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HOOFDSTUKK  J 

Dee historische herinnering 

Diee Zeit der Historisierung der 
Historiee hat erst jetzt eigenüich 
begonnen. . 

-- Otto Gerhard Oexle 

Terugblik:Terugblik: De verovering van de tijd 

Historiciteit t 

Telkenmale,, bleek uit het voorgaande, toonden individuen en collectieven 
belangstellingg voor de geschiedenis. Die denkbeelden over het verleden 
kondenn gestalte krijgen in diverse uitingen van historische cultuur, zoals 
geschiedschrijving,, beeldende kunsten, literatuur en bouwkunst. Reflecties 
overr het verleden waren daarbij het resultaat van diepgaand onderzoek, maar 
ookk van onverwachte ingevingen. Soms weerspiegelden ze de opvattingen 
vann elites, een andere keer betrof het uitingen die op een meer populaire 
contextt wezen. Maar altijd waren de manifestaties van historische cultuur zelf 
onderdeell  van de geschiedenis. Onderzoek naar de wijze waarop individuen 
off  collectieven zich het verleden toe-eigenden, is dan ook een onderzoek 
naarr de wijze waarop dat verleden in herinnering is geroepen én de relatie 
diee daarbij bestaat tussen dat verleden en een specifiek heden. 

Dee vervlechting van verleden en heden spiegelde zich ook afin Een mid-
deleeuwerdeleeuwer verbeeld, het eerste gedeelte van deze studie, dat handelde over de 
velee gedaanten van Karel de Grote. Wanneer bepaalde betekenisverbanden 
hunn actualiteit of functie verloren - zo bleek uit dit deel - richtte de histori-
schee belangstelling zich op andere aspecten van Karels werkzaamheid. In het 
gevall  van geschiedkundige voorstellingen werden verschuivende interessen 
niett zozeer veroorzaakt door tekortkomingen in een paradigma, als wel door 
veranderingenn in het historisch proces zelf. Rationaliteit en historische kri-
tiekk waren belangrijke middelen om aan te tonen dat binnen een paradigma 
dee ene voorstelling beter was dan de andere. Zij maakten echter niet op 
beslissendee wijze een einde aan een paradigma. 

Bijj  het menselijk verlangen zich in de tijd te oriënteren was tot ergens 
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inn de achttiende eeuw de historia magistra vitae-traditie bepalend voor het 
historischh bewustzijn. Volgens deze praktisch-exemplarische traditie kon 
menn van de geschiedenis leren, omdat vaststond dat heden en verleden niet 
doorr een onoverbrugbare kloof van elkaar waren gescheiden. De menselijke 
natuurr werd als onveranderlijk beschouwd en hierdoor konden opvattin-
gen,, gedragingen of gebeurtenissen uit het verleden bewijsmiddelen leveren 
voorr het morele handelen. Zo zagen protestanten in de stellingname van 
Karell  de Grote tegenover de beeldenverering, vastgelegd in de Libri Carolini, 
eenn bevestiging van hun eigen standpunt, terwijl Mabillon uit Karels hoog-
schattingg van de vrije kunsten argumenten haalde om geleerde studie in de 
kloosterss te rechtvaardigen. Toen in de tweede helft van de achttiende eeuw 
hethet enkelvoudige begrip 'geschiedenis' in de plaats van het tot dan gangbare 
meervoudd 'geschiedenissen' trad, werd het verleden als een uniek en eenma-
ligg proces gezien. Hierdoor verloor de historia magistra v/tae-maxime aan 
betekenis.. De geschiedenis ontleende niet langer haar zin aan de onmiddel-
lijkee inwerking op het leven.1 

Hett negentiende-eeuwse (Rankeaanse) historisme was voornemens af 
tee rekenen met de historia magistra vitae-topos.2 In dit licht verwoordde 
Rankee zijn befaamde dictum 'bloss sagen, wie es eigentlich gewesen'. His-
toristenn beklemtoonden de principiële 'eenmaligheid' en 'vreemdheid' van 
verstrekenn tijden. Situaties uit het verleden waren niet zonder slag of stoot 
naarr het heden te verplaatsen. Historisten waren desalniettemin op zoek 
naarr hun voorbeelden in de geschiedenis - nu niet langer met het oog op 
hethet praktisch-morele handelen, maar in het kader van een speurtocht naar 
ontstaann en genese van bepaalde verschijnselen. Die voorbeelden vonden 
zijj  vaak in personen of gebeurtenissen uit het eigen, dikwijl s nationale, 
verleden.. Geschiedenis werd beschouwd als voorgeschiedenis van het ei-
genn heden: zij diende het pragmatische belang van 'identiteitspresentatie'.3 

Voorr Ranke was Karel de Grote degene die zowel de Duitse stammen hecht 
mett elkaar had verbonden als degene die Duitsers, Fransen en Italianen de 
Europesee gedachte had bijgebracht. 

Hoee iemand die noodzakelijk is vastgeklonken aan eigen historiciteit, in 
staatt is geschiedenis te beoefenen, was een kwestie die reeds in de achttiende 
eeuww werd overdacht.4 De Duitse historicus Johann Martin Chladenius 
meendee dat het onmogelijk was geschiedenis te schrijven als men niet tot een 
orde,, partij, religie of streek behoorde: juist deze achtergronden maakten 
hethet pas mogelijk om het verleden te verbeelden. Historiciteit was met andere 
woordenn geen belemmering, maar een noodzakelijke voorwaarde om tot 
historischee kennis te komen. Later in de eeuw stelde Johann Salomo Semler 
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datt historici niet alleen refereerden aan verleden gebeurtenissen, maar dat 
zijj  die evenzeer constitueerden. In de loop van de geschiedenis veranderden 
omstandighedenn en daarmee ook de opvattingen van historici. Om die 
reden,, aldus Semler, moesten steeds weer nieuwe geschiedenissen worden 
geschreven.5 5 

Inn de twintigste eeuw knoopten hermeneutische filosofen, onder wie 
Hans-Georgg Gadamer, aan bij dergelijke denkbeelden. Niemand kan, aldus 
Gadamer,, de vergankelijkheid vanuit een bovenhistorisch standpunt objec-
tieff  vaststellen. De interpreet maakt deel uit van de traditie en wie zich met 
hett verleden inlaat, is gekluisterd aan zijn eigen historiciteit of'horizon'.6 

TemporaTempora mutantur, nos et mutamur in illis, 'de tijden veranderen en 
wijj  met hen' - die notie heeft ook haar weerslag op de historische inte-
resse,, als bleek uit het onderzoek naar meer dan duizend jaar aan Karel 
dee Grote-interpretaties. Het historische bewustzijn heeft zijn eigen geschie-
denis.. Historiciteit, zo lijk t het, is een transcendentale voorwaarde, zonder 
welkee historische kennis niet mogelijk is. 

Historischee tijd 

Dee Middeleeuwen 

Bijj  het streven de tijd te veroveren werden historische perioden in het leven 
geroepen,, waarvan het middeleeuwse tijdvak er een was. Gedurende de 
Middeleeuwenn zelf werd de historische tijd gestroomlijnd in zogenoemde 
universelee geschiedenissen, waarbij gebruik werd gemaakt van een op de 
bijbell  gebaseerde periodisering volgens de vier wereldrijken (voorspeld door 
dee profeet Daniël, 2:31-45) of zes tijdperken (de aetates mundi der wereld, 
naarr de Scheppingsdagen, op basis van vooral Genesis 2:1-2, Psalmen 90:4 
enn 2 Petrus 3:8).7 In beide systemen gold de eigen tijd - die als voortzetting 
vann het inmiddels gekerstende Romeinse rijk werd gezien - als het laatste 
tijdvak,, waarna het einde van wereld, tijd en geschiedenis zou intreden.8 

Dee continuïteit van het Romeinse rijk werd gewaarborgd door de translatio 
impeni-gedachte,, die aanschouwelijk is overgeleverd in een handschrift van 
dee kroniek van Otto van Freising. De overdracht van het rijk aan Franken 
enn Duitsers werd er gesymboliseerd door drie miniaturen, waarop de keizers 
Augustus,Augustus, Karel de Grote en Otto 1 waren afgebeeld.9 

Dee voorstelling van een eindtijd bleef gehandhaafd in de reformatori-
schee geschiedschrijving, al gaven de Hervormers een andere wending aan 
dezee conceptie. In opdracht van Philipp Melanchthon, vriend van Luther, 
schreeff  Johannes Sleidanus een vele malen herdrukt leerboek 'Over de vier 
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grootstee rijken van Babyion, Perzië, Griekenland en Rome', waarin het laat-
ste,, (Duits-)Romeinse wereldrijk de eindtijdoffensieven van paus en sultan 
moestt keren. Gedurende de Reformatie bleef de christenheid in afwachting 
vann het einde der tijden, waardoor de idee in een Nieuwe Tijd te leven zich 
inn deze kringen pas langzaam doorzette.10 

Toenn humanisten echter steeds meer twijfels kregen over de geldigheid 
vann de translatio irapern-gedachte, was de continuïteit tussen Romeins en 
Duitss keizerrijk niet langer vanzelfsprekend. Tijdens de Renaissance bestu-
deerdenn geleerden ijverig de Grieks-Romeinse erfenis. Allengs kregen zij het 
ideee dat aan de Grieks-Romeinse beschaving in bepaalde opzichten, vooral 
waarr het de bloei van letteren en kunsten betrof, ooit een einde was geko-
men.. De 'middeneeuwen' -waarvan periodisering, samenhang en eigenheid 
vooralsnogg niet vaststonden11 - werden zogezegd per ongeluk in het leven 
geroepen. . 

Ofschoonn menigeen het begrip Middeleeuwen niet eens kende, bestond 
inn de Vroeg-Moderne Tijd grote belangstelling voor de eeuwen die hieraan 
voorafgingen.. Vooral Italiaanse humanisten gebruikten in dat verband soms 
hethet concept 'duisternis'12 Wanneer zij spraken van donkere tijden, hadden 
zijj  daarbij met name het verval van kunsten en wetenschap op het oog. Zo 
verkondigdee Boccaccio de opvatting dat pas met Dante en Giotto een einde 
aann een lange periode van verval in letteren en schilderkunst was gekomen. 
Italiaansee geleerden konden evenmin veel waardering opbrengen voor het 
Langobardischee verleden van hun land. Bovenal door het werk van Muratori 
zouu hierin verandering komen. 

Buitenn Italië verdedigde de Engelse dichter Samuel Daniel in zijn Defence 
ofRymeofRyme (1602) de Engelse poëtische traditie tegenover degenen die Latijnse 
modellenn propageerden. Duitse humanisten legden met zekere voorliefde 
eenn verband tussen hun eigen situatie en de eenzame positie van geleerden 
uitt de Karolingische Renaissance.13 Karel de Grote bleef ook gespaard in de 
reformatorischee geschiedschrijving, al accentueerden sommigen het chiaro, 
datdat de middeleeuwse keizer omgaf, om het scuro van de periode ervoor of 
ernaa beter te doen uitkomen. 

Bijj  behandeling van de Middeleeuwen werden door protestanten door-
gaanss drie wegen bewandeld. Sommige protestantse geschiedschrijvers igno-
reerdenn het bestaan van een middeleeuws tijdperk. Zo schreef Marcus van 
Boxhorn,, Leids hoogleraar geschiedenis en staatkunde, een Nederlandse 
kerkgeschiedeniss (1644) waarin hij de periode van vóór de Hervorming 
wildee bestuderen. Dat belette hem evenwel niet om pas te beginnen in de 
vijftiendee eeuw.14 Voor protestantse schrijvers die zich wél toelegden op be-
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studeringg van het millennium, was het tijdvak een reservoir van 'paapsche 
stoutigheden',, die het eigen gelijk moesten bekrachtigen15 of een periode 
waarinn voortdurend reformatorische bewegingen de kop opstaken. De Ka-
rolingischee periode voldeed ruimschoots aan beide oogmerken. Jacobus 
Baselius,, van 1646 tot 1661 hervormd predikant te Kerkwerve op Schouwen, 
publiceerdee zijn Sulpitius Belgicus, dat in Nederlandse vertaling de onder-
titell  Historie van de Christelyke Godsdienst in Nederland ingestelt, bedorven 
enen gesuivert meekreeg. Karel de Grote had deelgenomen aan de synode van 
Frankfurt,, waar de synode van Grieken, die de aanbidding van beelden had 
bevestigd,, was veroordeeld. De pauselijke gezanten, meende Baselius, had-
denn Karel en de concilievaders niet kunnen afhouden van dit vonnis, dat 
strijdigg was met de roomse beginselen.16 De theoloog Arnoldus Montanus 
betoogdee hetzelfde in zijn Verraedersche moorden des pausdoms. Karel de 
Grotee had tot groot ongenoegen van de paus de Niceense besluiten 'voor sot 
enn goddeloos gekeurt'.17 

Inn de zestiende eeuw bestond interesse in het middeleeuwse millennium 
omm oudheidkundige en 'vaderlandslievende' motieven. Vele vroegmiddel-
eeuwsee teksten - waaronder Einhards biografie van Karel de Grote, Paulus 
Diaconus'' Geschiedenis van deLangobarden en het visioen van Wetti - werden 
inn deze periode in druk gegeven.18 In Engeland werd de antiquarische ge-
schiedbeoefeningg bevorderd door dee ontbinding van kloosters en dreigende 
teloorgangg van de kloosterarchieven onder Hendrik vm. De tot ruïnes ver-
vallenn kloosters en kerken hielden in Albion de herinnering aan oude tijden 
levend.199 In Frankrijk kregen sommigen gedurende de burgeroorlogen meer 
oogg voor het 'nationale' erfgoed en ontstond een geleerde mediëvistiek.20 

Henrii  Estienne verdedigde op basis van middeleeuwse bronnen De voor-
treffelijkheidtreffelijkheid van de Franse taal. In het Frans zou volgens hem de Latijnse 
klankvormingg beter bewaard zijn gebleven dan in het Italiaans. Een andere 
humanist,, Claude Fauchet, verzamelde in twintig jaar tijd meer dan twee-
duizendd oude Franse manuscripten. Deze historicus en jurist wilde door 
middell  van dergelijke 'Gallische antiquiteiten' de culturele rijkdom van het 
verledenn aantonen 'tot eer van onze natie'.21 Francois Horman schreef in zijn 
FrancogalliaFrancogallia dat het vrije volk der Franken de Gallische broeders had bevrijd 
vann het Romeinse juk.22 Juist in de Renaissance begonnen Europeanen zich 
tee identificeren met de slachtoffers van het Romeinse imperialisme.23 

OokOok in de zeventiende en achttiende eeuw verdiepten velen zich in as-
pectenn van het middeleeuwse verleden. Invloedrijk waren in Frankrijk de 
MonumensMonumens de la monarchie francoise, samengesteld door Montfaucon. Het 
betroff  een geïllustreerde beschavingsgeschiedenis van Frankrijk, waarin on-



386 6 HETT VERLANGE N NAAR DE MIDDELEEUWE N 

derr meer onbekende miniaturen en portretten van vorsten waren afgedrukt. 
Laa Curne de Sainte-Palaye verzamelde meer dan vierduizend literaire ma-
nuscriptenn uit de twaalfde en dertiende eeuw. Voor deze bronnen vroeg hij 
hethet respect dat tot dan was gereserveerd voor kronieken en juridische bron-
nen.244 De popularisering van middeleeuwse literatuur was vooral het werk 
vann de Comte de Tressan. Hij werkte mee aan de Bibliothèque universelle des 
RomansRomans van markies Paulmy d'Argenson, waarin vertalingen en bewerkin-
genn van middeleeuwse verhalen verschenen. Pierre-Jean-Baptiste Le Grand 
d'Aussyy verleende medewerking aan het Glossaire de Vancienne longue fran-
foisevann Sainte-Palaye en de Bibliothèque universettewan Paulmy d'Argenson. 
Hijj  meende dat men bij de oude dichters 'geestkracht en verbeelding' kon 
vinden.255 Een groot succes was de roman L'Astree van Honoré d'Urfé. De ver-
tellingenn speelden zich afin de Vroege Middeleeuwen.26 Evenals bij Hotman 
werdenn de Franken voorgesteld als bevrijders, die een einde maakten aan de 
Romeinsee overheersing. In navolging van L'Astree verschenen vele toneel-
stukkenn die een plot hadden in de vijfde eeuw.27 In Engeland publiceerden 
oudheidkundigen,, dikwijls verbonden aan de Society of Antiquaries, stu-
diess die een nauwkeuriger beeld van de Middeleeuwen gaven.28 loseph Strutt 
deedd onderzoek naar historische kostuums, Charles Alfred Stothard publi-
ceerdee historische portretten en Francis Grose schreef A Treatise on Ancient 
ArmourArmour and Weapons. In de door de Society uitgegeven Monumenta Vetusta 
warenn platen van middeleeuwse bouwwerken afgedrukt. Op vergelijkbare 
wijzee waren in de Voyages pittoresques de la France gravures opgenomen van 
middeleeuwsee kastelen, kerken en kloosters. 

InIn de loop van de achttiende eeuw groeide in Frankrijk voorts de interesse 
voorr profane muziek uit de Middeleeuwen. Levesque de La Ravallière be-
zorgdee liederen van Thibaut de Champagne, koning van Navarra, waarvoor 
hijj  - zo bleek uit zijn correspondentie met La Curne de Sainte-Palaye - de 
grootstee waardering had.29 In Engeland schreef John Hawkins een muziek-
geschiedenis,, die begon met de elfde-eeuwse muziektheoreticus Guido van 
Arezzo.. Naar het voorbeeld van de mauristen bestudeerde Martin Gerbert, 
benedictijnn in het klooster Sankt Blasien (Zwarte Woud), de middeleeuwse 
kerkmuziek.30 0 

InIn de Noordelijke Nederlanden interesseerde Gijsbertus Lap van Wave-
renn zich voor het millennium. Deze katholieke advocaat, die in de eerste 
helftt van de zeventiende eeuw leefde, werkte mee aan de editie van de 
laatmiddeleeuwsee kroniek van Johannes de Beka door Arnoldus Buchelius 
enn gaf Bolland adviezen voor diens editie van de Acta Sanctorum. Hoewel 
hijj  zelf niets publiceerde, werden door hem gemaakte afschriften later ge-
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bruiktt door Antonius Matthaeus, Johannes Isacius Pontanus en de priester 
Corneliuss Paulus Hoynck van Papendrecht.31 De hiunanist Ubbo Emmius 
maaktee niet enkel gebruik van kronieken, maar ook van inscripties en mun-
ten.32 2 

Vanaff  het einde van de zeventiende eeuw nam hier te lande de antiqua-
rischee geschiedschrijving een hoge vlucht, waarbij de oudheidkundige zijn 
onderzoekingenn veelal uit stedelijk of landsheerlijk perspectief verrichtte.33 

Gerardd van Loon, Frans van Mieris en Adriaan Kluit waren pioniers van de 
mediëvistiekk in de Noordelijke Nederlanden. Van Loon was een uit Delft 
afkomstigee katholiek die in Leuven oude letteren en wijsbegeerte had ge-
studeerdd en in Leiden, bij Antonius Matthaeus, rechten.34 Hij publiceerde 
diversee werken over penningkunde, de 'metalen bladen' van de vaderlandse 
geschiedenis.. Van Loon mengde zich ook in de strijd rond de Bataafse mythe, 
diee in deze periode de interesse in de Middeleeuwen bevorderde. Volgens 
dezee mythe had het land der Bataven (of dat nu Holland, andere of alle 
Nederlandsee gewesten betrof) nooit Romeinse, Frankische of andere 'bui-
tenlandse'' vorsten toebehoord. Op basis van 'bewysstukken' bestreed Van 
Loonn deze voorstelling. Volgens de geschiedkundige had de Hollandse graaf 
zijnn gebied als leen ontvangen, en was de zogenaamde middeleeuwse sta-
tensoevereiniteitt slechts in leven geroepen om het particularistische bouwsel 
vann de Republiek te rechtvaardigen.35 De Leidse fijnschilder Frans van Mieris 
(dee Jonge) was een van de eersten die bekend was met het werk van Muratori 
enn met Mabillons De Re Diplomatica. Te midden van de vele middeleeuwse 
bronnenn die in de achttiende eeuw het licht zagen, publiceerde hij het Groot 
charterboekcharterboek dergraaven van Holland.36 Adriaan Kluit, hoogleraar in Leiden, 
droegg bij aan de systematische ontwikkeling van de hulpwetenschappen. Hij 
wass de eerste die onderwijs in de oorkondeleer verzorgde, waarbij hij het 
accentt op de tijdrekenkunde legde.37 

InIn de achttiende eeuw groeide de interesse voor verhalende bronnen 
uitt de Middeleeuwen. Verzamelaars als Cornells van Alkemade, Balthazar 
Huydecoperr en Isaac Le Long kwamen oude handschriften op het spoor. Het 
onderzoekk naar middeleeuwse documenten geschiedde vooralsnog vanuit 
taalkundigee oogmerken. Over Karel ende Elegast schreef Huydecoper: 'Dat 
Stukje,, waarvan ik de kortheid de grootste deugd acht heb ik geleezen, 
enn 'er eenige oude [...] woorden uit aangetekend. Wat nut de Uitgaave 
zouu kunnen doen zie ik niet.' Pas Rhijnvïs Feith en Hendrik van Wijn 
zoudenn als eersten open staan voor de literaire waarde van middeleeuwse 
teksten.38 8 

InIn het Duitse rijk schreef Polykarp Leyser, protestants hoogleraar in 
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Helmstedt,, een 'Verhandeling over de verzonnen barbarij van de Middel-
eeuwen'' (1717), waarbij hij in navolging van de Maagdenburgse Centuria-
torenn een indeling in eeuwen hanteerde. Voor elke eeuw tussen de zesde en 
vijftiendee gaf hij een opsomming van de in zijn ogen beste literatoren. De 
twaalfdee eeuw vormde het onbetwistbare hoogtepunt, maar ook de tiende, 
diee nog door Baronius een 'duistere eeuw' was genoemd, verdiende lof. Ley-
serr roemde vooral de middeleeuwse wetgeving en besluiten van vroegmid-
deleeuwsee concilies. Zelfs het monnikenwezen en pausdom konden op zijn 
begripp rekenen. Opmerkelijk was zijn kritiek op de humanisten. Die hadden 
inn hun hoogmoed gemeend dat literaire virtuositeit gelijk stond aan eruditie, 
waardoorr de Middeleeuwen veroordeeld waren geweest tot onwetendheid 
enn blikvernauwing.39 Tegenover het humanisme nam ook Ernst Löscher, 
hoogleraarr in Wittenberg, stelling. Voor kennis van de hedendaagse wereld 
warenn volgens hem de Middeleeuwen belangrijker dan de Oudheid. Elke 
periodee moest naar haar richtinggevende 'idee' beoordeeld worden. Voor 
Löscherr waren de Middeleeuwen weliswaar geen oogverblindend lichtpunt, 
maarr wel kon kennis van het tijdvak tot verlichting leiden.40 

Alss gevolg van de Querelle des Anciens et des Modernes, waarbij de on-
aantastbaarheidd van de Ouden ter discussie was gesteld, werd in esthetisch 
opzichtt de absolute maatstaf ('bon gout') steeds vaker vervangen door de 
richtlijnn van relatieve perfectie ('beau relatif), hetgeen soms gepaard ging 
mett een grotere waardering voor met name de laatmiddeleeuwse literatuur 
enn gotische bouwkunst. De Middeleeuwen golden daarbij als 'notre antiquité 
moderne'.41 1 

Hoezeerr men ook in de Vroeg-Moderne Tijd vanuit uiteenlopende mo-
tievenn interesse bleef stellen in het millennium, de Middeleeuwen werden 
pass in de achttiende eeuw vrij algemeen als een historische cultuurperiode 
beschouwd.422 Omstreeks 1700 publiceerde Cellarius zijn 'Algemene historie, 
verdeeldd in antieke, middeleeuwse en nieuwe geschiedenis'. Deze perio-
diseringg was een nadere indeling van het vierde wereldrijk.43 Het laatste 
wereldrijkk was inmiddels zo langdurig geworden, dat een verdere indeling 
noodzakelijkk was geworden. Cellarius verbond aldus de universele geschie-
deniss met het begrip 'middeneeuwen'. In 1767 schreef Johann Christoph 
Gattererr in zijn Vom historischen Plan dat het schema van de vier wereld-
rijkenn 'nu tamelijk ouderwets is geworden'. In de Verlichting hechtte men 
steedss minder geloof aan een eindtijd. 

Opp den duur vond de driedeling in Oudheid, Middeleeuwen en Nieuwe 
Tijdd algemeen ingang. Desalniettemin bleef vanaf het begin kritiek op deze 
indelingg bestaan.44 Het denken in ternaire structuren lijk t trouwens - mis-



HOOFDSTUKK  7  DE HISTORISCH E HERINNERIN G 389 

schienn naar analogie van de levensperioden van de mens (en overigens naast 
hett denken in twee- en vierdelingen) - een belangrijke mentale categorie 
vann het Europese historische bewustzijn te zijn. De geschiedenissen van pre-
historie,, het oude Egypte en Griekenland, om slechts enkele voorbeelden 
tee noemen, zijn onderworpen aan een dergelijke driedeling.45 Vico's 'storia 
eternaa ideale' en Comtes 'loi des trois états' kennen eveneens drie historische 
stadia.. Maar ook in de Middeleeuwen werd de geschiedenis, met een beroep 
opp Augustinus' De Trinitate, in drie perioden verdeeld: ante legem, sub legem 
enn sub gratia.46 En zelfs het historiografische concept van de Middeleeu-
wenn kent op zijn beurt een indeling in 'Frühmittelalter', 'Hochmittelater' en 
'Spatmittelalter'. . 

Naastt een chronologische begrenzing kreeg het tijdvak van lieverlede een 
inhoudelijke,, soms essentialistische invulling.47 Sommige denkers van de 
Verlichtingg namen afstand tegenover het christendom, en hierdoor konden 
zijj  de Middeleeuwen vervolgens als 'christelijk' bestempelen. Deze aandui-
dingg kreeg bij de romantici een gunstiger connotatie. Johann Jakob Bodmer, 
uitgeverr van het Nibelungenlied, gaf als een van de eersten uiting aan zijn 
bewonderingg voor de middeleeuwse poëzie.48 Romantici als Novalis, Schle-
gell  en Görres vervolmaakten vervolgens de herijking van het middeleeuwse 
tijdvak,, dat in termen van een organisch en harmonieus 'christelijk corpus' 
werdd geschetst.49 Niet de Oudheid, maar de Middeleeuwen waren voor hen 
exemplarisch,, en daarom beschouwden zij liever de eigen tijd als 'midden-
eeuwen'. . 

Dee hypostasering, inkleuring en reïficatie van het middeleeuwse verleden 
leiddenn ertoe dat velen, vooral vanaf de achttiende eeuw, het millennium 
gingenn 'ontdekken'. De evocatie van de Middeleeuwen als algemene cultuur-
periodee gedurende Verlichting en Romantiek was zo bezien niet minder 
ingrijpendd dan de ontdekking van de Oudheid door de humanisten. Deze 
gedachtee werd trouwens al rond het midden van de negentiende eeuw ver-
woordd door de Engelse, liberaal-katholieke historicus Lord Acton. 'De herle-
vingg van de Middeleeuwen die onze eeuw typeert,' schreef hij, 'lijk t me even 
belangrijkk als de herleving van de heidense studie in de vijftiende eeuw.'50 

Naa de Renaissance (der Oudheid) ontstond in de negentiende eeuw een We-
dergeboortee van de Middeleeuwen. Toen de Middeleeuwen niet direct meer 
werdenn gevoeld, kon de uil van Minerva in de schemering van de avond zijn 
vleugelss uitslaan. Sindsdien beschouwden velen het middeleeuwse verleden 
alss een 'foreign country', waar het soms goed toeven was. 
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Mediëvismee en katholicisme 

Tott de groepen die zich in de loop van de negentiende en twintigste eeuw 
dee Middeleeuwen toe-eigenden, behoorden ook katholieken. Een symbi-
osee van katholicisme en mediëvisme was nochtans niet vanzelfsprekend. 
Muratorii  meende dat in de Middeleeuwen allerlei dwalingen en ongeloof-
waardighedenn de Kerk waren binnengedrongen. En Chateaubriand had, 
niettegenstaandee zijn bewondering voor gotiek en middeleeuwse helden-
dichten,, kritiek op de onchristelijke zeden van die dagen. 

Dee katholieke toe-eigening van de Middeleeuwen ging niet over een 
nachtt ijs. In de Vroeg-Moderne Tijd hadden protestanten het onchriste-
lijkee en bijgelovige karakter van de eraan voorafgaande periode benadrukt. 
Diee typering werd overgenomen door een verlicht auteur als Voltaire, met 
dienn verstande dat hij het bijgeloof van de Middeleeuwen juist als christelijk 
kenschetste.. Het waren vervolgens eerst protestantse romantici die met hun 
verdedigingg van het christendom, tevens een herwaardering van de christe-
lij kk geachte Middeleeuwen mogelijk maakten. Zij meenden dat de moderne 
samenlevingg eerder voortkwam uit de christelijk geïnspireerde Middeleeu-
wenn dan uit de cultuur van de Oudheid. Volgens Johannes von Muller was de 
middeleeuwsee Kerk de belichaming van de Europese eenheid.51 Novalis ver-
langdee terug naar de tijd dat één leider, de paus, de grote politieke krachten 
stuurdee en verenigde. Op een moment dat katholieken met enige schroom 
terugkekenn op het middeleeuwse verleden, maakten sommige protestanten, 
zoalss Friedrich Schlegel en de Nazarener Friedrich Overbeck, onder invloed 
vann het mediëvisme een overstap naar de katholieke Kerk. Op den duur 
gavenn ook katholieken zich gewonnen aan wat Benedetto Croce 'de religie 
derr Middeleeuwen' noemde. 

Hett almaar groeiende katholieke verlangen naar de Middeleeuwen weer-
spiegeldee zich in de ontwikkeling van personen als Schlegel, Görres, Pugin, 
Thijmm en Huysmans. Schlegel en Görres lieten zich in hun politieke concep-
tiess leiden door 'organische' denkbeelden, die naar hun oordeel vooral in de 
Middeleeuwenn waren bedacht en toegepast. Pugin wilde zijn verlangen naar 
dee Middeleeuwen vóór alles zichtbaar maken. Zowel in liturgie, bouwkunst 
alss beeldende kunsten bepleitte hij een terugkeer naar de beginselen van de 
Middeleeuwen.. Aldus gaf hij uitdrukking aan een utopie die hoogst invloed-
rijkk zou blijken in de tweede helft van de negentiende eeuw. Thijm wilde de 
geestt van de Middeleeuwen opnieuw tot leven brengen door herleving van 
dee middeleeuwse poëzie en architecturale symboliek. Bij Huysmans beleefde 
hethet katholieke verlangen naar de Middeleeuwen zijn perfectie. Als oblaat van 
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eenn benedictijnenklooster sleet hij op den duur zijn dagen in middeleeuwse 
sferen.. Door opname in de kloostergemeenschap hoefde hij niet langer te 
hunkerenn naar het gedroomde verleden. 

Inn het katholieke mediëvisme waren verschillende motieven te onderken-
nen,, die elkaar soms overlapten.52 Sommigen, zoals de bollandisten, legden 
zichh vooral om apologetische redenen toe op het tijdvak. Een dergelijke stel-
lingnamee kon trouwens, als bij de Franse publicist Louis Veuillot, gemakke-
lij kk overgaan in triomfalistische zelfgenoegzaamheid.53 Anderen, onder wie 
Muratori,, bestudeerden het middeleeuwse tijdvak vooral vanuit een geleerde 
belangstelling.. Ook vanuit esthetische motieven werd gestalte gegeven aan 
hett verlangen naar de Middeleeuwen. Dat gold in sterke mate voor Pugin, 
Thijmm en Huysmans. Verschillende katholieke individuen en groeperingen 
belichttenn de Middeleeuwen voorts vanuit sociaal-kritisch perspectief. Mu-
ratorii  bewonderde de middeleeuwse broederschappen. Pugin tekende in 
ContrastsContrasts eerst een middeleeuws klooster waarin de armen liefdevol werden 
verzorgd,, en vervolgens een moderne werkinrichting die lijk t op een troos-
telooss panopticum. Op vergelijkbare wijze zag Huysmans de monastieke 
caritass als een alternatief voor pauperdom en socialisme. Een ander motief 
voorr het katholieke mediëvisme was van meer politiek-bestuurlijke aard. 
Invloedrijkk waren 'organische' denkbeelden, die onder anderen door Schle-
gell  en Görres werden verkondigd, en opvattingen van Joseph de Maistre, 
diee een staatkundige ordening onder bezielende leiding van de paus verde-
digde.. Tot slot kon het katholieke verlangen naar de Middeleeuwen vanuit 
nationaall  perspectief worden gemotiveerd. Zowel Pugin als Thijm trachtte 
aannemelijkk te maken dat de oorsprong van hun beider naties ten nauwste 
wass verbonden met de katholieke Middeleeuwen. 

Inn de negentiende eeuw kon het katholieke mediëvisme samengaan met 
behoudendee én vernieuwende ontwikkelingen. Tegenover het conservatisme 
vann Maistre stond bijvoorbeeld het katholieke liberalisme van Montalem-
bert,, die met een beroep op de middeleeuwse standenvergaderingenn de par-
lementairee democratie verdedigde. In de twintigste eeuw werd het katholieke 
verlangenn naar de Middeleeuwen steeds meer symbool voor afwijzing van 
dee moderne maatschappij en Kerk. 

Inn het eerste kwart van die eeuw gebruikten katholieken die sympa-
thiseerdenn met moderne ontwikkelingen het begrip 'mediëvisme' om hun 
afkeerr te betuigen van ultramontaanse en integralistische tendensen in de 
Kerk.. Zo publiceerde George Tyrrell in 1908 zijn Medievalism. A reply to 
cardinalcardinal Merrier.54 Vanwege een als 'modernistisch' bestempelde bijdrage in 
dee Corriere della Sera was Tyrrell uit de orde der jezuïeten gestoten. Aanvan-
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keiijkk had Désiré Mercier, aartsbisschop van Mechelen, hem in bescherming 
willenn nemen. 

Maarr toen Tyrrell zich kritisch uitliet over de encycliek Pascendi (1907), 
waarinn het modernisme werd veroordeeld, en hij vervolgens werd geëxcom-
municeerd,, beschuldigde Mercier hem in een pastorale brief van nieuwlich-
terij.. De Belgische kardinaal het er geen misverstand over bestaan dat de 
geestt van het modernisme zijn oorsprong vond in het protestantisme. Voor 
protestantenn werd het geloof immers niet doorgegeven via de apostolische 
traditie,, maar was godsdienst een kwestie van persoonlijk oordeel, gebaseerd 
opp lezing van de Heilige Schrift. Eenzelfde individualisme stond in de optiek 
vann de Belgische kardinaal aan de basis van het modernisme. Dat Tyrrell 
dergelijkee fouten maakte was alleszins begrijpelijk: hij was een bekeerling 
diee een protestantse opvoeding had genoten.55 

Inn zijn Medievalism verdedigde Tyrrell de 'levende traditie' en de su-
prematiee van de 'totaliteit van de Kerk', tegenover de heerschappij van 
bisschoppen,, concilies en pausen. Voor de 'mediëvist' had, aldus Tyrrell, 
dee verbintenis van geloof en cultuur haar ultieme uitdrukking in de der-
tiendee eeuw gevonden. De modernist erkende daarentegen dat de cultuur 
onderworpenn was aan een oneindig proces. In de conclusie van zijn betoog 
verzuchttee Tyrell: 'Eminentie, zult U nooit moed vatten genade te tonen? 
Zultt U nooit manmoedig de deuren en ramen van Uw grote middeleeuwse 
kathedraall  opengooien, zodat het licht van een nieuwe dag in de donkerste 
uithoekenn kan doordringen en een frisse hemelse wind door de beschim-
meldee kloostergangen kan waaien?'56 

OokOok buiten katholieke kring bleven tegengestelde visies op de Middeleeu-
wenn bestaan. Gerhard Oexle heeft in dit verband de uitdrukking 'gespleten 
Middeleeuwen'' ('entzweites Mittelalter') geboekstaafd.57 Tot op heden zijn 
voorr sommigen de Middeleeuwen symbool van achterlijkheid en (bij)geloof, 
enn belemmering voor elke vorm van vooruitgang. Anderen, zoals nationa-
listenn die de wortels van de natie veelal in de Vroege Middeleeuwen zoeken, 
iss het millennium echter een inspiratiebron voor moderne ontwikkelingen. 
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Uitzicht:Uitzicht: Naar een geschiedenis van de herinnering 

'Bijj  elk mens is het zo dat het 
verledenn hem duidelijker voor 
ogenn staat naarmate het heden 
belangrijkerr wordt.' 

-- Italo Svevo 

TenTen little Middle Ages 

Hett mediëvisme, dat uitgroeide tot een van de gezaghebbende stromingen in 
hethet westerse historische bewustzijn, ging niet enkel op in katholicisme, maar 
konn ook samensmelten met zo uiteenlopende fenomenen als Romantiek, 
decadentisme,, protestantisme, nationalisme, positivisme,58 liberalisme of 
socialisme.. David Barclay heeft opgemerkt dat het mediëvisme een complex 
verschijnsell  is, dat evenwel in eigen termen moet worden bestudeerd en 
begrepen,, en niet slechts als epifenomeen van andere stromingen.59 

InIn de Verenigde Staten is bestudering van het mediëvisme uitgegroeid tot 
eenn zelfstandige discipline. Recentelijk is daarbij gepleit voor de oprichting 
vann een 'focal point of research*60 Het is in dit verband opvallend dat de ver-
schillendee taaikringen en wetenschappelijke disciplines niet uitblinken door 
kenniss van eikaars standpunten. Daarnaast zijn de theoretische implicaties 
vann het onderzoek naar het mediëvisme nauwelijks geëxpliciteerd. Rolf Köhn 
heeftt in dit verband terecht gesproken van 'Konzeptionslosigkeit'.61 Een ana-
lysee van concepten, methoden en perspectieven verheldert niet alleen het 
onderzoeksgebied,, maar geeft ook richting aan verder onderzoek. 

Bijj  de studie van het mediëvisme dringen zich verschillende benaderingen 
op.. In dit boek werd het verschijnsel vanuit twee invalshoeken belicht. In het 
eerstee hoofdstuk werd een middeleeuwse figuur, Karel de Grote, in het mid-
delpuntt van de belangstelling geplaatst. De keizer trad op in een zestiental 
betekenisverbanden.. In de overige hoofdstukken werd voor een synchrone 
optiekk gekozen. Telkens stonden hier een bepaalde persoonlijkheid en ver-
schijningsvormm van historische cultuur centraal, zoals de geschiedschrijving 
bijj  Muratori, de bouwkunst bij Pugin en literatuur bij Huysmans. 

Beidee benaderingen bieden uitzicht op verder onderzoek. In geval van 
eenn diachrone invalshoek hoeftt de aandacht niet beperkt te blijven tot histo-
rischerische personen. Het onderzoek kan worden uitgebreid naar middeleeuwse 
groepen,, instellingen, gebeurtenissen en fenomenen, zoals stammen, gilden, 
veldslagen,, rijkskerk, ridderschap, vroomheid of investituurstrijd. Bij een 
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synchronee benadering kan het onderzoek worden uitgebreid naar groepen 
(zoalss Nazareners of prerafaëlieten) en instituties (als musea, genootschap-
pen,, academies, kunstscholen, kunsthandel, jeugdbewegingen en overhe-
den).. Vormen van historische cultuur die in deze studie onderbelicht bleven, 
zoalss schilderkunst (hier valt te denken aan Franz Pforr of Fleury Richard) 
enn muziek (Richard Wagner, Alphons Diepenbrock of Prosper Guéranger) 
verdienenn nader onderzoek. 

Daarnaastt kunnen manifestaties van medièvisme worden bestudeerd in 
relatiee tot stromingen en verschijnselen als corporatisme, socialisme, libera-
lisme,, protestantisme of nationalisme. Aangezien (juist) de Middeleeuwen 
zichh een vaste plaats in triviale en populaire voorstellingen hebben verwor-
ven,, zoals duidelijk werd in de inleiding waar Disneys Fantasyland ter sprake 
kwam,, kunnen ook hedendaagse uitdrukkingsvormen, als wicca- en druï-
dengenootschappen,, 'gothfests', middeleeuwse exposities, toneeluitvoerin-
genn en andere uitingen van 'vernaculaire geschiedenis' worden bestudeerd. 
FictaFicta zijn in dit opzicht even interessant als facta. 

Hett is daarbij van belang meer helderheid te verschaffen in het kamele-
ontischee karakter van het medièvisme. Daartoe is door Francis Gentry en 
Ulrichh Muller een 'vormentypologie> opgesteld. Bij kunstwerken als Wag-
nerss Parsifal of Eco's De naam van de roos (zowel het boek als zijn verfilming) 
iss volgens deze auteurs sprakee van een productieve of creatieve toe-eigening 
vann de Middeleeuwen. De authenticiteit van het tijdvak staat op het tweede 
plan.. Bij een reproductieve toe-eigening van het tijdvak betreft het pogingen 
dee Middeleeuwen 'op authentieke wijze' te doen herleven, zoals dat soms het 
gevall  was in de neogotische bouwkunst. In het derde model staat de geleerde, 
wetenschappelijkee receptie van de Middeleeuwen centraal. Het laatste mo-
dell  betreft de politiek-ideologische toe-eigening van het tijdvak. Genoemde 
modellenn zijn daarbij niet altijd strikt uit elkaar te houden.62 

Jürgenn Kühnel onderscheidt drie stromingen in de Mittelalterrezeption: 
eenn wetenschappelijke, productieve en populaire receptie. Het verschil tussen 
hett wetenschappelijke en productieve model bestaat volgens hem hierin dat 
dee laatste selectief te werk gaat.63 Kühnel ruimt geen afzonderlijke plaats in 
voorr de politiek-ideologische toe-eigening van de Middeleeuwen. 

Umbertoo Eco heeft eveneens getracht een catalogus van middeleeuwen-
beeldenn te formuleren. Daarbij heeft hij Ten little Middle Ages opgesomd.64 

Volgenss Eco kunnen de Middeleeuwen betekenisvol zijn als 'eenvoudig voor-
wendsel'' (bijvoorbeeld in opera's waar middeleeuwse scènes het dramatisch 
effectt moeten verhogen), als ironisch reisdoel (bij schrijvers als Ariosto en 
Cervantes),, als barbaarse of romantische projecties, als bron van inspiratie 
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(inn de moderne taalfilosofie), als schoolvoorbeeld van nationale eenheid of 
vann decadentisme (Huysmans), als proeve van filologische reconstructie, als 
archetypee van occultisme, of prototype van apocalyptische bewegingen. 

InIn hetzelfde opstel merkt Eco op dat we niet langer in het Parthenon leven, 
maarr wel biddend rondwandelen in een middeleeuwse kathedraal.*5 Zolang 
hett besef stand houdt dat de band met het middeleeuwse verleden niet is 
doorgesneden,, zal het verlangen naar de Middeleeuwen blijven voortleven, 
inn welke vorm dan ook. 

Bestuderingg van het mediëvisme staat nochtans niet op zichzelf. In het 
westersee historische bewustzijn was toe-eigening of afwijzing van het mid-
deleeuwsee tijdvak bestanddeel van een algemener streven de tijd te veroveren. 
Onderzoekk naar het mediëvisme is dan ook onderdeel van een 'historische 
cultuurwetenschap',, die - op weg naar een geschiedenis van de herinnering 
-- de omgang met voorbije eeuwen als thema heeft. 

Historischee cultuurwetenschap 
Dee schatkamers van het geheugen 

Dee in de negentiende eeuw dominante theorieën over historische kennis 
beloofdenn - zij het op metafysische, idealistische, positivistische of materi-
alistischee grondslag - alle objectieve kennis. Die belofte werd, als bekend, 
nooitt volledig waargemaakt. In de cultuurwetenschappen van de twintig-
stee eeuw drong allengs het besef door dat het kenobject van historische 
belangstellingg hieraan niet op eenvoudige of eenduidige wijze voorafgaat, 
maarr door die interesse en het hiermee gepaard gaande onderzoek wordt 
geconstitueerd.66 6 

Hett verleden als verleden is volstrekt onkenbaar,' schreef de Britse ge-
schiedfilosooff  Collingwood in een befaamd artikel. Wat kenbaar is, is iets 
geheell  anders: het verleden dat als overblijfsel bewaard is gebleven.67 Uit 
eenn onbegrensde hoeveelheid gegevens selecteert elk heden zijn eigen verle-
den,, dat retrospectief wordt bestempeld als 'geschiedenis'. Die keuze is niet 
neutraal,, want ieder die zich een beeld vormt van voorbije eeuwen, is zelf on-
derdeell  van een bepaald verleden. Of anders gezegd: zijn of haar opvattingen 
zijnn noodzakelijk historisch bemiddeld. 

Ditt is in geen geval een nadeel, maar eerder een voordeel, zoals door onder 
anderenn Chladenius in de achttiende eeuw en Gadamer in de twintigste werd 
betoogd.. Op deze wijze blijf t de historische interesse immers schakel in het 
menselijkk bestaan en slechts onder die voorwaarde heeft geschiedenis iets te 
zeggen.68 8 
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Inn dit boek is een poging ondernomen om verschillende manifestaties 
vann historische cultuur, met name geschiedschrijving, politieke filosofie, li-
teratuur,, bouwkunst en beeldende kunsten én hun achtergronden tot object 
vann historisch onderzoek te maken. Een dergelijke benadering kan wor-
denn gekarakteriseerd als een 'geschiedenis in de tweede graad'. Uiteraard 
omvatomvat het concept historische cultuur een breder terrein dan hier is be-
schreven.. Goeddeels buiten beschouwing bleven onder meer instellingen als 
musea,, heemkundekringen en monumentenzorg, en de voorstelling van het 
verledenn in bijvoorbeeld sociologie, onderwijs, musicologie, filmkunst of 
journalistiek.. Interessant lijk t ook de gedachte om het onderzoek naar de 
historischee herinnering vanuit psychologisch en etnologisch perspectief te 
bezien. . 

Hett onderzoeksterrein waarvan hier de reikwijdte enigszins is verkend, 
kann - in hernieuwde oriëntatie op het werk van Windelband, Simmel, Cas-
sirer,, Weber en anderen69 - worden aangeduid als 'historische cultuurwe-
tenschap'.. De egyptoloog Jan Assmann heeft in dit verband voorgesteld rond 
hett begrip 'herinnering' een nieuw paradigma van de cultuurwetenschappen 
tee bouwen, dat de verschillende fenomenen en vakgebieden - zoals kunst 
enn literatuur, politiek en maatschappij, religie en recht - in nieuwe samen-
hangg laat zien.70 Een dergelijke Gedachtnisgeschichte (Eng. mnemohistory) 
probeertt antwoorden te geven op de vraag hoe het verleden steeds in her-
inneringg is gebracht. Het gaat daarbij om de studie van overleveringen als 
fenomenenn van de collectieve herinnering. Het geheugen is niet eenvoudig-
wegg een opeenstapeling van 'feiten', maar het werk van een nimmer aflatende 
verbeelding.711 In een dergelijke geschiedenis van de historische herinnering 
gaatt het feitelijk om de vraag: wat wordt door wie, hoe, wanneer en waarom 
herinnerd? ? 

Zo'nn historische cultuurwetenschap heeft raakvlakken met de vertrouwde 
ideeën-- en mentaliteitsgeschiedenis, zij het dat in de historische cultuurwe-
tenschapp (on)bewuste collectieve voorstellingen én intellectuele opvattingen 
wordenn bestudeerd, die bovendien exclusief betrekking hebben op de toe-
eigeningg van het verleden. Het onderzoeksgebied is daarnaast beperkter en 
specifiekerr dan dat van de vertrouwde 'cultuurgeschiedenis'. Het gaat immers 
omm de wijze waarop het verleden is gerepresenteerd in diverse uitingen van 
historischee cultuur. De grenzen tussen geschiedschrijving, kunstgeschiede-
nis,, letterkunde, filosofie en andere wetenschappen voor zover zij het ver-
ledenn onderzoeken, worden hierbij doorbroken. In die zin onderscheidt de 
historischee cultuurwetenschap zich ook van de 'historiografie', opgevat als 
geschiedeniss van de geschiedschrijving. In Nederland was Jan Romein een 
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vann de eersten die een verband legde tussen historiografie en cultuurgeschie-
denis.722 De geschiedschrijving was voor de Amsterdamse historicus 'spiegel 
vann de cultuur', omdat zij 'wanende over haar verleden te berichten, in 
werkelijkheidd aan haar heden dichtte'. Romein beperkte zijn cultuurhistori-
schee concept tot de geschiedschrijving. Deze studie sloot daarentegen aan bij 
voorstellenn om het terrein van de historiografie als historische deeldiscipline 
tee confronteren met andere manifestaties van historische cultuur.73 

Behalvee de noties 'historische cultuur', 'toe-eigening' en 'betekenisver-
banden'' of 'paradigma's', die in eerdere hoofdstukken werden uitgewerkt, 
kunnenn de door Weber en Wittgenstein uitgewerkte begrippen 'Wertideen' 
enn 'levensvormen' van nut zijn bij een historische cultuurwetenschap. 'Wer-
tideen'' zijn volgens Weber concretiseringen van de wijze waarop de mens 
zichh 'in de wereld oriënteert' en zin geeft aan gebeurtenissen om hem heen.74 

Bijj  die oriëntatie stellen mensen zich (historische) vragen, die resulteren in 
manifestatiess van historische cultuur. Hoe en waarom uit een veelvoud aan 
mogelijkee (historische) vraagstellingen steeds een specifieke vraagstelling 
wordtt gekozen (en andere dus onaangeroerd blijven), is een kwestie die de 
kernn van de historische cultuurwetenschap raakt. Voor Weber is waarde-
betrokkenheidd overigens geen reden om het streven naar intersubjectieve 
geldigheidd op te geven, maar een noodzakelijke voorwaarde om tot weten-
schappelijkee kennis te komen. 

Weberss 'Wertideen' vertonen overeenkomsten met Rüsens 'ideeën' en 
Gadamerss 'horizonten', waaraan eerder werd gerefereerd, en zijn bruikbaar, 
evenalss het begrip 'levensvorm' in de betekenis die er door (de late) Lud-
wigg Wittgenstein aan is toegekend. In zijn Filosofische onderzoekingen was 
Wittgensteinn niet langer van mening dat tussen zinnen (woorden, tekens) 
enn dingen een eenduidige relatie bestaat. Steeds ontstaan nieuwe taalspelen. 
Anderee verouderen en worden vergeten. Het spreken van een taal maakt deel 
uitt van een levensvorm.75 Het is de taak van de historische cultuurweten-
schapp om die verscheidenheid aan taalspelen en levensvormen op het spoor 
tee komen. 

Objectievee en subjectieve tijd,76 geleefde en geleerde herinnering, histo-
rischrisch bewustzijn en periodisering, tijd en verhaal, en de vervlechting van 
verledenverleden en heden zijn kernthema's van de historische cultuurwetenschap. 
Dezee thematiek leent zich bij uitstek voor een interdisciplinaire of transdis-
ciplinairee aanpak.77 
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Hett onontkoombare verleden 

Maarr als geschiedkundige beeldvorming zelf historisch is bepaald, hoe moe-
tenn we ons dan tot de geschiedenis verhouden? Ofschoon Nietzsche het 
begripp 'historisme' - hier opgevat als de benadering die het fundamentele 
historischee karakter van alle werkelijkheid benadrukt - in zijn tweede On-
eigentijdseeigentijdse beschouwing, getiteld Over nut en nadeel van de geschiedenis voor 
hethet leven, niet gebruikt, heeft hij de consequenties van het verschijnsel in dit 
opstell  scherp onder ogen gezien. 

Aann het begin van zijn exposé stelt Nietzsche zich de vraag in hoeverre 
hethet leven de diensten van de geschiedenis nodig heeft.78 Historisch besef 
iss volgens hem op drieërlei wijze van nut. Het leert de mens dat het grote 
ooitt mogelijk was, dat hij het van oudsher bestaande moet bewaren voor 
degenenn die na hem komen, en het doet hem beseffen dat hij soms, in geval 
vann onrechtvaardige instituties, het verleden in stukken moet breken. Met 
dezee inzichten corresponderen de monumentale, antiquarische en kritische 
geschiedbeoefening.. Maar geschiedenis kan alleen iets betekenen voor het 
levenn als zij zich ontdoet van haar 'zuiver wetenschappelijke' status. De 
modernee mens, zo gaat Nietzsche verder, wordt door de geschiedwetenschap 
immerss overspoeld met historische kennis. Hierdoor is hij veroordeeld overal 
eenn 'worden' te zien en gelooft hij niet meer in eigen 'zijn'. Elke bron van 
gelooff  en hoop wordt hierdoor in de bodem geslagen. De geschiedkundige 
iss een 'koele demon van kennis' en 'echoënd passivum' geworden. Als 
geslachtlozee eunuchen maken historici de geschiedenis onzijdig en reduceren 
zijj  haar tot 'eeuwige subjectloosheid'. In de chaos van het verleden creëren 
zijj  een quasi-objectieve orde, zonder te beseffen dat die enkel in hun eigen 
voorstellingg bestaat.79 

Dee mensheid kan echter van deze historische ziekte worden genezen. 
Datt kan volgens Nietzsche door een herijking van het onhistorische - de 
gavee om te vergeten - en door een herwaardering van het bovenhistorische: 
hett vermogen te geloven in een eeuwige, onveranderlijke kunst en religie. 
Pass dan kunnen de drie genoemde vormen van geschiedbeoefening weer 
dienstbaarr aan het leven worden.80 

Waarr Nietzsche in een filosofisch betoog aannemelijk probeert te maken 
datt leven en geschiedenis op elkaar betrokken (dienen te) zijn, gaat het 
inn de historische cultuurwetenschap om een empirische beschrijving en 
analysee van de wijze waarop het leven inwerkt op de geschiedenis én om 
dee wijze waarop de historische verbeelding inwerkt op het leven. Evenals 
velenn van zijn tijdgenoten trachtte Weber een antwoord te vinden op vragen 
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diee door Nietzsche waren gesteld.81 Op dezelfde wijze als Nietzsche stelde 
hijj  vast dat de 'Strom des Geschehens' onmetelijk is. Tegelijkertijd heeft die 
onbegrensdheidd ook betrekking op de aspecten waaronder men het verleden 
kann bezien. Cultuur is voor Weber een 'met zin en betekenis beladen eindige 
selectiee uit een zinloze oneindigheid van gebeurtenissen'. De uitgangspunten 
vann de cultuurwetenschappen zijn daarmee veranderlijk 'in die grenzenlose 
Zukunftt hinein'.82 

Dee filosoof Odo Marquard heeft in dit verband het begrip 'polymythische 
ervaring'' geboekstaafd.83 Volgens hem kunnen mensen niet zonder mythen 
leven.. Mythen zijn in zijn optiek geschiedenissen waarvan men geen afstand 
kann doen. Het grootste gevaar schuilt in een 'monomythische' cultuur. 
Wiee immers middels leven en vertelling deel heeft aan vele van dergelijke 
geschiedenissen,, heeft een vrijheid die de 'monomythicus' moet ontberen. 
InIn de uitwisseling van mythen en geschiedkundige voorstellingen kunnen 
culturenn elkaar leren begrijpen. 

InIn alle tijden proberen mensen de tijd te veroveren en geven zij vorm 
aann het verleden. Daarbij zijn zij steeds zelf onderdeel van een bepaald 
verleden.. Anders gezegd: zij zijn onderworpen aan eigen historiciteit. 'Elke 
cultuurr brengt haar eigen vorm vann Geschiedenis voort, en moet dat doen,' 
schreeff  de historicus Johan Huizinga. 'De aard der cultuur bepaalt, wat 
voorr haar Geschiedenis zal zijn, en hoe deze zal zijn.'84 Elke tijd heeft zo zijn 
vragen,, die richting geven aan geschiedkundige representaties en historische 
kenniss überhaupt mogelijk maken. Maar de geschiedenis is ook in staat om 
interpretatiess op rationele wijze te bevestigen of weerleggen. Het historisch 
bewustzijnn schept aldus beelden van het verleden, die het terzelfder tijd kan 
wijzigenn of wissen. Daarom zijn we veroordeeld tot geschiedenis. 




