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DEELL II 

DEE VERBEELDING VAN DE MIDDELEEUWEN 

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. 




