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De eeuwwende 1800: op het breukvlak van Verlichting en
Romantiek?
J. Duindam

Inleiding

De bewogen decennia rond 1800 worden in deze bundel van diverse
kanten belicht. Na een algemeen inleidend artikel van J. Duindam,
waarin de veranderingen in perspectief worden geplaatst, volgen
bijdragen die de ambivalente stemmingen van de eeuwwende meer relief
geven. J. von der Thusen brengt de metafoor van het natuurgeweld in
verband met de gebeurtenissen rond 1800 en hun invloed op de leef-
wereld van de tijdgenoot - in het bijzonder die van de Marquis De Sade.
J. Aalbers bespreekt de positieverschuiving van de adel gedurende de
omwenteling van Republiek naar Koninkrijk in de Noordelijke Neder-
landen, en geeft de 'wende' daarmee concreet gestalte. P.J. de Voogd
plaatst het intrigerende oeuvre van William Blake tegen de achtergrond
van de tegenstellingen van de periode. In een tweede bijdrage bespreekt
J. von der Thusen Goethe en zijn Faust als belichaming van een univer-
sele worsteling die in de periode rond 1800 een 'klassieke' vorm vond.
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But the age of chivalry is gone... "
De eeuwwende 1800 als cultuurbreuk

J. Duindam

Inleiding: jaartelling en eeuwwende

De jaartelling is een middel waarmee wij orde scheppen in de ongrijp-
bare dimensie tijd. Het nummeren van de steeds terugkerende opeen-
volging van vier verschillende seizoenen is echter geen universeel ge-
geven. In culturen waar men het schrift niet kent en waar de arbeids-
deling beperkt is, komt een jaartelling niet of nauwelijks voor. Samen
met een jaartelling kan een andere visie op de tijd ontstaan. Aan de
ononderbroken opeenvolging van natuurlijke cyclussen wordt een
nieuw element toegegevoegd: de tijd als een lineaire, doorgaande be-
weging. Veranderingen worden niet meer ongemerkt geabsorbeerd,
maar worden opgetekend en gedateerd. Begrippen als 'toekomst' en
verleden' worden nadrukkelijker gescheiden van het heden, en drin-

gen het heden in zekere zin zelfs naar de achtergrond.')

De jaartelling krijgt op den duur een betekenis die de waarde van
neutraal meetinstrument' overstijgt. Elk individu en elke groep kent
eigen betekenisvolle jaartallen die de relatie met het verleden en de
toekomst vastleggen. Zoals wij ooze dagelijkse beslommeringen in
nauw overleg met de wijzers van de klok plegen to verrichten, zo or-
denen wij ons verleden aan de hand van de jaartelling. De eeuw neemt
daarbij een geprivilegeerde plaats in. Het voorbijgaan van een hon-
derdtal jaren lijkt evenals de jaarwisseling22 geritualiseerd tot een mo-
ment waaraan bepaalde handelingen en gevoelens verbonden zijn.
Brengt de eeuwwende haar eigen hoeveelheid vuurwerk en goede
voornemens? Is ook de eeuwwende een moment van collectieve bezin-
ning? Wordt de stemming van mensen door het afscheuren van het
laatste kalenderblad van de eeuw - hoe lang dat 'laatste blad' ook moge
zijn - ingrijpend beinvloed?

Historici hebben eeuwwisselingen dikwijls beschreven als momenten
van crisis en daarmee als schakels tussen verschillende cultuurperioden.
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Als voorbeeld hiervan kan Hazards Crise de la conscience Europeenne
of Romeins Op het breukvlak van twee eeuwen genoemd worden. De
twee boeken beschrijven een periode van herbezinning en intellectuele
fermentatie op het breukvlak van respectievelijk de zeventiende/acht-
tiende en de negentiende/twintigste eeuw. De gangbare termen voor de
tijd rond 1900, Fin de Siecle en Belle tpoque, geven goed aan met
welke emoties de eeuwwende meestal geassocieerd wordt: decadentie
en nostalgie tegenover utopisme en 'schone-lei' gevoelens. Vooral het
begrip fin de siecle wordt daarom ook wel in andere situaties ge-
bruikt.3)

Bij het onderzoeken van de eeuwwende zijn er twee mogelijke begin-
punten. De stemming onder de tijdgenoten kan uitgangspunt van het
onderzoek zijn: was er sprake van de bovengenoemde mengeling van
nostalgie en utopisme? Daarnaast kan de vraag gesteld worden of we
op basis van al het ons ter beschikking staande materiaal de conclusie
kunnen trekken dat de wisseling tussen de twee eeuwen werkelijk een
overgangsgebied tussen twee duidelijk to onderscheiden cultuurperio-
den was. Het is niet per se zo dat de beide beginpunten naar eenzelfde
conclusie leiden. Soms zal de historicus ondanks 'eeuwwende-gevoe-
lens' onder de tijdgenoten menen dat van een fundamentele verschui-
ving geen sprake is geweest. Ook het omgekeerde geval, waarbij het
afwezig zijn van een eeuwwende -stemming bij tijdgenoten samengaat
met een moderne opvatting dat er wel degelijk sprake was van een
structurele verschuiving, is heel wel denkbaar. Hieronder zal ik vanuit
deze twee perspectieven, stemming en structuur, de eeuwwende 1800
aan een nader onderzoek onderwerpen. De Franse situatie zal hierbij
centraal staan.

Stemmingen

1750-1789: Verlichting
'Verlichting' lijkt nog steeds het begrip dat de mentaliteit van de
achttiende-eeuwse elite het best benadert. Deze zelfgekozen aan-
duiding draagt een duidelijke boodschap in zich: waar duisternis heerst
zal licht komen. De verlichting is de consequente toepassing van de
zeventiende-eeuwse wetenschappelijke revolutie op de menselijke
samenleving. Het 'licht' werd verspreid door de opvatting dat de
samenleving evenals het universum onderworpen was aan duidelijk
omlijnde natuurwetten. Het juist overbrengen van deze 'natuurlijke'
wetten op de 'culturele' wetten van de staat moest leiden tot een
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samenleving waarin het algemeen welzijn optimaal gerealiseerd zou
zijn.) Een grondgedachte daarbij was de opvatting dat 'de mens' in
alle situaties een in grote lijnen gelijkblijvend gegeven is: het atoom
van de sociale fysica. De grillen van de geschiedenis hadden, in de
vorm van onwetendheid en bijgeloof, gezorgd voor het ontstaan van
een kloof tussen natuurlijke wetten en culturele wetten. Het program
van de verlichting was het dichten van die kloof. Cultuurverschillen,
tradities en lokale eigenaardigheden werden bovenal opgevat als af-
wijkingen van een ideaal parcours. Bewaar van de religies de liefde
voor een opperwezen, maar verwijder alle traditionele gebruiken en
alle dogmatiek: de pure religion naturelle resulteert. Uit samenlevingen
valt op diverse terreinen - geloof, wetgeving etc. - dezelfde essentie to
destilleren. Het pure destillaat moest de norm zijn waaraan de samen-
leving getoetst werd. Alle uitgroeisels die in strijd waren met deze
universele norm van nut en rede dienden gesnoeid to worden. De spe-
cifieke reden moest altijd wijken voor de algemene norm: ook van de
zwaartekracht kon men immers geen ontheffing aanvragen.

De zo samengevatte 'Verlichting' is als intellectuele koepel over de hele
achttiende eeuw onjuist zonder nadere periodisering - en overigens
ook zonder geografische nuancering') In de eerste helft van de
achttiende eeuw was het element van de goedwillende voorzienigheid
(de providence bienfaisante) prominent aanwezig.) Natuurwetten dien-
den slechts als illustratie van de macht en grootsheid van god, die het
harmonieuze universum immers had ontworpen en nog steeds waakte
over het welzijn van de schepping. Halverwege de eeuw groeiden
vooral in Frankrijk materialisme en scepticisme. De generatie rond
Voltaire werd door jongeren' als Diderot in de verdediging ge-
drongen.') Voorzienigheid werd betwijfeld: nadat god aanvankelijk
gereduceerd werd tot 'horlogemaker' die zijn mechaniekje verder aan
de werking der natuurwetten toevertrouwd had, werd ook deze positie
aangetast. Het geloof in de natuurwetten bleef bestaan, maar twijfels
aan een richtingbepalend 'doel' en twijfels aan de aanwezigheid van
een 'opzichter' groeiden. Harmonie leek steeds minder van-
zelfsprekend; men bracht onrecht in als argument tegen het bestaan -
of tenminste het ingrijpen op aarde - van god. De aardbeving van Lis-
sabon speelde in slit verband de rol die de Holocaust in. onze eeuw
speelde: dit zou god niet hebben kunnen tolereren.
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De zekerheid en intellectuele zelfgenoegzaamheid van de vroege ver-
lichting was dus in het begin van de oorlogsperiode uit het midden van
de eeuw (1740-1748 en 1756-1763) reeds tanende. Onvrede met de al
to mechanische en beperkte redeneerstijl a la Voltaire 8) groeide; het
simpele mechanistische model van verklaren bevredigde niet meer.
Men zocht een andere dimensie. Een 'nieuwe gevoeligheid' en aan-
dacht voor de 'stem van het hart' zouden vanaf de jaren zestig een van
de antwoorden vormen op de crisis van de verlichting. Spiritisme,
'mesmerisme' en andere semi- wetenschappelijke occulte stromingen
kregen nieuwe populariteit. Rousseau's Nouvelle Helofse (1761) en
Goethe's Werther (1774) exploreerden en verbreidden de stemming die
wel als vroeg-romantiek of Sturm and Drang aangeduid wordt. Een
ambivalente houding tegenover de verworvenheden van de cultuur en
daarmee een idealisering van simpelheid en de 'natuurlijke staat' van
de bon sauvage was een karakteristieke trek. De idealisering van het
individu dat zich niet klakkeloos aan gedragsregels en voorbeelden
conformeert, maar een eigen koers volgt, was een andere. Beide karak-
teristieken zullen we nog tegenkomen.

De eerste uitdagingen aan het adres van de classicistische juste mesure
- bijvoorbeeld Horace Walpole's gotische gedaanteverwisseling van zijn
villa Strawberry Hill of zijn roman Castle of Otranto - bevestigen de
geschetste verandering. Ook in de kunsten werd dus het imperium van
de raisonneur aangetast, en kwamen strakke vormregels in de vuur-
linie.

Tegelijkertijd met de interne uitholling van de verlichtingsideeen bin-
nen de avant-garde bereikte de verlichting een positie van maatschap-
pelijke erkenning en verbreiding die zij in de eerste helft van de eeuw
niet gekend had. Het succes van De 1'Esprit des Lois, maar vooral van
de Encyclopedie, opende een nieuwe ontwikkeling. Boekverkopers en
uitgevers stortten zich op de snelgroeiende markt van de 'filosofische'
lectuur. De gepopulariseerde en verder toegepaste ideeen uit de
exclusieve zeventiende-eeuwse geleerdenrepubliek verspreidden zich
nu, onder andere via leesgezelschap en geleerd dilettantengenootschap,
over bredere lagen van de Europese bevolking. De expansie van lees-
publiek, uitgeverij en boekhandel deed zich alom voor, al was het
tempo verschillend.9) Na Parijs en enkele andere grote steden werden
nu de kleinere provinciesteden bereikt. Tweederangs broodschrijvers
trachtten in de schaduw van de groteren een graantje mee to pikken,
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en droegen daardoor bij aan de popularisering -en vulgarisering- van
de verlichting.'O)

Ook in het centrum van de macht drong de verlichting door. Het
Franse hof" ) raakte - door de klimmende schulden - meer en meer
overtuigd van de noodzaak de staatshuishouding aan een rationele
sanering to onderwerpen. Ministers als Maupeou, Turgot, Necker en
Calonne kwamen daarbij frontaal in botsing met de parlementen. Deze
traditionele rechtscolleges probeerden hun plaats in het bestel to ver-
ruimen met een beroep op Montesquieu's politieke filosofie en de suc-
cesvolle Engelse praktijk. De oude belangenstrijd tussen de centrale
macht en de corps intermediaires zien we hier terug, al hebben beide
partijen hun argumenten in een verlicht jasje gestoken. Zowel de aris-
tocratische privileges als de vorstelijke macht werden met 'nieuwe'
argumenten verdedigd.

Als een groepering uit de Franse bevolking de verlichting 'droeg', was
het wel de aristocratie; desalniettemin waren het juist de aristo-
cratische privileges die het in een 'herziening' van de staatsinrichting
zouden begeven. Toch was zelfs deze gang van zaken voor 'verlichte'
aristocraten to verteren, wanneer hun verminderde positie van de
andere kant opnieuw geschraagd zou worden. Dat kon bijvoorbeeld
door het creeren van een parlement naar Engels model, waarin de
groep grootgrondbezitters dominant was. Een dergelijke oplossing was
voor het in beginsel nog 'absolutistisch' geregeerde Frankrijk voorlopig
ondenkbaar. Daarmee was de cirkel rond, want de koning kon niet de
aristocratische privileges ongeldig verklaren zonder zijn eigen positie
in het bestel eveneens to herzien. Tussen de elite en het hof was sprake
van een moeilijk oplosbare vertrouwenscrisis. Het debacle zou voort-
duren tot het bijeenroepen van de staten-generaal, en daarmee tot de
revolutie.

Verlichtingsideeen hadden zich halverwege de achttiende eeuw over de
Franse toplaag verspreid; een gedeelte van deze ideeen had negatieve
implicaties voor het bestaande regime. Frankrijk kampte met toene-
mende schulden, terwijl de oorlogen ongunstig verliepen of niet de
gewenste gevolgen hadden.'2 De combinatie van schuldencrisis en in-
terne vertrouwenscrisis werd verder overschaduwd door het feit dat de
politieke constellatie van de vijand Engeland door de Franse elite
geidealiseerd werd: de vijand werd tot voorbeeld verheven. Een gevoel
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van ontoereikendheid van de bestaande verhoudingen en een ver-
wachting van veranderingen lijkt in deze situatie zeker aanwezig ge-
weest to zijn. Het decennium v66r 1789 was in Frankrijk bij uitstek
een periode van crisis en kan met enig recht als fin de siecle worden
aangeduid. Reeds vanaf 1748 waren de elementen die in combinatie
voor deze stemming zorgden in toenemende mate aanwezig.13) Elders in
Europa kan niet even stellig gesproken worden van een fin de siecle-
stemming v66r 1789.

1789-1815: revoluties en oorlogen
Na de zomer van 1789 veranderde dat beeld. De crisisstemming vanaf
1789 is gemakkelijk aantoonbaar. De juichkreten van de revolutio-
nairen wijzen daar even goed op als de weeklacht van de conservatie-
ven. Terwijl we bij de meeste eeuwwisselingen in het intellectuele
wisselgeld van de tijdgenoten moeten snuffelen naar 'eeuwwende-sen-
timenten', werden ze in het decennium voor 1800 van de daken geroe-
pen.

De Franse Revolutie had de afrekening met een regime dat zij als een
middeleeuwse ruine beschouwde als uitdrukkelijk program. De verval-
len orgie van ordeloze versierlust moest - volgens de meest radicale en
uiteindelijk succesvolle revolutionairen - met de grond gelijk gemaakt
worden om plaats to maken voor een oogstrelend monument van sym-
metrie en precisie. De metafoor heeft enige realiteitswaarde: kathedra-
len werden to huur aangeboden, of zelfs, zoals de grote abdijkerk to
Cluny, als steengroeve gebruikt.

Een feit dat aan alle twijfel over het al dan niet aanwezig zijn van
'eeuwwende-sentimenten' een einde maakt is de nieuwe jaartelling die
van 1792 tot 1806 geldig was. Een duidelijker stellingname dan het op-
zijschuiven van een jaartelling, die het met de nodige variaties ruim
anderhalf millennium had uitgehouden, is nauwelijks denkbaar. Het
impliceert de creatie van een nieuwe politieke cultuur en mythologie.
De Franse revolutionairen zagen zich als de scherprechters van het
ancien regime en als de voorhoede die het volk een nieuwe samenle-
ving binnen zou loodsen. Het besluit de nieuwe jaartelling in to voeren
viel samen met de afschaffing van het koningschap; de invoering van
de jaartelling viel grofweg samen met de veroordeling en terechtstel-
ling van Lodewijk XVI in januari 1793. De breuk met het verleden
kreeg dus gestalte door de afschaffing of aantasting van de meest aan-
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beden elementen van de oude samenleving: troon en altaar. Deze aan-
tasting door de revolutionairen leidde tot de geboorte - of althans be-
wustwording - van een nieuwe politieke stroming: het conservatisme.la)
Het oude stelsel was niet meer vanzelfsprekend en moest als een poli-
tiek ideaal verdedigd worden tegen andere opvattingen - die nu ook in
de praktijk gebracht waren. Door de polarisatie in woord en daad tus-
sen revolutionairen en conservatieven werd iedereen tot een keuze
gedwongen.

'De revolutie' bestaat niet: er bestaan verschillende revoluties. Een
beperkt gedachte politieke revolutie binnen de elite; een 'vereffening
van oude rekeningen' op het platteland en een in politiek radicalisme
overslaand hongeroproer in de steden vormen samen slechts een ge-
deelte. De revolutie creeerde bovendien haar eigen dynamiek; politieke
conflicten werden vrijwel steeds ten gunste van de meest radicale par-
tij beslecht.

De conflicten in zomer van 1789 leidden tot vele maatregelen en in-
tentieverklaringen, zoals de afschaffing van de 'feodale' rechten op
4 augustus 1789 en de verklaring van de rechten van de mens en de
burger later die maand. Deze in grote lijnen gematigde eerste fase
werd door de oorlogssituatie vanaf april 1792 op de spits gedreven en
uiteindelijk in de zomer van 1792 door een tweede revolutie beeindigd.
Algemeen kiesrecht en het bewust inzetten van de macht van de sans-
culottes (de geradicaliseerde Parijse mob) veranderden de politieke
cultuur ingrijpend. Nationalisme kreeg gedurende de Franse revolutie
nieuwe impulsen, niet in de laatste plaats door de levee en masse (de
dienstplicht) die in 1793 afgekondigd werd.-) Nadat in april 1794
Danton, de organisator van de opstanden in de nazomer van 1792,
werd geguillotineeerd, eindigde de Terreur met de terechtstelling van
Robespierre zelf op 18 juli (10 Thermidor). Op een definitieve afre-
ening met de overblijfselen van de Commune door het Thermidor-
bewind volgde een gematigd regime naar Romeins model. Dit
Directoire, dat de macht in handen van de notabelen legde, zou tot
1799 in stand blijven. Het kenmerkte zich door instabiliteit; Napoleon
trok gedurende deze jaren steeds meer macht naar zich toe. Na het
intermezzo van het consulaat (1799-1804) kroonde Napoleon, gezalfd
door Pius VII, zichzelf tot keizer. Dat zou hij tot 1814 blijven.
Napoleon koos uit het palet aan regimes dat aan hem voorafgegaan was
de elementen die hem het meest bevielen. Gedurende het consulaat en
het keizerrijk werd de draad van het hofleven, vanouds de glorie van
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Frankrijk, weer opgevat.lb) Gedurende de Napoleontische tijd kwam
een nieuwe elite tot stand, die delen van de oude voor-revolutionaire
toplaag in zich opnam. Een kern van verzet en royalisme bleef
overigens ook in Frankrijk steeds bestaan; daaromheen werd na de res-
tauratie het nieuwe bestel gegroepeerd.

Hoe is de revolutie nu to rijmen met de elitaire en in veel opzichten
behoudende denkbeelden van de philosopher? Een verklaring ligt in de
golf vulgariserende geschriften in het laatste kwart van de achttiende
eeuw. Onder de trotse vlag livres philosophiques was een stortvloed aan
boeken en pamfletten verschenen die heen en weer kolkte tussen poli-
tiek radicalisme, pornografie en roddelzucht. De hofadel en de monar-
chie werden daarin afgeschilderd als politiek en sexueel verrot; incom-
petent en impotent. Marie -Antoinette en haar standgenotes werden
geschetst als bandeloos in alle opzichten - en onbevredigd door hun
hooggeplaatste mannen. De toplaag was in deze presentaties een door
inteelt gedegenereerd ras: de decadentie kon slechts tegengehouden
worden door een wisseling van de wacht. Zonder deze twijfelachtige
maar succesvolle vulgarisering van de verlichting zou de link tussen de
politieke revolutie binnen de elite en de revolutie van de massa in het
verloop van de gebeurtenissen vanaf de zomer van 1789 minder snel
tot stand gekomen zijn. De philosophes, die hun minder getalenteerde
journalistieke collega's beschouwd hadden als makkers in de strijd
tegen 1'infame, zouden zich van hun rol bij het uitbreken en radica-
liseren van de revolutie in afgrijzen afgekeerd hebben. Zij rekenden
zich in de tweede helft van de achttiende eeuw immers tot de elite van
de Franse samenleving. Voor de tweederangs broodschrijvers brak na
1789 een tijd van melk en honing aan: nu kregen zij de 'officiele' er-
kenning die zij voor de revolutie moesten ontberen. De revolutie werd
het domein van petits notables van de tweede garnituur: de advocaat
uit Arras en de landjonker uit Ajaccio.

*

Rond 1770 raakte de sociaal-economische ontwikkeling van Engeland
in een stroomversnelling. Het meest geruchtmakende onderdeel van dit
proces bestond uit de eerste toepassing van de verbeterde stoom-
machine van James Watt en de spinmachine van Richard Arkwright.
Deze technische verbeteringen konden evenwel slechts succesvol zijn
door het grote Engelse handelsimperium (katoenaanvoer en export van
textiel) en de verbeteringen in de landbouw (produktieverhoging door
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nieuwe technieken). De eerste schreden van de industrialisering bleven
afhankelijk van de bevolkingsgroei en van samenhangende verander-
ingen in de sfeer van financiering, transport en organisatie. De over-
gang tussen de rurale economie en de industriele economie verliep zeer
geleidelijk. Huisindustrie en familiegebonden fabrieksarbeid bleven
lang domineren.") Desalniettemin sprak deze nieuwe etalering van
menselijke inventiviteit tot de verbeelding - zelfs zodanig dat men
zo'n vijftig jaar verder de term 'industriele revolutie' bedacht. De
verandering betekende enerzijds een desintegratie van de oude plat-
telandscultuur; anderzijds de ontginning van talloze nieuwe mogelijk-
heden. Het feit dat niet elke sociale groep gelijkelijk deelde in pain en
pleasure van de industrialisering, suggereert al dat ook de reacties ver
uiteen zouden kunnen lopen. Het bij uitstek verlichte rekenlineaal-
optimisme van de klassieke economie - die de factor 'arbeid' nogal
gevoelloos bejegende en daarom de naam dismal science kreeg - stond
tegenover de afkeer van de nieuwe produktievorm zoals die soms in de
literatuur of, tastbaarder, in de vorm van sabotage tot uiting kwam. De
'opstand' van de Luddites18) tussen 1811 en 1817 is het bekendste voor-
beeld van sabotage; het leger waarmee de orde hersteld werd telde
maar liefst 12.000 manschappen. De industriele revolutie - deze tweede
- of eerste? - revolutie19) van de periode rond 1800 - heeft zeker in-
vloed gehad op de stemming van de tijdgenoten. De mate waarin dat
het geval was is echter moeilijk to beoordelen, omdat de veranderingen
geografisch beperkt bleven tot ver in de negentiende eeuw. Zelfs in
Engeland en Belgie, de twee landen die aan kop liepen, werd de reik-
wijdte van de industrialisering pas na de jaren dertig duidelijk.

Na 1815: restauratie en romantiek
De schokgolven van de Franse revolutie lieten geen gebied in Europa
onberoerd. De aanvankelijke sympathie verminderde na de moordpar-
tijen in september 1792 en kromp nog meer na de terechtstelling van
Lodewijk XVI. Terreur, Directoire en Empire leidden weliswaar tot
export van de revolutie en de daaropvolgende wetgeving over een be-
langrijk deel van Europa, maar tenslotte won de restauratie op alle
fronten. Het congres van Wenen richtte Europa op grond van het be-
ginsel van vorstelijke legitimiteit opnieuw in, en wist daarmee de basis
to leggen voor het handhaven van de status quo tot 1848.

Minstens zo belangrijk als de aanvankelijke sympathie waren de felle
reacties die de tijdelijke Franse dominantie opriep. De aangevochten
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eigen tradities en de eigen cultuur vonden juist door de Napoleontische
vloedgolf nieuwe waardering. Het verbreken van de band met het ver-
leden werd meer als een onherstelbaar gemis dan als een nieuwe
inspiratiebron opgevat. Beide visies bleven overigens samen bestaan,
vaak zelfs bij een persoon in een onontwarbare knoop. Intellectuelen
bleven aansluiting zoeken bij de traditie van de verlichting. Tegelij-
kertijd werd de reeds in de jaren zeventig waarneembare stroming
tegen de verlichting door de revolutie zeer veel sterker.

Onder de vage en niet helemaal waar to maken2) aanduiding 'roman-
tiek' kwamen verscheidene preoccupaties samen. Het volk werd ont-
dekt als 'ziel' van de samenleving. Enerzijds waren de rol van sans-
culottes en de levee en masse daarbij het voorbeeld; anderzijds juist de
gedachte dat het volk pre-revolutionaire waarden in de meest pure
vorm had weten to bewaren. Samen met het besef van eigenheid en
uniciteit van culturen leidde de verering van het yolk tot een botani-
seerwoede van tradities, verhalen en gebruiken21 die ons doet vragen
of de botaniseerders hiermee niet trachtten een met verdwijning be-
dreigde cultuur to conserveren. De groep waar de stadse elite een vijf-
tigtal jaar eerder met smakelijk dedain naar verwezen had, werd nu
opgevat als hoeder van de onbedorven essentie van de diverse 'natio-
nale' culturen.

De bewondering van de creatieve en onconventionele persoonlijkheid
kan als tweede algemene punt genoemd worden. Het onbegrepen genie
- want onbegrip verhoogt nu status - wordt een cultuurverschijnsel en
een sociaal type. De adoratie van Napoleon en Beethoven en de doel-
bewuste zelf-mythologisering van personen als Byron mogen hier als
voorbeeld dienen. De kunstenaar als ambachtsman die met zijn 'afzet'
moest rekenen, maakte plaats voor de kunstenaar als bevlogen genie,
die zich in theorie slechts met de eigen inspiratie kon bezighouden.
Opmerkelijk genoeg lijkt deze mentaliteitsverandering niet samenge-
gaan to zijn met een groei van de onafhankelijkheid van kunstenaars;
eerder is zij op to vatten als een uiting van weerzin. van de groeiende
en als smakeloos opgevatte burgerlijke markt. Juist in deze periode
werd de kunst immers aan de exclusief aristocratische patronage ont-
rukt om, deels via een anoniem marktmechanisme, over to gaan in die
van de 'kunstminnende' burgers (die door kunstenaars verbitterd met
philistines werden aangeduid). In samenhang met het bovenstaande
nam een bewondering voor jeugdige, onconventionele vitaliteit de
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plaats in van de voorafgaande 'eerbied voor de grijze haren'. Ervaring
was, althans in deze opvatting, voortaan minder belangrijk dan origi-
naliteit.

Als volgende algemene karakteristiek kan de preoccupatie met veran-
dering en groei gelden. Biologie en geschiedenis, vakken waarin deze
preoccupatie tot uiting kwam, namen een belangrijker plaats in dan in
de achttiende eeuw. Een organische en 'proces-achtige' visie op veran-
deringen verving de inderdaad enigszins eendimensionaal to noemen
mechanistische achttiende-eeuwse visie.

Emoties, waar de zeventiende en achttiende-eeuwse raisonneur geen
plaats voor behoorde in to ruimen, werden nu gezien als wezenlijke en
richtingbepalende onderdelen van de menselijke persoonli;L-hp;tj Ma-act
deze opsomming zou een weergave van de stilistische karakteristieken
en de thematiek - de droom; de waanzin; de sublieme eenzaamhied van
de kerker; het bovennatuurlijke - van de romantische kunst thuisho-
ren: deze zal door specialisten op de verschillende terreinen in de vol-
gende bijdragen aan de orde gesteld worden.22)

Een interessante illustratie van de veranderingen is de betekenis-
verschuiving die de term 'gotiek' onderging. Gedurende de verlichting
was gotiek een verzamelnaam voor alles wat slecht, achterhaald en
bespottelijk gevonden werd. Na de eeuwwende werd de term gotiek,
en daarmee de middeleeuwse samenleving, in ere hersteld.
Middeleeuwse thematiek en middeleeuwse stijlvormen werden na 1800
opnieuw als inspiratiebron gebruikt - zoals uit de opleving van de rid-
derromans blijkt. De middeleeuwen werden ook in politieke ideologie
naar voren gehaald als voorbeeld van gemeenschapsgevoel en vrij-
heidslievendheid,23v of als het ware model voor de trouw aan de
monarchie en het aristocratisch eergevoel. Beide opvattingen konden
vanuit een romantisch perspectief verdedigd worden. Tegelijkertijd
waren er binnen de politieke stromingen personen die zich verre hiel-
den van de romantiek. Pragmatisme was zowel in de kring van conser-
vatieve heersers als onder liberalen bon ton. De bij tijd en wijlen visio-
naire Tsaar Alexander was in dit opzicht eerder uitzondering dan re-
gel. De politiek-culturele stroming die uit zou groeien tot de belang-
rijkste kracht in negentiende-eeuws Europa, het nationalisme,'a) sluit
echter zeer goed aan bij de bovengeschetste 'romantische' attitude. De
nationalistische broederschappen met geheimzinnige inwijdingsrituelen
en dure geloften leken meer op mysterie-secten dan op politieke
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partijen. Hun invloed bleef - na een piek in en onmiddellijk na de
Napoleontische tijd - onder invloed van de restauratie voorlopig nog
beperkt.

Tijdgenoot en eeuwwende
Edmund Burke schreef in 1790 - in de gematigde fase van de Franse
Revolutie - zijn Reflections on the Revolution in France.) Een para-
graaf die begint met een religieus-bewonderende beschrijving van
Marie -Antoinette (tijdens een bezoek van Burke aan Frankrijk) ein-
digt in een verzuchting over de post-revolutionaire wereld:

I thought ten thousand swords must have leaped from their scabbards
to avenge even a look that threatened her [Marie Antoinette] with
insult. - But the age of chivalry is gone. - That of sophisters, oecono-
mists, and calculators has succeeded, and the glory of Europe is extin-
guished for ever. Never, never more, shall we behold that generous
loyalty to rank and sex, that proud submission, that dignified obedien-
ce, that subordination of the heart, which kept alive, even in servitude
itself, the spirit of an exalted freedom. The unbought grace of life, the
cheap defence of nations, the nurse of manly sentiment and heroic
enterprize is gone! It is gone, that sensibility of principle, that chastity
of honour, which felt a stain like a wound, which inspired courage
whilst it mitigated ferocity, which ennobled whatever it touched, and
under which vice itself lost half its evil, by losing all its grossness.

Het - retorisch vormgegeven - gevoel van ontworteling, desorientatie
en heimwee dat uit deze regels spreekt, geeft een van de twee reacties
op de eeuwwende weer. De andere reactie was niet minder hevig, maar
wees in tegenovergestelde richting. De breuk werd eveneens gevoeld,
maar dan als de langverbeide opening naar een nieuwe samenleving.26)
Burke's landgenoot Thomas Paine schreef over de verklaring van de
rechten van de mens en de burger door de nationale vergadering:

... we see the solemn and majestic spectacle of a Nation opening its
commission, under the auspices of its Creator, to establish a Govern-
ment; a scene so new, and so transcendently unequalled by anything
in the European world, that the name of a Revolution is diminutive of
its character, and it rises into a Regeneration of man.

Vrijwel geen Europeaan zal de eeuwwende 1800 als een gemoedelijke oude-
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jaarsavond beleefd hebben: daarvoor stond er voor allen to veel op het spel.
Fin de siecle is voor de periode rond 1800 een understatement.

Structuren

Het plafond doorbroken
Het vergelijken of op een lijn stellen van de Franse revolutie en de
industriele revolutie is een hachelijke onderneming. Terwijl de indus-
triele revolutie voor de meeste van de tijdgenoten pas in de loop van
de negentiende eeuw werkelijk tot de verbeelding ging spreken, was
het effect van de Franse revolutie onmiddellijk en ingrijpend. De
revolutie was geen roep om 'herstel van het oude', zoals voorafgaande
omwentelingen, maar de eerste revolutie die een nieuwe en andere
samenleving met vallen en opstaan en min of meer volgens plan pro-
beerde to realiseren. De term 'industriele revolutie' lijkt intern tegen-
strijdig. Structurele veranderingen in de economie plegen immers niet
door een coup d'etat in gang gezet to worden. Toch is de term, die naar
analogie met de Franse revolutie bedacht werd, goed verdedigbaar. De
gelijk opgaande spiraal van industrialisatie, urbanisatie, technologie en
wetenschap, die de Europese maatschappij vanaf het laatste kwart van
de achttiende eeuw in haar greep had, heeft het gezicht van de wereld
in tweehonderd jaren meer veranderd dan in de voorafgaande millen-
nia. Dat gegeven krijgt enig relief wanneer we naar de extreme groei-
cijfers op tat van terreinen kijken. Enkele lukrake voorbeelden: be-
volkingsomvang (van 1750 tot nu gegroeid van ca. 750 miljoen tot
meer dan vijf miljard); gebruik van fossiele brandstoffen; de hoeveel-
heid geluid om ons heen; het gemak en de snelheid waarmee we ons
kunnen verplaatsen. De kwantitatieve groei heeft een tenminste even
belangrijke kwalitatieve verandering van het leven met zich mee ge-
bracht. Een volstrekt andere tijdsbeleving en een 'onttoverd' wereld-
beeld mogen hier als voorbeeld dienen.n

Wanneer we de gehele geschiedenis overzien, blijkt maar een 'revolu-
tie' vergelijkbaar to zijn met de industriele revolutie: de agrarische
revolutie uit het neolithicum.2'8) Deze vormde de scheiding tussen het
voortbestaan uitsluitend door middel van jagen en verzamelen en het
voortbestaan voornamelijk door middel van landbouw en veeteelt. Men
'leerde' gewassen to verbouwen en dieren to temmen voor eigen ge-
bruik. De neolithische revolutie verspreidde zich vanuit Voor-Azie,
zo'n 8.000 jaar voor het begin van onze jaartelling. Landbouw leidde
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tot vaste vestigingsplaatsen; grotere bevolkingsdichtheid en een hogere
organisatiegraad. Produktie van een surplus maakte het mogelijk dat
mensen zich met specialistische taken gingen bezighouden. Een krij-
ger-, schrijver- en priester-elite ontstond. De belastingheffing en
administratie van de paleiseconomie leidde tot de eerste pogingen
klanken en symbolen to noteren. Het schrift werd in de drie millennia
voor onze jaartelling langzaam van een zeer gecompliceerde specialis-
tische symbooltaaal tot een versimpeld en redelijk toegankelijk alfabet.
In de eerste eeuwen van het Griekse (en daarna via de Etrusken het
Romeinse) alfabet werden basisproblemen van kennis en denkprotocol
zoals verbonden met de nieuwe mogelijkheden van het schrift -
analyse, cumulatie en overzicht - met precedentloze precisie geformu-
leerd.

Een nieuw plafond voor de maatschappelijke ontwikkeling was door
het complex van veranderingen na de neolithische revolutie vastgelegd:
zelfvoorzienende landbouw; kleinschalige handel en nijverheid; be-
perkt geldverkeer; een hoog geboorte- en sterftecijfer met een be-
volkingscurve die ondanks grote schommelingen gemiddeld een lichte
stijging vertoonde; geringe mobiliteit en het daardoor overwegen van
lokale belangen en contacten; een vorst die zijn onderdanen niet on-
middellijk kon bereiken, maar afhankelijk was van de corps inter-
mediaires. 'Plafond' betekent logischerwijze slechts 'bovengrens'; na de
ineenstorting van de klassieke beschaving bleef de maatschappij in
Europa lange tijd ver onder het beschreven plafond. De Europese be-
schaving die gedurende de Middeleeuwen ontstond droeg alle boven-
genoemde kenmerken.

Vanaf de late Middeleeuwen veranderde dit beeld. De geldeconomie
werd steeds belangrijker; handel over grotere afstand groeide samen
met regionale specialisatie.) Verbeteringen in de landbouw maakten
een groter deel van de bevolking vrij voor activiteiten buiten de voed-
selproduktie. Het overwegend lokale karakter van de cultuur werd van
verschillende kanten verminderd. Verbindingen werden door tech-
nische en organisatorische verbeteringen gemakkelijker. Monarchieen
consolideerden hun intern samenhang; vorsten trachtten met wisselend
succes a1 to machtige standgenoten uit de 'provincie' de mond to snoe-
ren. Door de toegenomen mobiliteit en de invloed van de drukpers
ontstond een grotere eenvormigheid in de bovenlaag - al lijkt de op-
mars van andere geschreven talen dan het Latijn met deze mededeling
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in tegenspraak. Binnen de aldus gevormde 'geleerdenrepubliek' werden
steeds meer onderdelen van de overlevering en de traditie bekritiseerd
en terzijde geschoven. Deze opvattingen, en de kritische houding
uberhaupt, daalden geleidelijk in de sociaal-intellectuele hierarchie,
zodat vanaf de achttiende eeuw met enig recht van een dilettanten-
publiek gesproken kan worden. Het brandpunt van de veranderingen
verschoof vanaf de late zestiende eeuw van het Mediterrane gebied
naar het gebied rond de Noordzee. Landbouw, handel en nijverheid
bereikten eerst in de Zuidelijke Nederlanden, later in de Repubiiek en
daarna in Engeland, een hoogtepunt. Transport- bedrijfs- en finan-
cieel-technische verbeteringen leidden uiteindelijk (rond 1770) samen
met de boven reeds genoemde strikt technische veranderingen tot een
gelijktijdige doorbraak op verschillende terreinen (technologie,
organisatie, bevolkingsgroei, urbanisatie, communicatiemiddelen etc.)
die wel vergeleken is met het opstijgen van een vliegtuig na een lange
aanloop. De industriele take-off viel vrijwel samen met de eerste op de
toekomst afgestemde politieke en sociale revolutie.

De Franse en de industriele revolutie hebbben gemeen dat zij in eerste
instantie evenveel vernietigden als creeerden. De industriele revolutie
bestond bij de gratie van het vervallen van de oude plattelandscul-
tuur;30) de Franse aanval op het privilege behelsde uiteindelijk vooral
een gelijkschakeling van allen tegenover de door 'natuurwetten' ge-
schraagde staat.31) De twee meest karakteristieke verschillen tussen de
moderne samenleving en het ancien regime - het ruraal-lokale karakter
en de daarmee samenhangende woekering van tussenlagen en uitzon-
deringsposities in alle relaties tussen overheid en 'onderdanen' - zijn
nu genoemd. Wellicht het meest opvallende verschil met de moderne
samenleving betreft de overmaat van uitzonderingen en afwijkingen.
In elke streek heersten, ondanks de structurele overeenkomst met
betrekking tot de bestaansmiddelen, andere gebruiken en gewoonten.
Een vorst regeerde hier als hertog, daar als graaf en elders als keizer:
tussen hem en elke onderdaan bestond in feite een ander stelsel van
ongeschreven afspraken. Munteenheden, tijdsaanduidingen, maten en
gewichten tonen een voor de moderne toeschouwer bevreemdend
gebrek aan uitwisselbaarheid. Gedurende de negentiende eeuw zou de
aanval op deze kenmerken van het oude bestel in Europa voortgezet en
succesvol besloten worden. Een van de meest tot de verbeelding spre-
kende 'wapenen' van de vernieuwing zou de trein worden: pas met het
groeien van het spoorwegnet ontstond bijvoorbeeld de 'nationale' tijd.
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Het groeien van de directere samenhang binnen de 'nationale' cultuur
- en daarmee de verharding van de grenzen tussen verschillende 'na-
tionale culturen' - zou kunnen gelden als de meest beknopte samen-
vatting van de negentiende-eeuwse geschiedenis.

Conclusie: stemming en structuur

Paradoxen?
De eeuwwende 1800 lijkt bijzonder rijk aan paradoxen. De Franse
revolutie wilde een norm voor allen en alles stellen, en maakte dat
streven deels waar door de Code Napoleon en de opbouw van een
nieuw onderwijssysteem. De invloed van gedachte en praktijk zijn
onder andere of to lezen aan de ingrijpende veranderingen die
Nederland in de periode rond 1800 onderging. Hier werd tenminste
gedeeltelijk gebroken met de oude particularistische traditie; hier werd
een onderwijswet afgekondigd en een nieuwe politieke structuur ont-
worpen.322 Wetten waren een succesvol Frans exportprodukt geworden;
66k conservatief geregeerde landen rekenden zich tegen wil en dank
tot de afnemers.

Tegelijkertijd werden de resten van de daarmee wegdrijvende cultuur-
periode met nog niet eerder vertoonde heimwee omkneld. Uniciteit
van culturen en individuen werd meer dan tevoren benadrukt en ge-
waardeerd. In de kunsten was juist niet meer de ijzeren norm van goe-
de smaak en door de tijd bewezen conventie, maar de ongebreidelde
creativiteit van het genie tot ideaal verheven. Het voorheen weg-
gelachen volk werd tot bron van alle wijsheid uitgeroepen. De steeds
succesvoller bedwongen natuur werd nu juist in haar meest ongerepte
en wilde vorm aanbeden') Godsdienst werd weer aangegrepen in de
kort tevoren meest geridiculiseerde vormen: het devoot mysticisme en
het overgeritualiseerd glas-in-lood katholicisme. Verklaringen van
'buiten en boven' de natuurwetten - uit de diepste woelingen in de
menselijke ziel of uit onbegrepen andere krachten en machten - leken
noodzakelijk. De belichaming van de paradox is wel Napoleon, die
tegelijkertijd produkt van de verlichting en idool van de romantiek
was. De uiterst pragmatisch en utilitaristisch redenerende keizer werd
door de romantische generatie van na 1815 als ijzingwekkend genie
toegejuicht. Juist Napoleons 'val van grote hoogte' - en zijn eigen dra-
matisering daarvan34) - gaf aanleiding tot de verering. Een geslaagd
heerser die zijn bewind rustig consolideerde zou immers minder in de
romantische kraam to pas gekomen zijn.
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De 'paradox' bestaat bij de gratie van de gedachte dat veranderingen
in maatschappij en mentaliteit (structuur en stemming) tot parallel
lopende lijnen moeten leiden. Deze gedachte is dikwijls juist en soms
zelfs evident. In dit geval lijkt de omgekeerde gedachte echter beter to
verdedigen. Juist door veranderingen gaat men de verloren gegane
situatie idealiseren en betreuren. De combinatie van een nuchter
schaarste -argument' (bijvoorbeeld het in afnemende mate aanwezig
zijn van lokale culturen of ongerepte natuur) met het heimwee-
argument ('vroeger was het nog gezellig') mag deze opmerking
illustreren. De essentie van de bovenstaande beschrijving zit hem juist
in de verklaarbaarheid van de omgekeerde beweging tussen maat-
schappij en mentaliteit. Structuur en stemming lopen niet altijd paral-
lel: de verbindingen tussen langlopende veranderingsprocessen en
onmiddellijke gebeurtenissen uit het leven van alledag zijn zelden ge-
synchroniseerd.

Eeuwwende 1800
Na de opsomming van veranderingen in stemming en structuur en het
aanbrengen van de relatie tussen deze twee, rest weinig meer dan het
zouteloos herhalen van een eerdere conclusie. De periode rond 1800
valt niet afdoende to beschrijven met het eeuwwende-concept. Deze
jaarwisseling liep het vuurwerk uit de hand, en lagen de oliebollen
zwaar op de maag. Er was zeker sprake van de 'afsluiting van een
periode'; deze periode zal dan eerder de overgangsfase vanaf de late
middeleeuwen zijn dan de achttiende eeuw tout court. De eeuwwende
kan daarom met enig recht als 'cultuurbreuk' aangeduid worden. In dit
verband is het opmerkelijk dat veel stemmingen die wij als bij uitstek
modern' beschouwen in de periode rond 1800 naar voren komen. De
goede voornemens' van rond 1800 zouden pas een eeuw verder aan

een nieuwe vuurproef onderworpen worden.
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Noten

1. E.E. Evans-Pritchard, The Nuer. A Description of the Modes of Livelihood
and Political Institutions of a Nilotic People (Oxford 1940) vnl. pp. 94-138
blijft de klassieke beschrijving van een volk 'zonder tijd' en derhalve a
fortiori zonder jaartelling. Zie ook E.P. Thompson, 'Time, Work-discipline,
and Industrial Capitalism', Past & Present, XXXVIII (1967) pp. 56-97.

2. De rituele viering van de jaarwisseling hangt overigens niet samen met de
jaartelling. Ook zonder de jaren to tellen kan het begin van een nieuwe
cyclus van seizoenen gevierd worden.

3. C.B.A. Behrens, The Ancien Regime (Londen 1967) spreekt bijvoorbeeld
op p. 19 over de fin de siecle-stemming in Frankrijk na 1748.

4. Het uitwerken van deze gedachte is de hoofdlijn van Montesquieu's De
1'Esprit des Lois. Montesquieu werd door tijdgenoten dan ook de Newton
van de samenleving genoemd en wordt nog steeds wel naar voren geduwd
als 'vader van de sociologie.' Opvallend is dat juist Montesquieu een gro-
tere liefde voor tradities koesterde dan veel van zijn verlichte geestgeno-
ten.

5. R. Porter en M. Teich geven in hun bundel The Enlightenment in National
Context (Cambridge 1981) een goed beeld van de grote regionale variatie
binnen de verlichting.

6. In veel gebieden bleef dat zo: de fysico-theologie in de Republiek mag als
voorbeeld gelden.

7. N. Hampson, The Enlightenment (Harmondsworth 1968) geeft de veran-
deringen binnen de verlichting voorbeeldig weer.

8. Voltaire's redeneringen geven de moderne lezer een aardig beeld van de
benauwende simpelheid. Als voorbeeld kunnen de redeneringen gelden
waarmee Voltaire tracht to ontkennen dat de gehele mensheid van Adam
en Eva afstamt. In het Essai sur les moeurs voert hij hiertoe het feit op dat
Lapland bewoond is: wie zou zich immers in een dergelijk gebied vestigen,
als hij er niet reeds van het eerste begin van menselijk leven gewoond had

9

9. De onderzoeken naar uitbreiding van lezerspubliek, leesgenootschappen en
verlichte notabelenclubs worden geexploreerd in o.a. J. Kloek en W.
Mijnhardt, Leescultuur in Middelburg aan het begin van de Negentiende
eeuw (Middelburg 1988); J. Brewer, N. McKendrick en J. Plumb, The Birth
of a Consumer Society. The Commercialization of Eighteenth-century Eng-
land (Londen 1982) en H. Kiesel en P. Munch, Gesellschaft and Literatur
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im 18. Jahrhundert. Voraussetzungen and Entstehung des literarischen Marks
in Deutschland (Miinchen 1977).

10. R. Darnton heeft in The Literary Underground of the Old Regime (Harvard
1982) en vele andere publikaties deze wereld ontgonnen.

11. Deze 'sanering' was elders in de vorm van 'verlicht despotisme' reeds be-
gonnen. De status van het begrip verlicht despotisme wordt overigens
twijfelachtig wanneer we ons realiseren dat het voornamelijk een nieuwe
en scherpere formulering van de oude vorstelijke 'huishoudpolitiek' be-
helsde. 'Verlicht zijn' was dus een argument tegen de machtspositie van de
geprivilegeerde elite. Probleem daarbij was dan het feit dat de vorst zijn
eigen positie moest relativeren of anders legitimeren voordat hij de voor-
rechten van de oude elite kon aanvallen.

12. Zoals na de Amerikaanse vrijheidsoorlog, toen de Verenigde Staten de
contacten met de bondgenoot Frankrijk snel verlieten voor die met het
oude moederland.

13. Deze opmerking kan met wat rekken en schaven ook op de Republiek toe-
gepast worden. Ook hier kenmerkte de stemming zich door het schulden-
probleem, het verlies van de internationale positie en twijfels over de aard
van het eigen bestel.

14. J. Weiss, Conservatism in Europe 1770-1945. Traditionalism, reaction and
counter-revolution (Londen 1977) ontkent deze stelling door de conserva-
tieve elementen in het denken van o.a. Montesquieu to veel naar voren to
halen. (p. 9 ex.) In de rest van het boek geeft hij veel redenen de door
hem aangevallen stelling in ere to herstellen.

15. C.C. O'Brien, 'Nationalism and the French Revolution' in: The Permanent
Revolution. The French Revolution and its Legacy 1789-1989, G. Best ed.
(Londen 1988) pp. 17-48 geeft een interessante, zij het nogal Ideeen-
geschichtlich georienteerde analyse van de relatie tussen France revolutie
en nationalisme.

16. Ph. Mansel heeft in The Eagle in Splendour: Napoleon I and his Court
(Cambridge 1987) en The Court of France 1789-1830 (Cambridge 1988)
continuiteit en discontinu1teit van het hofleven meesterlijk vastgelegd.

17. Juist de 'tweede face' van de industrialisering, toen een grote groep hand-
wevers (die in de periode 1770-1830 in toenemende mate de landbouw als
bron van neveninkomsten verlaten had) getroffen werd door de invoering
van het mechanisch weefgetouw, was doorslaggevend bij de desintegratie
van de plattelandscultuur.
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18. Zie voor de Luddites bijvoorbeeld F. Peel, The Risings of the Luddites
Chartists and plug-drawers (Londen 1968) of F.O. Darvall, Popular Dis-
turbances and Public Order in Regency England Being an account of the
Luddite and other disorders in England during the years 1811-1817 and of
the attitude and activity of the authorities (New York 1969).

19. E.J. Hobsbawm, The Age of Revolution 1789-1848 (Londen 1962) verdient,
ondanks de soms al to gemakkelijke generaliseringen en de eenzijdige
interpretatie van de France Revolutie, nog steeds aanbeveling als brede
inleiding op deze periode.

20. Deze gemoedstoestand is immers ook in andere perioden aanwezig, maar
lijkt hier bij uitstek dominant.

21. Een mooie inleiding in de volkscultuur biedt P. Burke, Popular Culture in
Early Modem Europe (Aldershot 1988); deel 1, pp. 3-87, behandelt de
verzamelwoede vanaf het einde van de achttiende eeuw.

22. Als inleiding is hier bruikbaar W. Vaughan, Romantic Art (Londen 1978).

23. Een vroeg en interessant voorbeeld van de nieuwe belangstelling voor de
middeleeuwen is J.C.L. de Sismondi's History of the Italian Republics.
Being a view of the origin, progress and fall of Italian Freedom, W.K.
Ferguson ed. (New York 1966 [1807-18181).

24. E. Gellners lucide analyse van het nationalisme Nations and Nationalism
(Oxford 1983) geeft interessante verklaringen, maar houdt zich doelbewust
ver van de werkelijke negentiende-eeuwse situatie.

25. E. Burke, Reflections on the Revolution in France, C.C. O'Brien ed.
(Harmondsworth 1968 [Londen 1790]) p. 170.

26. Thomas Paine, Rights of Man, H. Collins, ed. (Harmondsworth 1969
[17901) p. 136. Het eerste geschrift waaruit een diepgaand en alomvattend
vooruitgangsoptimisme spreekt, Condorcets Esquisse dun tableau histo-
rique des progres de 1'esprit humain werd in 1794 geschreven. Paradoxaal is
het feit dat deze voormalige president van Assembles legislative en gedepu-
teerde van de Convention nationale het geschrift in de gevangenis schreef.
Kort daarna zou hij vergif innemen en sterven.

27. Zie hiervoor bijvoorbeeld de bespiegelingen van H.G.B. Casimir in Waar-
neming en visie. Over wetenschap en maatschappij (Amsterdam 1987)
vooral hoofdstuk 3, pp. 40-48.

28. C. Cipolla, The Economic History of World Population (Harmondsworth
1962).
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29. Streken werden door over to gaan op handelsgewassen afhankelijk van in-
voer van graan van elders; door de groeiende handel werd dit ook moge-
lijk. De arbeidsverdeling tussen Oost- en West-Europa kreeg in deze tijd
gestalte.

30. Deze opmerking is geen stellingname in het standard of living debate, maar
betreft in de eerste plaats de enclosure-beweging en de negatieve invloed
die de vroege industriele revolutie had op de. sociaal-culturele bindingen
van het platteland.

31. T. Blanning geeft in The French Revolution. Aristocrats versus Bourgeois?
(Londen 1987) een verpletterend negatief beeld. Het zelfde geldt voor L.
Bergeron, 'Napoleon ou l tat post-revolutionnaire' in: The French Revolu-
tion and the Creation of Modem Political Culture. Vol. 2 The Political Cul-
ture of the French Revolution, C. Lucas ed. (Oxford en New York 1987) pp.
437-441.

32. Dat laatste overigens door een conservatief die part noch deel had willen
hebben aan de Napoleontische spolia.

33. K. Thomas, Man and the Natural World (Londen 1983) heeft deze 'para-
dox' meesterlijk gexploreerd.

34. In Le Memorial de Sainte Helene. Zie P. Geyl, Napoleon voor en tegen
(Utrecht 1965) voor een weergave van het ontstaan van de legende.

35. Deze opmerking lijkt frivool: Talleyrand, de phoenix in de Franse politiek
rond 1800, sprak echter zelf in deze termen over de tijd van 'voor 1789'.
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De tijd van de vulkanen: natuursymboliek in de Franse
Revolutie en het vulkaanbeeld bij de Marquis de Sade
Getemde angst: De vulkaan in de Verlichting

J. von der Thu'sen

De confrontatie met de vulkaan is altijd al een van de meest angstaan-
jagende ervaringen voor de mens geweest. Reeds vroeg ontstond er een
mythische identificatie van vulkaan en dood. De Romeinen zagen de
Campi Phlegraei - vulkanische velden in de buurt van Napels - als
toegang tot de onderwereld. De christelijke Middeleeuwen beschouw-
den vulkanen als de poorten van de he1.') Omdat in het christelijke
geloof hel en duivel onderdelen van het goddelijke plan waren, werden
vulkaanuitbarstingen als een vorm van bestraffing geinterpreteerd,
analoog aan het bijbelse verhaal van Sodom en Gomorra.) Nog in de
zeventiende eeuw vindt men wetenschappers die ervan overtuigd zijn
dat het grote vuur in het binnenste van de aarde niet alleen vulkanen
veroorzaakt, maar ook de vlammen van de hel voedt. In het populaire
vulkaanbeeld bleef deze verbinding met het helse vuur nog Lang over-
eind.

In de late zeventiende en vooral in de achttiende eeuw leek een einde
to komen aan de mythische interpretatie van vulkanische activiteiten.
De nieuwe wetenschap van de geologie maakte zich ook van vulkani-
sche verschijnselen meester. Het eerste standaardwerk werd Anastasius
Kirchers Mundus Subterraneus (1665), dat door middel van indruk-
wekkende gravures het binnenste van de aarde in kaart bracht. In het
midden van de planeet was een holte met een vuurbal zichtbaar, van
waaruit brede schoorsteenachtige kanalen naar de oppervlakte leid-
den.3) Ondanks de enigszins vreemde meetkundige verhoudingen was
dit een belangrijke anticipatie van pas veel later opgedane kennis
omtrent de magmatische binnenstructuur van de aarde. Kircher, van
wie men aanneemt dat hijzelf vulkanen in ogenschouw had genomen,
verwierp de associatie van vulkaan en hel en duidde de vulkanische
verschijnselen reeds als voortkomend uit een bijzondere opbouw van
de planeet. Merkwaardig bleef evenwel dat Kircher alleen maar vuur
aan het werk zag en geen vloeibare materie.
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Hoezeer de wetenschap zich als demystificatie van de vulkaan en als
bevrijding van oude angsten beschouwde, kan men aflezen aan de ar-
tikelen over 'Volcans' en 'Tremblements de terre' in de achttiende-
eeuwse Encyclopedie. Deze artikelen waren geschreven door de mate-
rialistische filosoof Baron d'Holbach. Holbach, zelf een eminente
geoloog, schreef vanuit een grondige kennis van de structuur van
vulkanen, ofschoon zijn verklaring van magmatische processen nog
zeventiende-eeuws aandoet: Holbach duidt de vulkanische uitbarsting
als explosie en als de werking van een groot vuur. Holbach profiteerde
nog niet van de nieuwe wetenschap van de vulcanologie, die vanaf
1770 een apart vak werd - vooral door de studies over de Vesuvius van
Sir William Hamilton, de Engelse gezant in Napels, en door het veld-
werk van de Duitser Raspe en de Fransman Desmarest.°) Holbach
schreef in de Encyclopedie:

Les volcans doivent etre regardes comme les soupiraux de la terre,
ou comme des cheminees par lesquelles elle se debarasse des matie-
res embrasees qui devorent son sein. [ ... ] sans cela ces agents pro-
duiroient sur notre globe des revolutions bien plus terribles que celles
que noun voyons operer aux tremblemens de terre [ ... ] Les volcans
sont donc un bienfait de la nature [ ... f

Bij Holbach wordt de vulkaan onderdeel van het optimistische vertoog
van de Verlichting. Omdat niets meer ondoorgrondelijk is, zijn oude
angsten overbodig, traditionele metaforische associaties (hel, onder-
wereld) verouderd.

De wetenschappelijke en rationalistische houding is een manier om de
angstaanjagende aspecten van de natuur onschadelijk to maken. Een
andere manier is het gewelddadige en bedreigende in de natuur to her-
schrijven in termen van het verhevene. Wanneer het wilde en gevaar-
lijke landschap 'leesbaar' wordt als subliem of verheven, dan wordt het
oude gevoel van machteloosheid verminderd. Er zijn veel voorbeelden
van reisliteratuur, brieven en romans in de achttiende eeuw waarin
vulkanen en hun activiteiten gerekend worden tot de meest sublieme
schouwspelen van de natuur.

Hier lijkt voorgoed afscheid genomen to worden van de oude ziens-
wijze van de vulkaan waarin de dimensie van fysieke bedreiging en
moreel oordeel zo duidelijk aanwezig waren. In plaats daarvan komt
een esthetische zienswijze. Hieraan was de ontdekking van de schoon-
heid der Alpen voorafgegaan. Het bizarre, het woeste en het onmete-
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lijke van het hooggebergte hadden in vroegere tijden alleen maar
afschuw en afkeer uitgelokt. Maar juist deze eigenschappen van het
gebergte worden in de achttiende eeuw bronnen van plezier. Eerste
tekenen van deze omwenteling duiken rond 1700 in Engeland op; de
andere landen volgen iets later.) Rond 1770 is dit nieuwe esthetische
paradigma overal in de Europese literatuur en schilderkunst aan to
treffen. Het oude esthetische ideaal van het classicisme, waarin har-
monie en balans centraal staan, voldoet ten opzichte van de vulkaan
niet meer; het wordt door een protoromantisch ideaal verdrongen. Men
ontdekt het grillige, het onregelmatige, en men zoekt de pure kracht in
de natuur.

Omdat het beklimmen van vulkanen extreem gevaarlijk kan zijn, blijft
de vulkaan een grensgeval in de geschiedenis van het sublieme. Vooral
als men, als zoveel Italiegangers, in de achttiende eeuw de top van de
Vesuvius beklom, was het soms moeilijk om een veilige plaats to be-
reiken. De Vesuvius kende juist in de jaren zeventig en tachtig van de
achttiende eeuw een reeks spectaculaire uitbarstingen. Er vielen, voor
zover wij weten, geen slachtoffers, maar een beklimming eiste van de
reizigers en wetenschappers toch de nodige durf. Vaak genoeg waren
verbrandingen en verloren kledingsstukken het resultaat.

Nu zou dit risico de belevenis van het sublieme misschien geintensi-
veerd hebben, ware het niet dat de reiziger aan de top van de vulkaan
vaak niet in rust kon waarnemen en ervaren. Aan de rand van de kra-
ter konden veel reizigers geen plek vinden, die hen van hun helse
associaties verloste. De nabijheid van de lava bleef bedreigend, de
lelijkheid van de kratervormen gaf de doorslag in het esthetische oor-
deel. Dit komt goed tot uitdrukking in een roman van Madame de
Stael. Haar heldin Corinne heeft met een begeleider de Vesuvius be-
klommen, maar als zij de krater heeft bereikt, uit zij haar ongenoegen:

Toutes les autres montagnes, en nous rapprochant du ciel, semblent
noun elever au-dessus de la vie terrestre; mail id je ne lens que du
trouble et de 1'effroi: it me semble voir la nature traitee comme un
criminel, et condamnee, comme un titre deprave [ ... ]')

Ook Goethe's reactie is ambigu, als hij in het voorjaar 1787 de Vesu-
vius beklimt. Zijn eerste impuls is deze 'Hollenbrudel' meteen weer to
verlaten, maar zijn afschuw wordt overwonnen door de boude nieuws-
gierigheid van de mineraloog. Zo stelt hij zich bloot aan een steen-
regen om lavabrokken uit de hete krater to halen. De wetenschapper is
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gefascineerd, maar de voelende mens keert dit lelijke landschap de rug
toe en neemt zijn toevlucht tot de metafoor van de hel. Het vergaat
Goethe zoals zo vele anderen: aan de top van de Vesuvius is het hen
niet mogelijk het perspectief to vinden waaruit de ervaring van het
sublieme kan ontstaan.
Aan de vooravond van zijn vertrek uit Napels valt Goethe de sublieme
ervaring echter toch nog ten deel:

Wir standen an einem Fenster des oberen Geschosses, der Vesuv
gerade vor uns; die herabflielende Lava, deren Flamme bei ]angst
niedergegangener Sonne schon deutlich gluhte and ihren begleitenden
Rauch schon zu vergolden anfing; der Berg gewaltsam tobend, fiber
ihm eine ungeheure feststehende Dampfwolke, ihre verschiedenen
Massen bei jedem Auswurf blitzartig gesondert and korperhaft er-
leuchtet. Von da herab bis gegen das Meer ein Streif von Gluten and
gliihenden Dunsten; iibrigens Meer and Erde, Fels and Wachstum
deutlich in der Abenddammerung, klar, friedlich, in einer zauberhaf-
ten Ruhe.8

Gezien door een raam vanuit de Palazzo Reale in Napels maakt de
Vesuvius deel uit van een ingelijst landschap. Nu regeert alleen het
oog. Aan de rand van de krater daarentegen lieten de andere zintuigen
het lichaam niet met rust: de zintuigen van de nabijheid (reuk, tastzin,
gehoor) zonden signalen van gevaar uit. Deze vormen van waarneming
zijn nu uitgeschakeld als het subject zijn plaats aan het raam inneemt:
het zintuig van de verte neemt het commando over en constitueert de
ervaring van het sublieme.

Er is natuurlijk een terrein van de menselijke cultuur waarin het
visuele zintuig nooit in het gedrang komt: de schilderkunst. In vul-
kaanschilderijen - er zijn er verrassend veel in de tweede helft van de
achttiende eeuw - wordt altijd de afstand benadrukt. En zelfs als zij
de krater van dichtbij schetsen, hebben schilders de neiging het geheel
in to kaderen met behulp van rotsen en figuren op de voorgrond. Waar
de schilderkunst de vulkaan inlijst of in een panorama laat opgaan,
wordt de dimensie van schrik en angst nauwelijks meer opgeroepen.
Op zich zou het niet ondenkbaar zijn dat een schilder een poging doet
om iets van de schrik en de schok van de vulkaan op de beschouwer
over to brengen. Maar dan zou hij kiezen voor taferelen waarin 6f de
lelijke vormen van de verharde lava 6f de gevolgen van een eruptie
met menselijke slachtoffers centraal staan. In de achttiende eeuw zijn
de mogelijkheden daartoe nog beperkt. In de zeventiende eeuw werd
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weliswaar een begin gemaakt met een 'schilderkunst van de ramp',
maar het vocabulaire van de ramp als schok zal pas na 1800 echt ont-
wikkeld worden, als er door Goya een principiele verandering in de
representatie van geweld komt.

De revolutie als vulkaan

De verschillende soorten van natuurgeweld die samen het terrein van
het sublieme vormen, worden de metaforen van de Franse Revolutie:
de gebeurtenissen in Frankrijk worden door de tijdgenoten als blik-
sem, storm, vloedgolf, aardbeving en vulkaan geduid. De 'seismische'
metaforiek van schok en eruptie wordt reeds in de zomer van 1789
benut. De oproep om 'de muren' van de standenmaatschappij omver to
werpen, krijgt door de bestorming en het afbreken van de Bastille
opeens een concrete letterlijkheid. De tijdgenoten hebben het over de
'gigantische opschudding' in Parijs. In het absolutistische Duitsland
ziet men bijvoorbeeld door de 'Erschtitterung' in Frankrijk de eigen
'Fiirstenthrone erzittern'9) Ook Edmund Burke uit zijn kritiek op de
Franse Revolutie vaak in termen van onbeheersbare noodlottige krach-
ten, hoewel men van hem, die in zijn jonge jaren de vooraanstaande
theoreticus van het sublieme was, juist een positieve beoordeling van
beelden van natuurgeweld zou verwachten. De oude Burke houdt het
intussen op de morele in plaats van de esthetische beoordeling. Naast
de beelden van orkaan en explosie gebruikt Burke de metafoor van
onderaardse trillingen:

Many parts of Europe are in open disorder. In many others there is a
hollow murmuring under ground; a confused movement is felt, that
threatens a general earthquake in the political world. 10)

De aardbeving geeft een visie op het historische geweld, waarin geen
verband meer wordt gelegd tussen historische subjecten en historische
gebeurtenissen. Een vuur kan men opstoken, maar hoe zijn de sanscu-
lotten met een aardbeving in verbinding to brengen? ") Aardbeving en
vulkaan als grootmetaforen voor de geschiedenis tonen een bijzondere
grand van abstractie. Zelfs de allegorische afbeelding - de geliefde
vorm van representatie op vele revolutieprenten - lijkt in het geval
van de 'seismische' beelden to kort to schieten. Ondanks het frequente
gebruik van de aardbevingsmetafoor in het historische vertoog, last
haar beelddimensie zich blijkbaar moeilijk ontvouwen. De politieke
betekenis van de term 'aardbeving' leeft in de kunst en de literatuur
vooral door de allusie voort: bijvoorbeeld in de ruineschilderijen van
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Hubert Robert, die regelmatig in de salons van de jaren negentig ge-
toond worden en in contemporaine verhalen waarin natuurrampen tot
de paradox van verschrikking en bevrijding leiden.12)

In het jaar 1793 wordt de alomtegenwoordige aardbevingsmetafoor
steeds sterker gerelateerd aan andere beelden. Een eerste verbinding is
die met het 'vuur', waardoor de grond gelegd wordt voor het politieke
beeld van de vulkaan. In de populaire voorstelling van vulkanen wor-
den aardbevingen en vulkaanuitbarstingen zonder moeite als nagenoeg
identieke fenomenen beschouwd. Het tweede beeldelement, dat met de
aardbeving in verbinding wordt gebracht, is de 'berg'. Met de opkomst
van de Jacobijnen wordt hun politiek teken, la montagne, steeds vaker
uitgebeeld. De berg duikt op in een allegorische functie tijdens revolu-
tionaire feesten en als metafoor in politieke redevoeringen. In de late
zomer van het jaar 1793 verschijnen binnen een maand de volgende
teksten in de Moniteur (uit twee redevoeringen in de Nationale Ver-
gadering):

Ach, kameraden, vrienden! Onze gevoelens zijn to sterk om veel to
kunnen zeggen: mogen diegenen beginnen to trillen die Frankrijk tot
een federatie wilden maken! Wij hebben een eed gezworen op de
eenheid van de Republiek en dat betekent het doodvonnis voor alle
intriganten, verraders en samenzweerders. Het moeras bestaat niet
meer, wij vormen hier een enkele geweldige angstaanjagende berg,
die zijn lava over alle royalisten en handlangers van de tirannie zal
uitstorten. (13 augustus 1793)

En gij, voor eeuwig in de annalen van de geschiedenis geprezen leden
van de Berg, weest de Franse Sinai! Slinger eeuwig geldige decreten
van gerechtigheid en volkswil temidden der bliksems naar beneden.
Gij, die door de storm der aristocratie niet aan het trillen kon worden
gebracht, kom in beweging en huiver voor de stem van het volk! Lang
genoeg heeft het verheven vuur der liefde voor het openbaar welzijn
in uw schoot gesmeuld: moge het met geweld uitbreken! Heilige Berg,
wordt tot vulkaan, wiens hete lavastroom de hoop der booswichten
voor eeuwig vernietigt en ieder hart verteert waarin nog een gedachte
aan de monarchie hoist. Genade noch erbarmen voor de verraders!
(7 september 1793) 13)

De voorstelling van de straffende vulkaan is natuurlijk afkomstig uit
de bijbel. Vooral in het tweede citaat staat het vulkaanbeeld in een
ruimere context van natuurgeweld - bliksem en storm -, en hier zien
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we ook hoe de vulkaan als het ware uit zijn verschillende elementen
wordt opgebouwd. De politieke Bergpartij wordt de heilige berg Sinai,
die analoog aan het Oude Testament voor wetten en straffen zorgt.
Deze berg is echter niet de zetel van een goddelijke wil maar van de
volkswil. Storm en aardbeving zijn de krachten van het verleden, nu
moet het vuur van de liefde voor het openbare welzijn uitbreken. Dui-
delijk wordt de positieve betekenis van vuur en lava. Een dergelijke
positieve lading van het vulkaanbeeld is alleen maar mogelijk door het
eerder ontstane paradigma van het sublieme, waaraan de tekst zelf
refereert: het vuur is 'verheven'.

De Duitse Jacobijn en wereldreiziger Georg Forster thematiseert in het
najaar 1793 in een brief aan zijn vrouw eveneens de sublieme dimen-
sie in de als vulkanische kracht opgevatte terreur:

Wir haben die Vendee nun ausgerottet, and so werden wir ausrot-
ten, was rich uns widersetzt. Es ist eher an keine Ausgleichung zu
denken, als bis man bittend zu uns kommt. Die Lava der Revolution
flielt majestatisch and schont nichts mehr. Wer vermag sie abzugra-
ben? Ich sehne mich herzlich nach Euch; meine Kinder zu umarmen,
ist die einzige Kuhlung fur den Brand, der mich verzehrt. Noch ein-
mal and dann! - Die Vorsehung hat das Heft, and wir schwimmen mit
dem Strome. Fuhrt uns die Woge wieder zusammen, landet sie uns
einst auf demselben Ufer; wohl uns! ... Soll's nicht rein? So seid Ihr
gerettet, and ich rudere fort, bis die Krafte fehlen. Kiisse meine Lieb-
linge. Griil3e Hubern herzlich. Ich bin treu and innig Dein Freund.4)

De terreur, het geweld, de vernietiging: zij zijn 'verheven' en 'majes-
tueus' en dus volgens de historische acteurs vooral to begrijpen als
esthetische krachten. De Jacobijnen hebben grote moeite om het mee-
dogenloze, dat hun uitroeiingstocht door de opstandige Vendee heeft
gekenmerkt, in morele termen to verdedigen. De esthetische argumen-
tatie biedt een uitweg; op het toneel van het verhevene vindt de totale
onderwerping van de vijand haar rechtvaardiging.

En toch is daarmee de spanning tussen het humanitaire doel en de
wrede middelen niet opgelost. Deze spanning spreekt uit de merkwaar-
dige tweeslachtigheid in de toon van Forsters brief. Als de vulkaanlava
heeft gewoed, waar moet dan het liefdevolle en zachte leven, waar het
toch allemaal om gaat, weer vandaan komen? Waar blijft de utopie, die
de Jacobijnen - die hun Rousseau vereren - zo hoog in hun vaandel
voeren?
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De Amerikaanse sympathisant van de Jacobijnen, Thomas Paine,
draagt in zijn Rights of Man (1791) een iconische oplossing voor deze
tegenstrijdigheid aan. Paine hoopt dat het brandende vuur van de
revolutie omgetoverd kan worden tot het warme zonnelicht dat een
nieuwe 'lente' to voorschijn zal brengen. Paine hoopt dus op de omke-
ring van het proces waardoor in de loop van de revolutie het licht van
de Verlichting via bliksem en vuur in het aardse vuur van de vulkaan
was getransformeerd.-)

Ook de feesten van de revolutie, de groots geensceneerde Fetes de la
Revolution, reageren met hun allegorieen op deze tegenstrijdigheid. In
het najaar 1793 vindt in Parijs een feest plaats, waarin een kunst-
matige vulkaan een centrale rol speelt. De 'vulkaan, die met aarde en
stenen op het Champ-de-Mars is opgevoerd, lijkt een weerklank to
zijn van de vulkaanbeelden uit de geciteerde redevoeringen in de
Nationale Vergadering.') Ruim een half jaar later, bij het Feest van
het Opperwezen (Fete de 1'Etre supreme, 8 juni 1794), vinden we een
soortgelijke berg, nu echter zonder vuur en explosieven. Wat er van
het vuur over is, lijkt getransformeerd in bekkens met wierook, in
kleine altaren, en de berg is omgetoverd tot een groene heuvel waarop
een vreedzame processie naar boven wandelt. Blijkbaar koestert men
de vrome hoop dat de gewelddadige berg weer een stille vulkaan kan
worden en dat zijn vruchtbare lava de basis van een rijk, vreedzaam
bestaan kan zijn.

De spanning tussen het humanitaire doel en de wrede middelen, die op
deze manier een al to gemakkelijke iconische metamorfose ondergaat,
was historisch geenszins opgelost. Het lijkt erop alsof de beeldspraak
van de sceptische Edmund Burke de historische waarheid uiteindelijk
dichter benaderde: Burke onderscheidde twee metaforen uit het rijk
van de natuur, die met elkaar concurreren. Aan de ene kant stond
Burke's geliefde metafoor van de organische groei; de bijbehorende
sleutelbegrippen waren continuiteit, ontwikkeling en metaformose.
Volgens Burke moest de geschiedenis zich kunnen ontvouwen als een
groeiproces in het plantenrijk. Deze visie plaatste hij tegenover de
metafoor van de anorganische natuur, waarbij de sleutelbegrippen
discontinuiteit, chemische reactie en explosie waren. Burke zag Been
mogelijkheid, de menselijke geschiedenis terug to leiden naar de milde
evolutie en langzame hervorming van de standenmaatschaapij, wanneer
de geschiedenis eenmaal in het chemisch-gewelddadige rijk van de
revolutie was beland.
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Het feit dat het vulkaanbeeld in de loop van de achttiende eeuw posi-
tieve trekken had gekregen, zonder de oude negatieve betekenislaag
helemaal to verliezen, maakte het tot een bijzonder geschikte metafoor
voor de revolutie. Het was precies de ambivalentie van de revolutie in
de ogen van de contemporaine toeschouwers, die door het vulkaan-
beeld zo adequaat tot uiting werd gebracht. Er was geen toereikend
begrippenkader voor een historisch fenomeen als de Franse Revolutie,
en de mengeling van angst, bewondering en ambigue beoordeling vond
haar uitdrukking in het beeld van de gewelddadige berg met zijn
onbeheersbaarheid en zijn raadselachtigheid.

Men heeft vaker opgemerkt dat zich rond 1800 een radicale verande-
ring in de geschiedenis van het symbool voltrok: het traditionele sym-
boolsysteem met zijn vaste betekenistoewij zing verdween. In zijn
plaats kwam de willekeur en de meerduidigheid van het romantische
symbool, waardoor ook het vulkaansymbool veranderde. Het oude sys-
teem van symbolisering was het duidelijkst aanwezig in de christelijke
duiding van de vulkaan als hel. Het vertoog van de Franse Revolutie
stevende of op een vergelijkbaar vaste betekenistoekenning: de vulkaan
als symbool van de revolutionaire avantgarde of de kracht van de
Revolutie zelf. Maar er schuilde in de taal van de jaren 1790 reeds een
merkwaardige uitwisselbaarheid van metaforen van natuurgeweld.
Daar kwam bi j dat het politieke symbool van de vulkaan door de
voorafgegane esthetisering een stuk ongrijpbaarder was geworden dan
in de oude symboliek met haar emotionele en morele vastberadenheid,
want al in de verhevenheidstopos was de grond gelegd voor de uitein-
delijk zegevierende ambivalentie, die het kenmerk van de romantische
verbeelding werd.")

Het motief van de vulkaan in Sades Nouvelle Justin

Beelden van de natuur zijn bijna geheel afwezig in de romans en ver-
halen van de Marquis de Sade. Des to opmerkelijker is Sades fascinatie
voor de vulkaan. De vurige berg wordt bij Sade een persoonlijke
mythe: in Sades romans wordt de vulkaan de extreme weerspiegeling
van al het kwade en onverschillige in de natuur.

Roland Barthes heeft erop gewezen dat tijdens de lange reizen in Sades
romans nooit iets nieuws wordt ontdekt.188 De wetten van de natuur en
van het menselijk gedrag manifesteren zich tijdens de reis, maar deze
wetten zijn van begin of aan bekend. Zo wordt de wereld van de reizi-
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ger bij Sade beperkt tot een opeenvolging van boudoirs die allemaal op
elkaar lijken, of zij zich nu in Parijs, Moskou of Napels bevinden. De
uiterste consequentie van deze reductie is reeds in Sades eerste roman
to zien: in Les cent-vingt journees de Sodome (1785) vinden alle
handelingen in Silling plaats, een eenzaam kasteel in het Zwarte Woud.
De ruimtestructuur van Silling - de ideale ruimte voor de verborgen
heerschappij van vier libertijnen - toont verassende overeenkomsten
met de topografie van de vulkaan: eerst moeten de libertijnen met hun
dienaren in een wild landschap naar boven klimmen, dan moeten zij
rotsen en wallen overwinnen, om tenslotte of to dalen tot het kasteel
met zijn onderaardse folterruimte.

Er zijn drie belangrijke vulkaanscenes in Sades dubbele roman La
Nouvelle Justine ... suivie par LHistoire de Juliette (1797).9) De eerste
vulkaanscene bevindt zich in het bericht van de libertijn Jerome, inge-
last in het derde deel van La Nouvelle Justine. Tot de lijdensweg van
de deugdzame Justine behoort dat zij ook naar de verhalen van haar
meesters en beulen moet luisteren. Een van hen is Jerome, een voor-
malige monnik, die over zijn criminele avonturen bericht en vertelt
hoe opgewonden hij werd door de aanblik van de vulkaan Etna op het
eiland Sicilie. Het liefst had hij zich met de kwade kracht van de vul-
kaan willen verenigen om alle steden op Sicilie to vernietigen en hun
inwoners uit to roeien. Onmachtig en vol verlangen roept Jerome aan
de rand van de krater uit:

Bouche des enfers, m'ecriai je en le considerant, si comme toi je
pouvais engloutir toutes les villes qui m'environnent, que des larmes
je ferais couler! (16: 64)

Een vreemdeling, die plotseling achter Jerome staat, heeft zijn terro-
ristische wens beluisterd. Het is Almani, een chemicus en geestverwant
van Jerome: ook hij is een vrijdenker in de Sadiaanse zin. Almani be-
schikt over de chemische formule om de wens van Jerome in vervul-
ling to laten gaan. In zijn wetenschappelijke studies heeft Almani ont-
dekt dat de natuur altijd vraatzuchtig, vernietigend en kwaadaardig is.
Waarom zouden zij haar niet nabootsen? Enkele dagen later beginners
de twee samenzweerders met hun experiment. Zij hebben een explosief
mengsel in duizenden bommen ('pains') verwerkt, die zij in een grote
cirkel rond om de berg begraven. Het experiment lukt: door de hitte
van de vulkaan explodeert het mengsel en een aardbeving is het
gevolg.20) Er sterven 25.000 mensen op het eiland en in Messina worden
10.000 huizen met de grond gelijk gemaakt.
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Zelf de vulkaan willen zijn: het vurige verlangen van Almani en
Jerome verschilt eigenlijk nauwelijks van de wens van de Jacobijnen
in Parijs, vooral als men bij Sade leest dat het bij hem om een boule-
versement, een omverwerpen van de bestaande orde gaat. Is Sades
wereld van omwentelingen niet op een subtiele manier verbonden met
de wereld van de grote politieke omwenteling? Almani is een natuur-
wetenschapper van de moderne tijd, een rationeel mens zonder voor-
oordelen: staat hij niet dicht bij de revolutionairen, die door Burke als
meedogenloze scheikundige experimentatoren worden gezien?

Het is duidelijk dat Sade door de terreur van de Franse revolutie gein-
spireerd werd - maar toch kunnen Sades visionaire scenes moeilijk met
de historische taferelen in Parijs vergeleken worden. Sades helden zijn
egoisten, hun lust blijft een individuele lust. Deze helden, die aan
niemand verantwoording verschuldigd zijn, koesteren geen enkele ge-
dachte van collectieve verandering. Uiteindelijk leeft de Sadiaanse
held in grote eenzaamheid. De velen: zij zijn voor hem de potentiele
slachtoffers. Het collectief: dat is de kudde waar hij niet bij hoort -
Sade werpt zijn schaduw vooruit op Nietzsche.

Bij Sade wordt de terreur een doel op zichzelf. De terreur hoeft niet
gerechtvaardigd to worden en daarom heeft Sade ook geen belangstel-
ling voor het verhevene als de esthetische rechtvaardiging van het
geweld.21> Sade wil juist de schrik laten terugkeren naar de natuur.
Waar de natuur gewelddadig is, daar moet zij in Sades ogen juist niet
geesthetiseerd worden. Volgens Sade spreekt het geweld in de natuur
tot de mens omdat de mens zelf een gewelddadige dimensie heeft. De
mens heeft de steun van de esthetische overwinning over het angstver-
wekkende in de natuur niet nodig. De remedie tegen de angst is niet
het esthetiseren van het verschrikkelijke in de natuur, maar het over-
troeven van de schrik door de wrede menselijke verbeelding.

Ook Juliette, de wrede zus van Justine en heldin van het roman-
gedeelte LHistoire de Juliette, raakt gefascineerd door de aanblik van
vulkanen in Italie. Als Juliette voor het eerst een vulkanisch landschap
ziet, gedraagt zij zich in het begin niet veel anders dan de gewone
tourist. Samen met haar gezel Sbrigani dineert zij in het plaatsje
Pietra-Mala alvorens zij met hem en twee dienaren omhoog klimt tot
een vulkanisch plateau in de Apennijnen.22> Juliettes onderliggende
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motivatie verschilt echter in belangrijke mate van die van de gewone
tourist:

Zelees sectatrices de toutes les irregularites de la nature, adorant
tout ce qui caracterise ses desordres, ses caprices, et les affreux for-
faits dont sa main, chaque jour, noun donne 1'exemple, [ ...) nous
nous avangames a pied dans la petite plaine seche et brulee oil
s'apercoit ce phenomene. (21: 288)

Juliette reageert opgewonden op twee fenomenen (de vulkanologische
vakterm voor beide is 'fumarole'). Ten eerste ontdekt zij dat men de
warme aarde op sommige plaatsen kan openen en dat uit de ontstane
scheuren sissende vlammen tevoorschijn komen. Zij vergelijkt dit
vreemde verschijnsel met haar eigen gevoelens:

Cest, dis-je a Sbrigani observant avec moi cette merveille, c'est mon
imagination, s'allumant sous les coups de verges que mon cal regoit ...

(21:289)

Het tweede fenomeen dat haar intrigeert, is het volgende: er zijn
enkele gedeelten van het vulkanische landschap waar gassen opstijgen
uit spleten, die met een kaars aangestoken kunnen worden. Juliette zelf
ontsteekt het gas en ervaart dit "als de vlam" die haar "geest omarmt".
Wat ze in Pietra-Mala gezien heeft, vat Juliette samen in de frase
"grillige wonderen van de natuur" en voegt eraan toe:

O nature! que to es capricieuse! ... et to ne voudrais pas que les hom-
mes t'imitassent? (21:290)

Aan het eind van deze episode volgt het gezelschap van vier op zijn
eigen wijze de natuur na de vier hebben geslachtsgemeenschap in een
gecompliceerde anale opstelling.

Uit de reactie van Juliette wordt duidelijk dat het beeld van de vul-
kaan geassocieerd wordt met het beroemde centrum van sexualiteit bij
Sade: de anus. Dit is de onproductieve, excrementele opening die ge-
zien wordt als superieur aan de productieve baarmoeder. Als in de
latere beschrijving van Vesuvius het woord 'baarmoeder' ("matrice")
daadwerkelijk wordt gebruikt, dan krijgt deze term een ironische
betekenis.

Het is deze omkering van waarden die het meest kenmerkend is voor
Sade en die maakt dat zijn vulkaanbeeld symbolisch wordt. Men kan
zeggen dat Sade slechts die aspecten van de vulkaan uitbuit die het
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meest provocerend zijn. Sade die alleen oog heeft voor het verkeerde
en geperverteerde in de natuur, lijkt bijzonder geboeid to zijn door die
elementen van de vulkaan, die ook in de populaire verbeelding deel
uitmaken van een omgekeerde wereld. Om enkele voorbeelden to ge-
ven: Men moet omhoog klimmen om het diepste der aarde to bereiken.
De koude bergtop blijkt de heetste plek van de aarde to zijn. De schep-
pende krachten van de lava, die terug verwijzen naar het ontstaan van
de planeet en vaak vruchtbaarheid impliceren, behoren tot de meest
dodelijke en vernietigende krachten, waarmee de mens geconfronteerd
wordt.

Het is kenmerkend voor deze omgekeerde wereld dat de normale
wereld steeds aanwezig blijft. Zo hebben ook Sades omkeringen alle
een dimensie van strijd en verzet. De schijnbaar zo onafhankelijke
Sade worstelt nog steeds met het systeem van morele veronderstellin-
gen dat hij zo hevig bekritiseert. Dit wordt duidelijk op een van de
meest onwaarschijnlijke plaatsen: nadat zij Olympe de Borghese in de
krater van de Vesuvius hebben gegooid, verwachten Juliette en haar
vriendin Clairwil half en half op een teken van wraak van de natuur.
Het is alsof zij bevestigd willen zien dat hun daad geen overtreding is
geweest tegen de natuurwetten.

Tot slot wil ik op deze derde vulkaanscene nog nader ingaan. De Vesu-
vius-expeditie begint met enkele toeristische details (reis per koets,
berggidsen, proviand etc.), maar verandert gauw in een 'sadistische'
onderneming. De lezer verneemt reeds vroeg dat er een moord is ge-
pland. Olympe de Borghese heeft Juliette op een gedeelte van haar
Italiaanse reis vergezeld en is een bevredigende vriendin geweest om-
dat ook zij van uitspattingen houdt. Toch heeft ze in de ogen van
Juliette nog to veel vooroordelen; Olympe blijft to naief en raakt nooit
geinteresserd in de achterliggende principes van haar daden (24:42).
Haar grootste misdaad is echter dat ze Juliette en Clairwil begon to
vervelen. In een roman waarin de meeste namen sprekend zijn, heeft
ook de naam 'Olympe' een belangrijke connotatie: bi j Sade staat het
'olympische' voor verveling. Olympus, de heilige berg van de Grieken,
die met de hemel in verbinding staat, wordt in Sades moderne en filo-
sofische wereld geassocieerd met verveling en leegte. In de omgekeerde
wereld van Sade lijkt het bijna logisch dat het nu juist Olympe is
die verwacht een hoogtepunt van genot to bereiken op de top van de
Vesuvius. Zij moet daar ontdekken dat ze bedrogen is: de Vesuvius
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blijkt juist die andere soort berg to zijn die de opwaartse beweging
van de verhevenheid in haar tegendeel verkeert.23)

Olympe is het type van heldin bij Sade dat zijn belofte van meedogen-
loosheid niet inlost. Daarom wordt ze verbannen uit de gelederen van
de egoisten en valt terug in de grote groep van gedweeen, daarmee het
slachtoffer wordend van haar voormalige metgezellen. Het is een ideale
misdaad waaraan zij ten onder gaat: sexualiteit, folter, moord, verraad
en ook diefstal komen allemaal samen in de vernietiging van Olympe.
Als Olympe in de krater wordt geslingerd, horen Juliette en Clairwil
haar lichaam nog enkele minuten tegen de lavarotsen slaan. Daarna
heerst er volmaakte stilte. Als zij ervan overtuigd zijn dat de natuur
hen niet straft, maar juist deze misdaad accepteert, komen Juliette en
Clairwil tot een laatste daad die hen verenigt. Terwijl zij op de rand
van de krater zitten en masturberen, verenigen zich de twee heldinnen
met alles wat sensueel, excrementeel en doelloos is in de natuur. Mis-
daad is wat de natuur wil, en zij voelen dat zij de natuur weerspiege-
len in hun extreme egoisme en onverschilligheid.

Juist in de eigenschap van onverschilligheid neemt Sades beeld van de
vulkaan een dimensie uit de verheven beeldspraak van de politieke
revolutionairen over. Maar Sade verabsoluteert dit aspect, laat de posi-
tieve dimensie van het verhevene in de vulkaan niet intact. Soms krijgt
men de indruk alsof Sade de revolutionairen op hun halfslachtigheid
heeft willen wijzen. Hij lijkt to zeggen: als jullie al zo ver zijn gegaan
om de terreur aan to prijzen, als jullie elkaar 'als vulkanen' beschou-
wen, kies dan ook rechtstreeks ervoor. Verwerp het antropologische
model van de natuurlijke deugdzaamheid van de mens, gooi het oude
geloof in het broederlijke en morele wezen 'mens' over boord! Zeker
heeft Sade het diepe en onbewuste verlangen in de mens beter uitge-
meten dan de soms naieve volgelingen van Rousseau. Maar men moet
ook constateren dat Sade, door het morele model zo volledig to ver-
werpen en to kiezen voor het geloof in de natuurlijke wreedheid van
de mens, zich aan een antropologische vereenvoudiging heeft schuldig
gemaakt, die niet minder extreem is.
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Noten

I

1. Zie 'Atna', Wile% 'Vesuv. In Handworterbuch des deutschen Aberglau-
bens, Harms Bachthold-Stdubli ed. (Berlin/New York 1967 (reprint)), 10
banden, 1: pp. 668-669; 4: p. 224; 8: p. 1668.

2. Tot ver in de achttiende eeuw was het in Napels gebruikelijk om bij
naderende lavastromen of nuees ardentes de plaatselijke heilige, Sint
Januarius, aan to roepen. Zijn beeld werd naar de berg gedragen om de
goddelijke straf van de stad of to wenden. Men verwachtte het 'mirakel
van Sint Januarius': zijn bloed zou de helse elementen terugdringen. Dit
en veel ander materiaal betreffende de populaire verbeelding van de
Vesuvius kan men vinden in Der brennende Berg. Geschichten vom Vesuv,
Dieter Richter ed. (K61n 1986).

3. Zie A Sourcebook in Geology, Kirtley F. Mather en Shirley L. Mason
eds. (New York/London 1939) pp. 17-19, en Marjorie Hope Nicolson,
Mountain Gloom and Mountain Glory: The Development of the Aesthetics
of the Infinite (New York 1963) pp. 168-172.

4. Belangrijk werd vooral de ontdekking dat bepaalde gesteentes hun oor-
sprong in vloeibare lava hebben. Vgl. John Gates Taylor, Eighteenth-
Century Earthquake Theories, Ph.D. diss., U. of Oklahoma, 1975.

5. Encyclopedie ou Dictionnaire raisonne des sciences, des arts et des metiers,
fats. reprint van de eerste editie (Stuttgart-Bad Cannstatt 1967) 16: p.
443.

6. Zie M. Nicolson (1963).

7. Corinne ou lItalie, nouvelle ed. (Paris z .j.) p. 281.

8. Italienische Reise, Werke, Hamburger Ausgabe in 14 Banden (Miinchen
1974) 11: pp. 345-346.

9. Zie de veelvuldige getuigenissen in Die Franzosische Revolution im Spie-
gel der deutschen Literatur, Claus Trager ed. (Leipzig 1975).

10. Reflections on the Revolution in France (1790; Harmondswort 1988) p.
265.

11. De oude Victor Hugo zal tachtig jaar later ingaan op de tendens om de
revolutie als een bovenmenselijke gebeurtenis to beschrijven. In zijn
roman Quatre-vingt treize, waarin hij o.a. de metafoor van de vulkaan
gebruikt, reflecteert Hugo over de noodzaak om over de revolutie in
termen van natuurgeweld to spreken: "Etre un membre de la Conven-
tion, c'etait titre une vague de 1'Ocean. Et ceci etait vrai des plus grands.
La force d'impulsion venait d'en haut. Il y avait dans la Convention une
volonte qui etait celle de tous et n'etait celle de personae." Quatre-vingt
treize (1874) (Paris 1963) p. 142.
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12. Een bijzonder mooi voorbeeld is Heinrich von Kleists verhaal Erdbeben
in Chili (1807). Voor de onderaardse verbinding van dit verhaal met de
Franse revolutie zie J. von der Thusen, The Shaking Walls of Conven-
tion: Popular Sentimentalism and Heinrich von Kleist's First Tale' in:
Convention and Innovation in Literature, Th. Dhaen, R. Griibel en
H. Lethen eds (Amsterdam/Philadelphia 1989) pp. 123-149.

13. Moniteur, 13 aug. 1793 en 7 sept. 1793. Vertaald en geciteerd naar
Walter Markov: Die Revolution im Zeugenstand Frankreich 1789-1799,
Band 2: Gesprochenes and Geschriebenes (Frankfurt 1987) p. 474 en pp.
494-95.

14. Brief aan zijn echtgenote Therese Forster, 24-10-1793, in Die
Franzosische Revolution: Berichte and Deutungen deutscher Schriftsteller
and Histor,ker, Horst Giinther ed. (Frankfurt 1985) p. 751.

15. Zie de analyse van Thomas Paines metaforische strategieen in Ronald
Paulson, Representations of Revolution (1789-1820) (New Haven/London
1983) pp. 73-79.

16. Zie R. Paulson, p. 75.

17. Het fragmentarische dramaproject van Friedrich Holderlin, Der Tod des
Empedokles (geschreven in drie versies in de jaren 1797 tot 1800), ont-
vouwde de ambivalentie van de betekenis van de vulkaan nog verder.
Een van de stabiele betekenissen uit de vroege symboolgeschiedenis (de
vulkaan als plaats van de dood) was hier weliswaar nog aanwezig, maar
zij was tegelijk opgenomen in een complexe persoonlijke symboliek,
waarin de vulkaan towel de heiligste energie als ook de zuiverste schep-
pingskracht op aarde representeerde.

18. Barthes, 'L'Arbre du crime', in DAY. de Sade, Oeuvres completes,
Gilbert Lely ed. (Paris 1966-67) 15: pp. 510-511.

19. De volledige titel is La nouvelle Justine ou les Malheurs de la vertu, suivie
de l'Histoire de Juliette, sa soeur, ou les Prosperites du vice. En Hollande.
Het gehele werk omvat de banden 15-24 in the Pauvert editie: DAY. de
Sade, Oeuvres completes, Jean-Jacques Pauvert ed. (Paris 1966-68 (30
vols)). In het vervolg citeer ik uit deze uitgave met band- en
paginanummer.

20. De chemische formule stamt uit de vulkanistische aardbevingstheorie van
de late zeventiende eeuw. Sade kon met haar ook kennis maken in
Holbachs artikelen in de Encyclopedie.

21. Voor een uitvoerigere discussie van het lot van het sublieme in het werk
van Sade zie Joachim von der Thiisen, 'Juliette and der Vulkan: Uber-
legungen zu Marquis de Sade', Merkur 504 (1991) pp. 221-232.

46



22. Sade had de vulkanische velden van Pietramala zelf gezien op zijn vlucht
naar Italie in 1775/76. In zijn ambitieuze filosofische reisgids Voyage
d'Italie (geschreven in 1776) treft men een nieuwsgierige beschrijving van
Pietramala aan. Of Sade, die gedurende verscheidene maanden in Napels
was, ook de Vesuvius heeft beklommen, is onduidelijk; het tot nu toe
gepubliceerde gedeelte van het manuscript Voyage geeft hierover geen
uitsluitsel. (Voyage d'Italie ou Dissertations critiques, historiques, politiques
et philosophiques sur les Wiles de Florence, Rome et Naples. DAY. de
Sade, Oeuvres completes, Gilbert Lely ed., 15: pp. 109-457.)

23. Ook in lichamelijk opzicht wordt Olympe gezien als de 'bergvrouw':
Juliette en Clairwil martelen juist die lichaamsdelen van Olympe die een
convexe vorm hebben (borsten, achterwerk, clitoris).
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Van riddermatige naar koninklijke adel
J. Aalbers

Het lijkt niet misplaatst in een bundel rond '1800' een belangrijk
thema uit de Nederlandse adelsgeschiedenis to behandelen, namelijk de
vraag hoe het de riddermatige adel is vergaan in de era van politieke
lotswisselingen na de val van de Republiek der Verenigde Nederlan-
den. Te then einde zal in kort bestek de positie van deze adel voor, in
en onmiddellijk na de Bataafs-Franse tijd worden geanalyseerd, waar-
bij de aandacht zich vooral zal richten op Gelderse en Utrechtse rid-
dermatigen.

In het staatsstadhouderlijk bestel van vobr 1795 waren de ridderschap-
pen van de drie Gelderse kwartieren, van Holland, van Utrecht en van
Overijssel, die het platteland heetten to vertegenwoordigen, leden van
over gewichtige politieke, militaire en financiele aangelegenheden
delibererende, soevereine standenvergaderingen. Om voor de be-
schrijving in deze ridderschappen gekwalificeerd to zijn moest men
voldoen aan een aantal voorwaarden die voortdurend scherper waren
geworden. Met name de voorwaarden betreffende godsdienst, ver-
wantschap, riddermatige afkomst, bezit aan vaste goederen en even-
tueel van een ridderhofstad (Utrecht) of een havezathe (het Zutphense
kwartier en Overijssel) waren van belang. Verscheidene aanzienlijke
ambten en commissies werden door riddermatigen bekleed. De
Arnhemse patricier Gerard Brantsen was van mening dat de stad-
houder de leden van de ridderschappen in het algemeen hoger aansloeg
dan de burgerregenten, "daar hij noghtans behoorde to considereren dat
in een republicq het patriciaat de ridderschap aequivaleert".1) Het waren
in het bijzonder de riddermatigen in Gelderland die zich in de gunst
van Willem V mochten verheugen. Gelderland was ook het gewest
waar riddermatigen niet zelden deel uitmaakten van de magistraten
van met name de kleinere steden.Z) Op het Veluwse platteland hadden
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ambtsjonkers de verregaande bevoegdheden die zij in de loop van de
zeventiende eeuw ten koste van de overige geerfden hadden verwor-
ven, grotendeels weten to behouden. In Holland, Utrecht en Overijssel
beheerden de ridderschappen zelf aanzienlijke goederen. Zo bestonden
bijvoorbeeld in Utrecht de ridderschapsgoederen uit de ongeveer 4.200
morgen aan landbouwgronden, weilanden en bossen, de hofsteden en
de omtrent f 150.000 aan effecten van de vroegere vijf 'juffrencon-
venten' S` Servaes, Oudwijk, Mariendaal, Vrouwenklooster en Witte-
vrouwen. De inkomsten uit deze goederen dienden onder andere voor
de betaling van f 13.100 per jaar voor de prelatuurschappen en pre-
benden of proven, die de leden van de Utrechtse ridderschap bij toer-
beurt begaven, merendeels aan hun dochters en verdere jonge vrouwe-
lijke verwanten. De jongere dochters van riddermatigen hadden dit
ook wel nodig omdat velen van hen niet in de gelegenheid geraakten
gepaste huwelijken to doen.3)

In de loop der tijd verschenen diverse hekelschriften tegen de adel
waarvan het venijnigste het pamflet De Adel uit 1786 door Petrus de
Wacker van Son was.") Tijdens de Bataafse revolutie kwam de positie
van de riddermatige adel daadwerkelijk op de tocht to staan. De pu-
blikatie betreffende de rechten van de mens en van de burger bepaalde
in 1795 dat alle erfelijke waardigheden zoals van erfstadhouder en
ridderschap en alle erfelijke adeidom met die rechten in strijd waren
en daarom voor vervallen moesten worden gehouden. Dienovereen-
komstig werden, onder protest van de betrokkenen, de ridderschappen
als politieke organisaties, als leden van soevereine standenverga-
deringen opgeheven. Eenzelfde lot trof op de Veluwe het instituut van
de ambtsjonkers. In feite voltrok zich daar een geslaagde opstand van
grondeigenaars waardoor de status van de jonker tegen zijn zin werd
teruggebracht tot primus inter pares onder de geerfden. De gegoede
ingezetenen en hun voormannen, de 'treffelijkste geerfden', werden de
nieuwe spil van het Veluwse plattelandsbestuur. Wat tijdens de
Plooierijen in het begin van de achttiende eeuw niet was mogelijk
gebleken,5) werd dus na 1795 wel gerealiseerd.6) De 'beschreven' rid-
dermatigen werden geacht tot de kring van de ambteloze burgers to
zijn teruggekeerd. De betrokkenen bleven echter zichzelf als leden van
ridderschappen beschouwen. In Utrecht hielden zij ook regelmatig als
'college' in particuliere huizen geheime vergaderingen.) De ci-devant
'beschreven' riddermatigen verloren het beheer van de ridderschaps-
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goederen. Deze goederen zouden op den duur, eveneens onder protest
van de betrokkenen, grotendeels publiekelijk worden verkocht.8) Vol-
gens de president van de voormalige Utrechtse ridderschap geschiedde
dit in zijn gewest tegen spotprijzen, meestal minder dan de helft van
de werkelijke waarde.9) De juffers die voor 1795 uit de ridderschaps-
goederen inkomsten hadden genoten, moesten deze tot en met het jaar
1801 ontberen. Daarna werden de betalingen hervat, bij wijze van
pensioen uit de openbare kas, en zelfs de achterstallige bedragen als-
nog uitgekeerd.

De constituties uit de Bataafse tijd bevatten geen bepaling waarbij de
adel als erfelijke stand formeel werd afgeschaft, maar stelden wel vast
dat een ieder zonder onderscheid van stand, rang of geboorte in de
maatschappij dezelfde rechten en plichten zou hebben. Weliswaar
streefde men vanaf 1801 naar een hereniging van alle zogeheten 'fat-
soenlijke' lieden waarbij verschillende ci-devant riddermatigen weer
bestuursposities met name op departementsniveau verkregen, maar dat
betekende geenszins dat de patricische oud-regenten zich niet ver-
heugden over de 'vernietiging' van de ridderschappen. Een soms met
animositeit gemengde jaloezie tegen de rechten van de voormalige
ridderschappen en tot op zekere hoogte zelfs tegen de adel hield zich
niet langer meer onder hen verborgen. De reden hiervan was volgens
de Gelderse edelman Willen Anne van Spaen van Hardestein to vinden
in de weinig vooruitziende handelwijze van de voormalige ridder-
schappen zelf, door iedere mogelijkheid om zich tot hen to verheffen
weg to nemen. Het sierde Van Spaen dat hij die mening niet uit op-
portunisme koesterde, maar reeds v66r 1795 to kennen had gegeven dat
de exclusieve en oligarchische aard van de ridderschappen in de Ver-
enigde Nederlanden door toelating van 'fatsoenlijke' en verdienstelijke
lieden moest worden doorbroken. Hij had zijn confraters daarover
menigmaal, dock tevergeefs aangesproken.10)

Een van deze 'fatsoenlijke' en verdienstelijke lieden, de Arnhemse
patricier Derk Willem Abraham Brantsen van Rhederoord, wees in
november 1801 de riddermatige Evert Frederik van Heeckeren van
Enghuizen uit het Zutphens kwartier, overigens vriendschappelijk,
terecht toen deze de stelling verkondigde dat de invloed die de ridder-
schap op het platteland had genoten zou zijn voortgesproten uit derzel-
ver goederen en bezittingen. Die invloed was volgens hem voorname-
lijk to zoeken in de aanzienlijke ambten die de leden van de ridder-
schap hadden bekleed. Zeker, er waren riddermatigen met belangrijke
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goederen en bezittingen op het platteland. Men moest echter de zaak in
haar geheel beschouwen en de verpondingskohieren raadplegen. Deed
men dit dan was het onbetwijfelbaar dat het getal van de 'notabele
gepossessioneerde geerfden' op het platteland die niet tot de rid-
derschap behoorden dat van de leden van de ridderschap ver zou over-
treffen.ll> Hiermee gaf de Arnhemse patricier die zelf grootgrondbezit-
ter was, duidelijk to kennen dat hij een herstel van een stand van za-
ken waarbij niet alle 'notabele gepossessioneerde geerfden', maar al-
leen de 'beschreven' riddermatigen het platteland vertegenwoordigden
geenszins zou toejuichen. Een paar maanden later schreef Johan
Meerman uit Den Haag aan Van Spaen dat eerste consul Bonaparte een
terugkeer van een 'ordre equestre' als een integraal deel van de rege-
ring nooit in een van de Franse dochterrepublieken zou kunnen toe-
staan. Bovendien zou volgens deze Hollandse patricier altijd worden
gerepliceerd dat het platteland bij voorkeur de oude adel tot de re-
gering zou roepen, dat die adel door zijn grondbezit meer middelen
dan de stedelingen buiten hun muren zou hebben om zich to doen ver-
kiezen en dat de magistraten van de steden voor de edelen toegankelijk
zouden blijven. Zodat men in een woord Van Spaen en diens standge-
noten noch hun adeldom noch hun aandeel in de regering ontnam maar
alleen het vermogen afnam een 'corps a part' met exclusieve rechten to
vormen.12) De Gelderse edelman was trouwens reeds zelf tot de conclu-
sie gekomen dat de grondbeginselen waarop de bestaande regering
rustte dieper wortel hadden geschoten dan men dacht; waardoor de
Unie van Utrecht, de soevereiniteit van de provincies, ridderschap en
steden, het erfstadhouderlijk bewind, kortom het staatsstadhouderlijk
bestel van v66r 1795 tot de wenselijke dingen maar de terugroeping
ervan tot de onmogelijke zaken behoorden.13)

Van Spaen had in de tijd van koning Lodewijk Napoleon, van 1806 tot
1810, moeite to geloven dat de oude adel zich nog ooit zou verheffen,
althans in diens oorspronkelijke vorm. Natuurlijk, een monarchie had
een adel nodig, maar het was de vraag of dat een constitutionele adel
zou zijn, een adel die niet slechts in het bezit was van titels, rangen en
ererechten maar als zodanig ook deel had aan het openbare bestuur en
daardoor een tegenwicht tegen de macht van de vorst kon zijn. Desal-
niettemin zette Van Spaen zich toch met veel ijver en vasthoudendheid
in voor de belangen van de oude adel, waaronder hij verstond:
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1. de geslachten die in de verschillende provincies tot de rid-
derschapscolleges waren toegelaten, met inbegrip van de geslachten
die in Holland en Utrecht aanvankelijk wet maar later niet meer
waren beschreven, ofschoon zij daartoe wet gerechtigd waren;

2. de geslachten die in Friesland en Stad en Lande van Groningen als
van adel waren beschouwd;

3. de katholieke adellijke geslachten.

In verschillende memories voor en tijdens gesprekken met koning
Lodewijk Napoleon bepleitte hij de invoering van een constitutionele
adel waarbij enerzijds de oude adel niet ontbonden maar en bloc er-
kend zou worden en anderzijds naar 's konings goeddunken vreemde
adel of geslachten met buitenlandse diploma's bevestigd en nieuwe adel
gecreeerd konden worden. Voor dit laatste behoorden zeker de oude,
stedelijke, patricische families in aanmerking to komen, evenwel met
de restrictie dat niet to veel nieuwe edelen werden gecreeerd. Het was
volgens Van Spaen om politieke en andere redenen zeker gewenst dat
de adel voor nieuw, in het bijzonder patricisch, bloed toegankelijk
werd, maar dit diende met mate to geschieden opdat deze stand niet in
'kwaliteit' zou achteruitgaan.14)

Hij moest zich meer dan eens keren tegen de door Willem Six en an-
dere patriciers verkondigde stelling dat in deze streken geen andere
adel bestond dan die door usurpatie en diploma's van buitenlandse
vorsten was verkregen zodat de patriciers geenszins voor de zo geheten
edelen onderdeden. Volgens een van zijn standgenoten was het zaak
deze patriciers stap voor stap to doen wennen aan de gedachte van een
verhevener kaste dan die van eenvoudige ambtenaren, hetgeen na de
zoete idee van gelijkheid die zij waren gaan koesteren, niet gemak-
kelijk was; waarbij onder 'gelijkheid' die op het niveau van 'fatsoen-
lijke' lieden, tussen adel en patriciaat dient to worden verstaan. Patri-
ciers als Six hadden geen enkele behoefte om deze gelijkheid door
erkenning van de oude adel opnieuw doorbroken to zien. Zij hadden
ten aanzien van de door Van Spaen voorgestane methode van erken-
ning en bloc, bevestiging en creering grote reserves omdat de publieke
opinie een voor de 'nieuwe' edelen onaangenaam onderscheid tussen
oude en nieuwe adel zou maken, wanneer bij de instelling van een
constitutionele adel werd verklaard dat de oude adel daarvan in zijn
geheel een integrerend deel vormde. Bleef de oude adel intact, dan
zouden volgens hen de nieuwe nominaties een parodie van de andere
zijn. Moest er al een adel van het koninkrijk komen, dan diende huns
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inziens eerst de oude adel to worden ontbonden teneinde geheel op-
nieuw to kunnen beginnen. In hoeverre een dergelijke ontbinding tij-
dens de inlijving bij Frankrijk gedurende de jaren 1810-1813
plaatsvond, daarover kon men later van mening verschillen.l5)

Met het einde van het Franse regime werd Willem I eerst soeverein
vorst en vervolgens koning. Van Spaen had er geen moeite mee de
nieuwe vorst rondborstig zijn kijk op de adel mede to delen. De adel
was volgens hem in deze landen altijd een stand in de staat geweest,
onderscheiden van alle andere ingezetenen en bevoorrecht met ver-
scheidene 'preeminentien'. Een van deze 'preeminentien' was geweest
ridderschappen to vormen en samen met de steden de staten van den
lande uit to maken. Dit voorrecht was nog heerlijker geworden toen
met het verlaten van Philips II de soevereiniteit aan die staten was
gekomen. De adel was inherent aan de betreffende geslachten en per-
sonen, zonder dat enige macht het vermogen bezat die to vernietigen,
zelfs niet 'de geweldige overheersching en dwinglandij'. Wanneer het
juk afgeworpen was, mocht en moest de adel zijn rechten terugkrij-
gen; hetgeen ook zeker toepasselijk was op 'de noodlottige omwen-
teling van 1795' toen in Van Spaens zienswijze een 'handvol oproerige'
lieden, onder bescherming van de Franse wapenen alles omvergewor-
pen hadden, en 'gedrochtelijk zoogenoemde rechten van den mensch'
hadden geproclameerd.166 Zo was Van Spaen dus ten aanzien van de
positie van de adel duidelijk optimistischer gestemd dan in 1801 en
daarop volgende jaren. Het rijk van Willem I werd er ook inderdaad
een met een erfelijke adel en provinciale ridderschappen. Dit beteken-
de echter niet dat een 'restauratie' van de oude adel plaatsvond. Met
erkenning van het beginsel dat een ieder zonder onderscheid van rang
en geboorte tot alle ambten en bedieningen benoembaar zou zijn,
kwam om politieke redenen een vernieuwing, uitbreiding en ver-
jonging van de adel tot stand. De wijze waarop dit - in zijn totaliteit
heilzaam werk - geschiedde, stelde ongetwijfeld sommige leden van de
riddermatige adel teleur.

Balthasar Constantijn van Lijnden van Lunenburg, president van de
voormalige Utrechtse ridderschap, feliciteerde een dag na de soeve-
reiniteitsaanvaarding van de prins zijn medeleden tijdens een eindelijk
weer niet-geheime vergadering met de 'verlossing van het dierbaar
vaderland'.17) Aanvankelijk hoopte hij zeker dat de oude inrichting van
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de Utrechtse ridderschap ook in het vervolg behouden kon blijven: een
college van een betrekkelijk beperkt aantal leden, gekwalificeerd door
afkomst en het bezit van een ridderhofstad en vaste goederen in het
gewest.188 Het duurde echter niet lang of verontrusting maakte zich van
hem meester. Reeds in januari 1814 beweerde hij dat men de oude
adel als half vernietigd kon aanmerken omdat het recht van de vorst
om in de adelstand to verheffen niet nader was bepaald door een ver-
wijzing naar civiele en militaire verdiensten en er geen onderscheid
tussen oude en nieuwe adel werd gemaakt. "Wat zal er van den ouden
adel werden wanneer deselve gedurig door nieuwe creatien kan worden
gesupplanteerd, en ook aanstonds deelen moeten in alle de voordeelen
van de oude?", vroeg hij aan een lid van de grondwetscommissie. Diens
antwoord dat ten aanzien van de 'creatie van adel' niets meer kon wor-
den gedaan omdat dit werd aangemerkt als een 'hoofdprerogatif van
de soevereine vorst, voldeed hem niet. Tevergeefs pleitte hij ervoor dat
degenen die in de adelstand werden verheven niet terstond maar pas na
een aantal jaren in alle daaraan verbonden voorrechten, in het bij-
zonder van de beschrijving in de ridderschappen, zouden kunnen de-
len.19)

De Utrechtse edelman zal zich in zijn mening bevestigd hebben gezien
toen de soevereine vorst 28 augustus 1814 een besluit ondertekende
waarbij de leden werden benoemd van de ridderschappen van Gelder-
land, Holland, Utrecht, Overijssel, Groningen, Brabant en Drenthe,
alsmede de edelen in de provincies Zeeland en Friesland. Onder de
benoemden bevonden zich namelijk naast gekwalificeerde ridder-
matigen en personen die behoorden tot niet-riddermatige adellijke
geslachten, ook lieden wier adeldom twijfelachtig was of die zelfs in
het geheel niet pretendeerden van adel to zijn. Aanvullende benoe-
mingen werden gedaan tot 1 juni 1816. Een groot aantal geslachten, in
de Noordelijke Nederlanden ca. 180, is geheel of gedeeltelijk op deze
wijze geadeld. Deze later niet meer toegepaste, oneigenlijke vorm van
nobilitatie, waarbij benoeming adeldom meebracht en niet omgekeerd,
was een gelegenheidsoplossing om uit consideratie met in het bijzonder
de patricische betrokkenen de gevoelige kwestie van verheffing dan
wel erkenning c.q. inlijving to vermijden.ZO) Zij was grotendeels zonder
medewerking van het op 24 juni 1814 opgerichte Collegie van Heraldie
met de naam Hoge Raad van Adel geschied. Van Spaen, de president
van de raad, hoewel nog steeds een voorstander van een gematigde
uitbreiding van de adel door toelating van 'fatsoenlijke' en ver-
dienstelijke lieden, meende toch aan zijn confraters to moeten mede-

i
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delen dat het niet voorzichtig was om in details to treden van een sys-
thema waarover het scheen dat men een sluier had willen trekken en
niet begeerd had zich duidelijk to verklaren, maar dat hij zich stootte
aan de opmerking dat alles dus als 't ware door een nieuwe schepping
een aanzien bekwam dat buiten enige betrekking stond tot hetgeen
voorheen had bestaan. Een opmerking waartegen hij alleen daarom
niet protesteerde omdat de soevereine vorst tegelijkertijd bij de vor-
ming van de ridderschappen alle voormalige riddermatigen stilzwij-
gend had erkend.21) Dit was inderdaad een punt van belang omdat de
grondwet wel van verheffing in de adelstand en van ridderschappen
maar niet van de oude adel sprak.

Voor Balthasar Constantijns zoon Johan Hendrik van Lijnden van
Lunenburg werd het gevoerde adelsbeleid een volledige ontgoocheling.
In 1817 schreef deze edelman dat hij zich altijd had verbeeld dat men
onder het bestaande koninklijk gouvernement het werk van de verhef-
fing in de adelstand met meer ernst zou hebben aangevat teneinde een
dergelijke verheffing meer op prijs to doen stellen en de oude adel
niet to zeer voor het hoofd to stoten. Doch de wijze waarop dit werk
was behandeld, had hem reeds lang doen vermoeden dat under de lie-
den die 's konings gehoor hadden, er zich bevonden die het wel zo
wilden leiden dat de gehele zaak enigszins geridiculiseerd en althans de
oude adel min of meer vernederd werd.22) Zijn schrijven was gericht
aan Jan Caret Elias van Lijnden van Hoevelaken, gouverneur van Gel-
derland, die reeds eerder afstandelijker had geconcludeerd dat de adel
van hun dagen niet meer de oude adel was.') Men kon het ook anders
formuleren. Naast de oude adel werden ook patricische en andere ge-
slachten in een koninklijke adel geintegreerd, hetgeen men door de
tijd geboden mocht achten.

Wat de provinciale ridderschappen betrof, deze hadden zich bij het
opstellen van hun reglementen aan een aantal richtlijnen to houden. Zo
zou het bezit van vaste goederen en van een ridderhofstad geen bin-
dende voorwaarden meer mogen zijn voor de toelating tot de rid-
derschappen. Indien men dergelijke goederen niet bezat, dan kon men
zich kwalificeren voor toelating door het bezit aan to tonen van een
bepaald bedrag aan renten op het grootboek van de nationale schuld.
Balthasar Constantijn van Lijnden van Lunenburg was hiermee geens-
zins tevreden. Men diende volgens hem de oude vereisten van gegoed-
heid voor toelating tot de Utrechtse ridderschap intact to laten, name-
lijk het bezit van een ridderhofstad en van f 25.000 aan vaste goede-
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ren binnen de provincie. Renten op het grootboek van de nationale
schuld vormden zijns inziens een zeer onzeker bezit, 'als daaglijks
kunnende worden veralenieert, sonder dat men dit weeten kan'.24) Dat
oude riddermatigen als Van Lijnden van Lunenburg wensten vast to
houden aan de ridderhofstadvereiste is niet verbazend omdat het aantal
ridderhofsteden beperkt was. Het vasthouden aan deze vereiste paste
dus in hun streven zoveel als maar haalbaar was terug to keren naar de
beslotenheid van de oude ridderschap van v66r 1795. De Utrechtse
ridderschap deed tweemaal een poging om ondanks de bewuste ko-
ninklijke richtlijn de ridderhofstad- en vastgoedvereiste toch weer
ingevoerd to krijgen. Zij had hiermee echter evenmin succes als met
haar wens het ledental aan een maximum to binden.) In Gelderland
pleitte Willem Anne Schimmelpenninck van der Oye van de Poll, de
voormalige luitenantstadhouder van Willem V op de Veluwe, aan-
vankelijk voor een scherpe vermogenseis voor ridderschapsleden.
"Eensdeels om de ridderschap een meerder aansien bij to zetten, en
anderdeels om het getal der leden, welke door de admissie van Roomse
adellijke geslachte26) een aanmerkelijke aanwas zal bekomen, niet al to
seer to vermeerderen".2) Daarentegen vroeg Van Spaen zich of of ge-
goedheid wel een noodzakelijke voorwaarde moest zijn. In ieder geval
kwam hem een eigen woning met een ophaalbrug ten plattelande van
geen grote waarde als niet ongepast voor.''s) Dit ontlokte gouverneur
Van Lijnden van Hoevelaken de opmerking dat hij veronderstelde dat
Van Spaen toch geen vergadering van 'vergulde bedelaers' wilde.21) Als
vermogenseis werd tenslotte vastgesteld het bezit van f 10.000 aan
onroerend goed, dan wel f 1.000 aan jaarlijkse renten op het groot-
boek van de nationale schuld. Dit was f 14.000 minder dan
Schimmelpenninck van der Oye had gewild en f 8.000 minder dan
v66r 1795 de vastgoedvereiste op de Veluwe was geweest. Met een
vermogenseis van f 10.000 hadden ook minder gegoede edelen toegang
tot de ridderschap.

De voormalige riddermatigen werden geconfronteerd met een ingrij-
pende wijziging in de samenstelling van de staten van hun provincies.
De Stichtse edelman Willem Rene van Tuyll van Serooskerken van
Zuylen toonde zich als lid van de grondwetscommissie voorstander van
de invoering van een aparte landelijke stand, maar pleitte evenwel
tevens voor het behoud van de stand der geeligeerden, het eerste lid
van de oude Utrechtse staten dat voor de helft uit edelen had be-
staan 30) De grondwet van 1814 stelde de regeling van de samenstelling
van de provinciale staten uit tot een later tijdstip, maar noemde im-
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pliciet toch twee standen: ridderschap of edelen en steden. In het pro-
vinciale reglement van 1814 werden vervolgens drie standen genoemd:
de ridderschap, de steden en de landeigenaren of eigenerfden (de lan-
delijke stand), een driestandenstelsel dat oak in de grondwet van 1815
zou worden opgenomen. Zo verdween dus in het gewest Utrecht het
lid der geeligeerden, hetgeen de oude riddermatigen aldaar geenszins
hebben toegejuicht. Schikten de Stichtse riddermatigen zich tamelijk
gemakkelijk in de invoering van de nieuwe derde, landelijke stand,
hun confraters in Gelderland hadden daar meer moeite mee. Dit was in
het bijzonder het geval op de Veluwe waar van de tien meest vermo-
gende grondeigenaars slechts een niet van oude adel was en waar in de
zuidelijke en zuidoostelijke randgebieden de adel bijna de helft van de
grond bezat (wat de Veluwe in haar geheel betrof was evenwel niet
meer dan een zesde van alle land en huizen gerekend naar de waarde
adellijk eigendom)31> Schimmelpenninck van der Oye liet gouverneur
Van Li jnden van Hoevelaken weten niet tot het formeren van een der-
de stand over to hellen omdat die zijns inziens juist in Gelderland niet
noodzakelijk was. Bovendien zou door de invoering van een dergelijke
stand "de representatie van 't platteland door den ridderschap, alhier
zoo zeer gegrond en bereekend', worden verzwakt. Dat in andere pro-
vincies de oprichting van een derde stand mocht raadzaam geoordeeld
of doorgedreven worden, behoefde volgens Schimmelpenninck van der
Oye voor de Gelderse riddermatigen nog geen reden to zijn om 'op-
offeringen' to doen.32> De gouverneur van Gelderland was eveneens
tegen de invoering van een aparte landelijke stand gekant geweest.
Maar aangezien de voor deze provincie adviserende commissie op Van
Lijnden van Hoevelaken zelf als enige edelman na geheel uit patriciers
had bestaan, de soevereine vorst een uniforme regeling had gewild en
de kwestie feitelijk reeds was verloren, had hij geen reden gezien om
niet tevens formeel toe to geven. Bovendien begreep hij dat de edelen
de nodige goederen bezaten om eventueel ook als 'eigenerfde' in de
staten to worden geplaatst. Van Lijnden van Hoevelaken was van me-
ning dat nu de grondwet ook door de voormalige riddermatigen was
aangenomen hij en zijn standgenoten zich niet meer konden beschou-
wen to zijn wat zij voor 1795 waren geweest. Hun aangeboren rechten,
die in Gelderland ook in 'de halve souvereiniteit des lands' hadden
bestaan (ridderschap en steden hadden v66r het genoemde jaar ieder
de 'halfscheijt', de helft, van de regering in elk van de drie kwartieren
bezeten), waren voor dat gedeelte althans verloren gegaan.33)
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De politieke realiteit was dat de ridderschappen niet meer zoals v66r
1795 deel uitmaakten van soevereine standenvergaderingen, hetgeen
zijn weerslag vond in de belangrijkste richtlijn waaraan zij zich bij het
opstellen van hun reglementen hadden to houden, to weten dat zij tij-
dens hun zittingen geen zaken van algemeen bestuur zouden mogen
behandelen. De ridderschappen zouden voortaan fungeren als colleges
die een deel van de zetels in de provinciale staten toewezen. Het was
alleen op dit vlak van het kiesrecht en niet op dat van verkiesbaarheid
dat de adel door de grondwet was bevoorrecht. De adel in het konink-
rijk der Nederlanden was door zijn bevoorrecht kiesrecht een consti-
tutionele adel. Het bevoorrecht adellijk kiesrecht gaf echter als zodanig
geen enkele waarborg voor een evenredige vertegenwoordiging van de
adel op nationaal niveau. Immers in geen enkele provincie wees de
ridderschap meer dan een derde van het aantal statenleden aan, terwijl
uiteindelijk geen zetels in de door de provinciale staten to kiezen
tweede kamer voor de adel waren gereserveerd. Toch was de adel on-
der de leden van die kamer op ruime schaal vertegenwoordigd. Dit was
in hoge mate to danken aan het gegeven dat in verschillende gewesten
regelmatig ook door de steden en de nieuwe landelijke stand edelen
vanwege hun bezittingen en persoonlijk aanzien') in de provinciale
staten werden gekozen Een ontwikkeling die, zoals we zagen, Van
Lijnden van Hoevelaken gedeeltelijk had voorzien. In Gelderland werd
op deze wijze zelfs omtrent de helft van de statenleden uit de provin-
ciale adel gerecruteerd, met als gevolg dat meer dan de helft van de
leden die voor deze provincie in de tweede kamer zitting hadden even-
eens van adel waren. Dit betekende voor de oude Gelderse ridder-
matigen een betrekkelijke compensatie voor de invoering van een
aparte landelijke stand. Het driestandenstelsel had echter behoudens
zijn electorate functie geen reele politieke betekenis. Van een even-
tuele rol van de adel als tegenwicht tegen de macht van de vorst, zoals
Van Spaen en anderen die voor ogen hadden staan, kwam in feite niets
terecht. Dit was mede het gevolg van het feit dat de door de koning
benoemde eerste kamer ondanks een overweldigende adellijke meer-
derheid onder haar leden toch geen echte adellijke senaat was die in
Britse stijl het evenwicht tussen vorst en tweede kamer had kunnen
bewaren. Daartoe ontbrak trouwens ook het systeem van door primo-
genituur en majoraten machtige getituleerde grootgrondbezitters.
Voorstellen om de invoering van majoraten toe to staan, werden nim-
mer wet. Men overdrijve tenslotte het ancien regime-karakter van de
adellijke posities in de beide kamers niet. Het was tijdens het Verenigd
Koninkrijk van Willem I een minderheid onder de adellijke eerste en
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tweede kamerleden die haar adeldom niet aan deze vorst had to dan-
ken.

Met betrekking tot de voormalige ridderschapsgoederen vond evenmin
een 'restauratie' van de situatie van vodr 1795 plaats. Volgens de oude
Utrechtse riddermatigen hadden noch de staten zelf, noch de wettige
soeverein ooit het recht gehad om die goederen to verkopen. Balthasar
Constantijn van Lijnden van Lunenburg was van mening dat de ver-
koop het werk was geweest van lieden die geen ander 'radicaal' hadden
bezeten dan misschien lid van een of andere Jacobijnse club to zijn.
Terugvordering achtte hij dan ook zeker gerechtvaardigd, to meer
omdat de meeste goederen nog in handen van de eerste kopers waren.
Het merendeel van de 'boerenplaatsen' was door de pachters gekocht
en die hadden zich daarvan niet ontdaan. Zij hadden kunnen weten dat
er met het kopen van grond en hofsteden tegen spotprijzen iets mis
was. Restitutie van kooppenningen aan de eerste kopers achtte Van
Lijnden van Lunenburg dus eigenlijk niet nodig. Wilde men toch daar-
toe overgaan dan diende de restitutie uit de provincials kas to ge-
schieden. Was dit niet mogelijk dan was het raadzaam dat de ridder-
schap zelf de restitutie van de kooppenningen op zich nam. De ridder-
matigen zouden zo een offer brengen, maar hun nageslacht zou daar-
van profijt hebben. Van Lijnden van Lunenburg meende dat bij de
grondwet moest worden bepaald dat de ridderschappen zich in het
bezit zouden mogen stellen van hun nog niet verkochte goederen en
effecten en dat zij de vervreemde goederen zouden terugkrijgen op de
aangegeven wijze.38) Toen bleek dat dit bij de grondwet niet to regelen
viel, bleef voor de Utrechtse ridderschap nog de mogelijkheid open
om to trachten door verzoekschriften aan de koning teruggave van haar
vervreemde goederen of schadeloosstelling bij definitief verlies daar-
van to verkrijgen. Zij vertoonde echter de volgende jaren weinig
animo om daartoe over to gaan.') De ongelukkige ervaringen van de
ridderschap van Overijssel met dergelijke verzoekschriften speelden
hierbij zeker een ro1.40)

Zowel de Utrechtse als de Overijsselse ridderschappen zouden noch
hun vervreemde goederen terugkrijgen noch voor hun blijvend verlies
worden schadeloosgesteld. De staat der Nederlanden ontzegde de
Utrechtse ridderschap zelfs het eigendomsrecht over twee van haar
voormalige bezittingen die niet publiekelijk waren verkocht, namelijk
het ridderschapshuis to Utrecht en de ambachtsheerlijkheid van
Werkhoven.41) Het voornaamste argument van de staat ten aanzien van
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deze materie was dat de wederinvoering van een lichaam van edelen in
iedere provincie niet was to beschouwen als een herstelling maar als
een nieuwe schepping, die haar bestaan alleen aan de grondwet ont-
leende en geen aanspraak kon maken op eigendommen van vroegere
dagtekening, waarover van 's lands wege, hetzij to recht, hetzij ten
onrechte, was beschikt.42) Een dergelijke argumentatie stond haaks op
de zienswijze van oude riddermatigen als Van Lijnden van Lunenburg.

Het was een belangrijke vraag of het standpunt van de Nederlandse
overheid dat, aangezien de attributen van de voormalige en van de
nieuwe ridderschappen aanmerkelijk verschilden, hun rechten ook van
onderscheiden aard waren, tevens zou gelden voor de ambten en be-
dieningen. Bij een soeverein besluit van 13 februari 1815 deelde
Willem I mede dat hij nader zou bepalen of, en in hoeverre, in de sa-
menstelling van de hoogheemraadschappen aan de leden van de rid-
derschappen of edelen enig aandeel behoorde to worden toegekend. Uit
hoofde van artikel 24 van de instructie van de Hoge Raad van Ade143)
betuigde haar president Van Spaen namens zijn collega's hun blijd-
schap over dit gunstig voornemen van de soevereine vorst. Hij voegde
evenwel onmiddellijk daaraan toe:

Maar wij zien met leedwezen dat zulks niet uitgestrekt is, tot zoo-
danige ambten en bedieningen waartoe de edelen in de meeste pro-
vintien alleen berechtigd waren, niet alleen tijdens de staatsregeering
maar van de vroegste eeuwen onder de voorvorsten af. Alles wat
uitdrukkelijk in de grondwet staat moet door alle oprechte onder-
zaaten geeerbiedigd en achtervolgd worden maar het zij ons geoor-
looft to zeggen, dat wij vermenen, dat alle zaken die daarin niet uit-
drukkelijk veranderd zijn, bij het oude zijn verbleven.44)

De raad voelde zich niet geroepen om daaromtrent iets bepaalds voor
to stellen. Het stond aan de bijeenkomende ridderschappen om dat to
doen. Deze hebben zulks ook inderdaad gedaan.°) De daarop volgende
benoemingen waren voor de adel niet onbevredigend. Dit was met
name in Gelderland het geval. Weliswaar kwamen op de Veluwe de
ambtsjonkers niet terug maar daar stond tegenover dat de adel sterk in
de hogere bestuurslagen was vertegenwoordigd') De betekenis hiervan
was echter betrekkelijk omdat de centralisatie in het nieuwe konink-
rijk de adel weinig speelruimte gaf zodat deze de hem toegedachte
functie van intermediaire macht tussen koning en 'yolk' ook hierdoor
niet naar behoren kon vervullen. Dat in Gelderland de opeenvolgende
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vertegenwoordigers van de koning bij uitstek, de alles overheersende
gouverneurs, allen van oude adel waren, weerspiegelde het complexe
karakter van de adellijke positie in die provincie. Want het was juist
gouverneur Van Lijnden van Hoevelaken die probeerde de adel de
rechten die deze stand toekwamen maar tijdens de algemene omkering
van zaken in Europa verloren waren gegaan, terug to bezorgen voor
zover dat in overeenstemming was met de grondwet en spijtig con-
stateerde dat hij daartoe niet overal dezelfde dispositie vond..47

In de era na de val van de Republiek der Verenigde Nederlanden leed
de riddermatige adel in een aantal opzichten gevoelig verlies. De rid-
derschapsgoederen werden merendeels publiekelijk verkocht zonder
dat daarvoor later schadeloosstelling werd gegeven. De ridderschappen
van na 1813 waren niet meer zoals v66r 1795 leden van soevereine
standenvergaderingen maar slechts kiescolleges om een deel van de
zetels in de provinciale staten toe to wijzen. De nieuwe constitutionele
positie zou bovendien in het midden van de negentiende eeuw weer to
loor gaan.48 De gedachte dat het de ridderschappen waren die het plat-
teland vertegenwoordigden vond geen ingang meer. Op de Veluwe
verdwenen de ambtsjonkers voorgoed. De medaille had echter ook in
het geval van de voormalige riddermatige adel een andere kant. De
overgang van een riddermatige naar een koninklijke adel waarin de
oude adel met patricische en andere geslachten werd geintegreerd,
mocht voor menig riddermatige een nogal onbehaaglijke ontwikkeling
zijn, hierbij werd evenwel tevens de oude adel, ofschoon aanvankelijk
stilzwijgend, 'erkend' nadat men jarenlang een formele ontbinding had
moeten vrezen. Uiteindelijk kreeg men toch meer dan in het decen-
nium na 1801 to hopen viel. Dit was zeker het geval in een provincie
als Gelderland waar de voormalige riddermatige adel ook wat betreft
grondbezit niet op sterven na dood was.49) En tenslotte, maar niet in de
laatste plaats, was er het 'prestige der geboorte', zo essentieel voor de
maatschappelijke positie van de adel, dat volgens een Gelders edelman
zou bestaan zo lang men aan herinneringen hechtte.50) Het was door dit
geboorteprestige dat de afstammelingen van de riddermatige adel in
Gelderland en Utrecht tot ver in de negentiende eeuw in het sociaal
verkeer de voorrang hadden. Zelfs menig vooruitstrevende geest was in
die provincies niet ongevoelig voor oud-adellijke minzaamheid.s')
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42. Advies Raad van State aan Willem 11, 8-3-1841, nr. 15. Koninklijk
Besluit (nr. 63) 15-3-1841.

43. Artikel 24 van de instructie van de Hoge Raad van Adel luidde: "De
Hooge Raad van Adel zal aan On alle zoodanige voordragten kun-
nen doer, als dezelve zal vinden to strekken tot eer, luister en main-
tien van den Adel, en van Onze Hoogheid."

44. W.A. van Spaen van Hardestein - Willem I, (1-3?-)1815. Minuut.
AHRA, FAS, nr. 315.

45. Zie bijvoorbeeld B.H. Bentinck van Buckhorst - Willem I, 3-5-1815,
copie. AHRA, FAS, nr. 315. 'Commissioriaal besogne van de rid-
derschap van Gelderland 3 juli 1815'. RAG, Familie Archief Van
Spaen van Biljoen, nr. 178.
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46. Beekelaar, 'Adel en ridderschap in Gelderland', pp. 12-13. Zo waren
van de in totaal twintig leden van het college van gedeputeerde staten
tussen 1815 en 1850 vijftien van adel.

47. J.C.E. van Lijnden van Hoevelaken - WA. van Spaen van
Hardestein, 26-2-1815. AHRA, FAS, nr. 315.

48. Rond 1830 en vervolgens vanaf 1839 stonden het politieke bestel en
het kiesrecht in Nederland ter discussie, waarbij diverse auteurs zich
keerden tegen de in hun ogen to grote invioed van de aristocratie en
met name ook van de adel. Er werd gepleit voor afschaffing van de
politieke standen, in het bijzonder van de ridderschappen. De beken-
de omslag van koning Willem II in 1848 onder de indruk van ontwik-
kelingen in het buitenland opende de poort voor een grondwets-
herziening die aan de ridderschappen alle politieke betekenis ontnam
doordat de grondwet geen standen meer kende en de leden van de
provinciale staten en van de tweede kamer rechtstreeks door de
ingezetenen liet kiezen. In plaats van verheffing in de adelstand heeft
de grondwet sinds 1848 het dan ook nog alleen over verlening van
adeldom; waarbij binnen het constitutionele kader van enig actief
beleid door het staatshoofd buiten de ministers om geen sprake meer
kon zijn. Met de verwijdering van de ridderschappen uit het politieke
bestel - wat iets anders is dan het afschaffen van deze colleges - hield
de adel op constitutioneel to zijn in de door Van Spaen gebruikte be-
tekenis van het woord. Dit betekende echter niet dat even abrupt een
einde kwam aan de invloed van de adel. In ambten, ministeriele
functies en vertegenwoordigende lichamen werden ook in de tweede
helft van de negentiende eeuw nog vaak personen van adel benoemd
of gekozen, terwijl men met betrekking tot de diplomatieke dienst
zelfs bijkans van een adellijk monopolie kon spreken.

49. In Gelderland was in 1821 het merendeel van de tien hoogst aange-
slagenen in de directe belastingen van oude adel. De grondbelasting
nam in de taxaties van de tien aangeslagenen een grote plaats in, in
een geval zelfs voor ruim 93%. 'Staat der tien in de directe belas-
tingen hoogstaangeslagen persoonen. Provincie Gelderland. Dienst-
jaar 1821'. Algemeen Rijks Archief, Hulpdepbt Schaarsbergen, Mi-
nisterie van Financien, ingekomen stukken 0145 (1821).

50. De opmerking was van Willem Anne Schimmelpenninck van der Oye,
achterneef van zijn gelijknamige oudoom. [WA. Schimmelpenninck
van der Oye - J.R. Thorbecke, 24-9-1839, in: De briefwisseling van J.R.
Thorbecke 111 1836-1840. Uitgegeven door GJ. Hooykaas. RGP
Kleine Serie 64 (Den Haag) p. 298.1 Door daar aan toe to voegen dat
dan natuurlijk 'historische namen' tot de adel moesten behoren en
het jonkheerschap niet eenvoudig de 'voldoening eener ijdelheid'
mocht zijn, ging hij in de richting van degenen die evenals wijlen
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Balthasar Constantijn van Lijnden van Lunenburg meenden dat adel-
dom wegens persoonlijke verdiensten behoorde to worden verleend.
In het koninkrijk der Nederlanden is echter slechts op beperkte
schaal wegens individuele verdiensten genobiliteerd. Het Nederlands
adelsbeleid is juist in de loop der jaren steeds formeler en terughou-
dender geworden met als consequentie verstarring. Op den duur
werden alleen afstammelingen van het voormalige stedelijke patri-
ciaat, die nog niet waren genobiliteerd, in de adel opgenomen. Patri-
cische afkomst als zodanig gaf aanspraak op verlening van adeldom
ook wanner de betrokkene zelf niet kon bogen op bijzondere ver-
diensten. Hierdoor was het toch mogelijk dat het jonkheerschap
eenvoudig de voldoening ener ijdelheid was. Integratie van patricische
geslachten in een koninklijke adel kon men in het begin van de ne-
gentiende eeuw door de tijd geboden achten. Overaccentuering van
het aspect van patricische afkomst binnen het adelsbeleid tegen het
einde van die eeuw was dat niet.

51. Men zie bijvoorbeeld H.P.G. Quack, Herinneringen en levensjaren van
mr. H.P.G. Quack 1834-1913. (Amsterdam 1913) p. 174.
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William Blake
P.J. de Voogd

Wie in twee korte citaten duidelijk wil maken, waarin de negentiende
eeuw verschilt van de achttiende, of anders gezegd, hoe de Romantiek
verschilt van de Verlichting, kan volstaan met twee distichons over de
grote Engelse natuurkundige Sir Isaac Newton, een der grondleggers
van de moderne natuurwetenschapsbeoefening. Het ene rijm is van de
beste Engelse dichter van het achttiende-eeuwse Classicisme,
Alexander Pope, en luidt alsvolgt:

Nature and Nature's laws lay hid in night:
God said, let Newton be! and all was light.

Het andere is van de meest eigenzinnige dichter van de negentiende
eeuw, William Blake, die kortweg zei:

May God us keep
from single vision & Newton's sleep.

Tussen die twee uitspraken staat in zekere zin de eeuwwende van 1800.
In verband hiermee verwijs ik naar het 'portret' dat Blake in 1795 van
Newton schilderde, en dat nu in de Tate Gallery in London hangt.
Hierop zien we een overmatig gespierde Newton die een diagram uit
zijn Opticks tekent. Het duurt even voordat we iets geks opmerken:
Newton zit onder water, op de bodem van de zee (de zee-anemonen
links onder in beeld maken dit duidelijk), en de rots achter hem is wel
mooi, maar ook behoorlijk steriel. Met andere woorden: de simpele
lijntekening uit een boek over de werking van licht en kleur, voorlo-
per van Newtons geschriften over het heelal en het sterrenstelsel, de
zwaartekracht en het universum, wordt door een naar beneden kij-
kende Newton op de zeebodem in een onvruchtbare omgeving gete-
kend. De iror.ie lijkt mij duidelijk.
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Afbeelding 1

Het gedicht 'London' uit Songs of Innocence and Experience.
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De Engelse graveur, dichter en mysticus William Blake (die van 1757
tot 1827 leefde) laat zich heel moeilijk in kort bestek beschrijven. Zijn
denkwereld is uitzonderlijk complex, en zijn genie buitengewoon veel-
zijdig. Self-made filosoof, met zijn tiende van school gegaan, en door
een lange leerschool een der beste graveurs van zijn tijd, die alle tech-
nieken beheerste; revolutionair, bewonderaar van de Franse en de
Amerikaanse revoluties, voorvechter voor gelijke rechten van de
vrouw, hevig geinteresseerd in het occulte, en bovenal auteur/uitgever
van een grote reeks lange en moeilijke gedichten, de zogenaamde
Prophetic Books. Een in zijn eigen tijd door de meeste mensen niet
begrepen, gedreven man, die een onmiskenbare invloed heeft uitge-
oefend op latere generaties: de Pre-Raphaelieten, William Butler Yeats
en de Beat Generation.

Laat ik proberen, hem zo kort mogelijk to schetsen. Ik zal dat doen
aan de hand van een klein aantal korte citaten uit zijn eigen werk, en
met behulp van een enkele anecdote. Om maar to beginnen met zijn
persoonlijkheid: de kunstenaar waarmee hij, ook qua stijl, nog het
beste kon opschieten, en een van de weinige mensen waar hij geen
ruzie mee kreeg, was de Zwitserse immigrant Fuessli, die zijn naam
angliseerde tot Henry Fuseli. Over Fuseli schreef Blake:

The only Man that e'er I knew
Who did not make me almost spew.

Het rijmpje is kenmerkend voor Blake's on-Britse gebrek aan gevoel
voor understatement. Hij was een man van uitersten, in wiens uitspra-
ken ongebreideld romanticisme doorklinkt. Beroemd is zijn uitspraak
in The Marriage of Heaven and Hell dat 'de weg van de totale ontrem-
ming voert naar het Paleis van de Wijsheid' ("The Road of Excess
leads to the Palace of Wisdom"). Deze uitspraak werd in de late jaren
zestig, toen Blake tot de standaarduitrusting van liftende Amerikaanse
jongeren behoorde, veel geciteerd. Hij schreef: 'Ik moet wel een sys-
teem creeren ... of de slaaf worden van dat van 'n ander' ("I must
Create a System or be enslav'd by another Man's") en 'Ik wil niet rede-
neren en vergelijken, ik moet scheppen' ("I will not reason & Compare:
my business is to create"). En schiep zo wel een probleem voor zijn
bewonderaars die zich wel moeten onderwerpen aan zijn 'systeem, en
voor de schoolmeesters die dat 'systeem' moeten onderwijzen middels
redelijke ontleding en vergelijking. Hij was onconventioneel in vrijwel
alles wat hij deed en ik zou er wat om geven de scene to zien die zijn
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Afbeelding 2

Het gedicht 'Holy Thursday' uit Songs of Innocence.
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buurman woedend maakte, toen William Blake en zijn vrouw
Catherine Boucher samen Miltons Paradise Lost lazen. Dat wil zeggen,
William las luidkeels declamerend de ongeletterde Catherine voor: sa-
men in de tuin, zij een appel etend, beiden naakt als in het Paradijs
voor de zondeval.

Blake was een visionair, die zich regelmatig vriendelijk koutend met
de geest van zijn gestorven broer onderhield. Volgens hem was die het
geweest die hem het procede van de relief-ets (waarover later) had
aanbevolen. Blake zei dat de meeste mensen die naar de zon kijken
hun fantasie niet gebruiken, en gewoon een ronde lichtgevende schijf
zien, maar dat hij daarentegen een luid zingende schare engelen zag.
Hij had inderdaad die gave zich helemaal aan zijn verbeelding over to
geven. Ik geef u een laatste inleidend citaat, een van mijn favoriete
teksten, die er voor zorgde dat ik een kwart eeuw geleden alles van
Blake wilde lezen, en nooit meer helemaal hersteld ben: als je de koele
rede laat voor wat-ie is, en je overgeeft aan de verbeelding, zo schrijft
Blake, dan is dit het effect:

To see a World in a Grain of Sand
And Heaven in a Wild Flower
Hold Infinity in the palm of your Hand
And Eternity in an Hour.

Zo'n gedachtenwereld last zich duidelijk niet inperken, en om zich
helemaal to kunnen uiten, ontwierp hij tussen 1783 en 1820 zijn eigen
symbolische wereld, in een groot aantal op koper gegraveerde en sa-
men met Catherine met de hand ingekleurde uitbundig geillustreerde
gedichten. Het werk van Blake was voor tijdgenoten nauwelijks be-
grijpelijk, en het heeft heel lang geduurd voordat zijn volstrekt eigen-
zinnige en oorspronkelijke kunst algemeen werd gewaardeerd.

Ik zal hier eerst een klein aantal vroege en betrekkelijk toegankelijke
voorbeelden van die geillustreerde gedichten behandelen, en daarna
aan de hand van Blake's illustraties bij Robert Blairs The Grave aan-
geven, hoe in die geillustreerde gedichten classicisme en romantiek op
wel heel bijzondere wijze samengaan.

Mijn eerste voorbeelden komen uit de zogenaamde Songs of Innocence
and Experience, dat in 1794 voltooid werd, en waarin de vaak met
elkaar corresponderende korte gedichten respectievelijk de wereld van
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de onschuld en die van de (schuldige) ervaring uitdrukken. Afbeelding
1, het gedicht 'London' is zo'n blad uit de Songs of Experience, dat
men zich heel klein moet voorstellen: 12 bij 7,5 cm. Gedicht en
afbeelding vormen een geheel. Het is daarom heel dwaas dat de ge-
dichten van Blake heel vaak zonder de 'illustratie' worden afgedrukt in
bloemlezingen (het woord 'illustratie' is natuurlijk in strikte zin on-
juist: er is maar een beeld: als je alleen maar de woorden afdrukt, laat
je naast de afbeeldingen ook het geheel verdwijnen).

Hoe kwam zo'n blad tot stand? Lang niet alles is hiervan met volle
zekerheid bekend, want Blake liet zich er maar ten dele over uit. Maar
het is goed dat men beseft dat hij al heel jong leerling werd van de
meester-graveur James Basire en zijn brood verdiende met graveer-
werk voor de Londense uitgevers. Ik zei het zonet al: hij beheerste na
een grondige leerschool alle grafische technieken van zijn tijd, en voor
zijn eigen werk ontwikkelde hij een nieuwe en opmerkelijke variant
van de relief-ets. Dat werkt als volgt (kort samengevat): de lijnen die
je wilt laten zien, worden met zuurbestendige vloeistof direct op de
koperplaat aangebracht; vervolgens worden de niet gewenste gedeelten
weggeetst met een zuur (waarschijnlijk gebruikte Blake aqua fortis).
Zo blijft een verhoogd drukbeeld over op de koperplaat, die in hoog-
druk wordt afgedrukt in iedere gewenste kleur. Later werd de afdruk
met de hand ingekleurd, doorgaans met waterverf. Omdat de plaat in
hoogdruk werd gedrukt, moest de tekst in spiegelschrift worden aan-
gebracht: vroege probeersels van Blake laten duidelijk zien, dat hij
daar aanvankelijk grote moeite mee had. Er zijn nogal veel onbeholpen
en hakerig geschreven woorden to vinden, maar al snel ontwikkelde
Blake een verbluffend gemak in het spiegelschrijven. Het vloeiende
schrift van latere, vaak heel lange gedichten, heeft sommige moderne
commentatoren ertoe gebracht to suggereren dat Blake een soort
transfer gebruikte, die hij omgekeerd op de koperplaat drukte. Zeker
weten zullen we het nooit, want er is maar een klein stukje van zijn
koperplaten overgebleven (het ligt nu in de kluizen van de Library of
Congress in Washington). Daaruit blijkt in ieder geval dat hij daar
althans direct op de plaat werkte, en het relief zelfs in stages aan-
bracht: halverwege het inbijten verwijderde hij het opgebrachte zuur,
schreef erover heen of voegde kleine details toe met zuurbestendige
vloeistof, en bracht dan weer een volgende portie zuur aan.

Hij noemde het resultaat van zijn procede met een mooie term
illuminated printing, verlucht drukwerk. Het is secuur en arbeids-
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Afbeelding 4

Het gedicht The Blossom' uit Songs of Innocence and Experience.
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intensief werk, en het spreekt vanzelf dat de oplagen heel klein waren
en het inkleuren pas gebeurde bij bestelling. Er waren niet veel bestel-
lingen. Op dit moment zijn over de hele wereld niet meer dan 26
exemplaren van de Songs of Innocence and Experience bekend.

Ik laat nog enige voorbeelden uit dat werk zien. Uit de wereld van de
onschuld komt 'Holy Thursday', een gedicht over de jaarlijkse proces-
sie in de kathedraal van St. Paul in Londen, waar de armste kinderen
uit de weeshuizen (zo'n zesduizend!) in het openbaar hun dank aan hun
weldoeners moesten bewijzen (zie afbeelding 2). Die keurige rijen
boven en beneden, met de los van elkaar lopende figuren, die ironisch
commentaar leveren op de lange, aaneengeluste versregels contrasteren
sterk met de inhoud, waarin de ceremonie wordt beschreven als een
overweldigend en mooi-samenhangend geheel. Dit blad wordt in de
wereld van de Experience gespiegeld door een onenli jk ver-
ontwaardigde variant onder dezelfde titel (afbeelding 3), waarin onder
een kale boom in een kaal landschap beelden van dood en armoede de
korte kwade versregels onderstrepen:

Is this a holy thing to see,
In a rich and fruitful land,
Babes reduced to misery,
Fed with a cold and usurous hand?

Een soortgelijk contrast levert het duo The Blossom' en 'Infant Joy'
op, beide uit The Songs of Innocence. Het eerste blad wordt wel
geinterpreteerd als een uitbeelding van de conceptie, met een erecte
plant waarin zich kleine gevleugelde opgetogen figuurtjes bevinden,
waarvan een de schoot van de in groen geklede vrouw zojuist heeft
gevonden; en 'Infant Joy' als het resultaat, met rechts onder een nog
onbevruchte bloemknop, en boven de tekst een glorieus geopende
bloem die een soort post-natale Annunziata-scene omvat (afbeeldingen
4 en 5).

Tot slot van dit deel van mijn betoog citeer ik een van de beroemdste
bladen uit de bundel The Sick Rose' (afbeelding 6):

O Rose thou art sick.
The invisible worm,
That flies in the night
In the howling storm:
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Afbeelding 5

Het gedicht Infant Joy uit Songs of Innocence and Experience.
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Has found out thy bed
Of crimson joy:
And his dark secret love
Does thy life destroy.

In de 'illuminated printing' vallen op de rups links boven, die aan een
blad begint to knabbelen, en de figuren die er wat hopeloos tussen de
vele en prominent afgebeelde doornen hangen, en natuurlijk op de
roos zelf, traditioneel symbool van de liefde, hier tot op de grond ge-
vallen.

Ik verlaat de 'illuminated printing', en ga over naar een op andere
wijze heel curieus werk: The Grave, het door Blake geillustreerde ge-
dicht van Robert Blair.

Om dat in to leiden moet ik beginnen met een paar open deuren en
deels overbekende (over-) simplificaties om het terrein of to bakenen,
en om misverstanden to voorkomen.

In interdisciplinair gezelschap moet altijd eerst gesteld worden dat in
de literatuurwetenschap de term Neo-Classicisme natuurlijk voor een
hele lange periode staat, tussen de Renaissance en de Romantiek. De
term zoals de kunsthistorici die bezigen (voor een periode tussen 1770
en 1820, zo niet nog korter) is voor letterkundigen dus danig verwar-
rend (en omgekeerd). Wanneer in de schilderkunst de Rococo plaats
maakt voor een nieuwe strengheid gebaseerd op hellenistische vormen,
is de dichtkunst al vele stappen verder (en tot overmaat van verwar-
ring begint ze zelf op haar beurt weer overschaduwd to worden door
de veel minder aan welke vormen dan ook gebonden roman).

De laatste helft van de achttiende eeuw noemen de oudere let-
terkundige handboeken wel de Voor-Romantiek; geen Neo-Classicisme
dus, maar op z'n best een verre van duidelijke overgangsfase tussen
Classicisme en Romantiek. Overigens suggereert die oude term Voor-
Romantiek een nog onvolmaakte voorloper van het enige ware. In de
Engelse literatuurgeschiedenis is er dan een nog verder verstorende
factor die een simpel beeld in de weg staat: de meeste volgens de
handboeken kenmerkende aspecten van de Romantiek worden in
Engeland al heel vroeg theoretisch verwoord door Edmund Burke, in
diens gedachten over het subliem-verhevene (A Philosophical Inquiry
into the Sublime and Beautiful, 1757), bijna een halve eeuw dus voor-
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Afbeelding 6

Het gedicht The Sick Rose' uit Songs of Innocence and Experience.
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dat de Romantiek volgens de schoolboeken uitbreekt. In de nieuwste
Engelse literatuurstudies wordt dan ook steeds meer gesproken van
'Post-Classicisme' ter karakterisering van de periode die vroeger
'Voor-Romantiek' werd genoemd.

Burke kwam op het idee het meeslepende 'sublieme' boven het louter
esthetische 'schone' to stellen, onder meer door de praktijk van een
groep moeilijk to plaatsen dichters, die met Longinus en Milton naast
zich even zo makkelijk over het graf schreven in rijmloze strofen als
dat zij een klassiek epigram opbouwden in een heroisch distichon, en
dat overigens veel eerder deden dan elders in Europa. Deze zgn.
Graveyard School of Poetry werd in Engeland allang en op grote schaal
geparodieerd toen op het continent de eerste jongeren melancholisch
ronddwaalden tussen de grafstenen.

Daar staat dan wel tegenover dat tegen het einde van de achttiende
eeuw juist in de vormgeving van het Engelse boek wel iets zichtbaar
wordt van wat de kunsthistorici Neo-Classicisme noemen, en niet al-
leen in de illustraties die bij de meer prestigieuze dichtuitgaven wor-
den gemaakt, maar ook in nieuwe lettertypes, ontwerpen voor boek-
banden, en in nieuwe drukkersconventies (men denke bijvoorbeeld aan
het wegvallen van de 'custos' aan het einde van de pagina, dat het
eerste woord van de volgende bladzijde geeft: dat die het kader van de
zetspiegel doorbreekt werd als storend ervaren; zo verdwijnt ook de
lange s, en wordt in algemene zin de gedrukte pagina visueel rustiger
gemaakt).

Shakespeare -edities zijn altijd een mooie graadmeter in Engeland, en
een hoogtepunt van de Engelse boekverzorging rondom 1800 was dan
ook de schitterende uitgave van Shakespeare's toneelwerken in negen
delen, die in het promotiemateriaal werd aangeprezen als de 'nationale'
uitgave, en waaraan in 1786 werd begonnen door de uitgever Josiah
Boydell. Voor deze editie werden de belangrijkste illustratoren en gra-
veurs van de tijd ingehuurd, werden speciale (houten) drukpersen op-
gesteld, een aparte loodgieterij ingericht, en zelfs een eigen fabriekje
voor de drukinkt. De to gebruiken letter werd speciaal ontworpen en
gesneden door William Martin, de broer van Robert Martin, die de
voorman was geweest van John Baskerville zelf. Deze letter, die nu in
Engeland de 'Bulmer' heet, naar de meesterdrukker van Boydells
Shakespeare, William Bulmer, beschrijft zich het makkelijkst als een
kruising van de Baskerville en de Bodoni.
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Atbeelding 7

Een portret van William Blake naar Thomas Philips.
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De 'Boydell Shakespeare' verscheen tussen 1792 en 1802, in folio, en is
een monument van het Neo-Classicisme in de Engelse boekdrukkunst.
Veel van de illustraties zijn daarentegen zwaar romantisch en senti-
menteel. Maar ook in nederige uitgaven van onbesuisd-romantische
werken is het gebruik van de strenge Neo-Classicistische vormgeving
aantoonbaar, en ook daar kan dit leiden tot een curieuze spanning tus-
sen vorm en inhoud die wellicht kenmerkend is voor de eeuwwende
van 1800.

Het is geen toeval dat het juist de dichtschool van rondom 1750 is (de
zgn. 'Grafdichters' als James Thomson, Thomas Gray, William Collins,
Edward Young en Robert Blair) die rondom 1800 wordt heruitgege-
ven, en in relatief grote oplagen. Maar waar in de oorspronkelijke
uitgaven veelal de grillige Caslon-letter wordt gebruikt en de il-
lustraties stroken met de barokke inhoud, komen rondom 1800 nieuwe
uitgaven tot stand die een vreemde ambivalentie hebben voor wie ge-
voelig is voor de relatie tussen vormgeving en inhoud van een gedrukte
tekst.

Het wordt de hoogste tijd voor mijn voorbeeld, het indertijd zeer
populair gedicht The Grave. De dichter daarvan, Robert Blair, die van
1699 tot 1746 leefde, schreef weinig meer dan de achthonderd onge-
rijmde versregels over de gruwelen van de dood, de eenzaamheid van
de graftombe, de pijn van de rouw, en zo nog wat lugubere onderwer-
pen. Ik citeer er enkele:

The wind is up: hark - how it howls! Methinks
Till now I never heard a sound so dreary.
Doors creak, and windows clap, and night's foul bird,
Rook'd in the spire, screams loud! The gloomy aisles,
Black plaister'd, and hung round with shreds of scutcheons
And tatter'd coats of arms, send back the sound,
Laden with heavier airs, from the low vaults,
The mansions of the dead! Rous'd from their slumbers,
In grim array, the grizly spectres rise,
Grin horrible, and obstinately sullen
Pass and repass, hushd as the foot of night!
Again the screech owl shrieks - ungracious sound!
I'll hear no more; it makes one's blood run chill.
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Afbeetding 8

De titelpagina van The Grave.
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The Grave verscheen voor het eerst in 1743 en werd een onmiddellijke
bestseller waar de gevoelige lezers van smulden. Het is inmiddels
allang verdwenen van de leeslijsten, maar in de achttiende eeuw werd
het twaalf keer in oplagen van zo'n 1000 exemplaren herdrukt (de
jaartallen geven een boeiende reeks van smaakfluctuatie aan: 1749,
1753, 1756, 1761, 1767, 1769, 1782, 1783, 1786, 1787, 1790, en 1796)
totdat in 1805 de ondernemende graveur en uitgever Cromek het plan
opvatte, er een luxe uitgave van to maken.

Robert Hartley Cromek, die in 1771 in Hull geboren werd, en in
Londen leerling van de grote Bartolozzi was geweest, werkte voor de
ontwerper/graveur Thomas Stothard voordat hij voor zichzelf begon.
Hij kende de kunst- en uitgeverswereld goed, en benaderde William
Blake met het verzoek, ontwerpen to maken voor de illustraties. Blake
schreef onmiddellijk een enthousiaste brief naar zijn weldoener, de
kunstliefhebber William Hayley (Letters, 27 November 1805), waaruit
blijkt dat hij met kenmerkend gebrek aan realiteitszin direct aannam,
dat hij ook zou worden gevraagd voor het (overigens veel beter beta-
lende) graveerwerk - dit tegen de heersende uitgeverspraktijk in: bijna
altijd is de graveur een ander dan de ontwerper, ook als de laatste een
verdienstelijk graveur is. Inderdaad vroeg Cromek aan een ander de
gravures to verzorgen naar Blake's ontwerp, niet in het mint omdat
Blake's graveerstijl nogal eigenzinnig was, en niet 'gelikt' genoeg voor
dit soort publikatie. Ik ga hier verder niet in op de hieruit voort-
vloeiende ruzie tussen Blake en Cromek, hoewel deze in de partijdige
literatuurgeschiedenis (ten onrechte) de onmiskenbare prestatie van de
uitgever heeft gekleineerd.

De graveur die Blake's ontwerpen mocht uitvoeren was Luigi
Schiavonetti, een Italiaan, in 1765 in Bassano geboren, en een leerling
van Francesco Bartolozzi. Hij volgde zijn leermeester naar Engeland,
waar hij in Londen in 1810 stierf, twee jaar na het verschijnen van de
uitgave waar ik het hier over heb. Schiavonetti graveerde ook het
mooie portret van de toneelspeler David Garrick naar het schilderij
van Sir Joshua Reynolds in 1801, en was een vrij logische keuze voor
deze opdracht. Het feit dat de uitgever zelf ook een leerling was van
Bartolozzi zal zeker een rol gespeeld hebben.

Opmerkelijker is, en naar mijn weten nog niet eerder als zodanig in de
Blake literatuur opgemerkt, dat Cromek besloot, als frontispice-portret
niet (wat men mocht verwachten) dat van de dichter Robert Blair op to
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Afbeelding 9

De vertroosting, de triomf van de geest over het lichaam.
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nemen. Hij gaf opdracht aan Schiavonetti om het door Thomas Phillips
geschilderde portret van Blake to graveren, en plaatste het als
frontispice tegenover de gegraveerde titelpagina (afbeelding 7). Het is
een mooi portret, dat van Phillips. Het hangt nu in de National Portrait
Gallery in Londen, en er bestaat een grappige anecdote over. toen
Blake voor het portret zat, zo gaat het verhaal, vertelde hij aan Phillips
dat de aartsengel Gabriel hem eens persoonlijk was komen zeggen dat
Michelangelo beter engelen kon schilderen dan Raphael.

Thomas Phillips, geboren in 1770, volgde Fuseli op als professor in de
schilderkunst aan de Royal Academy in 1824, en was ook in 1808 niet
de eerste de beste. Al met al zorgde Cromek dus voor een zeer pres-
tigieuze uitgave, waar William Blake prominent in voorkwam: op de
frontispice, nadrukkelijk vermeld op de titelpagina, en nog eens in de
tekst zelf.

De drukker was Thomas Bensley, alweer een grote roam; hij drukte in
1798 de verfijnde uitgave van Pope's Rape of the Lock waarvoor
Stothard, Bartolozzi en Fuseli de illustraties maakten, en was ook ver-
antwoordelijk voor prachtige standaarduitgaven van het werk van
Oliver Goldsmith (1792), William Collins (1798) en William Cowper
(1808).

De eerste druk verscheen bij intekening, en de lijst van intekenaren
levert, zoals zo vaak, een aantal interessante gegevens op. 572 inte-
kenaren worden bij naam genoemd, onder wie de belangrijkste boek-
handelaren in Londen en in de provincie; in totaal is nog eens voor 110
exemplaren extra ingetekend, hetgeen een oplage van ten minste 750
exemplaren zal hebben gerechtvaardigd. Het interessantst is nog wel
het gegeven, dat alle grote namen in de schilderkunst van het moment
in de lijst voorkomen: Corbould, Fuseli, Flaxman, Hoppner, Heath,
Lawrence, Landseer, Nollekens, Opie, Ramsey, Sharp, Benjamin West,
Stothard, Bewick, Roscoe - een klinkend bewijs dat Blake absoluut
niet zo onbekend was als later (en in schoolboekjes nog steeds) werd
beweerd. Blake's Blair zoals de uitgave al snel heette, trok veel aan-
dacht, en Blake's ontwerpen werden geroemd door niemand minder
dan Benjamin West, de president van de maatgevende Royal Academy.
Groot quarto, op speciaal geschept papier, veertien pagina's voorwerk,
waarin een fraai (regulier) gedicht van Blake opgedragen aan Koningin
Carolina, en een lovend woord van de beroemde Henry Fuseli, 32 pa-
gina's tekst, ruim gezet, rondom de twaalf etsen, from the original

89



Afbeelding 10

The Soul exploring the recesses of the Grave.
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inventions of William Blake", zoals de titelpagina benadrukt, gevolgd
door vier bladzijden waarin die ontwerpen worden verklaard, het ge-
heel afgesloten met een meegebonden prospectus voor Stothard en
Schiavonetti's grote prent naar Chaucers Canterbury Tales.

We zagen dat de tekst van Blairs gedicht zeer dramatisch is, on-
beschaamd sensationalistisch, en gekenmerkt door grote aantallen uit-
roeptekens. De illustraties van Blake zijn hiermee in opmerkelijke
tegenspraak. De eerste prent geeft dit contrast al duidelijk aan: de
tekst spreekt van

The keys of hell and death. The Grave, dread thing!
Men shiver when th'art nam'd: nature apall'd
Shakes off her wonted firmness. Ah! how dark
Thy long-extended realms, and rueful wastes,

enzovoorts. Blake daarentegen benadrukt in zijn ontwerp, dat tegen-
over deze gruwelijke versregels wordt geplaatst, de zelfverzekerde
afdaling van Christus tegen een achtergrond van helder licht; Blairs
sleutels van de hel en de dood, zijn bij Blake de sleutels tot de hemel
geworden.

In heldere, bijna irenische lijntekeningen traceert Blake de verschil-
lende fasen van de afdaling van de mens in de vallei des doods, de
uittredende ziel, het laatste oordeel, de hereniging van lichaam en
geest. De zeer opvallende gegraveerde titelpagina (afbeelding 8) bena-
drukt de wederopstanding, de eerste prent, zoals hierboven beschre-
ven, is die van Christus die het graf ingaat, de laatste prent
(afbeelding 9) herhaalt het motief van de titelpagina en benadrukt de
vertroosting, de triomf van de geest over het lichaam. De tweede prent
in het boek geeft in harmonische symmetrie de hereniging van een
familie in het hiernamaals weer. De eerste versregel er tegenover is in
schrille tegenspraak met het beeld: Blairs gedicht roept uit, "Absurd! to
think to overreach the Grave", links is dat nu juist precies wat we zien
gebeuren!

Door het boek heen voltrekt zich een kalme beweging waarin de rust
van de ene prent wordt gecontrasteerd met een meer onrustige bewe-
ging maar dan weer wordt 'hersteld'. Treffend is de eenvoud van
vormen en de 'sluiting' van de bladspiegel links en rechts. Elders valt
de zorgvuldige symmetrie op waarmee The Soul exploring the recesses
of the Grave" en "Death's Door" elkaar aanvullen (afbeeldingen 10 en
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11): de vormen en symbolen complementeren elkaar in keurige balans.
En steeds is de tekst van Blair in contrapunt, en worden de barokke
onrust en angst van de woorden tot kalmte gemaand door de rustige
letter en de kalme bladspiegel.

Cromek schreef Blake dat dit het beste werk was dat hij ooit had ge-
leverd. En we zien in de inleidende woorden en de lijst van inte-
kenaren dat dit werk wordt gesanctioneerd door de meest gezagheb-
bende academische kunstenaars van het Engelse Neo-Classicisme. In
ieder geval is het een aspect van Blake dat degenen die alleen de
'Illuminated Printing' kennen, zal verrassen. De krachtig omlijnde en
symmetrische composities van Blake, en de strakke zetspiegel, de
rechthoekige lay-out, soms even, en bijna onrustbarend doorbroken
door rondere vormen, leveren een perfect harmonieus voorbeeld van
zuiver Neo-Classicisme, voortgebracht door een van de meest
exhuberante romantische ziener-dichters van Engeland, op basis van
een in vrij vers geschreven melodramatisch gedicht uit het midden van
de 18e eeuw. Dat paradoxale samengaan kan ik alleen maar benoemen
met behulp van een variant op Winckelmanns beroemde frase: in het
unieke werk van William Blake komen edele eenvoud en exuberante
expressie op indringende wijze samen.'

* Oxford University Press geeft Blake's Songs of Innocence and
Experience en The Marriage of Heaven and Hell in facsimile in
kleur uit.
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Goethes Faust: genie en wetenschap in het romantische
tijdperk
J. von der Thiisen

De Faustsage

Een van de spannendste aspecten van de Faustsage is dat Faust echt ge-
leefd heeft. Georg Faust (of volgens sommigen: Johannes Faust) werd in
1480 in Knittlingen in Wurttemberg geboren en stierf in 1540 in Staufen
in de Breisgau. Over zijn leven zijn maar weinig details bekend, maar
een aantal woonplaatsen is gedocumenteerd en er bestaan aanwijzingen
dat zijn leven op een gewelddadige wijze is geeindigd. Faust, of Doctor
Faustus zoals deze gestudeerde man zichzelf noemde, was een mens op
het breukvlak tussen twee cultuurperioden, tussen Middeleeuwen en
Renaissance. Bezeten door een grote kennisdrang, was Faust een van de
typische wetenschappers rond 1500 die een intense interesse voor alchi-
mie en magie aan de dag legden. Faust was echter ook een grote op-
schepper en stond daardoor op een bijzondere manier in de publieke
belangstelling. Hij verkondigde dat hij de wonderen van Jezus kon
evenaren, dat hij het geluk in veldslagen kon keren en dat hij gebeur-
tenissen kon voorspellen. Dit had ten gevolge dat hij keer op keer door
de plaatselijke autoriteiten werd verdreven en een rusteloos leven leidde.
Het is echter ook bekend dat hij in sommige plaatsen juist werd uitgeno-
digd om to blijven - in 1532 door niemand minder dan de aartsbisschop
van Keulen. Er zijn ook brieven van humanisten bewaard gebleven
waaruit een zekere bewondering spreekt.l)

Reeds tijdens zijn leven werden de verhalen, die Faust over zijn daden
vertelde, als ware verhalen beschouwd. Na zijn overlijden begon men
over zijn plotselinge dood to speculeren, en zoals zo vaak gebeurt in
berichten over figuren die tot de algemene verbeelding spreken: ook hem
werden daden toegeschreven, die uit de biografieen van anderen stam-
den. In zijn geval waren het verhalen over beroemde Duitse nigromanten
en alchimisten uit de l6de eeuw, zoals Agrippa van Nettesheim en
Paracelsus. Rond 1560 lijkt de sage van Faust in hoofdlijnen afgesloten
geweest to zijn, en in 1587 verscheen het anonieme volksboek. Het kreeg

95



de titel Historia von D. Johann Fausten/ dem weitbeschreyten Zauberer
unnd Schwartzkunstler/ Wie er sich gegen dem Teuffell auff eine be-
nandte zeit verschrieben/ Was er hierzwischen fur seltzame Abentheuwer
gesehen/ selbs angerichtet and getrieben/ bifi er endlich seinen wol ver-
dienten Lohn empfangen.2)

In dit veel gelezen en voorgelezen volksboek zien we een Faust, die met
de duivel een pact voor 24 jaar sluit. De duivelse knecht, die hier nog
Mephostopheles heet, vliegt met Faust door de lucht en laat hem de grote
steden van Europa zien. Mephostopheles helpt bij het uitvoeren van
kunststukken voor Fausts studenten, en later verbindt hij Faust met de
grate femme fatale uit de oudheid: Helena. Tot slot haalt de duivel
Fausts ziel en zijn lichaam wordt op de mesthoop geslingerd. Dit volks-
boek introduceert nieuwe en bijzondere elementen in het oude genre van
de duivelssage. Ten eerste is de reden nieuw die voor het sluiten van een
pact met de duivel wordt gegeven. In middeleeuwse verhalen over dui-
velspacten ging het er bijna altijd om rijk to worden en een leven vol
genot en lust to leiden 3) Bij Faust daarentegen gaat het om ervaring
en kennis. Faust is daarom een voorbeeld voor de nieuwe mens in de
Renaissance: hij wil de grenzen doorbreken, die de mens en zijn kennis-
drift nog steeds worden opgelegd. Niet de traditionele autoriteiten, de
Bijbel en Aristoteles, zijn de bronnen van inzicht, maar het experiment
en de ervaring. Faust wordt echter voor zijn ongeremd verlangen gestraft
- dit is de middeleeuwse dimensie van de Faustsage. Kennis heeft zich
to conformeren aan het geopenbaarde en het in gezaghebbende geschrif-
ten vastgelegde. Ook voor de Lutheranen van de 16de eeuw - uit deze
kringen stamt de schrijver van het volksboek - blijft alle kennis van
God. Wie daarbuiten gaat, is des duivels. Zo kan men de inkleding met
het duivelspact beter zien als een symbolische verpakking voor het tra-
gische confict dat in de Faustsage schuilt.

Op dit conflict zou ook Christopher Marlowe met zijn drama, The Tra-
gicall history of doctor Faustus, dieper ingaan. Dit werk, dat tussen 1588
en 1592 ontstond, was gebaseerd op een Engelse vertaling van het Duitse
boek en kwam daarom in veel details met het volksboek overeen. Vooral
in de eerste versie van Marlowes drama is Faust een tragische figuur,
wiens verlangen naar kennis een zekere meeslepende grootsheid heeft.')
Op Marlowes stuk werd dan de poppenspelversie gebaseerd, een in de
zeventiende en achttiende eeuw geliefde manier om met beperkte tech-
nische middelen de magie en de wonderbaarlijke kunsten van Mefisto en
Faust weer to geven. In Midden-Europa werden de poppenspelversies
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verrassend populair, vaak ook zeer uitgewerkt: sommige teksten voor het
marionettentheater staan Marlowe qua rijkdom van de verbeelding nau-
welijks na. In de gedaante van het poppenspel leert ook de jonge Goethe
de Fauststof voor het eerst kennen.

Voor Goethes Faustproject wordt echter nog een andere tekst belangrijk:
Lessings Faustfragment, dat rond 1759 ontstaat.6) Lessing schrijft maar
enkele scenes, maar hier gebeurt iets beslissends: Lessing laat niet
toe dat Faust verdoemd wordt. Als we ons realiseren dat Lessing door en
door 'Aufklarer' is, dan zal meteen duidelijk Lessing voor
een optimistisch einde kiest. De nieuwsgierige Faust is juist een voor-
beeld van de zoekende, door kennisdrang bezetene mens van de in het
Humanisme beginnende grote beweging van de Europese Verlichting.
Wetenschap en kritiek mogen niets meer ontzien en elke vorm van privi-
lege van kennis is uit den ooze. Zo wordt het pact met de duivel bij
Lessing alleen maar een symbool voor het risico dat de mens neemt, als
hij zich aan zijn wetenschappelijke zoektocht waagt. Hiervoor kan hij
echter niet gestraft worden: een verlichte schepper zal, volgens Lessings
delstische opvatting, de mondigheid en zelfbeschikking van de mens niet
in de weg staan.

Goethe kende, toen hij aan zijn Faustdrama begon, de in 1759 gepubli-
ceerde scene uit Lessings Faustproject, hij kende, zoals gezegd, het pop-
penspel en hij kende het volksboek (in een vroeg achttiende-eeuwse
versie). Later - na 1800 - las Goethe ook Marlowe en andere Faust-
teksten') Goethe was lid van een kring van jonge schrijvers in de jaren
zeventig van de achttiende eeuw, de 'Sturm-und-Drang' dichters van
Straatsburg en Frankfurt. Ook twee andere schrijvers uit deze kring,
Maler Muller en Klinger, hielden zich met de Faustsage bezig. Zij be-
gonnen echter later dan Goethe, nadat zij reeds kennis hadden gemaakt
met zijn Faustproject - want het was de gewoonte om elkaar uit de
manuscripten voor to lezen. Overigens was iedereen, die in deze jaren
met Goethes Faustmanuscript kennis maakte, er diep van onder de in-
druk. Hier was eindelijk het drama, dat zijn stof uit de Duitse geschie-
denis betrok en dat een genialiteit uitstraalde die men tot nu toe alleen
maar bij Shakespeare kon vinden.

Hoofdlijnen van Goethes Faust

De eerste versie van Goethes Faust werd in de jaren 1772 en 1773 ge-
schreven. Deze versie bleef 35 jaar lang een fragment en pas met de
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publikatie van Faust: Der Tragodie erster Ted, in 1808, werd dit ge-
deelte van het drama afgesloten. De eerste versie uit 1772/73 wordt ook
de Urfaust genoemd: een kopie werd pas aan het eind van de negentien-
de eeuw ontdekt en gepubliceerd. Wie enigszins vertrouwd is met de
levensloop en de conservatiever wordende houding van Goethe, zou ver-
moeden dat de 'klassische Goethe' van rond 1800 deze Urfaust, die hij
op zijn 23ste of 24ste jaar had geschreven, grondig zou bewerken. Dit is
geenszins het geval. Het Sturm-und-Drang-achtige van de taal, het tita-
nische van de figuur, sommige van de grote sprongen tussen de scenes:
zij blijven nagenoeg onbewerkt. De scenes worden alleen maar aange-
vuld. Zo komt het dat de tekst van de Urfaust vandaag de dag geest als
de kern van het latere drama en niet als een jeugdzonde, die door de
vijftigjarige auteur hoofdschuddend gekuist en geharmoniseerd moest
worden. Integendeel, Goethe voegde rond 1800 scenes aan het drama toe,
waarin de beeldende taal uit zijn jeugd opnieuw krachtig klonk. Nu pas
ontstond de 'Walpurgisnachtscene'. Goethes ontwerp voor deze heksen-
sabbat was echter zo vol obsceniteiten, dat hij hem niet in zijn oorspron-
kelijke vorm durfde to publiceren. Zelfs voor de minder gevoelige oren
van de twintigste eeuw bleek de taal van het orgiastische heksenfeest nog
lange tijd to veel van het goede: pas in 1982 durfde de Goetheforschung
een voorstel to doen voor de reconstructie van deze scene.") Het Duitse
toneel was er blij om: een recente enscenering van de Miinchner
Kammerspiele heeft de toeschouwers naar hartelust voor het hoofd ge-
stoten.

Heeft de oudere Goethe dus zo veel mogelijk de geest van zijn jeugd-
drama willen bewaren, dan moet ook meteen gezegd worden, dat dit voor
het tweede gedeelte niet zonder meer opgaat. De hele conceptie van
Faust: Der Tragodie zweiter Teil in funf Akten toont het handschrift van
de rijpe auteur en het overgrote gedeelte van Faust II is zelfs tussen 1825
en 1831 ontstaan. Goethe had dus een leefdtijd van boven de 75. Duide-
lijk overheerst Goethes 'Altersstil' in deel II; daarmee is dit gedeelte
vooral een tapijt van symbolische scenes en van allegorische tableaus
geworden. De moeilijk opvoerbare Faust II maakt een veel statischere
indruk dan Faust I.

Goethe zelf had steeds het gevoel, dat het Faustdrama voor hem een
levensproject was. Hij zei na afsluiting van het lange manuscript van
Faust II in juni 1831:
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Mein ferneres Leben kann ich als ein reins Geschenk ansehen, and es
ist jetzt im Grunde ganz einerlei, ob and was ich noch etwa tue9)

Faust I bestaat vooral uit twee componenten: de zogenaamde 'Gelehrten-
tragodie' en de 'Gretchentrag6die'.10) Aan het begin zien we een oud
geworden Faust die onbevredigd, zelfs vertwijfeld is over het nutteloze
van zijn studies. Na een heel leven voor de wetenschap ontbeert hij nog
steeds een diepere kennis van de samenhang van de wereld. Daarom
heeft hij nu besloten om dit alomvattende kennen via de magie to berei-
ken. Anders dan in de overlevering bezweert Goethes Faust echter niet
de duivel, maar de 'Erdgeist'. Deze aardgeest die wij ons als de incar-
natie van de onbewuste scheppingskracht in de natuur moeten voorstel-
len, blijkt echter een kracht to zijn, die to machtig is voor Faust. Faust
wordt eraan herinnerd, dat hij qua fysieke gestalte, qua waarnemings-
kracht en verstand niet echt boven andere mensen uitsteekt. Na een zelf-
moordpoging zien we een Faust die zich begint to realiseren dat de sleu-
tel tot diepere kennis ergens in de wereld van het gevoel en van de alge-
mene menselijke ervaring ligt en niet in wetenschap en magie. Faust
weet echter nog niet hoe deze weg precies zal uitzien. Op dit moment
verschijnt Mephistopheles. De duivel belooft hem een teugelloze reis
door alle vormen van de ervaring, met inbegrip van het bovenzinnelijke.
Mefisto hoopt Faust door genot to kunnen vermurwen, zodat Faust zijn
doel, het streven naar een hogere vorm van kennis, uit het oog zou ver-
liezen. Hiervoor wordt een clausule in het duivelspact ingebouwd. Dit is
een belangrijke vondst van Goethe waardoor het pact een weddenschap
wordt:

Faust: Werd' ich beruhigt je mich auf ein Faulbett legen,
So sei es gleich um mich getan!
Kannst du mich schmeichelnd je beliigen,
Daf ich mir selbst gefallen mag,
Kannst du mich mit Genul3 betriigen,
Das sei fur mich der letzte Tag!
Die Wette biet' ich!

Mephistopheles: Topp!
Faust: Und Schlag auf Schlag!

Werd' ich zum Augenblick sagen:
Verweile doch! du bist so schon!
Dann magst du mich in Fesseln schlagen,
Dann will ich gem zugrunde gehn!
Dann mag die Totenglocke schallen,
Dann bist du deines Dienstes frei,
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Die Uhr mag stehn, der Zeiger fallen,
Es sei die Zeit fur mich vorbei!

Mephistopheles: Bedenk es wohl, wir werden's nicht vergessen.
(1671 e.v.)11)

Na deze studeerkamerscene gaat Faust met Mephistopheles op reis. Het
drama krijgt nu de structuur van op zichzelf staande episoden. In
Faust I maken we de reis door de 'kleine wereld' mee: eerste stations
zijn 'Auerbachs Keller' in Leipzig met magische kunststukken voor de
studenten en de heksenkeuken waarin Faust verjongd wordt. Daarop
volgt ontmoeting met Gretchen.") Gretchen, die in een vrome benauwde
middeleeuwse sfeer leeft, is overweldigd door de geniale Faust. Door
toedoen van Mephistopheles en Marthe, een oudere vriendin van
Gretchen, geeft Gretchen zich aan Faust over. Gretchen wordt zwanger
en we zien nu ook voor het eerst duidelijk hoe onheilspellend Mephis-
topheles werkt. Hij bederft alles, hij keert de bedoelingen van Faust om,
zodat het slaapmiddel dat Gretchen aan haar moeder geeft, om Faust
's nachts to kunnen ontmoeten, dodelijk werkt. De broer van Gretchen,
een soldaat, sneuvelt door een floretstoot van Faust, maar Mephis-
topheles heeft ook hier letterlijk de hand in het spel. Zo wordt Faust
verdreven, omdat de ban over hem wordt uitgesproken en Faust is ver
weg als Gretchen haar kind baart. Vol angst voor de bigotte reacties
vermoordt Gretchen het kind. Haar daad wordt ondekt en zij wordt ter
dood veroordeeld.

Terwijl Gretchen in de kerker op haar laatste uur wacht, viert Faust het
wilde feest van de Walpurgisnacht mee. In een visioen temidden van de
dansende heksen realiseert Faust zich opeens hoe groot de schuld is die
hij op zich heeft geladen. Hij dwingt Mephistopheles om hem bij
Gretchens bevrijding to helpen. Als Faust de kerker binnendringt, is het
echter al to laat: Gretchen wil niet meer mee. Half waanzinnig, ziet
Gretchen plotseling de volle waarheid. Zij beseft dat zij met Faust
eeuwig op de vlucht zou moeten zijn en dat zij Faust als het ware met
de ooze geest Mefisto zou moeten delen. Daarom besluit zij in de kerker
to blijven en zich aan het enige lot, dat voor haar begrijpelijk is, over to
geven. Zo blijft zij geworteld in haar sfeer en hoopt op Gods genade.
Abrupt sluit Faust I: de lezer of toeschouwer, die een stem van boven
verneemt met de boodschap dat Gretchen gered is, vreest het ergste voor
Faust zelf. Faust lijkt gedoemd to zijn. Aan het begin van Faust II ziet
men Faust echter hoog in de bergen in een soort genezingsslaap: zijn reis
is nog niet beeindigd. Na de reis door de 'kleine wereld' in het eerste
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deel reist Faust in het tweede deel door de 'grote wereld'. Niet alleen de
ruimte is veel groter (van de Middellandse Zee tot de Noordzeekust),
maar ook de tijdsspanne is ruimer: in het derde bedrijf van deel 2 wor-
den 3000 jaar overbrugd.

Na de introductie zijn Faust en Mephistopheles aan het Keizerhof to
vinden. Aan het eind van dit bedrijf wordt Helena voor het eerst opge-
roepen. Zij ontglipt Faust echter weer. In het tweede bedrijf zijn Faust
en Mephistopheles terug in Fausts oude studeerkamer. Hier heeft de
oude knecht van Faust, Famulus Wagner, inmiddels groot aanzien ver-
worven. Wagner creeert met Mefisto's hulp Homunkulus, een soort rea-
geerbuisbaby avant la lettre. Met Homunkulus reizen Faust en Mephis-
topheles naar bet zuiden, naar de 'Klassische Walpurgisnacht', waarin
een rijk tapijt van klassieke mythologische figuren wordt uitgebeeld.
Hier ontmoet Faust Helena uiteindelijk - in het Faustonderzoek meestal
geduid als symbolische vereniging van de klassieke oudheid met de Ger-
maanse Middeleeuwen.13) Uit hun verbinding komt de zoon Euphorion
voort. Euphorion, gemodelleerd op de persoon van de jong gestorven
Byron, sneuvelt in een veldslag. Daarna volgt ook Helena haar zoon in
de dood.

Aan het eind van het tweede deel zien we Faust op honderdjarige leef-
tijd: hij heeft van de keizer een kuststrook tot leen gekregen en Faust is
met een landaanwinningsprojekt bezig. Faust lijkt zich echter in morele
zin niet ontwikkeld to hebben. Er doet zich aan het einde van Faust II
iets voor, wat op het einde van Faust 1 lijkt, want Faust heeft wederom
schuld op zich geladen doordat Mephistopheles en zijn helpers het oude
onschuldige paar Philemon en Baucis met hun hut hebben verbrand. Zij
stonden in de weg van het landaanwinningsproject. Faust wordt blind.
Als hij hoort dat de duivel en de Lemuren zijn graf graven, meent hij
dat het nog steeds om zijn project gaat. Hij zegt:

Solch ein Gewimmel mocht ich sehn,
Auf freiem Grund mit freiem Volke stehn.
Zum Augenblicke durft' ich sagen:
Verweile doch, du bist so schon!
11579 ex.)

Daarmee heeft Faust volgens de letter van het pact (vgl. 1692 e.v.) zijn
leven verloren; zijn ziel is aan de duivel verbeurd. Faust valt dood neer.
Mefisto gelooft dat hij zijn weddenschap heeft gewonnen maar een'He-
melse Heerschaar' ontvoert het onsterfelijke van Faust. In de laatste
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scene zingt het koor van de engelen in de bergravijnen:

Wer immer strebend sich bemuht,
Den konnen wir erlosen.

Daarmee is het thema van het Faustdrama nog een keer genoemd: het
gnat om het oneindige streven, de bijzondere opdracht van de mens in de
schepping.

Dit zijn, in een beknopt overzicht, de stof en de thematische strekking
van Goethes Faust. Ik wil dit grote geheel nu echter verlaten en een
aantal passages nader onderzoeken, die ons een duidelijker beeld kunnen
verschaffen over de situering van Goethes Faust rond 1800.

Faust als genie

Wat wordt in Goethes ti jd onder 'genie' verstaan en in hoeverre kunnen
we de Faustfiguur tot de genieen rekenen? In verschillende cultuur-
perioden - hier en daar reeds in de Oudheid en duidelijker nog in de
Renaissance - bestond er al een besef van de bijzondere status van de
scheppende kunstenaar.14) Het duurde echter nog tot de achttiende eeuw
voordat het idee van het genie ingang vond in het algemene bewustzijn.
Een belangrijke voorwaarde was dat de individualiteitsgedachte, gevoed
door het idee van de waarde en de onvervangbaarheid van de individuele
mens, in de achttiende eeuw gemeengoed werd.

De liberalistisch ingekleurde Engelse Verlichting met haar nadruk op de
rechten van het individu en op de persoonlijke zelfontplooiing bereidde
de weg. Engeland is het land waar na 1750 een discussie over 'originality'
en 'genius' op gang komt: in programmatische bijdragen tot de esthetica
keert men zich of van het classicistische principe van navolging en ver-
volmaking.') Niet het schrijven volgens objectieve en schijnbaar eeuwig
geldige wetten, maar de inspiratie van het ogenblik is belangrijk. Ook de
stof zou uit de persoonlijke ervaring of uit de historische wereld moeten
komen, niet uit de onveranderlijke traditie van de klassieke mythologie.
Niet de regels uit een normenstellende kunstleer staan voorop, de natuur
zelf is de leermeesteres van de ware kunst. Door bemiddeling van Herder
waaien deze gedachten over naar Duitsland. Goethe laat zijn roman-
figuur Werther zeggen:
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Das bestarkte mich in meinem Vorsatze, mich kunftig allein an die
Natur zu halten. Sie allein ist unendlich reich, and sie allein bildet den
grolen Kbnstler. (1L4 6: 15)

Immanuel Kant zal deze discussie later in zijn Kritik der Urteilskraft
(1790) samenvatten door o.a. to zeggen: "Genie ist die angeborene Gemuts-
verfassung (ingenium), durch welche die Natur der Kunst die Regel
gibt.i16) Elk kunstwerk wordt tot een unieke en originele schepping ver-
klaard. De geniediscussie is een van de belangrijkste schakels in de over-
gang van het oude type van de esthetica, geldig vanaf Aristoteles tot
ongeveer 1750 (de'esthetica van de herhaling'), naar de nieuwe esthetica
die vandaag de dag nog geldig is (de 'esthetics van de innovatie').")

Ik heb reeds Engeland en Duitsland genoemd omdat de geniediscussie in
deze landen ruimer en heftiger wordt gevoerd dan elders. De Engelse
gedachten over het genie worden door de Duitse Sturm and Drang als het
programma van geestverwanten overgenomen - de jaren 1770-1785 in
Duitsland gaan als 'Geniezeit' de literatuurgeschiedenis in. Men begroet
de medestanders juist omdat ze uit het noorden komen want de Sturm
and Drang is ook een beweging die zich afzet tegen de Latijnse erfenis:
de klassieke mythologie en de Franse regels. De epen van Homerus wor-
den nu verdrongen door de Zangen van Ossian, het drama van Sophocles
wordt verdrongen door het theater van Shakespeare. Zoals Shakespeare
materiaal uit de Engelse en Schotse geschiedenis heeft gebruikt, zo gaat
men ook in Duitsland op zoek naar dramatische stoffen uit de nationale
overlevering.

Daarmee zijn wij weer dicht in de buurt van Goethes Faust. Maar voor-
dat wij naar de Faustfiguur terugkeren, moet nog een aspect van de
geniediscussie genoemd worden. Deze discussie verliep namelijk niet
helemaal onopgemerkt in andere landen. Er zijn geestverwante schrij-
vers, in Frankrijk bijvoorbeeld Rousseau en Diderot, die in hun eigen
- nog steeds classicistisch bepaalde - cultuurcontext tot de uitzon-
deringen behoren. Het is juist Diderot die het belangrijke artikel over
'Genie' in de Encyclopedie schrijft. Volgens Diderot bestaan er ook ge-
nieen op andere terreinen dan de kunst. De mensheidsgeschiedenis heeft
bijvoorbeeld religieuze genieen (Jezus, Mohammed) voortgebracht en
ook de politieke en militaire geschiedenis kent genieen.18) Voor een poli-
tiek genie is het materiaal, waarin het genie zich objectiveert, de ge-
schiedenis zelf.
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Het zal duidelijk zijn dat Faust voor de generatie van de Sturmer and
Drdnger een congeniale figuur uit de geschiedenis was: voor hen beli-
chaamde hij het wetenschappelijke type van het genie. Zijn grote onge-
duld, de eenzaamheid van de geniale natuurvorser worden reeds in de
eerste grote monoloog aan het begin van Goethes Faust zichtbaar.19)

Habe nun, ach! Philosophie,
Juristerei and Medizin,
Und leider such Theologie
Durchaus studiert, mit heif3em Bemuhn.
Da steh' ich nun, ich armer Tor,
Und bin so klug als wie zuvor!
Heif3e oMagister, heilie Doktor gar,
Und ziehe schon an die zehen Jahr'
Heraus, herab and quer and krumm
Meine Schiiler an der Nase herum -
Und sehe, daf3 wir nichts wissen konnen!
Das will mir schier das Herz verbrennen.
[ I
Es mochte kein Hund so 1anger leben!
Drum hab' ich mich der Magie ergeben,
Ob mir durch Geistes Kraft and Mund
Nich manch Geheimnis wurde kund;
Daf3 ich nicht mehr mit sauerm Schweif3
Zu sagen brauche, was ich nicht weil3;
Daf3 ich erkenne, was die Welt
Im Innersten zusammenhalt,
Schau' alle Wirkenskraft and Samen,
Und to nicht mehr in Worten kramen.
(354-385)

Het eerste motief van de tekst waarin ook de jonge Goethe zijn proble-
matiek weerspiegeld ziet, is het motief van de beperkende ruimte: het
opgesloten zitten in een oud en duister vertrek. Faust zit in een gotisch
gewelf en krijgt het benauwd door allerhande rommel uit een voorbije
tijd, overblijfselen van een obsoleet wetenschapsbedrijf. Faust lijdt aan
deze ruimtelijke begrenzing evenzeer als hij aan de beperking van de in
disciplines opgesloten kennis lijdt. Hij toont een drang naar verse erva-
ring. Hij toont een absoluutheid van de kennisdrift, die in de stoffige
sfeer van de oude wetenschap niet bevredigd kan worden. Faust voelt
zich verheven boven het normale menselijke leven. Voor de mens als
genie geldt het bijbelcitaat in alle letterlijkheid: de geniale mens voelt
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zich als 'Ebenbild der Gottheit'. Daarom heeft het genie prometheische
kwaliteiten; het voelt in zich iets van de scheppingskracht van God. Het
genie wordt door zijn titanische, halfgoddelijke kwaliteiten een tussen-
figuur tussen God en de mensheid: het voelt zich geplaatst tussen God en
het angstige, bedrijvige bestaan van de gewone mens, die deze verheven
drang niet kent.

Het is kenmerkend hoe Faust in een latere scene het begin van het Jo-
hannes-evangelie vertaalt: "Im Anfang war die Tat." (1237) Faust, die
zelf een doener wil zijn, ziet in de scheppende God de congeniale fi-
guur, het geestverwante wezen. Des to groter is Fausts teleurstelling als
hij van de 'Erdgeist' to horen krijgt dat hij juist geen 'Ubermensch' is.
Een Faust, die de directe confrontatie met de aardgeest niet aankan,
verschilt niet van gewone mensen. Faust staat niet op hetzelfde niveau
als deze geest, die de onbewuste scheppende energie van de planeet lijkt
voor to stellen. Dit gelds in een zeer directe fysieke zin, Faust keert zich
af: "Weh! ich ertrag dich nicht!" (485) Het antwoord is: "Du gleichst dem
Geist, den du begreifst, nicht mir!"

De bovenmens Faust lijkt gereduceerd to zijn tot gewoon mens.ZO) Bete-
kent dit dat Faust niet meer is dan de 'trockne Schleicher' Wagner, de
eerste mens die hem na de confrontatie met de 'Erdgeist' tegemoet
treedt? Is dit zijn evenbeeld? Het antwoord dat het drama uiteindelijk
geeft is tweeledig: qua lichamelijke constitutie kan Faust niet meer zijn
dan de medemens Wagner, maar dat betekent nog niet dat Faust ook zo
beperkt en zelfgenoegzaam moet zijn als deze brave Famulus. Wagner
wordt geleefd door de regels, die de geinstitutionaliseerde wetenschap in
de Renaissance stelt. Met andere woorden, Faust moet weliswaar genoe-
gen nemen met zijn menselijke vermogens, maar zijn drang om meer to
willen, zijn verlangen om de ketens van de oude wetenschap to doorbre-
ken, blijft hem bij. De tragedie van het genie Faust is dat Faust als mens
zijn zintuigelijke, lichamelijke en verstandsmatige beperkingen moet
inzien, maar dat hij gedreven is door de wens juist deze beperkingen
achter zich to laten.

Goethes Faust en het natuurwetenschappelijke denken rond 1800

Faust en Wagner zijn allebei wetenschappers. Wagners opvatting van de
wetenschap is echter naief en begrensd; daarom is hij ook relatief te-
vreden.
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Mit Eifer hab ich mich der Studien beflissen,
Zwar weif3 ich viel, doch mocht ich alles wissen. (600 ex.)

Wagner lijkt dit een realistisch doel, omdat hij niet experimenteert en
ervaart, maar omdat hij kennis uit de oude bronnen vergaart: Was so ein
weiser Mann vor uns gedacht!" Wagners wetenschapsbegrip is cumulatief:
het is voldoende om zoveel mogelijk steentjes bij elkaar to dragen.
Wagner kent dus de innerlijke spanning van Faust niet. Fausts weten-
schapsbegrip is veel doordringender, absoluter:

Daf3 ich erkenne, was die Welt
Im Innersten zusammenhalt,
Schau' alle Wirkenskraft and Samen,
Und to nicht mehr in Worten kramen. (382-385)

Faust is op zoek naar de verborgen eenheid van de natuur, hij wil het
centrale scheppingsprincipe blootleggen dat achter de veelheid van de
verschijningen verborgen is. Dit is een in wezen romantische opvatting
van de wetenschap. Het is een van de verdiensten van Goethes drama
naar de historische wortels van deze visie op de natuur to hebben ver-
wezen: de wortels liggen in de Renaissance, die door het neoplatonisme
geinspireerd was. Faust is een van de vernieuwers van de wetenschap in
de Renaissance; anderen uit deze kring zijn Giordano Bruno, Agrippa en
Paracelus. Deze geleerden en magi worden in de achttiende eeuw heront-
dekt, zij worden medestanders en inspiratiebronnen voor het nieuwe
denken over natuur aan het einde van de Verlichting.21»

Hoe kwam het echter tot deze enigszins mystieke wending in de weten-
schap aan het einde van de achttiende eeuw?22) Tegenover het mechanis-
tische wereldbeeld van Newton begon zich in de achttiende eeuw gelei-
delijk aan een visie to ontwikkelen die niet het natuurkundig-wetmatige,
maar het levendige, scheppende, voortbrengende in de natuur benadruk-
te. De natuur was voor velen in de latere achttiende eeuw de actieve
natura naturans en niet meer de statische natura naturata uit het rationa-
lisme van de zeventiende en de vroege achttiende eeuw. De voortdurend
productieve natuur, die een grote rijkdom van vormen voortbracht, le-
verde echter ook een probleem op. Onderwerp van de ervaring was
steeds meer de grote verscheidenheid in de wereld en dit botste met de
wens naar eenvoud en eenheid in de natuur. Wat Newton nog gelukt was
- de harmonie van de cosmos door een klein aantal wetten van
zwaartekracht en beweging to bevestigen - dat leek nu voorgoed ver-
loren. Aan het eind van de achttiende eeuw begon de wetenschap steeds

106



beangstigendere trekken van verbrokkeling en specialisatie to vertonen.
Elke wetenschap ging nu met haar eigen methodiek haar eigen pad op.

De romantici tekenden hiertegen verzet aan. Zij bleven aan het een-
heidsprincipe in de natuur vasthouden, waarbij zij zich gesteund voelden
door nieuwe wetenschappelijke vondsten die de grote eenheid in de na-
tuur leken to bevestigen. Het ene 'bewijs' kwam uit het scheikundige
onderzoek, het andere uit de theorievorming in de biologie. De oude
theorie van de alchimisten - dat de wereld uit een beperkt aantal ele-
menten was opgebouwd - gold lange tijd als een hersenspinsel. Maar na
1750, toen de scheikunde zuurstof en stikstof ontdekte, leek de alchimis-
tische droom plotseling waarheid to bevatten. Toen Lavoisier later bo-
vendien aantoonde dat alle materie maar uit een beperkt aantal che-
mische elementen bestaat en toen Dalton bewees dat tussen deze elemen-
ten zeer eenvoudige gewichtsrelaties bestaan, leek het de tijdgenoten
alsof de moderne experimentele wetenschap het harmonieprincipe in de
natuur zonder meer had bevestigd.') Ook op het gebied van de biologie
kwamen er steeds meer aanwijzingen dat er in de wereld een geheim
eenheidsprincipe heerst. Het genetische denkmodel deed zijn intrede in
de biologie: men begon theorieen to ontwikkelen, die de gezamenlijke
oorsprong van het leven op aarde konden verklaren. Belangrijke stappen
waren de Kant- Laplace -these over het ontstaan van de aarde en de
eerste evolutietheorie, opgesteld door Erasmus Darwin.

Goethes eigen denken sloot nauw hierbij aan. Goethe, zelf een eminente
natuurwetenschapper, was de eerste die op het gebied van de botanica de
stap maakte van het generische naar het genetische. Op het spoor gezet
door Linne, ontwikkelt Goethe het denkmodel van een' Urpflanze'.') Hij
dacht een tijd lang dat deze 'Urpflanze' echt bestond, ging er ook naar
op zoek in Italie, maar begreep later dat zijn'Urpflanze' meer een con-
ceptueel iets was. Hij noemde de 'Urpflanze' een 'symbool' en be-
schouwde haar als het richtsnoer voor het latere evolutionaire onderzoek.
Hier tekent zich een belangrijk verschil of tussen Goethes denken en de
romantische opvatting van de natuur. Goethe was niet op zoek naar het
teleologische principe in de natuur, maar op zoek naar de verhoudingen,
de relaties. Goethe was zo zeer onder de indruk van de oneindig rijke,
veelvormige natuur, dat hij zich ook qua temperament niet kon bekeren
tot al to scherpe reductionistische modellen. Wij vinden Goethe dus niet
aan de kant van een radicaal romantisch geloof in een universele harmo-
nie en een volledige analogie van alle verschijnselen. Hij staat niet aan
de kant van Novalis en de filosoof Schelling. Voor Goethe zijn er twee
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sturende principes in het natuurwetenschappelijke onderzoek: (1) het
geduldige beschrijven, de fenomonologie van het bijzondere en concrete,
het recht doen aan de individuele vorm; daar tegenover staat (2) de eis
zoveel mogelijk to vergelijken en in verbinding met elkaar to brengen.
Dus: het eenheidsgebod en het concreetheidsgebod houden elkaar bij
Goethe in een zeker evenwicht.")

Dit maakt het nu begrijpelijk waarom Faust met zijn wens naar een di-
recte openbaring van de eenheid in de natuur moet stranden (in de scene
'Nacht'). Als deze eenheid al onthuld zou kunnen worden: de mens zou
er geen orgaan voor hebben. De menselijke waarneming is onvoldoende
voor dit grote geheel. Wat blijft er dan over? Faust moet een omweg kie-
zen. De poging, "daJ ich erkenne, was die Welt im Innersten zu-
sammenhalt," kan nooit direct lukken. Faust moet de indirecte weg be-
wandelen, hij moet het 'pad van het gevoel op'. Niet directe aanschou-
wing, maar passie, medegevoel, concrete natuurbeleving brengen hem
dichter bij de kennis van mens en natuur. Of, zoals Faust het zelf uit-
drukt: "Am farbigen Abglanz haben wir das Leben" (v. 4727). Het domein
van de mens is het opake, het ondoorschijnend 'Triibe'. Het menselijke
staat daarmee tussen het goddelijke licht en de ondoorzichtige materie,
het donkere van de duivel. Het goddelijke licht, dat de samenhang van
de schepping meteen zal onthullen, is voor de mens alleen indirect, door
de kleurrijke refractie, waarneembaar.26)

Wij zien in een latere scene hoezeer juist de liefde Faust de ogen opent
voor nieuwe samenhangen, zonder dat hij het geheel overziet. De liefde
is voor Faust een snort training van de ziel. (3414 e.v.) Merkwaardig
genoeg voelt Faust zich nu dichter bij de scheppergod dan in het begin.
Men zou kunnen zeggen dat hij de eenheid nu aanvoelt, die hij in het
directe aanschouwen niet kon bevatten. De liefde werkt als katalysator
voor de divinatie van de grote samenhang in de natuur.7) Als Faust een
zoeker is van datgene, was die Welt im Innersten zusammenhalt," dan is
hij juist ondanks zijn fysieke zwakte verder dan Mephistopheles. Mefisto
kan Faust in deze gedrevenheid niet navolgen. Mefisto blijft de geest
van het partiele, van het afgesplitste. Hij heeft geen toegang tot het ge-
heel, geen zin voor de harmonie in de wereld en kan daarom Faust ook
niet begrijpen in zijn 'holistische' drang.

Aan het einde van Faust II zien wij Faust niet meer als iemand, die de
natuur benadert door de emotionele ervaring. Faust is inmiddels een
doener geworden. Hij is bezig met een landaanwinningsproject en is
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daarom iemand geworden, die de natuur verandert en beheerst. Dit is
niet zonder meer positief to duiden,'S) maar een creatieve dimensie blijft
zichtbaar. Faust heeft welisweer de kwaliteiten van een burgerlijke on-
dernemer, maar hij stelt zijn kunnen tevens in dienst van de mensheid.
Faust krijgt nu zelf de trekken van een schepper, doordat hij - zoals in
de Genesis - land uit het moerassige chaos laat ontstaan. Fausts tragedie
blijft echter dat hij zich met Mefisto heeft verbonden. Ook nu weer
keert Mefisto de bedoelingen van Faust om, vernietigt Philemon en
Baucis met hun lindebomen en het is niet duidelijk of aan het einde veel
terecht is gekomen van het grote landaanwinningsproject. Desondanks
kan Faust gered worden. Wat telt, is dat hij streefde, dat hij in zijn grote
kennisdrang, die uiteindelijk een dadendrang werd, niet naliet.
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Noten

1. O.a. van Joachim Cameriarius en Philipp von Hutten. Zie 'Faust' in: Meyers
Groj3es Konversations-Lexikon, 6e ed. (Leipzig, Wenen 1908) Band 6, pp.
356-359, en 'Materialien zur Faustsage', in: Faust: Ein deutscher Mann, K
Volker ed. (Berlin 1975) pp. 13-28. Mijn schets van de historische Faust en
van de ontwikkeling van de Faustsage is gebaseerd op Volkers verzameling
van materialen en op F. Baron, Faustus. Geschichte, Sage, Dichtung
(Munchen 1982).

2. Verschenen in Frankfurt bij Johann Spies. Herdrukt in: Deutsche
Volksbucher, P. Suchsland en E. Weber eds., 2e oplage (Berlijn 1979)
(BDK), 3: pp. 5-121.

3. Aan het eind van de Middeleeuwen verandert dit beeld. Zo preludeert een
tekst als Mariken van Nieumeghen (1514/15), waarin het om kennis en vaar-
digheid gaat, op de Faustsage.

4. De tekst werd pas na de vroege dood van Marlowe gepubliceerd, in 1604.
Een tweede versie, met veel toevoegingen en veranderingen, werd in 1616
uitgegeven. Beide teksten zijn to vinden in de editie van F. Boas, London
1932.

5. De poppenspeltraditie loopt door tot de 20ste eeuw. Reeds in 1846 werd een
van de varianten van het poppenspel uitgegeven en van commentaar voor-
zien: Doktorfohannes Faust. Puppenspiel in vierAufziigen, hergestellt von Karl
Simrock (Herdruk: G. Mahal ed., Stuttgart 1991)

6. an scene uit Lessings Faustproject werd door Lessing zelf, in zijn 17. Lite-
raturbrief (16 februari 1759), gepubliceerd. De andere gedeelten verschenen
1911 (R. Petsch, Lessings Faustdichtung, Heidelberg).

7. Voor de bronnen en de ontstaansgeschiedenis van Goethes Faust, zie het uit-
stekende commentaar van Erich Trunz in: J.W. Goethe, Werke, Hamburger
Ausgabe (Munchen 1976) 3: pp. 461-472. (Deze uitgave wordt in het vervolg
aangegeven met HA.)

8. Albrecht Schone: 'Satanskult: 'Walpurgisnacht', in: A.S., Gotterzeichen,
Liebeszauber, Satanskult: Neue Einblicke in alte Goetheterte (Munchen 1982)
pp. 107-229.

9. Gesprek met Eckermann in juni 1831. HA 3: p. 456.

10. Ik zal straks - bij de analyse van tekstpassages - nog iets nauwkeuriger op de
geleerdentragedie ingaan, daarom schenk ik bij het schetsen van Fausts
levensstations hier even meer aandacht aan de Gretchen-tragedie.

110



11. Hier en in alle volgende citaten uit Faust verwijzen de getallen naar de vers-
regels.

12. Goethe had voor de 'Gretchenepisode' weliswaar een kleine aanwijzing in
een van de volksboeken over Faust gevonden, maar belangrijker voor het
drama werd Goethes eigen emotionele betrokkenheid bij het lot van een
kindermoordenares in Frankfurt. Hij kende Susanna Margaretha Brandt die
in 1771, verlaten door haar minnaar, haar kind had gedood en ter doodstraf
werd veroordeeld. Als jurist had de jonge Goethe bovendien toegang tot de
procesacten. Zie de documentatie in: Siegfried Birkner, Leben and Sterben
der Krndsmorderin Susanna Margaretha Brandt (Frankfurt/M. 1973).

13. Zie o.m. D. Lohmeyer, Faust and die Welt: Zur Deutung des 2. Teil der Dich-
tung (Miinchen 1975) pp. 199-282, en W. Emrich, Die Symbolik von Faust II,
5e oplage (Konigstein 1981) pp. 226-361.

14. De wortels van deze gedachte liggen in Plato's opvatting van de dichter en
zijn daimon (in Phaidros). Door het neoplatonisme opnieuw aan de orde
gesteld, dringt de gedachte van de bijzondere bezieldheid en inspiratie (ge-
nius) van de kunstenaar de Renaissance-poetica binnen.

15. In 1756 en 1759 verschijnen de belangrijke essays van Joseph Warton (An
Essay on the Genius and Writings of Pope) en Edward Young (Conjectures
on Original Composition).

16. § 46 (zie ook §§ 47-50). Kritik der Urteilskraft (Hamburg 1963) p. 160.

17. Voor een goed overzicht van deze historische omwenteling op het gebied van
de poetics kan men terecht bij Rene Wellek: A History of Modem Criticism
1750-1950, vol. 1: The Later Eighteenth Century (New Haven 1955).

18. Encyclopedie ou Dictionnaire raisonne des sciences, des arts et des metiers,
vol. 7 (1757).

19. Reeds Marlowe schreef een vergelijkbare monoloog, waarin de vertwijfelde
geleerde met de traditionele disciplines van kennis en wetenschap geen ge-
noegen neemt. Omdat het poppenspel Marlowes monoloog overnam, was
Goethe ermee bekend.

20. Zie vooral Ernst Grumachs commentaar op de 'Erdgeist-Szene' in: E.G.,
'Prolog and Epilog im Faustplan von 1797, Goethe 14/15 (1952/53) pp. 92-
104.

21. Vgl. Rolf Christian Zimmermann: Das Weltbild des jungen Goethe. Studien
zur hem:etischen Tradition des 18. Jahrhunderts (Miinchen 1979) deel 1, pas-
sim.

111



22. De hier gegeven schets moet noodzakelijkerwijs kort blijven. Later in de
Eeuwwende-reeks zal het natuurwetenschappelijke denken road 1800 nog
uitvoerig aan de orde komen.

23. Voor de enthousiaste commentaren van romantische schrijvers op deze ont-
dekkingen zie Trevor H. Levere, The Rich Economy of Nature: Chemistry
in the Nineteenth Century, in: Nature and the Victorian Imaginagion, ed. by
U.C. Knoepfelmacher and G.B. Tennyson (Berkeley 1977) pp. 189-200.

24. In zijn leerdicht'Die Metamorphose der Pflanzen' (1790), HA 13: pp. 64-101.

25. De niet-romantische dimensie in Goethes natuuropvatting werd reeds door
de zogenaamde 'geistesgeschichtliche Schule' in de jaren 1920-1960 aan de
orde gesteld (verwerkt in de commentaren van Bender en Trunz in de Ar-
temis-Ausgabe en de Hamburger Ausgabe). Nogmaals verzameld zijn de
argumenten in: Wolf von Engelhard en Dorothea Kuhn, 'Johann Wolfgang
Goethe', Klassiker der Naturphilosophie, Gernot B6hme ed. (Miinchen 1989)
pp. 220-240. Uit dergelijk onderzoek wordt duidelijk dat de bekende these
van Rene Wellek - Goethe was een romanticus - een al to grofmazig raster
is. (Wellek: The Concept of Romanticism in Literary History, in: Concepts
of Criticism (New Haven 1963) pp. 128-198.)

26. Zie de beschouwingen over de lichtsymboliek in Faust van Erich Trunz (HA
6: p. 477) en van Wilhelm Emrich Die Symbolik von Faust II, p. 88-95.

27. Voor een discussie van het door de liefdeservaring bereikbaar geworden na-
tuurgevoel zie Hans Jaeger, 'Der 'Wald-und-Hohle-Monolog' im Faust P
(1949), herdrukt in: Werner Keller ed., Aufsatze zu Goethes 'Faust I'
(Darmstadt 1974) pp. 428-442. Jaeger steunt op de oudere studies van Paul
Lorentz, 'Die Idee der Liebe in Goethes 'Faust', Goethe V (1940) pp. 286-
296, en Eduard Spranger, 'Goethes Weltanschauung', in: E.S., Goethes
Weltanschauung (Leipzig z .j.) pp. 19-54.

28. Zie Heinz Schlaffer, 'Fausts Ende', Das Argument 99 (1976) pp. 772-779.
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