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HOOFDSTUKK 3 

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 dikwijl s 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 dikwijl s 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 dikwijl s 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 



HOOFDSTUKK  3  JE N'OUBLIE  JAMAIS LES MORTS 195 

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' 
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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 kill e 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 
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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. 


