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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 




