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R E L D B I B L I O T H E E 

Hett Britse parlementsgebouw, 
dee Efteling, gothic mode, de verfilming van Eco's 

DeDe naam van de roos en de opera's van Wagner: 
hett zijn stuk voor stuk uitingen 

vann een verlangen naar de Middeleeuwen. 
Diee fascinatie is niet nieuw. Eeuwenlang zochten velen hun 

inspiratiee in de Middeleeuwen. Dichters van de 
Romantiekk probeerden de ziel van het tijdperk opnieuw 

tott leven te brengen, historici zochten de oorsprong 
vann de natie in het middeleeuwse verleden 

enn architecten verfraaiden stad en platteland met 
neogotischee kerken, landhuizen en spoorwegstations. 

Hett verlangen naar de Middeleeuwen veranderde 
dee aanblik van de wereld. Maar achter de neomiddeleeuwse 

gevelss van stations en fabrieken ging een modern 
interieurr schuil: het verleden was steeds onverbrekelijk 

verbondenn met het heden. 
Inn Het verlangen naar de Middeleeuwen schetst 

Ronaldd van Kesteren de wijze waarop het middeleeuwse 
verledenn werd verbeeld in geschiedschrijving, literatuur, 

beeldendee kunsten en architectuur. 
Enn telkens gaat hij op zoek naar de 

achterliggendee motieven. 


