal, 140-141). 

33 Gotische landhuizen, uit Andrew Jackson Downing, Cottage Residences (1841) 
(uit:: Brooks, The Gothic Revival, 200). 

44 Gotische stoofkachel door Jagger, Treadwell en Perry (1846). Old Sturbridge 
Villlage,, Sturbridge (Mass.) ace. no. 2.77.68 (uit: Netzer en Reinburg, ed. Memory 
andand the Middle Ages, 81). 

55 Snow White Castle in Disney World in Orlando (Florida), (uit: Brooks, The 
GothicGothic Revival, 409). 
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ii Gustave Courtois, Caesar aan het graf van Alexander de Grote (1878). Musée de 
Vesoul,, inv. 904.1.1 (uit: Lagloire d'Alexandrie, 298, nr. 248). 

22 Alfred Rethel, Opening van het graf van Karel de Grote door Otto m (1847). 
Raadhuis,, Aken (uit: Kramp, Krönungen, II, 752). 

33 Opening van het graf van Karel de Grote door Otto m, anoniem naar verloren 
geraaktee schildering van Wilhelm von Kaulbach, 1859 (1863). Aken, Museum Burg 
Frankenberg,, inv.nr. GK. 1360 (uit: Kramp, Krönungen, 11,854). 

44 Karel de Grote als mantelheilige (miniatuur van omstreeks 1480). Wenen, öster-
reichischee Nationalbibliothek, cod. S. nr. 12.706 (uit: Mulder-Bakker en Carasso-
Kok,, Gouden legenden, blz. xv, afb. iii). 

55 Het graf van Karel de Grote, miniatuur in Spiegel Historiael van Jacob van 
Maerlantt (fragment, omstreeks 1310-1330). Koninklijke Bibliotheek Den Haag, 
KAA xx, fol. 217 verso (uit: Janssens en Meuwese, Jacob van Maerlant, 157). 

66 Francois Flameng, Frederik Barbarossa bezoekt het graf van Karel de Grote (1876). 
Muséee des Beaux Arts, Beaune. 

77 Kroning van Karel de Grote door paus Leo m (1516-1517, kring rond Rafael). 
Stanzee van Rafaël, Vaticaanse Musea (uit: Morrissey, L'empereur a la barbe fleurie, 
afb.. 12). 

88 Egidiusmis op het reliekschrijn van Karel de Grote te Aken (tussen 1180-1215). 
Domm te Aken (uit: Saurma-Jeltsch, Karl der Grosse als vielberufene Vorfahr, 58, 
afb.. 13). 

99 Constantijn 1 overhandigt de Frygische muts aan paus Silvester 1 (omstreeks 
1246).. ss. Quattro Coronati, Rome (uit: Barberini, Isanti quattro coronati, 67). 

100 'Zo bewijst de paus eer aan de vorsten' (1545, naar een ontwerp van Luther), (uit: 
D.D. Martin Luthers Werke. Band LIV, afb. 7). 

111 Henri Paul Motte, Napoleon voor troon en kroon van Karel de Grote te Aken 
(1898).. Bezitter/bewaarplaats onbekend (uit: Kramp, Krönungen, 11, 701). 

122 Marius Richard, De trouw van Frankrijk aan de Stoei van Petrus (1887). Palazzo 
S.. Giovanni, Rome, inv.nr. 2714 (Vaticaanse Musea) (Fotografia Vaticana). 

133 Feest van de Heilige Karel de Grote, patroon der scholieren (gravure uit 1892). 
(uit:: Petit Journal Illustré, 1892). 

144 Julius Schnorr von Carolsfeld, De kroning van Karel de Grote (schets uit 1840). 
Privé-bezitt (uit: Seeliger, Julius Schnorr von Carolsfeld. Zekhnungen, 117). 

155 Hermann Wislicenus, Wederopstanding van het Duitse rijk (omstreeks 1894). 
Paltss in Goslar (uit: H.-G. Griep, Goslar Guide, 17). 

166 Frontispies Karolingische Verhalen van J.A. Alberdingk Thijm (1851). (uit: Thijm, 
KarolingischeKarolingische Verhalen). 

177 Louis Jéhotte, Ruiterstandbeeld van Karel de Grote te Luik (1860-1868). Foto Jos 
Waltmans. . 

188 Guillaume Geefs, Standbeeld van Karel de Grote in de Sint-Servaaskerk te Maas
trichtt (1845). (Foto F. Lahaye, Gemeente Archief Maastricht). 
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199 Louis Gallait, Schildering van Karel de Grote in de Senaatszaal te Brussel (om
streekss 1872-1877). (uit: Le Bailly de Tillegem, Louis Gallait [1810-1817], 219). 

200 Adolf Hitler bezichtigt de rijkssymbolen in het raadhuis van Neurenberg (foto
montage,, 1939). Neurenberger Staatsarchief, Nachlass Bühler nr. 29 (uit: Kramp, 
Krönungen,Krönungen, 11, 831). 

211 Albert Termote, Bronzen standbeeld van Karel de Grote (1959-1962). Keizer Karel-
plein,, Nijmegen (uit: Albert Termote. Overzichtstentoonstelling, Haags Gemeen
temuseumm 1963,14). 

HoofdstukHoofdstuk 2 

11 Lodovico Muratori. (uit: Muratori, Annali d'Italia, 1751, deel 1, tegenover titelpa
gina)) (Foto gemaakt door reprografie KUN, Pierre Venbrux). 

22 Jean Mabillon. Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel (uit: Trajecta, vi (1997) 
21). . 

33 Daniël van Papebroek. Prentenkabinet, PA 1816, Universiteitsbibliotheek Leuven 
(uit:: Trajecta, vi (1997) 31). 

44 Autokarikatuur van Muratori. Modena, Biblioteca Estense, Filza 1, Fase. 4 (uit: 
Sorbelli,, Lud. Ant. Muratorii Carmina, tegenover blz. 2). 

55 Gottfried Wilhelm Leibniz. Foto UBG (uit: Bor, De verbeelding van het denken, 

253)--
66 Een Langobard en Heruliër volgens de Weense arts Wolfgang Lazius. Lazius, De 

gentiumgentium aliquot migrationibus (uit: Haskell, History and its images, 171, afb. 119). 
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11 Hubert Robert, Schending van de grafkelders in Saint-Denis (1793). Musée Car-
navalet,, Parijs (uit: Poulot, Musée, nation, patrimoine, afb. 10). 

22 Pierre Joseph La Fontaine, Alexandre Lenoir verzet zich tegen de verwoesting 
vann de koningsgraven in Saint-Denis (omstreeks 1793). Parijs, Musée Carnavalet, 
inv.nr.. D 3837 (uit: Kramp, Krönungen, 11,712). 

33 Anne-Louis Girodet, Chateaubriand mediterend voor de ruïnes te Rome (1811). 
Saint-Malo,, Musée d'Histoire et du Pays Malouin. Foto Michel Dupuis (uit: 
Tollebeek,, De Illusionisten, 31). 

44 Henry Scheffer, Portret van Augustin Thierry (1839). Particuliere verzameling. 
Fotoo Reunion des Musées Nationaux, Bulloz (uit: Tollebeek, De Illusionisten, 51). 
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11 Caspar David Friedrich, Graf van Ulrich von Hutten (1823-1824). Weimar, Staat-
lichee Kunstsammlungen (uit: Börsch-Supan, Caspar David Friedrich, 390). 

22 Friedrich Schlegel, schets van Ludwig Schnorr von Carolsfeld (1821). Wenen, 
Historischess Museum (uit: Kritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe, vm-i, voorin). 
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33 Joseph Görres, schilderij van Joseph Settegast (1838). (uit: Theuerkauf, Stadtbi-
bliothekbliothek Koblenz, voorzijde). 

44 Dom van Keulen in 1798. Stadtmuseum Keulen (uit: Brooks, Gothic Revival, 262). 
55 Görres op glasschildering in de dom van Keulen, (uit: Borger, Der Kölner Dom, 

329). . 
66 Görres in zijn studeerkamer, tekening van Kaulbach (omstr. 1840). Bezitter 

onbekendd (uit: GS, XV, tegenover 448). 
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11 Crystal Palace. Dickinson's Comprehensive Pictures of the Great Exhibition of 1851 
(uit:: Auerbach, The Great Exhibition of 1851,52). 

22 Het Middeleeuwse Hof. Litho van L. Haghe in Dickinson, Views of the Great 
ExhibitionExhibition (uit: Atterbury en Wainwright, Pugin, 241). 

33 Het Middeleeuwse Hof. The Illustrated Exhibitor, 1851 (uit: Atterbury, A. W.N. Pu-
gin,gin, 171). 

44 Collectie van Myers op het Middeleeuwse Hof. Litho van L. Haghe (Myers Family 
Trust)) (uit: Atterbury en Wainwright, Pugin, 239). 

55 Decorated English volgens Thomas Rickman. Thomas Rickman, An Attempt to 
DiscriminateDiscriminate the Styles of Architecture in England, 1835, plaat vin (uit: Brooks, The 
GothicGothic Revival, 136). 

66 Foto van Pugin junior naar een daguerreotype van omstreeks 1840. Privé-collectie 
(uit:: Atterbury en Wainwright, Pugin, tegenover 1). 

77 Saint Marie's Grange, aquarel uit omstreeks 1835. Privé-collectie (uit: Atterbury 
enn Wainwright, Pugin, 44). 

88 Koninklijke troon in House of Lords, (uit: Atterbury en Wainwright, Pugin, 117). 
99 Pugin, Een katholieke stad in 1440. Dezelfde stad in 1840. Pugin, Contrasts. 
100 Pugin, Moderne en oude inrichtingen voor de armen. Pugin, Contrasts. 
111 John Rouse Bloxam (omstreeks 1865). Magdalen College, Oxford (uit: Atterbury, 

A.W.N.A.W.N. Pugin, 48). 
122 Bisschop Thomas Walsh, met door Pugin ontworpen gewaad en mijter, naar John 

Rogerss Herbert. Oscott College (uit: Atterbury, A.W.N. Pugin, 50). 
133 Pugin, Weggewerkte luchtbogen van St. Paul's (rechts) (uit:Pugin, True Principles, 

5). . 
144 Pugin, Gotische kerk geprojecteerd in classicistische 'vergaderzaal', (uit: Pugin, 

PresentPresent State, na blz. 110). 
155 Pugin, St. Marie's, Uttoxeter. (uit: Orthodox Journal, 20 juli 1839). 
166 Saint Giles, Cheadle. (uit: Atterbury en Wainwright, Pugin, 62). 
177 Frontispies van Pugins An Apology for The Revival of Christian Architecture. 
188 Pugin, Koorhek in de oude Sint-Pieter te Rome, (uit: Pugin, A Treatise on Chancel 

ScreensScreens and Rood Lofts, niet gepagineerd) 
199 Anonieme staalgravure bij Thijms gedicht 'Vervallen Christentempels'. Almanak 

voorvoor het Schone en Goede, 1853 (uit: Hubar, Arbeid & Bezieling, 73). 
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200 Jozef Alberdingk Thijm. KDC, Nijmegen (uit: Van der Plas, Vader Thijm, katern 
naa blz. 246). 
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11 Arij Prins (omstreeks 1884). Nederlands Letterkundig Museum en Documenta
tiecentrum,, Den Haag. Foto: Hein de Bouter (uit: Prick, De briefwisseling tussen 
ArijArij  Prins en Lodewijk van Deyssel, 15). 

22 'Het goddelijk kadaver', fragment uit Kruisiging door Matthias Grünewald (om
streekss 1525). Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle (uit: Testori, Grünewald, afb. lxii). 

33 Félicien Rops, Le Calvaire (1882). Collectie Rops de la Demi-Lune, Musée Pro
vinciall Félicien Rops, Namen (uit: catalogus Rops et la Modemité, 104). 

44 Cel van Huysmans in de abdij van Igny (omstreeks 1895). (uit: Cogny, ed. En 
Route-,Route-, 404). 

55 Fra Angelico, De kroning van de H. Maagd (omstreeks 1430-1435). Louvre, Parijs 
(uit:: VOpera completa dell'Angelico, E. Morante, pi. xi). 

66 Huysmans te Lourdes (1903). (uit: Robbers, 'Charles-Marie-Georges', Elsevier's 
GeïllustreerdGeïllustreerd Maandschrift, 1908,39). 

77 Bartolomeo Veneto, Jonge vrouw in de gedaante van de godin Flora (omstreeks 
1520).. Stadelsches Kunstinstitut, Frankfurt an Main. 

88 Meester van 'Flémalle', Madonna met Kind (omstreeks 1430). Stadelsches Kunst
institut,, Frankfurt am Main. 

Epiloog Epiloog 

11 Jean Paul Laurens, Paus Formosus en Stefanus vi (1870). Musée des Beaux-Arts, 
Nantess (uit: R. Hoozee e.a., ed. Mise-en-scène. Keizer Karel en de verbeelding van 
dede negentiende eeuw, Gent, 1999, 249). 

22 Pugin, Het einde, (uit: Pugin, Glossary of ecclesiastical ornament, niet gepagineerd) 
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Dantee Alighieri, 63, 66, 67,141,191,198, 

209,210,, 240,367,384 

David,, J.-L., 75 

Dee Gasperi, A., 115 

Degas,, E., 338,339,348 

Delacroix,, E., 337 

Denina,, C , 172 

Denis,, M., 5140142 

Derkinderen,, A.J., 364 

Descartes,, R., 130,143,176,177 

Destrée,, J., 341, 5110103 

Deyssel,, L. van, 100,343,347,354,362, 

364,374,505118,, 507151,5111109 

Diderot,, D., 213 

Didron,, A.N., 201, 264, 269,302,319, 

320,324,325,330,482088,, 4920241, 

4950288,, 4990358,5000380, 

5020421 1 

Diepen,, A.E, 101,102 

Diepenbrock,, A., 340,343,364,394, 

506038 8 

Diestt Lorgion, E.J., 4310246 

Digby,, K.H., 282, 283 

Dilthey,, W., 523069 

Diocletianus,, Romeins keizer, 130,191 

Disraeli,, B., 282 

Dodsworth,, R., 4870151 

Döllinger,, J.J.I., 240,272 

Donatello,, 140 

Doorman,, M , 418040 

Downing,, A.J., 23 

Dreyfus,, A., 363,369-370,373 

Drieuu la Rochelle, R, 204 

Drostee zu Visschering, CA. , 240 

Drummond,, H., 4930263 

Drumont,, E., 370 

Droysen,, J.G., 51902 
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DuCange,, Ch. DuFresne, 123,126,282, 

299,340 0 
Duchesne,, A., 258 
Duez,, E., 338 
Dugdale,, W., 281,487/1151 
Duinkerken,, A. van, 366 
Dulac,, Ch.-M., 358,373,5190233 
Duller ,, E., 416/125 
Dumass père, A., 49 
Dumbarr  sr., G., 521/136 
Dunselman,, J., 519/1231 
Durand,, J.N.L., 270 
Duranduss van Mende, 286, 299,325, 

358,362,4890197»» 502/1421 
Duranti ,, J.E., 299 
Duranty ,, L., 336,505/117 
Durlet ,, R, 304,305 
Dürer ,, A., 375 
Durkheim ,, E., 85 
Dutton,, P.E., 63 

Eckhart ,, J.G., 448/1157 
Eco,, U., 204,394,395 
Eduardd de Belijder, koning van 

Engeland,, 419063 
Eduardd 1, koningvan Engeland, 301 
Eduardd 11, koning van Engeland, 302 
Eduardd vi , koning van Engeland, 277 
Eeden,, RW. van, 365,511/1109 
Egidius,, 64, 65 
Einhard,, 85,102,385 
Ekkehardd van Aura, 421/192 
Elegabalus,, Romeins keizer, 404 
Elia,, profeet, 441/158 
Emmius,, U., 61,387 
Engel,, W., 108 
Ennodius,, 162 
Epperlein,, S., 114 
Erens,, R, 366,5180225 
Ernstt  Augustus, keurvorst van 

Hannover,, 446/1123,446/1124 
Essex,, J., 265 
Estienne,, H., 385 

Eusebius,, 138 

Evelyn,, J., 260,479/147,479/149 
Everts,, W., 100 

Eyck,, J. van, 215,245,338 

Faber,, RW., 284,306,307,309 
Fabretti ,, R., 127,130,135 
Falco,, G., 115 
Farnese,, G., 375 
Fauchet,, C., 385 
Feber,, L.J.M., 365 
Feith,, R., 387 
Ferrari,, F.B., 434/18 
Ferret,, G.-E., 511/1109,511/1110 
Ferry,, J., 361 
Fesch,, Joseph, kardinaal, 75 
Fichte,, J.G., 211 
Fichtenau,, H., 116 
Ficker,, J., 92,107 
Filipss Augustus, koning van Frankrijk, 

17-19)) 52.62,411/14 
Filipss in de Stoute, koning van 

Frankrijk,, 59 
Firmus,, bisschop van Caesarea, 129 
Flaciuss Illyricus, 68,71 
Flaubert,, G„ 291,343,351,353 
Flémalle,, Meester van, 375,519/1246 
Floriss v, graaf van Holland, 54,98 
Foligno,, A. de, 356 
Fontana,, C., 311 
Fontanes,, L. markies van, 183 
Fontanini,, G., 132,146-148,156,160, 

168,, 440/146,442/168,445/1102, 
451/1206 6 

Forbin,, graaf van, 18 
Formosus,, paus, 402-404,407 
Foster,, G., 236 
Foxe,, J., 281 
Fraa Angelico, 308,349,358,359 
Fraa Bartolomeo, 215,245 
Francescoo 11 d'Este, 144,446/1120 
Francescoo 111 d'Este, 446/1120 
Franciscuss van Assisi, 239,240,343 
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Frank,, W., 108 

Franss 1, koningvan Frankrijk, 59,60, 

198 8 

Freculf,, bisschop van Lisieux, 

427/1203 3 

Frederikk 1 Barbarossa, keizer, 48, 57,58, 

62,68,, 90, 92,93,243,420/168 

Frederikk 11, keizer, 58,59,90, 214,222, 

243 3 
Frederikk Augustus, keurvorst van 

Saksen,, 161, 454/1249 

Frederikk Christiaan, keurvorst van 

Saksen,, 454/1249 

Frederikk Willem iv, koning van 

Pruisen,, 236, 295 

Freising,, O., 383 

Friedrich,, C.D., 205, 206 

Froude,, H., 284,287 

Froude,, J.A., 287,489/1202 

Fruin,, R., 334 

Fulco,, 149 

Fuller,, Th., 281 

Fumaroli,, M., 191 

Fustell de Coulanges, N.D., 83 

Gadamer,, H.-G., 383,395,397 

Gagliardi,, R, 455/1262 

Galbertt van Brugge, 58 

Galilei,, G., 143,148,158 

Gallait,, L., 105 

Ganshof,, F.L., 116 

Gatterer,, J.C. von, 208,388,522039 

Gattola,, E., 4510213 

Gauguin,, P., 338 

Gaulle,, Ch. de, 117 

Gaume,, J.-J., 374 

Gautier,, L., 89, 204,374 

Geefs,, G., 105 

Geiger,, N., 428/1210 

Gentry,, Fr., 394 

Gentz,, F., 243 

Georgee i, koning van Groot-

Brittannië,, 168 

Georgee iv, koning van Groot-

Brittannië,, 267 

Gérard,, P.-A.-R, 104 

Gerbert,, M., 299,386 

Gerbertt van Aurillac (Silvester 11), 405 

Geremek,, B.» 118 

Gerente,, H., 302 

Germain,, M., 125,127 

Gezelle,, G., 319 

Gherardi,, P.E., 149,157,162,435"i5> 

4591345 5 
Giannone,, P., 156, 451/1210 
Gibbon,, E., 74,75,172,174,179,197, 263, 

458/1313 3 
Gielemans,, J., 53 

Gilless de Rais, 29,342,346,347,367,374 

Gilmorr Jr., R., 411/117 

Gimma,, G., 436/125 

Ginanni,, P.P., 457/1309 

Ginguené,, L., 196 

Giorgio,, D., 299 

Giotto,, 384 

Gisela,, zus van Karel de Grote, 63 

Gladstone,, W., 250 

Glasius,, B., 431/1246,521/117 

Gloeckle,, F., 472/1112 

Gmür,, J., 417/130 

Godfriedd van Bouillon, 105 

Goethe,, J.W. von, 210,216,236,245, 

467/137,473/1120,473/1122 2 

Goldast,, M., 154 

Golightly,, C.P., 284 

Goncourt,, E. de, 338, 508/166 

Gori,, A.F., 454/1241 

Görich,, K., 44 

Göring,, H., 109 

Görres,, J.J. von, 12, 35~37> 46, 76, 90, 97. 

121,160,, 204-247, 296,318,329-331. 

349.359,367,368,, 389-391,493"26o, 

500/1372,510/185 5 

Gorze,, J. de, 361 

Gossman,, L., 32 

Gourmont,, R. de, 340,346,347,366 
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Graevius,, J.G., 154 

Graham,, J.G., 272 

Granville,, Earl, 250,255,257 

Graus,, Fr., 32 

Gravina,, B., 4520217 

Gregoriuss de Grote, paus, 126,128,131, 

136,296,4830105 5 

Gregoriuss HI , paus, 4980339 

Gregoriuss vu , paus, 243, 271 

Gregoriuss ix, paus, 243 

Griffiths,, Th., 4830105 

Grillott de Givry, E.A., 370, 5180225 

Grimm,, J., 90,219,234,4720100 

Grimm,, W., 90,218,219,234 

Groddeck,, G., 436020 

Groenn van Prinsterer, G., 520014 

Groot,, H. de, 4490365 

Grose,, E, 386 

Grosse,, L., 317, 499*1365 

Grundmann,, H., 111 

Grünewald,, M., 215,344,346,349,358, 

366,368,, 374, 508059 

Guaita,, S. de, 509072 

Guéranger,, P., 307,325,356,362,394> 

4960318 8 

Guicciardini,, E, 61 

Guizot,, F., 19,461030 

Gwilt,, J., 266 

Hackmann,, F.A., 145 

Hadrianuss I, paus, 71 

Haecke,, L. van, 347,509075 

Hakewill,, A.W., 268, 270 

Halbwachs,, M„ 523070 

HalU. ,23 3 

Hallam,, H., 283 

Halphen,, L., 84 

Hals,, E, 338 

Hampe,, K., 107,111 

Hannon,, Th., 338,505017 

Hanquet,, K., 84 

Hardman,, J., 252,253,255-257,269, 272, 

316,317,477«io o 

Hare,, J., 22 

Hasselt,, A. van, 102 

Hawkins,, J., 386 

Haydn,, F.J., 307,309 

Hazard,, P., 138 

Heda,, W., 419055 

Hegel,, G.W.E, 79.321,334» 4760156 

Heine,, H., 207,217,218,232,239-241, 

243 3 
Heito,, monnik in Reichenau, 63, 

422097 7 

Hellemons,, W., 327 

Hello,, E., 204,5140142 

Hendrikk 11, keizer, 419063,420070 

Hendrikk iv, keizer, 243 

Hendrikk vu, keizer, 131 

Hendrikk 11, koning van Engeland, 57 

Hendrikk vm , koning van Engeland, 

268,, 277,385,4830112 

Hennique,, L., 343 

Henskens,, G., 126 

Herbert,, G., 288,4950300 

Herder,, J.G., 86,209,214,231 

Herodotus,, 138 

Herwerden,, C.H. van, 4310246 

Hessen-Rheinfels,, E., 4250154 

Heukelum,, G.W. van, 327 

Heumann,, C., 71 

Heussen,, H.F. van, 281 

Heyne,, C.G., 208 

Hieronymus,, kerkvader, 49,191 

Himmler,, H., 109,110 

Hincmarr van Reims, 70,72 

Hitler,, A., 109,111,112 

Hofdijk,, W.J., 87,4270192,4270193 

Hollar,, W., 4830112 

Homerus,, 142,4450104,466027 

Honoriuss van Autun, 358 

Hoogstraten,, B. van, 5110109,5160183 

Hoppe,, W„ 4320281 

Horsford,, E., 26 

Hotman,, E, 385,386 

Hove,, G.J.B, van, 89 
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Hoynckk van Papendrecht, C.P., 387 

Hubbard,, E. 'Fra', 23 

Hübsch,, H., 5020412 

Huet,, P. D., 175 

Hugoo Capet, koning van Frankrijk, 51, 

52,58,198 8 

Hugo,, abt in Farfa, 415015 

Hugoo van Fleury, 51 

Hugoo van Sint-Victor, 360 

Hugo,, V., 48,49, 201,352,357» 358» 

513H137 7 

Huizinga,, J., 343,399,507049 

Huil,, E., 291 

Humboldt,, W. von, 218 

Hume,, D., 282 

Hundrieser,, E., 4280210 

Hurd,, R., 260 

Hutten,, U. von, 205 

Huydecoper,, B., 387 

Huysmans,, J.-K., 12, 26,35-37,65,121, 

204,, 215, 262,284, 291,331, 333-378, 

390,, 391, 393,395, 4911230,4920237 
Hymans,, L., 104 

Imhof,, J.W., 439044,4460126 

Innocentiuss m, paus, 4220105 

Irene,, Byzantijns keizerin, 70,74 

Isabellaa van Henegouwen, 52 

Israel,, J., 171 

Israels,, I., 338 

Jacobuss de Meerdere, 58,62 

Jacobuss 1, koning van Engeland, 

4460124 4 

Jann zonder Land, koning van 

Engeland,, 259 

Jann 1, hertog van Brabant, 52 

Janninck,, C , 144,442059,443070 

Jarves,, J.J., 412017 

Jaufi,, H.R., 209 

Jeannee d'Arc, 346 

Jefferson,, Th., 20, 22,26 

Jéhotte,, L., 102,103 

Jetses,, C , 89 

Johann Frederik, hertog van Brunswijk, 

144,4460123 3 

Johanness de Cermenate, 131 

Johanness de Doper, 127,304 

Johnson,, Ph., 26 

Joinville,, Jean, 282 

Jolles,, A., 343,5110109 

Jonckbloet,, W.J.A., 95,319,4280215 

Jonker,, E., 33 

Jordaens,, J., 338 

Jordanes,, 158,199 

Josephinee de Beauharnais, 49,75,76 

Jozeff van Arimatea, 296 

Jozeff 1, keizer, 146 

Julianuss de Afvallige, Romeins keizer, 

129 9 

Kampinga,, H., 523072 

Kalf,, J., 5110109 

Kant,, I., 79, 220,221,228 

Karell de Grote, keizer, 12,16,34-36,39, 

41-120,146,153,156,164,167,169, , 

188,189,195,202,214,224,240,241, , 

243,, 245,321,326,330,381-385,393, 

406,407,5030432 2 

Karell 11 de Kale, keizer, 4270203 

Karell iv, keizer, 58,60 

Karell v, keizer, 48,60,87, 88, 98,224 

Karell v, koning van Frankrijk, 58, 76 

Karell x, koning van Frankrijk, 19 

Karell 1, koning van Engeland, 461023, 

462040 0 

Karell de Stoute, 317 

Karell Augustus, hertog van Saksen-

Weimar,, 46501 

Kate,, J.M.H, ten, 87 

Kaulbach,, W. von, 46,47,90,105, 

4280205 5 

Kernkamp,, G.W., 520014 

King,, Th.H., 316,317,325 

Kist,, N.C., 5010392 

Kloos,, W., 505018 
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Kluit ,, A„  387,522037 
Knut ,, koning van Denemarken, 419063 
Koenraadd 11, keizer, 420070 
Köhn,, R., 393 

Kok,, J., 4271194 
Körner ,, C.G., 209 
Kotzebue,, A. von, 95 
Kramm ,, C , 5010392 
Kreuser,, J., 325 

Krieck ,, E., 108 
Kruize ,, C., 505014 
Kuhn,, Th.S., 417040 
Kühnel,, J., 394 
Kurth ,, G., 84 

Lacordaire,, J.-B.H., 272, 284,352, 
5191236 6 

Laa Curne de Sainte-Palaye, J.-B., 123, 

125,126»» 170> 179» 196, 207, 211,386, 
521«24 4 

Laa Fayette, M.J.P., markies van, 72 
Lafitte ,, L., 480061 
Lamennais,, H.RR. de, 81, 284 
Lami ,, G., 4580326 
Laa Mothe le Vayer, F. de, 174 
Landsberg,, RL., 27,28 
Langley,, B., 260 
Langlois,, Ch.-V, 334 
Langlois,, E.H., 4870156 
Lans,, J.R. van der, 101,365 
Lapp van Waveren, G., 386 
Lapidoth ,, F., 343 
Laprade,, V. de, 374 
Lassus,, J.-B.A., 324 
Laugier,, M.-A. , 4920236 
Laurens,, J.-R, 506028 
Lazius,, W„  153 

Lee Brun Desmarettes, J.-B., 299,310 
Leclair ,, L., 5180220 
Lee Clerc, J., 4470136 
Ledoux,, C.-N., 4920236 
Leek,, H. van der, 367 
Lefèvre-Dacier,, A., 4450104 

Lee Goff, J., 52 
Lee Grand d'Aussy, P.-J.-B., 386 
Leibniz,, G.W., 77,78,127,128,138,144, 

145»» 149-151» 155» 175.177» 178 
Leiff  Eriksson, 26 
Lemene,, F. de, 141,4440100 
Lenglett  Dufresnoy, N., 333 
Lennep,, D.J. van, 4280215 
Lennep,, J. van, 319,320 
Lenoir ,, A., 76,184, 214,264 
Lenz,, D„  355 
Leoo in, paus, 60,69,91,4970335 
LeoLeo x, paus, 60 
LeoLeo xii , paus, 194 
LeoLeo xiii , paus, 84,361 
Leonardoo da Vinci , 140 
Leopoldd 1, koning van België, 250 
Lee Roy, J., 281 
Lee Tellier, Ch.-M., 126 
Leven,, G., 368 

Levesquee de La Ravallière, 386 
Leyser,, P., 387 
Lidwin aa van Schiedam, 368,369 
Lingard ,, J., 282,288,306 
Lipsius,, J., 130,419050 
Liutgard ,, echtgenote van Karel de 

Grote,, 63 
Locke,, J., 459"337 
Lodewijkk  de Vrome, keizer, 63,81,100, 

146 6 
Lodewijkk  de Duitser, Oostfrankisch 

koning,, 60 
Lodewijkk  1, koning van Beieren, 90,91, 

236,, 240, 4i7«32.47i«85 
Lodewijkk  11, koning van Beieren, 95 
Lodewijkk  vi de Dikke, koning van 

Frankrijk ,, 58 
Lodewijkk  vu, koning van Frankrijk , 

419163 3 
Lodewijkk  vin , koning van Frankrijk , 

52 2 
Lodewijkk  ix de Heilige, koning van 

Frankrijk ,, 52, 58,59,83 
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Lodewijkk xi, koning van Frankrijk, 61, 

463171 1 
Lodewijkk xm, koning van Frankrijk, 13 

Lodewijkk xiv, koning van Frankrijk, 

126,167,196,4560282 2 
Lodewijkk xvi, koning van Frankrijk, 

72.73.183 3 

Lodewijkk xvm, koningvan Frankrijk, 

183 3 
Lodewijkk Filips, koning van Frankrijk, 

15,, 17, 19, 29, 33, 411«2 

Long,, I. Le, 387 
Loon,, G. van, 281, 387,521035 

Loon,, P. van, 89 

Lorrain,, J., 353 

Los,, F.J., 111 

Löscher,, E., 388 

Loudon,, J.C., 412019 

Lulofs,, B.H., 4280215 

Luther,, M., 67,68, 93,95,107,109,383 

Mabillon,, J., 86,119,125-128,130-132, 

134-136,139,144,145»» 150, i53i 179» 

184,, 282,382, 387 

Macaulay,, Th.B., 283 

Macé,, J., 361 

Machiavelli,, N., 67,115 

Maerlant,, Jacob van, 54,61 

Maeterlinck,, M., 506041 

Mafïei,, S., 127,128,130,148,155,159, 

162,170,, 435"i5,459«345 
Maggi,, C.M., 141, 4440100 

Magliabechi,, A., 127,128,130-132,134, 

135»» 145 
Maillat,, H., 347 
Maistre,, J. de, 81,195, 226,363,366,368, 

369,391 1 
Malaspinaa di Santa Margherita, G., 

454"253>> 454M254 

Male,, E., 358 

Mallarmé,, S., 348 

Malou,, J.-B., 317 

Manders,, J., 364 

Manenn Adriaansz, J. van, 520017 

Mann,, G., 316,471085 

Mann,, Th., 26, 27, 29 

Manners,, J., 283 

Manzoni,, A., 4600348 

Marchesini,, C , 4460123 

Marcuss Aurelius, Romeins keizer, 103 

Mariaa Josepha, echtgenote van 

Frederikk Augustus, 161 

Mariaa Theresia, keizerin, 148 

Mariee de France, 85 

Marie-Antoinette,, koningin van 

Frankrijk,, 183 

Marino,, G., 140 

Marinus,, bisschop van Caere, 404 

Marmi,, A.F., 440047, 44971158 

Marmitta,, 5097180 

Marquard,, O., 399 

Marre,, A., 5110104 

Marsigli,, A.F., 439«35 

Martène,, E., 299 

Marx,, K., 113 

Masaccio,, 140 

Mascardi,, A., 4450116 

Massignon,, L., 367 

Matthaeus,, A., 387,521036 

Maupassant,, G. de, 349,352 

Maximiliaann 1, hertog van Beieren, 240 

Mayer,, Th., 107 

Mazzucchelli,, G.M., 437029 

McCarthy,, J.J., 4940279 

Meibom,, E., 154 

Meissonier,, E., 349 

Melanchthon,, Ph., 383 

Memling,, H., 215,245,338,349 

Mencke,, F.O., 439038 

Mencke,, J.B., 439038 

Mencke,, O., 439038 

Mengs,, A.R., 218 

Mercier,, D., 392 

Mertens,, F., 217 

Metternich,, K.W.L. von, 218, 469083 

Meyer,, K.F., 417028 
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Mezzabarba,, E, 127,443074 

Mezzabarba,, G.A., 443074,443081 

Micheau,, E., 353,5120122 

Michelangeloo Buonarotti, 140,255 

Michelet,, ƒ., 81,184,192.201,334» 342, 

343,360,375,475«i52 2 

Mieris,, E van, 387 

Mignet,, E, 194 

Milizia,, E, 4920236 

Millais,, J.E., 286 

MUner,, J., 260,263,265, 278,281,283, 

288,480059 9 

Miltenburg,, A.P.J., 32 

Mine,, A., 28 

Minstreell van Reims, 18 

Minton,, H., 252,253,255,257,269,272, 

477010 0 

Mirabeau,, H.G.V. de, 72 

Moeller,, H., 352 

Möhler,, J.A., 241 

Moléon,, zie Le Brun, 

Moller,, G., 265 

Montagioli,, C., 437028 

Montaigne,, M. de, 187 

Montalembert,, Ch.R. de, 272,275,281, 

284,307»» 316,325» 352,374» 474"i4i> 
4890201,4920235,4950288,, 5030441 

Montanus,, A., 385 

Montesquieu,, 73,125,174,179,192 

Montfaucon,, B. de, 128,129,131,136, 

144,147,157,282,385,4510206 6 

Montlosier,, ED.R. de, 76 

Moreau,, G., 351,366 

Morris,, W., 298,4930265 

Motte,, H.P., 75 

Mozart,, W.A., 307,309 

Mozes,, 98 

Mugnier,, A., 352 

Mulder,, W.J.M., 101-102 

Muller,, A., 218,225,239 

Muller,, J. von, 207,225,390 

Muller,, U., 32,394 

Müller-Mertens,, E., 114 

Muratori,, A., 438030 

Muratori,, E, 144 

Muratori,, L.A., 12,35~37» 121,123-179» 

203,, 209, 244,315,331, 333,384, 387» 

391»» 393» 479"48, 494"272,4980347 

Muselli,, G.F., 4540248 

Myers,, G., 252-254,256,257,269, 

477010 0 

Napoleonn 1 Bonaparte, 49» 75» 76, 98, 

183,223,229,230,236,237,245 5 

Napoleonn in, 82 

Nash,, J., 262 

Naumann,, H., 111 

Nazzari,, E, 435010 

Neale,, J.M., 286,299,325 

Neri,, Filippo, 307 

Nero,, Romeins keizer, 221 

Nestorius,, 173 

Netscher,, E, 504011 

Newman,, J.H., 283-285,289,295,297, 

306,307,309,4860140,4960311 1 

Newton,, I., 176 

Nicetass Choniates, 138 

Niemöller,, M., 116 

Nietzsche,, E, 115,398,399,5170206 

Nijpels,, D.H., 105 

Nodier,, Ch., 264 

Nora,, P., 33 

Noris,, E., 435«i3 

Notkerr van Sankt Gallen, 85,87 

Novalis,, 78,79,210-214,221,237,245, 

389 9 

Nuijens,, A.J., 366 

Nuyens,, W.J.F., 100,4880163 

Odilo,, hertog van Beieren, 29 

Odoaker,, 162 

Oexle,, O.G., 392 

Ongarello,, G., 4520217 

Orsi,, G.G., 443078, 4450102 

Osmond,, W., 4830102 

Ottoo 1, keizer, 383,440047 
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Ottoo in, keizer, 41-50,54,57,76, 90, 

118,156,163,173,189,, 243,405-407» 

4250154,, 4511215 

Ottoo iv, keizer, 18, 58 

Otto,, graaf van Lomello, 41, 43 

Overbeck,, E, 217,292,390,4860140 

Ozanam,, E, 204 

Palgrave,, E, 4920236 

Palladio,, A., 260,263,270, 411016 
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Summary y 

Thee Longing for the Middle Ages 
Thee Representation of a Historical Passion 

Forr centuries many felt an intense longing for the Middle Ages. Poets tried to revive 
thee spirit of the era, people looked for the origins of their nation in the medieval past, 
andd gradually the landscape filled with Gothic Revival manorr houses and railways. 
Thee longing for the Middle Ages changed the face of the world. At the same time, the 
medievall facades of the railway stations hid modern interiors: the past, it was clear, 
wass inextricably linked to the present. 

Thiss book tries to find an answer to the question how aspects of the medieval past 
weree recalled, and what the reasons were behind them. Studying the representation 
off the Middle Ages, therefore, is always done from a dual perspective. On the one 
hand,, the book examines how aspects of medieval history were evoked in the past. 
Onn the other, this interest is described and analysed in the light of the time when 
thosee evocations came into being. 

Medievalismm developed into one of the authoritative movements in Western his
toricall consciousness. It could thus fiise with such divergent and sometimes opposite 
phenomenaa as, for instance, Romanticism, Decadence, Protestantism, nationalism, 
positivism,, Catholicism, liberalism or socialism. Medievalism is a complex phenom
enon,, which, however, deserves to be studied and understood in its own right, not 
merelyy as an epiphenomenon of other movements. Indeed, it is by studying the 
representationss of the Middle Ages that new connections can be revealed. 

Givingg shape to the past is by no means the work of historiographers only. Think
ers,, writers, poets, painters, architects, social theorists and others, too, shape the past. 
Thatt is why they will all be given ample scope to speak in this study. Concepts such 
ass 'historical memory' and 'historical consciousness' are hard to make operational 
andd for that reason preference here has been given to the concept of 'historical 
culture'' Historical culture is the practical articulation of historical consciousness in 
aa particular period of history. Expressions of historical culture include literature, 
historiography,, the visual arts, and political theory. Another central concept in this 
studyy of medievalism is the concept of 'appropriation'. Unlike the traditional term 
'reception',, which rather suggests a passive undergoing, appropriation suggests the 
processs of giving new meaning to concepts passed on by others. 
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Inn the introduction to this book, three examples illustrate to what extent the Middle 
Agess dominated historical consciousness in Europe and the United States of America. 
Thee first example shows how the French citizen-king Louis Philippe tried to control 
thee 'feudal' medieval past in his new museum at Versailles. The second example 
shedss light on the citizens of the United States creating a medieval past of their own. 
Thee last example concerns German, Russian, and French social and human scientists 
makingg a case for the New Middle Ages. 

TheThe Longing for the Middle Ages has the form of a triptych. The left panel shows 
aa medieval figure: Charlemagne. After his death, the great emperor lived on in the 
collectivee memory of many Europeans. In the course of the centuries, however, he 
wass revived in different ways again and again. The first chapter of this study, The 
RepresentationRepresentation of a Medieval Emperor, examines in a diachronic way how and why 
individualss and groups, from the Early Middle Ages up to our time, always created 
theirr own Charlemagne. Individuals and groups including emperors and popes, 
Protestantss and Catholics, liberals and conservatives, militarists and peacemakers, 
nationalistss and 'Euro-nationalists' appealed to the medieval ruler. The cultural 
debatee about Charlemagne took place especially on the interface between historiog
raphy,, painting, political philosophy, and literature. An attempt has been made to 
linkk together these manifestations of historical culture and then bring to light various 
contextss or paradigms. 

Somee of those paradigms were granted long lives. For instance, from as early as 
thee 12th century up to the present, many referred to Charlemagne as the patron of 
sciencee and education. At the same time new meaning was given to the theme all the 
time.. Some respectable universities, including those in Bologna and Paris, tightened 
thee bonds with the medieval emperor in order to add to their independence and 
prestige.. The 17th century antiquarian Benedictine Jean Mabillon tried to justify 
academicc learning in the monasteries with an appeal to Charlemagne. Indeed, a long 
timee after World War 11, French pupils were still celebrating their fête de Charlemagne, 
sincee the emperor was consideredd patron of the national educational system. Other 
paradigms,, however, were more short-lived. The paradigm dealing with the proper 
relationshipp between liege and vassal, as portrayed in the medieval Carolingian 
romancess (gestes de Charlemagne), seemed only relevant in the heyday of the Middle 
Ages. . 

Sometimess a great number of groups were involved in a paradigm. When securing 
theirr privileges, for instance, many peoples, cities, dioceses, chapters, churches, and 
monasteries,, appealed to the emperor. However, the debate about Charlemagne's 
contributionn to the process of the class struggle, yet another paradigm, remained 
largelyy restricted to Marxist historians. In addition, various paradigms showed a great 
wealthh and diversity of expressions of historical culture. Within the context of cultural 
nationalism,, for example, the medieval emperor was portrayed in science, poetry, 
education,, painting, historiography, festival culture, sculpture, book illustrations 
andd novels. 
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Itt was always clear that the paradigms were related to contemporary issues. In 
Europee after World War 11, for instance, Charlemagne was expected to regenerate 
thee European Movement. None of the themes could be sure of eternal life in 
thee collective memory, for when certain paradigms lost their topical interest or 
usefulness,, historical interestt focussed on different aspects of Charlemagne's activity. 
Withh respect to historical representations, shifting interest is not caused so much by 
shortcomingss in a paradigm as by changes in the historical process itself. Rationality 
andd historical criticism are important means to show that within a paradigm one 
representationn is better than the other, but they do not put an end to a paradigm in 
anyy decisive manner. 

Onn the central panel - The Representation of the Middle Ages - are the portraits of 
sevenn people. On the basis of different interests, expressions of historical culture 
andd national backgrounds they looked back on the Middle Ages. Still, they had one 
thingg in common: a profound interest in the medieval era - an interest sometimes 
turningg to an overwhelming longing. The choice of testators, who all lived in the 18th 
andd 19th centuries, is inspired by the fact that during these centuries a fundamental 
changee in historical consciousness took place. 

Thee Italian Lodovico Muratori (1672-1750) expressed his vision on the past in his 
numerouss source editions and in his antiquarian and historical studies. At first he was 
interestedd in erudizione sacra or 'sacred learning'. With the help of historical-critical 
meanss he tried to purify the Christian tradition. In Muratori's view historical sources 
heree had the same status as experiments in natural science. He saved innumerable 
medievall documents from oblivion. Forced by political circumstances he turned to 
erudiztoneerudiztone profana. His patron, Rinaldo 1 of Este, Duke of Modena, asked him to 
defendd the claims of the duchy to the Comacchio valley in the face of claims of the 
Romann Curia. Such a study motivated by giurisdizionalismo, in cooperation with the 
Germann philosopher and historian Gottfried Wilhelm Leibniz, gradually developed 
intoo a broadly-based study of the House of Este. 

Inn his history of the House of Este, Muratori found that most of the Italian 
dynasties,, including the Este family, were of Germanic, not Trojan or Roman origin. 
Thiss led him to a revaluation of Italy's early medieval Longobard past. However, 
Muratorii was anything but a Romanticist: he studied the medieval millennium to 
emphasisee the welfare of his own time. He considered studying the Middle Ages 
necessaryy because there lay the roots of his own time. Moreover, by pursuing 
erudiztoneerudiztone antica Italy was able to make up the intellectual arrears it had built 
upp with respect to other European countries. And, finally, lessons for the present 
couldd be learned from the historical studies. For instance, contemporaries could 
takee as an example the Longobards' simple codification of law or the way medieval 
brotherhoodss organised poor relief. In the eyes of the Italian scholar, the Middle Ages 
weree 'exemplary' in the medieval meaning of the word, that is: providing the present 
withh examples worth following or rejecting. Muratori hardly ever used the term 
'Middlee Ages': he probably considered the period to be part of Antichita or Antiquity. 
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Withh his study of Italy's medieval history Muratori laid the foundations for Italian 
culturall nationalism. In the latter half of the 18th century, Italians preferred to leave 
thee history of the vast and ethnically heterogeneous Roman Empire - which could 
hardlyy serve as a foreshadowing of the Italian nation - to foreigners such as Gibbon, 
Winckelmann,, and Montesquieu. The history of the kingdom of Italy in the Middle 
Agess (and the study of the Etruscan past) was more in line with national desires. 
Att the beginning of the 19th century, Muratori and the Middle Ages were joined 
togetherr for good. Stendhal called him 'the father of Italian history in the Middle 
Ages'. . 

Editorss of sources - including Muratori, Mabillon, and Jean-Baptiste La Curne 
dee Sainte-Palaye - laid the foundations for the study of the Middle Ages, on which 
otherss could build. The Frenchman Francois-René de Chateaubriand (1768-1848), 
forr instance, based his ideas about medieval knighthood especially on works by 
Laa Curne de Sainte-Palaye. Chateaubriand expressed his thoughts about the past 
inn critical essays, historiography, and novels. Little did his romantic motivation of 
historicall interest resemble Muratori's pragmatic approach. For the French writer 
thee Revolution was the starting point and touchstone of his reflections time and 
timee again. The Revolution had robbed the nation of its history and an appropriate 
relationshipp with the past had to be thought through again. A return, however, was 
outt of the question. Wishing to touch the past was destroying it. 

Chateaubriandd wrote about Christianity and about medieval architecture and 
epic,, but that did not mean that the Christian religion saw its highest mode of 
expressionn in the Middle Ages. In his historical studies, contrary to what has often 
beenn claimed, he did not consider the Middle Ages a purely Christian era. Christianity, 
itt was true, tried to combat excesses but more often than not medieval men and 
womenn did not observe the word of God. The era was characterised by low moral 
standards.. In his Génie du Christianisme the writer spoke especially highly of France's 
GrandGrand Siècle. In the 17th century, not the Middle Ages, the country excelled thanks 
too a Christian revival as well as an exemplary orientation on Antiquity. 

Inn his own way, Chateaubriand gave shape to the familiar myth of'rejuvenating 
barbarians'.. When invading a civilisation, such was his central line of thought, 
barbarismm was able to fertilise it by means of its vigour. However, when a civilisation 
overwhelmedd barbarism, the latter became powerless. An example of the latter 
developmentt were the Red Indians in America. They had been made powerless by 
thee arrival of civilised Europeans. The decadent civilisation of late Antiquity, on the 
otherr hand, had been reborn 'in the bed of Germanic savages' during the Middle 
Ages.. After Chateaubriand, the myth of rejuvenating barbarians was to return in all 
sortss of forms. For instance, the French fascist Pierre Drieu la Rochelle contrasted 
thee aged classical civilisation with the youthful zest of the barbarians and their 
'boundlesss passion for war'. In our time, Umberto Eco gave his interpretation of 
thee myth. In the Italian medievalist's view, the early medieval era was 'a time of 
unbelievablee intellectual vitality' and 'of passionate dialogue between the barbarian 
civilisations'. . 
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Onee of the representatives of German Romanticism, Friedrich Schlegel (1772-
1829),, wrote about the Middle Ages in his essays about literary theory, visual arts, 
architecture,, history and political theory. Like Muratori, he at first occupied him
selff with Antiquity. When he came across contemporary writers such as Goethe 
andd Tieck and also discovered the relationship of their literature with the novels 
fromfrom the Middle Ages and the New Time, he shifted his interests. Together with 
hiss brother August Wilhelm, Schlegel promoted the revaluation of the romantic 
literaturee of the Middle Ages - 'unser Mittelalter', as he put it in a letter to Au
gustt Wilhelm. Schlegel's medievalism was gready influenced by his friendship with 
Friedrichh von Hardenberg, the poet Novalis. In 1799, the latter had delivered his 
famouss speech about Die Christenheit oder Europa, in which he sang the praises of 
thee splendid times of the Middle Ages under one supreme pontiff. In a way, Schle
gel'ss work was the historical as well as the practical development of Novalis' Utopian 
programme. . 

When,, during a trip to France, he had crossed the border, he realised as if by 
magicc the beauty of the German landscape with its woody mountains and impressive 
medievall castles. The Middle Ages, he wrote in his Reise nach Frankreich, were no 
'in-betweenn centuries'. It was rather Schlegel's own age that was a middle time, a 
periodd of transition, in which the Germans had to recover their lost religion and 
fatherland.. At his arrival in Paris, Schlegel was one of the first to discover the painting 
off the medieval primitives. He admired Italian painters such as Fra Bartolomeo and 
Flemishh artists such as Memling and Van Eyck. In Paris, he was also visited by the 
brotherss Sulpiz and Melchior Boisserée, who convinced him of the beauty of Gothic 
style.. Later, in an extensive essay, Schlegel defended the Nazarenes, painters who, 
amongg other things, were inspired by medieval examples. 

Afterr Napoleon's coronation, he began to think about true emperorship. He 
saww Austria with its many peoples as a model for a future Europe. Charlemagne had 
shownn the way before: he had been the founder of a free alliance of independent states, 
unitedd in Christian spirit. Working harmoniously together with the church hierarchy, 
aa Hapsburg emperorship would be able to restore the unity that had been lost after 
thee Revolution. Unlike Chateaubriand, Schlegel, in his political opinions, was guided 
byy medieval conceptions. Not a representative democracy, but a corporative, organic 
societyy organised along medieval lines would be able to restore the political truce in 
Europe. . 

Anotherr German Romantic, Joseph Görres (1776-1848), expressed his vision of 
thee Middle Ages in his literary studies, art-historical essays, philosophy of history 
andd political theory. Disappointed by the course of the Revolution and by German 
impotencee during the Napoleonic wars, he turned to the study of Old-German myths 
andd legends. In them he hoped to find the Volksgeist that would point the way to a new 
future.. Furthermore, it was his firm conviction that national feelings were evoked 
byy reading medieval romantic stories rather than by reading empirical, historical 
studies.. In connection with this, he also published old folk tales himself. In his early 
Romanticc period, he was clearly influenced by Schlegel, but in a later period things 



636 6 HETT VERLANGE N NAAR DE MIDDELEEUWE N 

weree rather the other way round. Görres' political ideas exerted a strong attraction 
onn the Viennese Romantic. 

Inn his late Romantic period, Görres tried to find a middle way between Revolution 
andd Reaction, between radical liberals who, in his view, propagated a revolution from 
thee bottom, and despots bringing about a revolution from the top. This contrast 
roughlyy coincided with the distinction between supporters and opponents of history. 
Inn his dialectical philosophy, Görres argued that history was inevitable, but that old 
formss continued to return in new, 'higher' shapes. At first, that line of reasoning 
resultedd in his preference for a 'modern' and 'open' variant of the class society. In his 
opinion,, a division into Lehr-, Wehr- and Nahrstande by no means was an exclusively y 
medievall principle, but a universal historical fact. In time, he focussed his attention 
moree and more on the Church, the only institution that, as a bastion against all 
formss of etatism, ensured true freedom. He now exchanged the Old-German myths 
forr saints' lives and mystical treatises which bore witness to 'God in history'. If, 
inn the past, he had been looking for the essence of die nation in medieval myths, 
hee now hoped to find the essence of Christianity in saints' legends and mystical 
writings.. That change was reflected in his vision of one of Germany's best-known 
monuments:: Cologne Cathedral. In 1814, he had drawn a comparison between the 
unfinishedd Gothic House of God and the unfinished German fatherland. Three 
decadess later, he saw in the Cathedral a monument where the faithful, through the 
symbolism,, could penetrate the hidden reality. 

Someonee who cherished a longing for the Middle Ages and Gothic style all his life, 
wass Augustus Welby Pugin (1812-1852). Unlike Chateaubriand, who displayed a nos
talgicc interest in the Gothic Age, Pugin really wanted to revive medieval architecture. 
Hee expressed his thoughts about the Middle Ages in very different forms of historical 
culturee including architectural theory, historiography, architecture, interior art, tex
tilee processing, bookbinding and metalwork. In England conditions had been created 
forr elevating Gothic style by the philosophy of the sublime which inspired awe for the 
hair-raisingg heights of gothic cathedrals; the theory of the picturesque sanctioning 
thee fanciful and asymmetric shapes of Gothic style; antiquarian studies providing 
artistss and craftsmen with exact examples of medieval decorations and architecture; 
andd rising historicism putting an end to the universal validity of classical principles. 
Thee concept of Gothic style, like the term Middle Ages for that matter, could be asso
ciatedd with the most divergent and conflicting views and ideologies such as royalism 
andd parlementarianism, free-thinking and religion, liberalism and traditionalism. 

Inn Pugin's writings and works of art, the Middle Ages and medieval architecture 
weree given different layers of meaning. From a social point of view, Pugin's contem
porariess could learn a lot from the Middle Ages. Unlike in modern workhouses, the 
needyy were lovingly received and looked after in old monasteries. From an aesthetic 
pointt of view, pointed architecture was the most 'true' style. In classical sculpture, for 
instance,, the 'magnifying principle' was applied making the statues on the colonnade 
off St Peter's basilica in Rome disproportional in size. In the Middle Ages, however, 
thee tympans of medieval cathedrals were densely covered with images of saints. With 
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thiss 'multiplication-principle' sculptors did justice to human size. For Pugin art also 
hadd ethnic and religious connotations. Seeing works of art led to moral elevation. 
Sincee faith was eternal, the shapes and decorations of the 13th century - which were 
thenn most ideally expressed - were also suitable for the 19th century. Contemporaries 
hadd to focus on the shape of the cross, verticality, and the Trinitarian principle -
Christianity'ss 'three great doctrines', to which medieval artists had given shape in 
architecture,, vestments, and decorations. Gothic style, finally, also had a national 
connotation.. In the Middle Ages, the English Catholic Church had felt united with, 
yett retained its independence from, Rome and the whole of Christendom, The Prot
estantt element within the English Church, on the other hand, was an unpatriotic 
communityy set up by Geneva sectarians. Englishmen of Pugin's time, therefore, had 
too turn their minds to the national Church of the Middle Ages, whichh had produced 
superiorr architecture: Gothic style. 

Forr the Dutchman Jozef Alberdingk Thijm (1820-1889), too, the nation had 
itss roots in the Catholic Middle Ages. He expressed this vision in his literary and 
architecturall treatises. Like Görres, Thijm thought that a nation could elevate itself 
religiously,, morally, and socially by reading medieval poems and stories. In his view, 
thee ideal ruler was Charlemagne, and by retelling the Carolingian stories he wanted 
too edify his readers. At the same time, Thijm went to great lengths to demonstrate 
thatt the Dutch Orange dynasty descended from the medieval Christian emperor. 
Thatt way die contribution of die Catholics to die Dutch state was secured. 

Presumablyy through his correspondence with the French antiquarian Alphonse 
Napoléonn Didron, Thijm became familiar with Pugin's works. Like the British 
architect,, Thijm believed in die moral effectiveness of the Gothic style, he emphasised 
itss truthfulness and functionalism saying that it was only as Gesamtkunst that it took 
onn a significance. Like Pugin he criticised the architects of modern Gothic style, 
whoo did not understand medieval symbolism. In spite of that, Thijm had to exercise 
greaterr caution. Pugin published his writings in a time when many Anglicans were in 
favourr of a re-catholicising of the Church. Thijm, in turn, was faced with Protestants 
whoo had broken with the Catholic tradition once and for all. Moreover, in their view 
thee Dutch state and culture had not come into being until after the Reformation. In 
hiss literary essays, Thijm tried to show that, in addition to medieval poets, Catholic 
poetss such as Joost van den Vondel had made a contribution to Dutch civilisation 
ass well. It was especially in his later architectural essays, when he got involved in 
buildingg the new Rijksmuseum in Amsterdam, that he tried to reconcile Godiic style 
withh Renaissance. 

Thee last main figure of the central panel is the Frenchman Joris-Karl Huysmans 
(1848-1907).. He gave his vision of the Middle Ages in art reviews and novels. In his 
workk appeared the artificial, black, white, law-abiding, and mystical Middle Ages, in 
matt order. Each case represented his interpretation of the sublime Middle Ages - in 
bodii senses of the word. Sometimes, after all, the era represented beauty in its highest 
form,, sometimes this beauty was in a sublime way connected with the cruel and 
horrifying.. Each time the writer evoked die millennium as an anti-présent Unlike, for 
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instance,, Pugin's longing for the Middle Ages, Huysmans' medievalism was a form of 
escapism.. In his early writings, he showed a profound aversion to bourgeois-capitalist 
society.. In the medieval millennium, everything had been different. Cherishing high, 
spirituall ideals, the higher classes had not yet been contaminated with liberalism. 
Afterr his conversion to the Catholic Church, it was especially the secular clergy and 
Catholicc citizens who suffered. These groups lacked the feeling for art and mysticism 
peoplee in the Middle Ages had possessed in a high degree. The steady rise of socialism 
att the end of the 19th century led the writer to emphasise the harmonious labour 
relationss in the Middle Ages and the unselfish commitment of the saints and other 
devotees.. In his later work, he criticised - under the influence of the Dreyfus affair and 
hiss dispute with Émile Zola - especially freemasons and Jews. As in the late Middle 
Ages,, all sorts of heresies had free scope again. It was only the mystical penance 
off a few chosen that could save mankind. Huysmans' medievalism thus displayed 
aa highly personal vision on the Middle Ages. Consequently, his views showed little 
affinityy with those of ultramontane or liberal Catholics. 

Alll the main figures of this book took an interest in the Middle Ages partly on the 
basiss of their Catholic convictions. A symbiosis of Catholicism and medievalism 
wass not obvious. In post-Tridentine Rome, for instance, popes showed substantially 
moree interest in Baroque than in medieval Gothic style. Muratori thought that in 
thee Middle Ages all sorts of errors and incredibilities had crept into the Church. 
Chateaubriandd criticised the era's unchristian morals, in spite of his admiration for 
Gothicc style and medieval epics. 

Thee Catholic appropriation of the Middle Ages was not done in a rush. From the 
16thh century onwards, Protestants had underlined the unchristian and superstitious 
naturee of the preceding age. This characterisation was adopted by an Enlightenment 
authorr such as Voltaire, in the sense that he characterised the superstition of the 
Middlee Ages in precisely the opposite way as Christian. Next it was Protestant 
Romanticistss who, with their defence of Christianity, also made a revaluation possible 
off the Middle Ages which was considered to be a Christian era. They thought that 
modernn society descended from the Christian inspired Middle Ages rather than the 
culturee of Antiquity. In Johannes von Müller's view, the medieval Church was the 
embodimentt of European unity. Novalis thought back longingly to the time when 
onee leader, the pope, directed and united the great political powers. At a moment 
whenn Catholics were looking back on the medieval past with some diffidence, some 
Protestants,, including the writer and literary historian Friedrich Schlegel and the 
painterr Friedrich Overbeck, under the influence of medievalism, became Catholics. 
Gradually,, Catholics, too, gave in to what Benedetto Croce called 'the religion of the 
Middlee Ages'. The ever-growing Catholic longing for the Middle Ages was reflected 
inn the development of people such as Görres, Pugin, Thijm and Huysmans. 

Iff one thing becomes clear in this book, it must be the conclusion that every historical 
ideaa or interpretation has a history of its own. Events live on in the collective memory, 
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nott so much as a result of the past, as of an (ever-changing) present attributing a 
certainn value and meaning to the past. That is why representations of history at the 
samee time are self-images of those creating it. 

Thee last panel of the triptych presented in this book - The Historical Memory -
lookss beyond the boundaries of the Middle Ages. The association with the past can be 
approachedd in a thematic way in a 'historical cultural science'. In this interdiscipline, 
variouss expressions of historical culture - including art, historiography, literature, 
politics,, religion and law - are examined in the light of die time when they came 
intoo existence. Every historical representation, after all, has a history of its own. That 
conclusion,, in turn, has philosophical implications, for, if historical conceptualisation 
itselff is historically determined, how then are we to relate to history? 

Howw anyone who is by necessity chained to their own historicity is capable of 
practisingg history, was an issue already under consideration in the 18th century. The 
Germann historian Johann Martin Chladenius thought it was impossible to write 
historyy if one did not belong to an order, party, religion or region: it was these very 
backgroundss that made it possible to represent the past. Historicity, in other words, 
wass no impediment but a necessary condition to acquire historical knowledge. Later 
thatt century, Johann Salomo Sender argued that historians not only referred to 
eventss but also constituted them. In the course of history, conditions changed and 
withh them die historians' views. For that reason, Semler said, new histories had 
too be written over and over again. In the 20th century, hermeneutic philosophers, 
includingg Hans-Georg Gadamer, linked up with such notions. No one, according to 
Gadamer,, is able to determine transience objectively from a superhistorical point of 
view.. The interpreter is part of tradition and those who concern themselves with the 
past,, are chained to their own historicity or 'horizon'. 

TemporaTempora mutantur, nos et mutamur in illis, 'times change and we change with them' 
-- this book proved that, too. 'Every culture produces its own form of History, and 
doess so by necessity', wrote the Dutch historian Johan Huizinga, 'The nature of the 
culturee determines what will be History for it, and what it will look like'. Every 
timee has its own questions which shape historical representations and which make 
historicall knowledge possible in the first place. But at the same time, history is able 
too confirm or refute interpretations in a rational way. Thus history - as Friedrich 
Nietzschee put it - must itself solve the problem of history. 





R E L D B I B L I O T H E E 

Hett Britse parlementsgebouw, 
dee Efteling, gothic mode, de verfilming van Eco's 

DeDe naam van de roos en de opera's van Wagner: 
hett zijn stuk voor stuk uitingen 

vann een verlangen naar de Middeleeuwen. 
Diee fascinatie is niet nieuw. Eeuwenlang zochten velen hun 

inspiratiee in de Middeleeuwen. Dichters van de 
Romantiekk probeerden de ziel van het tijdperk opnieuw 

tott leven te brengen, historici zochten de oorsprong 
vann de natie in het middeleeuwse verleden 

enn architecten verfraaiden stad en platteland met 
neogotischee kerken, landhuizen en spoorwegstations. 

Hett verlangen naar de Middeleeuwen veranderde 
dee aanblik van de wereld. Maar achter de neomiddeleeuwse 

gevelss van stations en fabrieken ging een modern 
interieurr schuil: het verleden was steeds onverbrekelijk 

verbondenn met het heden. 
Inn Het verlangen naar de Middeleeuwen schetst 

Ronaldd van Kesteren de wijze waarop het middeleeuwse 
verledenn werd verbeeld in geschiedschrijving, literatuur, 

beeldendee kunsten en architectuur. 
Enn telkens gaat hij op zoek naar de 

achterliggendee motieven. 
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