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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. . 



20 0 HETT VERLANGEN NAAR DE MIDDELEEUWEN 

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 
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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. 



INLEIDING G 27 7 

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



34 4 HETT VERLANGEN NAAR DE MIDDELEEUWEN 

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. 




