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DEELL III 

DEE VERBEELDING VAN DE TIJD 

HetHet laatste deel van dit boek betreft de 'historische' of 'collectieve' herinnering. 
EerstEerst wordt een terugblik geworpen op het voorgaande. In een synthese wordt 
getoondgetoond hoe mensen, in een poging de tijd te veroveren, het middeleeuwse 
millenniummillennium in leven hebben geroepen. Maar de creatie van de Middeleeuwen 
staatstaat niet op zichzelf. In alle tijden zijn er mensen die zuh tot het verleden tout 
courtcourt voelen aangetrokken. 

DaaromDaarom wordt in een volgend gedeelte - Naar een geschiedenis van de 
herinneringg - over de grenzen van de Middeleeuwen heen gekeken. De omgang 
metmet het verleden kan worden gethematiseerd in een 'historische cultuurwe-
tenschap'.tenschap'. In deze interdiscipline worden de diverse uitingen van historische 
cultuurcultuur - zoals kunst, geschiedschrijving, literatuur, politiek, religie en recht 
-- in onderlinge samenhang onderzocht. Kernthema's zijn hier: geheugen en 
herinnering,herinnering, tijd en verhaal, geschiedenis en periodisering, en de vervlechting 
vanvan heden en verleden. 

ElkeElke historische voorstelling heeft weer een eigen geschiedenis. Deze vast-
stellingstelling heeft op haar beurt filosofische implicaties. Want als geschiedkundige 
beeldvormingbeeldvorming zelf historisch is bepaald, hoe moeten we ons dan tot de geschie-
denisdenis verhouden? 




