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Eindtijd of nieuw begin
De wereld op het breukvlak van twee eeuwen

L.J. Dorsman

In het laatste decennium van de twintigste eeuw lijkt weinig meer vast
to staan. Het aloude Europa is er het levende bewijs van. Wat gisteren
nog muurvast op een sokkel stond, wordt vandaag omgesmolten. Een heel
werelddeel is in transformatie zonder dat iemand weet wat het eindresul-
taat zal zijn. In de westerse cultuur volgt de ene mode de andere stroming
op, in een tempo dat nauwelijks valt bij to houden. Het besef in een
chaos to leven is glom aanwezig. Enerzijds oefenen zogenaamde holis-
tische wereldbeschouwingen niet voor niets juist in deze tijd zon grote
aantrekkingskracht uit. Anderzijds is het ook niet verwonderlijk dat tal
van theorieen de kop opsteken die precies die chaos als ordeningsprincipe
beschouwen.
Toch zijn beide stromingen een uiting van hetzelfde fenomeen: de men-
selijke behoefte de chaos to ordenen, er greep op to krijgen. Zo zou men
ook de geschiedbeoefening kunnen beschouwen als een poging een veel-
vormig en weerbarstig verleden van een ordening to voorzien. Of er daar-
bij sprake is van een "Sinngebung des Sinnlosen", zoals Theodor Lessing
in 1919 schreef, is een speculatieve filosofische vraag die onbeantwoord
moet blijven en die tenslotte ook maar weinig invloed heeft op de oer-
drang naar houvast.

De neiging tot indelen en ordenen is een eigenschap die historici voort-
durend parten speelt. Zij dwingen mensen en gebeurtenissen in een
keurslijf van gemeenschappelijke kenmerken. Er worden namen gegeven
en perioden vastgesteld. Zo kennen wij de Renaissance, de Barok en de
Romantiek. En zo hebben wij ook de 'Eeuwwende 1900'.
Nu doet zich bij dit soort indelingen en periodiseringen een fundamenteel
probleem voor: de historicus brengt coupures aan die door de tijdgenoot
vaak niet als zodanig ervaren zijn. Hij introduceert een discontinuiteit in
wat eigenlijk een continuiteit is, namelijk het eenparig verglijden van de
tijd. Nu is dat niet zo erg bij een periodisering die slechts het gevolg is
van een toevallige aanleiding als de tweehonderdste sterfdag van
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Wolfgang Amadeus Mozart of de herdenking van de mislukte reis van
Columbus naar Azie. Het spreekt echter voor zich dat we toch erg voor-
zichtig moeten zijn met het trekken van de periodegrenzen.

Naast het probleem van de cesuren in de tijd is er nog een andere kwestie
die de aandacht vraagt. Periodiseren is per definitie gebonden aan type-
ren. Er moeten bepaalde duidelijk aan het licht tredende, overheersende
kenmerken to vinden zijn die een zekere eenheid geven aan de periode.
Maar dan volgt gelijk de vraag: hoe overheersend moeten die kenmerken
zijn om een periode zo to typeren? Hoeveel mensen uit de Verlichting
waren werkelijk verlicht? Hoe wijd verbreid was de "Sehnsucht nach dem
Tode" in de periode die wij Romantiek noemen? Daarbij kan men nog
verder gaan: hoe vaak zien we niet in een periode verschillende stijlen
naast elkaar bestaan? Hoe vaak zien we ook niet dat in een bepaalde pe-
riode tegengestelde stromingen werkzaam zijn?
De Duitse kunsthistoricus Wilhelm Pinder heeft daarvoor een aardige
term gevonden. Hi j ging niet zozeer uit van een periodenbegrip als wel
van een generatiebegrip. Volgens hem had iedere generatie een eigen
problematiek meegekregen ter oplossing. En aangezien er verschillende
generaties naast elkaar bestaan, waren er daarom ook verschillende, soms
tegengestelde stromingen en denkrichtingen naast elkaar werkzaam.
Pinder sprak van een "Ungleichzeitigkeit des Gleichzeitigen".

Welnu, als er een periode was waarin de gelijktijdigheid van het onge-
lijktijdige wel heel duidelijk aan het licht komt, en waarin die ongelijk-
ti jdigheid ook als een probleem werd ervaren door de ti jdgenoten zelf,
dan was het wel de periode van de 'Eeuwwende 1900'. Dit is dan ook de
periode waarvoor we twee, min of meer aan elkaar tegengestelde, termen
hebben gereserveerd. Enerzijds spreken we vaak over het Fin de Siecle,
een term met vrij negatieve connotaties, anderzijds hanteren we het be-
grip Belle Epoque, het mooie tijdperk. De vraag is dus: hoe zit dat? Is er
sprake van een eindtijd, een periode die de last van een voorbije eeuw
op de schouders torst of van een nieuw begin met hoop voor de toe-
komst?
Zoals gezegd is de periode rond de eeuwwende er een van innerlijke
tegenstrijdigheden en tegenstellingen. In die zin lijkt de vorige eeuw-
wende misschien wel meer op de komende dan wij ons realiseren. Omdat
die wereld rond 1900 zo vol tegenstellingen was, en als zodanig werd dat
ook door de tijdgenoot ervaren, kunnen wij haar wellicht ook het best
benaderen aan de hand van een aantal van die tegenstellingen.
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Oorlog en Vrede

Vanaf de Frans-Duitse oorlog van 1870-1871 tot 1914 is Europa ruim
veertig jaar lang vrij van oorlogen, een paar kleinere schermutselingen
op de Balkan uitgezonderd. Niet alleen was er vrede, maar de vrede werd
ook actief bevorderd. Het is opvallend dat juist in deze tijd enkele grote
vermogens die waren verdiend met de zware metaalindustrie en de che-
mische industrie, in dienst werden gesteld van de vrede. In 1896 overleed
Alfred Nobel en in zijn testament werd bepaald dat zijn kapitaal zou
worden besteed ten bate van de mensheid. Over tegenstellingen gespro-
ken: in 1901 werd de eerste Nobelprijs voor de Vrede uitgereikt aan
Henry Dunant en Frederic Passy; een vredesprijs die mogelijk werd ge-
maakt door de vernietigende kracht van het dynamiet. De Amerikaanse
staalmagnaat Andrew Carnegie besloot aan het eind van de jaren negentig
zich uit de zaken terug to trekken en met zijn honderden miljoenen dol-
lars nuttige, hoogstaande dingen to gaan doen. Een van die dingen was
het steunen van de vredesbeweging.

Die vredesbeweging was bijzonder sterk gegroeid in het laatste decen-
nium van de negentiende eeuw, soms was er sprake van een vredescultus.
Die cultus had een hogepriesteres, de Oostenrijkse schrijfster Bertha von
Suttner, en een bijbel, haar wereldberoemde roman Die Waffen Nieder
uit 1894. Zij werd de belichaming van de vredesbeweging en kreeg in
1905 dan ook de Nobelprijs.
Maar niet alleen op particulier niveau stond de vrede in de belangstel-
ling. De staten zelf neigden tot samenwerking en organisatie om de per-
manente vrede binnen handbereik to krijgen, ook al was dat vaak alleen
maar onder druk van de publieke opinie of uit eigenbelang. In 1899 werd
op initiatief van tsaar Nikolaas II de eerste Haagse Vredesconferentie
gehouden. Nederland was, als neutrale natie, een geliefd ontmoetingsoord
voor dit soort bijeenkomsten, in 1907 volgde dan ook een tweede confe-
rentie in Den Haag.
Veel concreets kwam er niet uit deze conferenties en het was al hoogst
pijnlijk dat Engeland tijdens de eerste vredesconferentie in een oorlog
met de Zuidafrikaanse Boerenrepublieken was gewikkeld. Aan de ande-
re kant zat men dan toch maar om de tafel. Op de eerste conferentie werd
zelfs een Permanent Hof voor Arbitrage opgericht dat, weliswaar op vrij-
willige basis en zonder mogelijkheid tot sancties, in internationale con-
flicten zou gaan bemiddelen. Andrew Carnegie zag er wel wat in en be-
sloot het Permanente Hof ook een permanent verblijf to geven. Hij be-
taalde de bouw van het Vredespaleis in Den Haag, sinds de recente Joe-
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goslavische crisis weer in de belangstelling. Het paleis werd in 1913 vol-
tooid en plechtig ingewijd als een symbool van de vrede.
Een jaar later klonken de kanonnen van augustus en werd de Franse so-
cialistenleider Jean Jaures door een fervente nationalist neergeschoten
omdat hij ervan verdacht werd de arbeiders op to roepen niet over to
gaan tot broedermoord. De met de mond beleden vrede moest het afleg-
gen tegen de in deze zelfde tijd voortgeschreden bewapeningswedloop en
tegen de grote reeks internationale verdragen. Deze Allianties en Ententes
hadden zo'n ingewikkelde situatie geschapen dat een vonk voldoende was
om Europa in brand to steken. Bertha von Suttner werd ingeruild voor de
'Dikke Bertha', het Duitse superkanon dat grote delen van Belgie en
Frankrijk in de as zou leggen.

Van "White Man's Burden" tot "Eereschuld"

In 1898 publiceerde de Engelse schrijver Rudyard Kipling een gedicht
waarin de volgende strofe voorkomt:

Take up the White Man's Burden -
Send forth the best ye breed -
Go bind your sons to exile
To serve your captives' need;
To wait in heavy harness
On fluttered folks and wild -
Your new caught sullen peoples,
Half devil and half child.

Kipling wordt wel beschouwd als de apostel van het Engelse im-
perialisme. In ieder geval probeerde hij een morele rechtvaardiging to
geven van een stelsel dat een amalgaam was van diverse achtergronden
en drijfveren die elkaar beinvloedden en versterkten. Dit zogenoemde
'Moderne Imperialisme' was een mengeling van de bezitsdrang van een
groeiende industrie op zoek naar grondstoffen en afzetmarkten, nationa-
listische wedijver en strategisch-militaire belangen. Dat wil niet zeggen
dat men zelf niet geloofde in het morele gelijk. Missie en militaire actie
gingen hand en hand, zo goed als politiek-economische rivaliteit en cul-
tureel superioriteitsbesef.

Op het moment dat Kipling zijn gedicht schreef, waren de Europeanen
een eind op weg naar de verdeling van de wereld. De race om de laatste
resten Afrika was in volle gang. De situatie daar laat zien hoe opper-
machtig de Engelsen eigenlijk waren. Bijna waren ze er in geslaagd een
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Noord-Zuidverbinding tot stand to brengen van Cairo tot de Kaap. Even
leek dat in 1898 doorkruist to worden door de Franse poging om Fashoda
in de Soedan to nemen. Een imperiale oorlog dreigde, maar de Fransen
gaven toe. Wat de Engelsen nu nog restte, was in een keer duidelijk to
maken dat tegenstand niet werd geduld: de Zuidafrikaanse Republieken
die zich niet wilden laten ringeloren, moesten het onderspit delven in de
Boerenoorlog (1899-1902). Toch lieten juist de taaie Afrikaners zien dat
Engeland niet onkwetsbaar was en dat het imperialisme, althans voor een
moment, kon worden tegengehouden.
De Britten zetten echter door: ze hadden haast. Frankrijk immers zat hen
op de hielen zoals gebleken was bij Fashoda. Maar vooral - zelfs de
Fransen moesten dat toegeven - Duitsland was in aantocht. De Duitse in-
dustrie groeide in een rap tempo en dreigde de Engelse in to halen. Bij
gebrek aan oude koloniale gebieden probeerden de Duitsers die delen van
de kaart in to kleuren die nog wit waren: in Afrika, in het Midden-
Oosten, waar zij met politieke, economische en militaire druk een spoor-
lijn naar Bagdad willen aanleggen - en in het Verre Oosten.

De Duitse imperialistische motieven waren weinig anders dan de Engelse,
ook al neemt men aan dat er in Duitsland wat meer sprake was van zoge-
noemd 'sociaal-imperialisme', namelijk het afleiden van binnenlandse
spanningen. Hoe militarisme en westers superioriteitsbesef konden sa-
mengaan werd duidelijk toen zich in 1900 in China grote moeilijkheden
voordeden. Een geheime patriottistische groep, het 'Genootschap der
Eendrachtige Vuisten' - door buitenlanders om hun rituele vuistbewe-
gingen de 'Boxers' genoemd - had een Engelse missionaris gedood omdat
zij in hem een symbool van de groeiende westerse bemoeienis in China
had gezien. Engeland en een hele schare andere mogendheden tekenden
protest aan en eisten een verbod op de Bokserbeweging. Het Chinese hof
voelde daar niet voor, integendeel, sympathiseerde met de Boksers. De
zaak escaleerde en het kwam tot wat bekend is geworden als de Bokser-
opstand. Uiteindelijk werd in het tumult ook de Duitse gezant vermoord
en werden er troepen naar China gestuurd, ook Duitse: het was tenslotte
Min gezant. Bij hun vertrek naar het Verre Oosten sprak Wilhelm II zelf-
verzekerd zijn in smetteloze uniformen gestoken troepen toe dat zij een
taak to vervullen hadden. Hij besloot zijn toespraak met de woorden:
"Oef fnet der Kultur den Weg".

Reden om zelfverzekerd to zijn had de keizer overigens genoeg. Duits-
land begon mee to tellen in de wereld. De Duitse staalindustrie was sterk
concurrerend en prDduceerde tegen een prijs die vijfentwintig procent
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lager lag dan die van de Engelsen. De Duitse chemische industrie be-
heerste negentig procent van de kleurstoffenmarkt van de wereld. Dit
moest volgens de Duitsers ook tot uitdrukking komen in hun positie in de
internationale politiek. In 1898 was een plan aangenomen - en onmiddel-
lijk tot wet gemaakt - dat er in voorzag dat Duitsland een belangrijke
vloot zou krijgen om zijn belangen op en over zee to dienen. Het was het
begin van de' Flottenpolitik' die jarenlang een bron van grote spanningen
zou worden in Europa en die uiteindelijk een rol heeft gespeeld in de
catastrofe van 1914. De angst voor een agressief en oppermachtig Duits-
land dreef tenslotte Duitslands vijanden in elkaars armen. Er kwam een
Triple Entente van Rusland, Engeland en Frankrijk tegenover een Triple
Alliantie van Duitsland, Oostenrijk-Hongarije en Italie.

Europa was rond 1900 op de top van haar imperiale macht. Deze maakte
haar groot, maar zaaide tegelijk het zaad van de verdeeldheid, een zaad
dat in 1914 tot een forse plant was uitgegroeid. Daarnaast begon er ook
interne weerstand to ontstaan tegenover de zegeningen die de westerse
beschaving over de hele wereld zou gaan brengen. In het jaar nadat
Kipling sprak over The White Man's Burden" en over volkeren "half
devil, half child", schreef een Nederlandse publicist een stuk in De Gids,
getiteld 'Een Eereschuld'. Daarin vroeg hij zich of of het batig slot van
al die jaren kolonialisme niet ten goede moest komen aan de Indische
bevolking zelf. Het stuk kan gelden als een vroege verwoording van wat
later de ethische politiek zou gaan heten, waarbij, weliswaar binnen een
koloniaal systeem met westerse waarden en normen, de plaatselijke be-
volking met meer respect zou worden benaderd. Dat, zoals onder meer in
China bleek, Min eigenwaarde inmiddels ook al aan kracht had gewonnen
en dat een ethische politiek tenslotte ook niet meer zou helpen, is een
bewijs temeer dat de Europese hegemonie rond de eeuwwende 1900 on-
danks alle uiterlijke grandeur aan uitholling onderhevig was.

Wederzijdse doordringing van staat en maatschappij

De derde interne tegenstelling in de periode rond de eeuwwende 1900 is
dat, ondanks het feit dat zich overal relletjes en stakingen voordeden, het
een tijdvak was van een toenemende sociale stabiliteit. Niettemin gene-
reerde zij tegelijkertijd in 1917 in Rusland de'grote Kladderadatsch'. Op
zichzelf lijkt het vreemd om over sociale stabiliteit to spreken in deze
periode. Want wat zien we eigenlijk op het eerste gezicht? Wat de tijdge-
noot ervoer was toch vaak sociale onrust en economische wisselvalligheid.
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We moeten constateren dat rond de eeuwwende nog maar net een zeer
langdurige economische crisis was beeindigd. Er had zich vanaf de jaren
1870 tot de jaren 1890 een conjunctuurdaling voorgedaan die grote delen
van de bevolking had getroffen. Aan de andere kant moet worden vast-
gesteld dat er sprake was van een bijzonder fenomeen. Het was namelijk
geen gewone crisis, maar een groeistuip van een zich snel ontwikkelende
economie. Veel depressies gaan gepaard met stagnatie of zelfs inkrimping
van de produktie. Dat was hier niet het geval. Het was eerder een gevolg
van een gemiddeld grotere produktie. De depressie zat hem dan ook in
een verminderde winstgevendheid. Er was sprake van enorme prijsda-
lingen, met name ook in de landbouw, een sector waarin nog steeds een
groot deel van de bevolking werkzaam was. Mechanisatie en areaaluit-
breiding over de hele wereld deden de markt voor landbouwprodukten
instorten. Op de uitgestrekte vlakten van Zuid-Amerika kon men zo
goedkoop produceren dat het lonend was Italiaanse seizoenarbeiders to
huren.
Ook de industrie had to lijden onder de prijsdalingen, maar bleef tegelij-
kertijd groeien. In het bedrijfsleven was tevens een tendens zichtbaar tot
rationalisatie en concentratie. Deze ontwikkelingen deden samen de mo-
derne arbeidersklasse ontstaan: werkzaam in een groot bedrijf, steeds
meer producerend in een vervreemdend en gerationaliseerd produktie-
proces dat weinig scholing behoefde en die voor beloning afhankelijk
was van de prijsontwikkeling op de wereldmarkt. Sociaal bevond zij zich
in een moeilijke positie, politiek had zij weinig in to brengen.

In dit klimaat gedijde natuurlijk een oppositiebeweging. Deze had ook
nog eens een programma to bieden met een revolutionair doel en een
gouden toekomst in een klassenloze maatschappij: het marxisme. De ver-
wachting was, en in sommige burgerlijke kringen was men er als de dood
voor, dat de klassen-tegenstellingen in korte tijd zouden leiden tot op-
stand, moord en doodslag en uiteindelijk tot een arbeidersrevolutie. Niets
bleek minder waar. Er kwam voorlopig geen revolutie, en toen er uitein-
delijk in 1917 toch een kwam was dat in een land waarmee men geen
rekening had gehouden, in het achterlijke Rusland.

De vraag is hoe dit kon. Wat gebeurde er rond de eeuwwende 1900 dat
een revolutie voorkomen heeft? Het antwoord moet gezocht worden in
een proces dat wel wordt omschreven als een "wederzijdse doordringing
van staat en maatschappi j". Die wederzijdse doordringing vond op drie
niveaus plaats. In de eerste plaats was er sprake van toenemende over-
heidsbemoeiing. In de tweede plaats veranderde de overheid zelf. Om de
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nieuwe taken uit to voeren was een groter apparaat nodig: bureaucratise-
ring was het gevolg. Ten derde groeiden de partijen naar elkaar toe in
plaats van steeds verder van elkaar weg to drijven.
Wat dat eerste terrein betreft, waar de staat doordrong in de maat-
schappij, was er rond de eeuwwende een grote activiteit waarneembaar,
ook al was er al eerder een begin mee gemaakt. Wie kent niet het 'kin-
derwetje van Van Houten' uit 1874, als historisch feit bijna even bekend
als de 'Slag bij Nieuwpoort'. Maar er was meer. In Nederland trad bij-
voorbeeld in 1889 de arbeidswet in werking, met regelingen betreffende
nachtarbeid, vrouwenarbeid en dergelijke. In 1900 werd in Belgie een
wet op de ouderdomspensioenen van kracht, het begin van de sociale
verzekeringen. In Engeland werd in 1897 de 'Workmen's Compensation
Act' aangenomen, die voorzag in een tegemoetkoming na arbeidsongeval-
len.

Een belangrijk punt bij dit alles was dat het voor een groot deel de libe-
ralen zijn geweest die stappen hebben ondernomen. Daar moet dan wel
bij gezegd worden dat er zich binnen het liberalisme een interventionis-
tische, radicale vleugel had afgescheiden. Hierbij valt to denken aan or-
ganisaties als de Duitse Verein fur Sozialpolitik, de zogenaamde'Kathe-
dersocialisten', en aan de Engelse Fabian Society. Deze 'Fabians' hadden
de Romeinse consul Quintus Fabius Maximus - bijgenaamd'Cunctator',
de draler - als schutspatroon gekozen. Geen revolutie wilden zij, maar
stelselmatige penetratie in het systeem om daarin langzaam veranderingen
aan to brengen.

De staat drong dus door in de maatschappij. Maar ook andersom vond dit
proces plaats. Dit is de moderne samenleving in wording, een samenle-
ving waarin burgers en overheid onlosmakelijk met elkaar verstrengeld
raken. Het is verbazend hoe in een door en door liberale samenleving de
maatschappij zich opdringt aan de staat en hem tal van functies laat uit-
voeren. Neem bijvoorbeeld de felle discussies in Amsterdam in de jaren
1890 over de nutsbedrijven: de waterleiding, het gas; zelfs leek het erop
alsof de gemeente Amsterdam de concessie van de Bell Telephone Maat-
schappij zou overnemen.

Zoals gezegd werd bij deze wederzijdse doordringing van staat en maat-
schappij de band tussen burger en overheid aangehaald. Bijvoorbeeld
door de belastingheffing en met name de verhoging daarvan. Sociale wet-
geving moet echter niet alleen betaald worden, maar moet ook worden
uitgevoerd en dat heeft vergaande consequenties gehad. Dit is het tweede
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niveau waarop de wederzijdse doordringing zich afspeelt. Het is in deze
tijd dat de bureaucratisering hand over hand begint toe to nemen. De
overheid begint een apparaat op to bouwen dat vervolgens een eigen dy-
namiek krijgt. Tezelfdertijd betekent dit dat een steeds groter deel van
de bevolking in overheidsdienst treedt. Dit laatste betekent op den duur
ook dat een groter deel van de bevolking afhankelijk wordt van die
overheid en zich daardoor wat minder revolutionair zal opstellen; met
andere woorden, deel van het establishment is geworden. De bureaucrati-
sering in overheid en bedrijfsleven doet een nieuwe middenklasse van
'Angestellten' ontstaan die zo kenmerkend is voor de moderne samenle-
ving.

Tenslotte, en dit is het derde niveau, zijn er nog twee gevolgen van de
'wederzijdse doordringing' die van niet geringe betekenis zijn. In de
eerste plaats laten de sociale wetgeving en het opzetten van nutsbedrijven
zien dat geleidelijke verandering van de maatschappij directe resultaten
afwerpt. Langzame verandering van de maatschappij bleek dus mogelijk
to zijn. In de socialistische beweging vertaalde dit zich in het revisionis-
me, waarvan de Duitse socialist Bernstein de bekendste woordvoerder
was, dat de revolutie afwees. In de tweede plaats, en dat ligt in het ver-
lengde, groeiden de partijen naar elkaar toe. Rechtse partijen namen so-
ciale programmapunten op, links aanvaardde langzaam het systeem. Hoe-
wel het in Nederland nog tot 1939 zou duren voor de sociaal-democraten
in de regering werden opgenomen, was in Frankrijk in 1899 de socialist
Alexandre Millerand al benoemd tot minister van Handel en Nijverheid.
Het liberalisme riep door zijn optreden als verdediger van het harde ka-
pitalisme het socialisme op, hetzelfde liberalisme voorkwam, door een
begin to maken met de verzorgingsstaat, uiteindelijk ook een revolutie.

Positivisme en irrationalisme

De ongelijktijdigheid van het gelijktijdige presenteerde zich zeker ook
op intellectueel en artistiek niveau. De ideeenhistoricus Stuart Hughes
noemde de meest frappante trek van de 'Eeuwwende 1900' de 'revolte
tegen het positivisme'. Dit positivisme lijkt inderdaad een centrale rol to
spelen, juist ook omdat het op verschillende terreinen werkzaam was.
Wat is positivisme? Het kan omschreven worden als de wetenschappelijke
ideologie van de negentiende-eeuwse, liberale burgerij. Het is de ge-
dachte dat de werkelijkheid objectief kenbaar is, dat de Waarheid gevon-
den kan worden wanneer de werkelijkheid maar wetenschappelijk bena-
derd wordt. Voor velen betekende wetenschappelijk: de werkelijkheid is
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verklaarbaar volgens natuurwetenschappelijke, causaal-deterministische
principes.

Dit positivisme was ook optimistisch. Het geloofde dat door deze weten-
schappelijke benadering de wereld niet alleen verklaard, maar daardoor
ook beheerst zou kunnen worden. Wanneer wij, aldus de Franse filosoof
Auguste Comte in zijn Cours de Philosophie Positive, de wetten van het
maatschappelijk leven ontdekt hebben, dan kunnen wij de samenleving
beheersen en sturen. Daarmee dienen wij het menselijk geluk.

Het positivisme in zijn verschillende vormen heeft een enorme invloed
gehad, ook op de letteren en de kunsten. Men kan het realisme van de
School van Barbizon, Millet en Courbet positivistisch noemen. Maar ook
het impressionisme. Immers, ging aan hun schilderen niet een bijna
natuurwetenschappelijke studie vooraf naar de werking van het licht, de
samenstelling van de kleuren? Waar Manet en zijn bentgenoten naar
streefden was in feite een wetenschappelijk gevormd hyperrealisme, zij
het dat deze term gewoonlijk een andere betekenis heeft en het hun ging
om de zeer persoonlijke impressie van de schilder. Hetzelfde zien we in
de letterkunde, ook daar speelde de wetenschappelijke methode een be-
langrijke rol. Het naturalisme, zoals bi j Emile Zola, is een specifiek af-
geleide vorm van positivisme, namelijk een positivisme dat sterk bein-
vloed is door het darwinisme, in dit verband ook wel sociaal-darwinisme
genoemd. Het gaat uit van de gedachte dat de mens bepaald wordt door
erfelijkheid, omgeving en de historische situatie waarin hij zich bevindt,
of in de beroemde woorden van Hippolyte Taine: "race, milieu, moment".

Het is tegen dit soort opvattingen dat de anti- positivistische revolte van
de eeuwwende is gericht. Men wil de mens bevrijden uit het determinis-
tische harnas dat het positivisme heeft aangebracht. Men keert zich tegen
het materialisme dat dit natuurwetenschappelijke denken heeft voort-
gebracht en men zet zich of tegen het mechanistische causale denken. De
rol van de geest, in alle mogelijke betekenissen, keert terug in het den-
ken. De vraag is echter wat deze abstracte termen concreet betekenen.
Met de al eerder genoemde Stuart Hughes zouden we vier terreinen kun-
nen onderscheiden waarop het nieuwe zich manifesteerde.

In de eerste plaats is er sprake van een bijzondere aandacht voor het be-
wustzijn en dan met name voor de rol van het bnbewuste. Al in zijn dis-
sertatie van 1889, Essai sur les donnees immediates de la conscience, wees
de Franse filosoof Henri Bergson op de rol van dit onbewuste. De in-
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tuitie, en niet het intellect was voor hem de hoogste kenbron. De basis
daarvoor ligt in het levensbegrip zelf, het is een elan vital. Bergson wees
erop dat wellicht de droom toegang zou kunnen geven tot dit gebied. Elf
jaar later zou Sigmund Freud zijn Traumdeutung publiceren waarin hij
probeerde die toegang inderdaad to verschaffen.

Daarnaast begint het begrip tijd een grote rol to spelen en ook hier is
Bergson van betekenis geweest. Hi j onderscheidde twee soorten ti jd: ti jd
en duur (temps en duree), waarbij het laatste datgene is wat door de mens
wordt ervaren, een continuum, een vloeiend geheel. Duur is tijd als erva-
ring, een subjectieve tijd tegenover die andere objectieve tijd die de me-
chanische klokketijd van de natuurkundige wereld is. We vinden dit zoe-
ken naar de tijd letterlijk terug bij Marcel Proust in zijn A la recherche
du temps perdu en in het spelen met de tijd in het werk van Joseph
Conrad. In de sociologie ging Emile Durkheim tijd zien als sociale tijd,
namelijk ingedeeld door feesten, riten, etcetera. De relativiteitstheorie
zou het begrip tijd onder druk zetten in de natuurkunde. In de geschied-
beoefening wil men of van het rankeaanse "wie es eigentlich gewesen" en
daar het "wie es eigentlich geworden" voor in de plaats stellen; geen dis-
continuiteiten maar continuiteiten.

Ten derde vond er een discussie plaats op kennistheoretisch niveau. Men
vroeg zich of of alle kennis gestructureerd was volgens het natuur-
wetenschappelijke positivistische model. Volgens onder meer Wilhelm
Dilthey was dat niet het geval en waren er duidelijk to onderscheiden
kennisgebieden. Er was enerzijds de kennis van de natuurlijke wereld
waarbij werd gewerkt volgens het model van de Naturwissenschaften,
positivistisch dus. Er was anderzijds echter een geheel ander terrein,
waarop ook andersoortige kennis mogelijk was omdat het een terrein be-
trof dat door de mens zelf was gevormd en als het ware een binnenkant
had waartoe men kon doordringen. Dat terrein werd bestreken door de
Geisteswissenschaften. Daar voldeed veeleer een hermeneutisch begrij-
pen, Verstehen is de technische term, dan een mechanistisch Erkll ren.
Wat Dilthey deed, ook al meende hij zelf objectiviteit to prediken, was
het subjectieve element inbouwen in een deel van de wetenschappen. Een
stap verder ging in Italie Benedetto Croce die voor de geschiedbeoefe-
ning stelde dat alle geschiedenis uiteindelijk contemporaine geschiedenis
was, want zij werd geimpregneerd door de tijd waarin zij werd be-
oefend.

Tenslotte betekende het groeiend besef dat de menselijke geest niet al-
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leen rationeel functioneerde, maar ook to maken had met een onbewuste
dat maar half of niet begrepen werd, dat men ook in de politieke theorie
de rationaliteit kritisch ging bezien. Men besefte dat veel politiek geba-
seerd was op gevoelsmatige voorstellingen, op politieke mythen eigenlijk.
Deze laatste term begon nu aan betekenis to winnen en sommigen zagen
hierin de diepere beweegkracht van de politiek. Zo iemand was George
Sorel die de mythe een "idee motrice" noemde: het zette de mens aan tot
handelen. De propagandisten van het nationalisme van de late negen-
tiende eeuw met hun symboliek van vlaggen, nationale feestdagen en
volksliederen begrepen dit maar al to goed. Later bewezen de Revolutie
van 1917 en het fascisme eens to meer hoezeer Sorels analyse juist was
geweest.

Fin de Side of Belle Epoque?

Een wereld die werd beheerst door tegenstellingen, dat is de teneur van
het voorgaande. De 'Eeuwwende 1900' is een periode geweest waarin het
chaos-besef sterk aanwezig was. De zekerheid die het liberalisme aan-
vankelijk uitstraalde, bleek geen hecht fundament to hebben. Waar vrede
binnen handbereik leek to zijn, had bewapening de hoogste prioriteit.
Waar men enerzijds dacht de beschaving to brengen in verre streken,
werd anderzijds duidelijk dat ook koloniale volken eigen rechten hadden
die zij desnoods zouden opeisen. Het liberale vrije ondernemerschap
bracht rijkdom en bedrijvigheid voort op een schaal die de wereld nog
nooit had gezien. Maar tezelfdertijd riep dit stelsel grote armoede en een
toenemende invloed van de overheid op het openbare leven op. Wat de-
cennia lang rotsvaste wetenschappelijke zekerheid had geleken, bleek
onder to kunnen gaan in subjectivisme en verwarring. Snelheid was het
sleutelwoord van deze maatschappij geworden. Kunststijlen wisselden
elkaar of in een recordtempo, de wereld kwam door de telegrafie dage-
lijks tot op de deurmat.

De wereld dreigde letterlijk in atomen uit elkaar to vallen. De oude
newtoniaanse fysica die de natuur enige eeuwen lang had verklaard,
moest plaats maken voor een nieuw paradigma. De atoomtheorie, die
Binds de Griekse natuurkunde in onbruik was geraakt, begon rond de
eeuwwende haar opmars. Eenzelfde gevoel van het uit elkaar vallen van
een bekende wereld deed zich heel duidelijk voor in de kunsten. De
reacties daarop varieerden van afwijzing tot aanvaarding.

In eerste instantie probeerden sommigen afstand to nemen van deze frag-
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mentatie door een nieuw esthetisch wereldbeeld to bouwen. Het was een
zich afkeren van de barre realiteit van het pragmatische en positivistische
uiterlijk dat door de bourgeois -samenleving was geschapen. Het was een
eerste artistiek protest tegen de lelijkheid van de opdringende massacul-
tuur. Dat leidde soms tot twijfel aan de mogelijkheid van deze samen-
leving zichzelf to regenereren, tot een gevoel van decadentie. Het was het
idee van een Fin de Siecle, het einde, niet alleen van een eeuw, maar van
een cultuur. Sommigen zochten in andere samenlevingen naar inspiratie
en een bron van nieuw leven, in de Japanse prentkunst bijvoorbeeld. Het
resultaat was ondermeer de Art Nouveau of de Jugendstil. De jeugd en de
natuur werden beschouwd als een antidotum tegen het verval. Anderen
zochten hun Neil in het verleden, in de niet-industriele wereld. De Arts
and Crafts-beweging in Engeland was er het voorbeeld van. Er waren er
die wilden de stukken lijmen en zochten naar een synthese. Een synthese
bijvoorbeeld door het moderne sociale denken met de kunsten to ver-
enigen: een' gemeenschapskunst' zoals Henriette Roland Holst, Berlage en
andere Negentigers in Nederland dat wilden.

Naast al deze pogingen het onheil to keren, bleef een groot deel van de
bourgeoisie geloven in een goede afloop. Zij waren het immers die had-
den geprofiteerd van een hernieuwde economische groei, voor hen begon
een Belle Epoque. Maar het zou een dansen op de vulkaan blijken to zijn.
De ondergang van de Titanic in 1912 bleek achteraf opgevat to kunnen
worden als een symbool van de ontwikkelingen in de wereldgeschiedenis.
De Eerste Wereldoorlog maakte aan deze zorgeloze wereld een eind. "Die
Welt von Gestern" zoals Stefan Zweig het tijdvak later noemde, bleek de-
finitief tot het verleden to behoren.

Temidden van de pogingen tot regeneratie en het geloof dat het allemaal
wel mee zou vallen, ontstond in de kunsten echter een beweging die de
wereld zou nemen zoals ze was: gefragmenteerd, nerveus en vol beweging
en lawaai. De overgang in de kunsten naar wat we echt modern kunnen
noemen wordt gemaakt door eenlingen, die een trait-d'union vormen naar
de twintigste eeuw. In de schilderkunst zijn het Cezanne en Van Gogh
die respectievelijk het kubisme en het expressionisme voortbrengen, twee
richtingen die de moderne wereld zelf zijn. Proust is het in de letter-
kunde, Wedekind op het toneel, Stravinsky in de muziek.

Tenslotte wil ik de vraag oppakken die in de titel van dit essay is ge-
noemd, de vraag of de 'Eeuwwende 1900' een eindtijd is of een nieuw
begin. Ik vrees dat het een laf antwoord is dat ik moet geven. Het is een
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eindtijd en een nieuw begin. In sociaal opzicht wordt het leven voor
grote groepen in de samenleving langzaam beter. In cultureel opzicht is
het een afscheid van de betrekkelijke stabiliteit van de burgerlijke we-
reld en het binnentreden in de per definitie snel wisselende en chaotische
wereld van de moderniteit.
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Oscar Wilde
P.J. C.M. Franssen

Het jaar 1891, exact 100 jaar geleden, was een belangrijk jaar voor Oscar
Wilde. In de eerste plaats was het het jaar waarin zijn literaire doorbraak
plaatsvond met de publikatie van zijn roman The Picture of Dorian Gray.
Deze was weliswaar al een jaar eerder in een tijdschrift verschenen, maar
dan in een veel kortere versie. Tot dan toe had Wilde eigenlijk niet zo
heel veel gepresteerd als schrijver; hij was wel redelijk bekend, maar dat
was dan meer om zijn extravagante kleding en om zijn briljante conver-
satie. Oscar was het prototype van de dandy, de man die streeft naar de
grootst mogelijke verfijning van zijn uiterlijk en zijn taalgebruik. In die
tijd was dat image van dandy meestal een uiting van een esthetische
levensopvatting: dat wil zeggen, het idee dat alles in het leven moet wor-
den gericht op schoonheid, met name via het genot van de kunst. Religie
en plichtsbetrachting worden hieraan ondergeschikt gemaakt of geheel
afgezworen. In zijn studentenjaren in Oxford had Wilde een vriendschap-
pelijke relatie gehad met Walter Pater, een invloedrijke kunstcriticus, en
de goeroe van de esthetische school in Engeland.l)
1891 was ook het jaar waarin Oscar voor het eerst Lord Alfred Douglas
ontmoette, bijgenaamd'Bosie'. Deze jonge aristocraat zou uiteindelijk de
aanleiding worden tot de val van Wilde, 4 jaar later; Wilde begon name-
lijk een homoseksuele verhouding met'Bosie', waar de vader van laatst-
genoemde, de markies van Queensberry, lucht van kreeg. De verontwaar-
digde markies maakte Wilde het leven zuur, en liet uiteindelijk een
briefje achter op diens club, waarin hij Wilde beschuldigde van "posing
as a sodomite", zich voor to doen als een flikker. Nu had Wilde het daar-
bij kunnen laten; homoseksuele praktijken waren dan wel verboden, maar
de autoriteiten waren er niet echt op uit om in het prive-leven van men-
sen to gaan snuffelen. Maar kennelijk mede op instigatie van'Bosie', die
zijn vader maar al to graag achter de tralies had gezien, begon Wilde een
proces wegens smaad tegen de markies. Dat proces verloor hij: hij was
immers echt een praktizerende homo, al jaren, en dat kon ook bewezen
worden. Toen hadden de autoriteiten volgens de normen van de Victo-

21



riaanse tijd weinig keus: ze moesten Wilde wel vervolgen. Het schandaal
was enorm. Hij werd veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf in Reading.
Zijn carriere als schrijver was voorbij, en hij stierf enkele jaren na zijn
vrijlating, in 1900.

Veel hedendaagse critici willen het werk van een schrijver als autonoom
beschouwen: dat wil zeggen, als een tekst die op zich een betekenis heeft,
ongeacht wat de schrijver ermee bedoeld heeft. Bij de interpretatie van
een tekst is kennis van het leven van de auteur dan ook van onderge-
schikt belang. Wilde is een voorbeeld van een schrijver voor wie zulk een
benadering zeer moeilijk is. Bij hem lopen werk en leven erg door elkaar
heen. Niet dat zijn werk autobiografisch is in de gebruikelijke zin van
het woord, een nauwkeurig navertellen van bepaalde episodes uit het
leven van de auteur maar dan met andere namen. Wilde keerde zich zelfs
expliciet tegen elke vorm van het rauw overnemen van feiten, zoals hij
dat ook in het realisme meende to zien. Op de eerste plaats staat de stijl,
de vorm van het kunstwerk, vindt Wilde, en die staat geheel los van het
leven; pas in tweede instantie mag het leven de grondstoffen aanleveren
waaruit de kunstenaar kan selecteren, om ze vervolgens in zijn kunstwerk
to verwerken; meer niet. Het leven mag zeker niet de kunst verdringen;
de kunst moet altijd boven het grijze alledaagse blijven uitsteken.22
Toch blijkt dat Wilde bepaalde aspecten van zijn eigen leven wel degelijk
tot elementen van zijn kunstwerk heeft verheven. Veel van zijn persona-
ges lijken verdacht veel op de echte Oscar; ze bezigen dezelfde soort
briljante conversatie als hijzelf, ze verdedigen dezelfde esthetische waar-
den, en, nog belangrijker, ze hebben net als hijzelf vaak vreselijke gehei-
men to verbergen. Dat had Wilde ook: zijn biograaf Ellmann zegt dat hij
in zijn studententijd syfilis had opgelopen, een ziekte die toen nog niet
echt geheel to genezen was; het standaard advies was dan dat men de
eerste paar jaar niet zou mogen trouwen (Ellmann, p. 92). Ook Wildes
personage Lord Arthur Saville is gedwongen om tot twee keer toe zijn
huwelijk uit to stellen vanwege een vreselijk geheim dat hij met zich
meedraagt: hij heeft van een handlezer to horen gekregen dat hij een
moord zal begaan. Hij stelt dan ook prompt alles in het werk om dat on-
aangename karweitje maar zo spoedig mogelijk achter de rug to hebben,
zodat hij zonder verdere gewetenswroeging met zijn verloofde kan trou-
wen. De moord staat dus, ironisch genoeg, geheel in het teken van zijn
Victoriaanse plichtsbesef. Wel is het typerend dat de bedreiging enkel
schijnt to bestaan in de mogelijkheid van een schandaal; morele wroeging
over de moord schijnt geen enkele rol to spelen. In dat opzicht verschilt
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Lord Arthur uiteraard van Wilde, die wel degelijk een sterk zonde-besef
had.
Ook andere Wilde -personages leven onder de dreiging van een slecht ein-
de, van een soort vloek. Zo is daar Dorian Gray, die de eeuwige jeugd
heeft, maar een portret van zichzelf op zolder heeft staan dat wel dege-
lijk ouder wordt, en ook steeds lelijker naar gelang Dorian meer zonden
begaat. In zijn zondige leven figureren veel jongemannen; maar waaruit
die zonde waarin zij met hem verwikkeld zijn nu precies bestaat, wordt
niet duidelijk. Wanneer Dorian een van deze jongemannen tracht to
chanteren, doet hij dat door, midden in een gesprek onder vier ogen, de
belastende feiten op een briefje to schrijven en dat aan zijn slachtoffer
to overhandigen; de lezer van het boek komt de inhoud van dat briefje
niet to weten.
Op de vraag wat Dorians zonde dan wel precies inhield gaf Wilde zelf
eens het gewiekste antwoord dat iedere lezer zelf zijn eigen zonde mag
invullen:

Each man sees his own sin in Dorian Gray. What Dorian Gray's sins are
no one knows. He who fords them has brought them?)

"Hopi soit qui mal y pense" dus; maar zelfs in de Victoriaanse tijd waren
er al velen die niettemin een verband durfden to zien tussen Dorians
mysterieuze zonde en Wildes eigen verwijfde gedrag en voorliefde voor
jongemannen. De nogal uitbundige wijze waarop de gevoelens van
vriendschap tussen diverse mannelijke personages in het boek worden
beschreven heeft hier ongetwijfeld toe bijgedragen.
Volgens een theorie van Wilde-kenner bij uitstek Richard Ellmann kun-
nen ook twee andere personages in The Picture of Dorian Gray worden
gezien als schaduwen uit Wildes eigen verleden: de kunstenaar Basil
Hallward en de levensgenieter Lord Henry Wotton.°) Basil, de schilder
van het portret uit de titel, poogt Dorian op het rechte moralistische pad
to houden, maar slaagt daar uiteindelijk niet in; wanneer hij na vele jaren
begrijpt dat Dorian tot een monster is geworden, vermoordt Dorian hem.
Basil Hallward, zo zegt Ellmann, staat voor de moralistische professor
John Ruskin, een typische Victoriaan wiens onnatuurlijke verdringing
van seksualiteit tot een scandaleuse breuk met zijn levenslustige vrouw
had geleid. Wilde was tijdens zijn studie onder de invloed van deze man
gekomen, en had zelfs meegeholpen met het aanleggen van een weg, een
soort sociaal vrijwilligersproject onder leiding van Ruskin. Toch is deze
identificatie niet de enige mogelijke; elders stelt Ellmann dat wanneer
Dorian Basil vermoordt, dat moet worden gezien als een uiting van een
heimelijke wens van Wilde om de schilder Whistler to vermoorden, een
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voormalige vriend die hem dodelijk beledigd had (Ellmann, p. 278). Er
is dus geen duidelijke een-op-66n relatie tussen leven en kunstwerk.
Tegenover Hallward staat Lord Henry Wotton, wiens voornaam in het
Engels nogal eens wordt verbasterd tot Harry, een bijnaam voor de dui-
vel. Deze probeert Dorian om to vormen tot een gesofisticeerde levens-
genieter, een estheet die boven de moraal staat en slechts het mooie en
aangename nastreeft. Zelf is Henry to zwak om die mooie theorieen in de
praktijk to brengen; Dorian doet dat wel, vervalt van estheticisme tot
decadentie, en dit leidt tot zijn val. Lord Henry Wotton staat volgens
Ellmann voor de invloed van Walter Pater, de kunstcriticus die Wilde op
het esthetische spoor gezet had. Hoewel Pater in zijn geschriften altijd
aandringt op het genieten van ieder ogenblik van het leven, vond Wilde
kennelijk dat dat bij Pater zelf voornamelijk bij woorden bleef; hij
bracht zijn eigen theorieen nooit in de praktijk.
Ook met betrekking tot Wildes Salome meent Ellmann dat de personages
met dezelfde mensen uit zijn eigen omgeving geidentificeerd kunnen
worden: de kuise, ja zelfs neurotische profeet Jokanaan (de bijbelse naam
voor Johannes de Doper) verwijst naar de even neurotische Ruskin, die
in Oxford wel bekend stond als 'de profeet'. Tegenover hem staat Salome,
die in Wildes versie van het verhaal verliefd wordt op Jokanaan en hem
wil aankijken; hij wijst haar echter bruusk van de hand, en dit is er
mede voor verantwoordelijk dat ze Herodes om zijn hoofd vraagt. Salome
zou gedeeltelijk staan voor Pater, wiens lust zich voornamelijk uitte in
voyeuristisch kijken, niet in handelen; Salome kust het hoofd van
Jokanaan dan ook pas wanneer het afgehakt is; haar liefde, net als die
van Pater, staat los van het lichaam!)

Zowel Ruskin als Pater waren invloedrijke figuren in Wildes vroege ont-
wikkeling, en bleven de twee polen waartussen hij zich bewoog - die van
de sensuele/esthetische en die van de morele (Victoriaanse) opstelling ten
opzichte van kunst en leven. Volgens Ellmann heeft Wilde nooit echt een
keuze willen maken; hij gaf er de voorkeur aan to spelen met elkaar uit-
sluitende mogelijkheden (Ellmann, p. 98-99). Consequent zijn is voor de
saaien, vond hij: Who wants to be consistent? The dullard and the doctri-
naire ..." ('Decay', p. 292). Dat gaat niet uitsluitend op voor artistieke en
morele keuzes; ook op religieus gebied flirtte Wilde lang met de Rooms-
Katholieke kerk, terwijl hij toch in naam anglicaan bleef tot vlak voor
zijn dood, toen hij zich alsnog als rooms-katholiek liet dopen. Zijn le-
vensstijl had trouwens nog het meest weg van die van een heidense oude
Griek.
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Op latere leeftijd vond hij ook een rationalisering voor deze vrijblijvende
houding; de natuurlijke mens stelt weinig voor, zo schrijft hij; in wezen
zijn wij mensen allemaal hetzelfde als je ons gaat analyseren, en dus vrij
oninteressant. Wat ons van elkander onderscheidt is stijl, het produkt van
de cultuur, niet van de natuur ('Decay', p. 297). Maskers en stijl komen
dus in de plaats van oprechtheid in een mensenleven; maar waarom zou
dat masker altijd hetzelfde moeten zijn? Immers, variatie maakt ons nog
interessanter. Van Pater had hij geleerd dat het hebben van zo intens en
gevarieerd mogelijke ervaringen de sleutel tot het geluk was. Wilde zelf
ontwikkelde zich dan ook tot iemand die van alle aspecten van het leven
wilde genieten, en geen enkele mogelijkheid wilde uitsluiten; uiteindelijk
zelfs niet die van de decadentie, en van zondige homoseksuele relaties
met jongemannen, ja zelfs met zich prostituerende minderjarigen.
Wat geldt voor het leven, gaat ook op voor de kunst; ook daar is er niet
slechts een waarheid. "A truth in art is that whose contradictory is also
true.") Zoals er echter stijl nodig is voor een succesvol leven, is die ook
primair in een kunstwerk, dat, juist zoals het leven, in de eerste plaats
gericht moet zijn op schoonheid. De kunst moest daarbij, zoals we eerder
gezien hebben, niet in de eerste plaats het leven imiteren; in feite is het
andersom. Zoals Wilde zelf het uitdrukte in The Decay of Lying': "Life
imitates Art far more than Art imitates Life" (p. 307). Wanneer Hamlet
tegen de toneelspelers zegt dat de functie van de Kunst is om het Leven
een spiegel voor to houden, wil dat niet zeggen dat Shakespeare het rea-
lisme verdedigt: integendeel, Hamlet wilde iedereen ervan overtuigen dat
hij werkelijk gek was, zelfs waar het kunstkritiek betrof ('Decay',
p. 306). De rol van de kunst is dus eerder die van een soort wegwijzer
dan van een spiegel: zij laat de mensen zien waar de schoonheid gevon-
den kan worden. Pas doordat de kunst ons op de schoonheid attent
maakt, bijvoorbeeld die van een mistig landschap, kunnen we deze ook
leren herkennen en waarderen als we ze in het echt tegenkomen; maar de
ervaring zal altijd intenser blijven in de kunst dan in de werkelijkheid,
in de natuur ('Decay', p. 312-13). De werkelijkheid loopt dus altijd bij
de kunst achter. Ook passen vele mensen hun leven aan bepaalde rol-
modellen aan die hen door de kunst worden aangereikt ('Decay', p. 308-
11).
In Wildes bekendste toneelstuk, The Importance of Being Earnest, wordt
deze doctrine nog eens bevestigd, op een behoorlijk overdreven manier:
zelfs leugens, voor Wilde een vorm van kunst, blijken waarder to zijn dan
de waarheid. Jack, een van de hoofdpersonen, vertelt zijn omgeving
leugens over zijn verzonnen broer Ernest, die een slecht leven leidt; zo-
doende kan hij of en toe eens onder vervelende sociale verplichtingen
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uitkomen. Aan het einde van het stuk blijkt echter dat zijn leugen ge-
deeltelijk de waarheid was; hij is in feite een vondeling, en als zijn iden-
titeit komt vast to staan blijkt dat hij wel degelijk een ietwat ondeugende
broer heeft. Geschokt merkt Jack op:

It is a terrible thing for a man to find out suddenly that all his life he
has been speaking nothing but the truth.

Vreemd genoeg li jkt zelfs Wildes eigen ]even de doctrine dat het ]even de
kunst imiteert op vreemde wijze to bevestigen; zowel hijzelf als mensen
in zijn omgeving schijnen to hebben aangevoeld dat er een zwaard van
Damocles boven zijn hoofd hing. Het lot dat Wilde beschoren was wordt
soms op vreemde wijze voorspeld in zijn literaire werk. Zo wordt in The
Importance of Being Earnest verteld dat de (verzonnen) slechte broer
Ernest in een hotelkamer in Parijs is overleden; ook Wilde zelf zou enkele
jaren later sterven in een hotelkamer in Parijs. Toeval? Waarschijnlijk;
maar ook een schijnbare bevestiging van Wildes idee dat het leven eerder
de kunst imiteert dan andersom.

In zijn visie op de rol van de kunst als belangrijk in zichzelf, niet slechts
als dienaar van de moraal, is Wilde typisch voor zijn periode. De tijd van
Wildes grote succes tot aan zijn dood beslaat precies de laatste 10 jaar van
de vorige eeuw, de periode die men pleegt aan to duiden als het Fin de
Siecle. De esthetische beweging vierde hoogtij in Londen, en alom werd
zelfs de Franse decadentie geimiteerd. Maar niet alleen zijn ideeen sloten
aan bij deze tijd; ook zijn gehele levensloop. Het is bijvoorbeeld al vrij
typisch dat het begin van zijn literaire bloei, met de publikatie van zijn
boek The Picture of Dorian Gray, min of meer samenvalt met het begin
van het einde, zijn relatie met 'Bosie'. De schrijvers en kunstenaars in
Wildes omgeving waren veelal van die snelle bloeiers, die slechts een zeer
kort maar zeer intens leven beschoren waren; een leven van veel genie-
ten, zonder scrupules, waarvoor dan ook spoedig een hoge prijs moest
worden betaald. Wilde besefte ook zelf hoezeer hij typisch was voor zijn
tijd; vanuit de gevangenis van Reading schreef hij aan 'Bosie' dat hij
zichzelf zag als de Byron van zijn tijd - de man die in symbolische re-
latie stond met zijn eigen periode.7)
Hoezeer de esthetische beweging ook beweerde dat de kunst in de eerste
plaats autonoom was, om een stellingname tegenover de maatschappelijke
problemen van de periode was toch niet heen to komen. In het last Vic-
toriaanse ti jdperk was er immers een algemeen gevoel van crisis, waarin
de oude waarden het lieten afweten zonder dat het duidelijk was wat
daarvoor in de plaats moest komen. De Victoriaanse dubbele moraal, de
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ongelijke behandeling van vrouwen, de emancipatie van de arbeiders-
klasse, de Ierse kwestie; al deze zaken hielden de intelligentsia maar ook
de gehele natie bezig. Wildes opstelling in dezen was doorgaans vooruit-
strevend. Van zijn moeder had hij een affiniteit met het lerse onafhan-
kelijkheidsstreven meegekregen. De familie Wilde was van protestants-
Ierse afkomst, en Oscar had zijn jeugd in Dublin doorgebracht. Voor wat
de arbeidersklasse betreft, tekende Wilde petities van de socialist George
Bernard Shaw (Ellmann, p. 290), en schreef hij een traktaat genaamd The
Soul of Man under Socialism, waarin hij zichzelf aan de kant van de
arbeidersbeweging schaarde. In zijn socialisme is er overigens volop
ruimte voor individuele expressie; de staat heeft weinig macht. Ook in
zijn toneelstukken vinden we vaak rake opmerkingen over de sociale
-kwestie, zoals wanneer een van zijn personages zegt dat het "een probleem
van slavernij is - en wij proberen het op to lossen door de slaven to amu-
seren.i88 Ook de vrouwenkwestie liet Wilde niet koud, zoals moge blijken
uit zijn stukken Lady Windermere's Fan en A Woman of No Importance,
waarin de dubbele moraal aan de kaak gesteld wordt waarvan vooral
vrouwen het slachtoffer worden.
Toch was Wildes opstelling in deze periode die van een minderheid. Zo
ongeveer zijn perfecte tegenpool in dat opzicht was Rudyard Kipling. Ik
wil proberen enkele aspecten van het contrast tussen beide schrijvers to
schetsen. Kipling was een verdediger van de Victoriaanse waarden, die
schreef voor een middenklassepubliek. Hoe betrekkelijk gering zijn aan-
zien bij literaire critici ook was, en nog steeds is, hij kan toch worden
gezien als de man die het'gesundes Volksempfinden' van de Victoriaanse
maatschappij onder woorden heeft gebracht, en in niet geringe mate mee
heeft helpen vormen. Toch was ook Kipling niet immuun voor de crisis
van het Fin de Siecle. Hij zag echter de redding van de westerse bescha-
ving paradoxaal genoeg in de koloniale periferie, in het Empire, dat voor
hem het Britse equivalent was van de Amerikaanse frontier: de besten
van het Engelse ras trekken naar India en Zuid Afrika om daar de wes-
terse cultuur uit to dragen, en deze daarmee levend to houden; de thuis-
blijvers vervallen tot decadentie 9>
Wilde had niet veel op met Kipling. In een boekbespreking schildert hij
Kipling of als de apostel van het vulgaire, gespeend van enige stijl. Zijn
enige verdienste is volgens Wilde dat hij zulke pittoreske contrasten laat
zien tussen die alledaagse kolonialen en de exotische omgeving waarin ze
absoluut niet thuis horen. Kipling, zo zegt Wilde, is de autoriteit bij uit-
stek op het gebied van het inferieure.l°) Voor Wilde kan beschaving ken-
nelijk alleen gedijen in de stedelijke centra van het Westen. Beschaving
en decadentie gaan hand in hand.
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Dat wil overigens niet zeggen dat er geen ruimte is voor invloeden van
buitenaf; Wilde was geinteresseerd in Japanse kunst, en had ooit zelfs
plannen om Japan to bezoeken (Ellmann, p. 186). Zijn held Dorian Gray
geniet in zijn decadente fase juist van exotische cultuuruitingen, zoals de
muziek van 'mad gipsies', waanzinnige zigeuners - vermoedelijk wordt
Flamenco-muziek bedoeld. Het vreemde kan dus wel degelijk geassimi-
leerd worden, ja zelfs behoren tot het meest verfijnde/decadente.
Kiplings helden, daarentegen, hebben de heilige plicht om zich niet aan
dergelijke verleidingen over to geven - om die invloeden buiten de deur
to houden, en integendeel juist de inlanders onze beschaving op to leggen.
Zodoende kan de koloniale periferie'gezonder' en vitaler blijven, omdat
deze voortdurend voor het behoud van het westerse erfgoed moet vech-
ten.

Kipling heeft dan ook een grote bewondering voor de Amerikanen; hij
acht hen zelfs waardig om de civiliserende taak die hij omschrijft als
The White Man's Burden" met de Britten to delen. Wilde, daarentegen,

steekt meestal de draak met nieuwe gebieden zoals Amerika en Australia:
Amerikaanse personages in zijn stukken zijn meestal puriteinen, die veel
to streng zijn, alleen voor hun plicht kunnen leven, en absoluut geen
gevoel voor tact hebben - dat komt pas met de eeuwenlange beschaving
van een land als Engeland. Elders schetst hij het inmiddels overbekende
stereotiepe beeld van de Amerikaanse man als een opschepperige mate-
rialist zonder enig gevoel voor humor.") Zulk een man heeft uiteraard
geen appreciatie van kunst. Met verwijzing naar zijn eigen tournee door
Amerika, waar hij lezingen hield over schoonheid om zijn publiek cul-
tuur bij to brengen, schrijft Wilde:

When I was in America, I did not dare to tell America the truth; but I
saw it clearly even then - that the discovery of America was the be-
ginning of the death of Art.12)

Voor dit gebrek aan cultuur is ook natuurschoon geen compensatie; hij
toont zich herhaaldelijk teleurgesteld in de prairies, in de Niagara water-
vallen,13h zelfs in de Atlantische Oceaan (Ellmann, p. 158). Dat gaat
overigens niet enkel op voor Amerika; ook over de Zwitserse bergen laat
hij zich tegenover zijn verloofde laatdunkend uit: Zwitserland is that
dreadful place - so vulgar with its big ugly mountains, all black and white
like an enormous photograph."") De natuurbeschrijvingen in Wildes ge-
dichten zitten vol fouten; bloemen bloeien op de verkeerde tijden en
plaatsen (Ellmann, p. 137). De reden hiervoor is dat Wilde nauwelijks
interesse had in echte bloemen, met uitzondering van de lelie en de zon-
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nebloem, die voor hem een soort talisman werden; alle kennis over bloe-
men haalde hij uit naslagwerken, en soms alleen de naam van een uit-
heemse soort die toevallig goed in het rijm paste (Ellmann p. 221). Ver
verheven boven de natuur staat voor Wilde immers de kunst als de weg
naar het meest verfijnde genieten; de kunst die al het beste uit de natuur
geselecteerd heeft, zodat de echte natuur daarna alleen nog maar tegen
kan vallen. Waar Kipling ons in Kim meeneemt naar de Bergen van de
Himalaya en de wegen van India, brengt Wilde ons bij voorkeur naar de
salons en tuinen (natuur in hoogst gecultiveerde vorm) van de Engelse
bovenklasse.
Terwijl Kipling de crisis in de Victoriaanse moraal probeert to ontken-
nen door een vlucht naar buiten, is er vanuit Scandinavia juist een be-
weging in de omgekeerde richting: met name in het werk van Henrik
Ibsen, die de problemen van zijn tijd - sociaal, en vooral met betrekking
tot de positie van de vrouw - juist probeert to onderkennen, en met
nieuwe normen en waarden aan to komen dragen. Hier staat Wilde posi-
tiever tegenover. Ibsen kan wel degelijk op zijn sympathie rekenen, en
enkele van Wildes toneelstukken, zoals Lady Windermere's Fan en A
Woman of No Importance, dragen duidelijke sporen van de invloed van
zijn Noorse tijdgenoot, zowel qua plot- constructie als qua thematiek.
Technisch gesproken zitten Wildes stukken briljant in elkaar; het is dui-
delijk dat Wilde veel heeft geleerd van Ibsen en van het Franse drama uit
die periode. Hij weet zonder enig gevoel van kunstmatigheid altijd de
juiste mensen op het toneel to krijgen, en de spanning op to voeren. Hij
maakt daarbij gebruik van alle mogelijke middelen: een bal waarop per-
sonages vrij in en uit een kamer (het toneel) kunnen lopen, een brief die
blijft rondslingeren en door de juiste persoon wordt gevonden, een
waaier die door een dame op een hoogst compromitterende plaats wordt
achtergelaten. Ibsen had soortgelijke effecten ook toegepast - men denke
aan Nora, waar een belastende brief tergend lang in de postbus blijft
liggen, terwijl Nora daarvan afweet maar er niet bij kan, omdat haar man
het sleuteltje van de postbus heeft; zo groeit de spanning tot het ondraag-
lijke, totdat haar man eindelijk de post gaat halen en zodoende achter
Noras geheim komt.
Ook de thematiek is vaak die van Ibsen en zijn kring: de dubbele moraal,
het vreugdeloze van een leven enkel voor de plicht, politieke corruptie,
de manier waarop vrouwen welbewust onwetend worden gehouden.
Wildes ongehuwde moeders en onechte kinderen vormen een aanklacht
tegen de maatschappij die mannen alles en vrouwen niets toestaat. Maar
zijn vrouwen vechten ook terug: in A Woman of No Importance slaat
Hester Worsley, een jonge geamancipeerde Amerikaanse, de oudere rou6
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Lord Illingworth met haar handschoen in zijn gezicht wanneer hij pro-
beert haar to kussen. In Scandinavia had een soortgelijke klap met een
handschoen op het toneel, in een stuk van Bjy rnson, enkele jaren tevoren
aanleiding gegeven tot een verhit debat omtrent de zedelijkheid. De mo-
raal van Een Handschoen - zo heette het stuk van Bjornson uit 1883 -
was daarbij een begrip geworden, althans in Scandinavia; daarmee be-
doelde men zoiets als gelijke monniken, gelijke kappen.l) Ik weet niet of
Wilde hiervan op de hoogte was; in ieder geval is dat ook de moraal van
zijn stukken.

Toch zijn er ook verschillen tussen Wilde en de Scandinavische traditie.
Wildes stukken zijn veel lichtvoetiger dan die van Ibsen en Bjornson,
hetgeen voornamelijk to maken heeft met de briljante en grappige dialo-
gen. Deze geven het geheel een veel humoristischer aanzien dan we bij
de zwaarmoedige Ibsen gewend zijn. De meeste humor in Wildes stukken
is gebaseerd op het gebruik van paradoxen. Met een paradox wordt in dit
verband bedoeld het op zijn kop zetten van een algemeen aanvaarde ge-
meenplaats, die dan toch nog verbazend veel waars blijkt to bevatten.
Een voorbeeld: in The Importance of Being Earnest klaagt Algernon, een
jonge aristocraat, over zijn bediende, Lane, en diens visie op het huwe-
li jk:

Lane's views on marriage seem somewhat lax. Really, if the lower orders
don't set us a good example, what on earth is the use of them?

Nu is de functie van de lagere klassen in de Victoriaanse maatschappij
duidelijk genoeg: ze verrichten immers al het werk. Het zijn juist de
hogere klassen die geacht worden het goede voorbeeld to geven, en daar-
aan hun bestaansrecht ontlenen. Maar door ook die functie aan de lagere
klassen toe to schrijven maakt Algy het publiek erop attent dat de hogere
klassen in feite allesbehalve voorbeeldig zijn, veel losser dan de midden-
klasse, bijvoorbeeld. Zodoende komt het bestaansrecht van de elite op
losse schroeven to staan. Zo zijn er meer paradoxen, waarbij de diepere
betekenis overigens niet altijd zo duidelijk is. Die ouders van tegenwoor-
dig luisteren toch niet meer naar hun kinderen, klaagt een dochter in The
Importance. Het is schandalig voor een vrouw om in het openbaar te flir-
ten met haar eigen echtgenoot. Een meisje om haar hand vragen is ge-
vaarlijk, want je kon wel eens geaccepteerd worden. Dit soort opmer-
kingen waren zo typisch voor Wilde dat ze door de Londense society uit
die jaren wel als'oscarisms' werden betiteld. Wat een patroon van samen-
hangende metaforen was voor Shakespeare, is de paradox voor Wilde.
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Wildes oeuvre culmineert in de satirische farce The Importance of Being
Earnest, waarin hij alle pretentie lijkt to willen opgeven een boodschap
uit to dragen: het is pure satire in de zin van een werk dat nauwelijks
pretendeert met alternatieven voor de Victoriaanse moraal to komen,
behalve misschien luchthartigheid.i) Wel laat het stuk zien dat Victo-
riaanse waarden op hypocrisie gebaseerd zijn, en doet dat door middel
van paradoxen. De personages die deze paradoxen bezigen zijn zich zelf
meestal niet bewust van de dwaasheden die zij uitslaan, maar de toe-
schouwer krijgt zo een fraai inzicht in hun werkelijke denkwereld. Miss
Prism, een strenge oudere dame wiens eigen verleden achteraf ook niet
geheel vlekkeloos blijkt to zijn, zegt dat ze ertegen is om to proberen
zondaars to bekeren; dan ontlopen die maar hun straf. Lady Bracknell
verwondert zich erover dat hedendaagse meisjes zo oppervlakkig zijn in
de keuze van hun huwelijkspartner, en geen interesse hebben in duur-
zame eigenschappen; en wat zijn die duurzame eigenschappen dan wel,
waar die oppervlakkige meisjes geen oog voor hebben? Een goed inko-
men natuurlijk!
Ook de hoofdpersoon, Algernon, spreekt in paradoxen. Bij hem is dit
echter een kwestie van opzet; hij, de ware dandy, Oscars alter ego,
gebruikt deze stijlfiguur om de draak to steken met de Victoriaanse voor-
onderstellingen waar hij niet meer in gelooft. Toch kan men niet zeggen
dat hij minder schijnheilig is dan de anderen; integendeel, hij last zien
dat in de Victoriaanse maatschappij hypocrisie en bedrog absoluut nood-
zakelijk zijn om onder de onmenselijk zware morele verplichtingen uit
to komen. De moraal van het verhaal is dus, dat men moet aanvaarden
dat stijl, niet oprechtheid, van het grootste belang is. Hoewel enerzijds
de Victoriaanse moraal wordt belachelijk gemaakt om zijn schijnheilig-
heid, is de enige oplossing die hiervoor lijkt to worden aangedragen niet
een volkomen eerlijke principiele houding tegenover de buitenwereld,
maar het aanvaarden van een zekere mate van onoprechtheid, bijvoor-
beeld in een huwelijk, als een noodzakelijk kwaad, althans in de huidige
maatschappij. Zolang we onszelf maar niet voor de gek houden, en boven
alles een zekere stijl (het alledaagse equivalent van het estheticisme in de
kunst) hoog houden, is een zekere mate van bedrog dus toegestaan, ja
zelfs noodzakelijk. Dat er uiteindelijk weinig verschil bestaat tussen de
beide soorten bedrog lijkt Wilde niet meer to storen.
De paradox heeft in Wilde dus een relativerend en nivellerend effect, of
hij nu door zijn personages bewust wordt gebruikt of hen alleen maar
ontsnapt in een onbewaakt ogenblik. Alle mensen zijn uiteindelijk toch
maar uit op simpele dingen, op plezier, geld, soms ook wraak, maar
worden helaas door de anderen gedwongen hypocrieten to zijn; maar ook
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dat is eigenlijk nog niet zo erg, lijkt het, want een ware dandy zoals Algy
is een meester in het stijlvol omzeilen van de conventies door lichte vor-
men van bedrog. Dit lijkt het morele tegenstuk to zijn van de eerder ge-
noemde theorie van Wilde dat niets ons zozeer van elkaar onderscheidt als
stijl; in dit stuk wordt het duidelijk dat dit het enige is wat de dandy van
de anderen onderscheidt.
Door dit relativerende element in Wildes stukken wordt natuurlijk wel de
morele verontwaardiging die in zijn thematiek besloten ligt ondermijnd.
Juist zijn dandies, en hun vrouwelijke equivalenten zoals Mrs. Cheveley
in An Ideal Husband, zijn vaak bij uitstek begiftigd met het verfrissende
vermogen om de conventionele moraal op zijn kop to zetten. Dit draagt
ertoe bij dat we hen sympathiek gaan vinden, en soms zelfs hun zonden
vergeven, ook al zijn dat dezelfde zonden waarvan anderen, in het bij-
zonder vrouwen, het slachtoffer worden. Wildes paradoxen zetten dus
niet echt tot actie aan. Het blijft meestal bij plaagstoten, incidentele
omdraaiingen van platitudes, die niet genoeg blijven beklijven en niet
genoeg consistent zijn om een diepgaande maatschappijkritiek to kunnen
vormen. Zeker in The Importance of Being Earnest worden we er eerder
toe aangemoedigd de wereld en de maatschappij maar in al hun absurdi-
teit to aanvaarden.
Toch is het niet zo dat dit effect inherent is aan de paradox, zoals we
kunnen zien in het werk van een andere Ierse toneelschrijver uit die tijd,
George Bernard Shaw. Deze gebruikte ook de paradox, maar dan als
structureel principe: als de basis voor hele stukken. Een stuk is gebaseerd
op de gedachte dat prostitutie minder immoreel is dan de maatschappelijk
gesanctioneerde uitbuiting van de werkende klasse; in een ander stuk
beargumenteert Shaw dat wapenhandel minder verwerpelijk is dan ar-
moede, en dan het goedpraten van die armoede door zulke instellingen als
het leger des Hei1s.17) Voor Shaw vormt de paradox dus een middel om
aan to zetten tot politieke actie; voor Wilde is het een veel subtieler
middel, waarmee de geloofwaardigheid van het establishment wordt on-
dergraven, zonder dat er daarmee een duidelijk alternatief wordt ge-
creeerd. Deze tendens is overigens het sterkst in The Importance of Being
Earnest; in Lady Windermere's Fan, An Ideal Husband, en met name in
A Woman of No Importance, is Wilde meer bereid tot preken, een duide-
lijke moraal aan to geven; maar The Importance wordt wel als zijn beste
werk gezien.
Uiteindelijk is het een soortgelijke halfslachtige houding (maar wel een
begrijpelijke, menselijke) die Wilde in zijn eigen leven is opgebroken bij
zijn proces, waarbij hij noch een principiele positie heeft ingenomen om
de rechten van de homoseksueel to verdedigen, noch zich geconformeerd
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heeft. Zijn houding vroeg om problemen zonder tegelijkertijd respect of
to dwingen. De homo-beweging maakt Wilde natuurlijk graag tot een
martelaar, en niet geheel ten onrechte; maar toch heeft Wilde niet de
moed gehad om to zeggen: j a ik ben een homo, en wat dan nog?' Hi j
heeft zich juist proberen schoon to wassen van de beschuldiging dat hij
een homo was door Bosies vader van laster to betichten. Binnen de Victo-
riaanse context is dat dan wel begrijpelijk, maar het blijft enigszins hy-
pocriet; dit is niet de ware held die staat voor zijn overtuigingen.188 Een
soortgelijke individualistische houding, wel rebelleren maar toch ook
voor je eigen belangen zorgen, is ook typisch voor veel van zijn werk;
daarin poogt Wilde de oude waarden omver to gooien zonder daar iets
positiefs tegenover to stellen, en zonder zich ergens aan to binden. Ook
in dit opzicht was Wilde een man die geen keuzes wilde maken: hij werd
voortdurend heen en weer geslingerd tussen moraal en estheticisme, tus-
sen sociale bewogenheid en puur individualisme.
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Richard Wagner en de kunstreligie
M.C. Schuijer

Kunst als levensbeschouwing

Richard Wagner is zonder twijfel een van de meest besproken figuren
uit de geschiedenis. De algemene geschiedenis we] to verstaan, en niet
enkel de muziekgeschiedenis. Ook al was Wagner dan in de eerste
plaats een componist, de reikwijdte van zijn invloed overschrijdt de
grenzen van het vak muziek. Het zijn niet alleen musici en musicolo-
gen die zich met Wagners werk bezighouden, maar ook letterkundigen,
theaterwetenschappers, historici, psychologen, filosofen en, niet in de
laatste plaats, theologen.

Dat Wagner vanuit zo'n grote verscheidenheid aan disciplines wordt
bestudeerd, beantwoordt aan zijn aspiraties, die boven het puur muzi-
kale uitstegen. Ten eerste stond hem een Gesamtkunstwerk voor ogen,
een kunstvorm die het best kan worden omschreven als een theaterge-
beurtenis waaraan muziek, dichtkunst, drama en beeldende kunst ge-
zamenlijk bijdragen. Ten tweede drukken zijn theaterwerken, om het
zo to zeggen, een levensbeschouwing uit. Ten derde was hi j, naast zijn
kunstzinnige activiteit, een zeer produktief essayist die over de meest
uiteenlopende onderwerpen een openbaar oordeel uitsprak.

Maar laten we ons vooralsnog bepalen tot de kunstenaar. Wagners
kunst wil de uiterst complexe werkelijkheid waarin we leven in haar
totaliteit aanschouwelijk maken. Ze doet dit door die werkelijkheid
terug to voeren op een denkbeeldige oergrond: een toneel waarop ge-
stalten verschijnen en gebeurtenissen plaatsvinden die kunnen worden
gezien als projecties van het meest fundamentele in de menselijke
samenleving. Wagners grote muziekdrama's weerspiegelen die samen-
leving op een tijdeloos en bovenmenselijk niveau. Bovendien bevatten
ze een moralistische kern: ze confronteren ons enerzijds met een
wereld die is gecorrumpeerd, van haar oorsprong vervreemd en onder-
worpen aan een tegennatuurlijke orde; anderzijds met het uitzicht op
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een betere wereld, die echter pas werkelijkheid kan worden met de
ondergang van de bestaande en verziekte structuren. Deze tegenover-
stelling van twee werelden, een ideale en een ontaarde, vinden we
terug in Der Ring de Nibelungen, in Parsifal, en in zekere zin ook in
Tristan and Isolde.

Der Ring des Nibelungen is een tetralogie bestaande uit Das Rheingold
(1852-1854), Die Walkure (1852-1856), Siegfried (1851-1871) en
Gotterdammerung (1848-1874). Deze vier opera's (met een gezamen-
lijke duur van zestien uren) vertellen het verhaal van de oppergod
Wotan, wiens wereldorde wordt bedreigd door het kwaad dat hij zelf
in het leven heeft geroepen. De overwinning op dit kwaad, dat zich
mani-festeert in de vorm van een gouden ring, betekent tegelijkertijd
de ondergang van het voltallige godengeslacht: Gotterdammerung.

Parsifal, door Wagner een "Buhnenweihfestspiel" genoemd, gaat over
de gestoorde verhouding tussen de sexen. Dit conflict speelt zich
vooral of op een symbolisch niveau: er is sprake van twee heilige voor-
werpen, die idealiter fungeren als elkaars complement maar door een
speling van het lot van elkaar zijn gescheiden: de speer waarmee ooit
de gekruisigde Christus de genadestoot werd toegediend, en de graal
waarin zijn bloed werd opgevangen; de speer belichaamt het man-
nelijke principe, ofwel de geest, de graal het vrouwelijke principe,
ofwel het lichaam. De scheiding van deze twee voorwerpen doet de
wereld in twee helften uiteenvallen: de ene wordt beheerst door een
ongecontroleerde geslachtsdrift, de andere lijdt aan een steriele ascese.
Met de vereniging van speer en graal wordt deze dualiteit opgeheven
en kan tussen de geslachten een natuurlijke liefde opbloeien, die zowel
zinnelijk als bovenzinnelijk is.

De Ring en Parsifal hebben veel weg van een heilsgeschiedenis. Bo-
vendien worden in beide werken figuren ten tonele gevoerd die mes-
siaanse trekken vertonen, figuren door wier toedoen zich uiteindelijk
het heil voltrekt, of zou moeten voltrekken. In de tetralogie is dat de
'vrije held' Siegfried, die in de uitvoering van zijn taak evenwel te-
kortschiet, terwijl in het Biihnenweihfestspiel de 'reine dwaas' Parsifal
als verlosser optreedt.

Dit heilselement ontbreekt in Tristan and Isolde (1857-1859), in de
kern van de zaak Wagners meest duistere opera. Ook hier is sprake van
verlossing uit een als belemmerend ervaren leven, maar deze verlossing
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voert in de ontkenning van het leven uberhaupt. Het visioen van een
toekomstige ideale gemeenschap van mensen, waarin het individu zijn
bestemming vindt, maakt hier plaats voor iets heel anders: de totale
zelfverwezenlij king in de dood, waar men juist ophoudt een maat-
schappelijk wezen to zijn.

Tristan en Isolde voelen een onweerstaanbare liefde voor elkaar die
echter onwettig is: Isolde is getrouwd met koning Marke, aan wie
Tristan als ridder loyaliteit is verschuldigd. Ze kunnen slechts een
nacht bij elkaar zijn, als de koning er met zijn gevolg op uit is getrok-
ken voor een jachtpartij. Hun verlangen naar die ene, alles toedekken-
de nacht transformeert uiteindelijk in een doodsverlangen:

O ew'ge Nacht,
sii a Nacht,
Hehr erhab'ne Liebesnacht!
Wen du umfangen,
wem du gelacht,
wie war ohne Bangen
aus dir er je erwacht?
Nun bange das Bangen,
holder Tod,
sehnend verlangter
Liebestod!')

Elk van deze drie hoofdwerken van Wagner stelt de thema's onder-
gang, verlossing en wedergeboorte aan de orde. Hoewel dit tamelijk
fundamentele, in zekere zin zelfs 'tijdeloze' onderwerpen zijn, en hoe-
wel hun dramatische vormgeving op de argeloze toeschouwer een nogal
onthechte indruk maakt, staan ze niettemin in een nauw verband met
de tijd waarin Wagner leefde. Waaruit bestaat dit verband? Laten we
vooropstellen dat het principieel onjuist is om de werken van Wagner
op to vatten als politieke of sociale allegorieen, 'sleutelopera's' zoals
Verdi die tot ca. 1850 aan de lopende band produceerde. Van derge-
lijke 'sleutelopera's' kan men zeggen dat het variaties zijn op de actua-
liteit (in het geval van Verdi: de onderdrukking van het Italiaanse vrij-
heidsstreven door de Oostenrijkers). Bij Wagner is het omgekeerde
juist het geval: de werkelijkheid buiten het theater is een aanschakel-
ing van variaties op het oerthema dat daarbinnen wordt voorgedragen.
Het eigentijdse van zijn werk bestaat nu juist uit (1) het geloof in dit
soort oerthema's en (2) de overtuiging dat alleen de kunst van zijn tijd
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in staat is ze aan de oppervlakte to brengen, mits ze daartoe haar vol-
ledige potentieel benut.
We zullen ons nu met deze twee aspecten bezighouden; eerst met de
vraag wat Wagner heeft gebracht tot het postuleren van oerthema's, en
vervolgens met de algemene kunstbeschouwing die daaraan ten grond-
slag ligt.

Een dubbele mythe

Om duidelijk to maken waarom Wagner met oerthema's gepre-
occupeerd was, moeten we terug naar de tijd rond 1850, toen hij zich
als politiek vluchteling in Zurich bevond. De voorafgaande jaren was
hij Kapellmeister geweest in Dresden, waar hij zich sterk had gemaakt
voor een hervorming van de theaterpraktijk. Hij was er tot het inzicht
gekomen dat zo'n theaterhervorming alleen mogelijk was als onderdeel
van een alomvattende maatschappelijke hervorming. Deze had zich
aangekondigd in de politieke revoltes waarmee Europa in de jaren
1848 en 1849 overspoeld werd. Wagner nam deel aan de opstand die in
het voorjaar van 1849 in Dresden plaatsvond, en moest na het misluk-
ken daarvan de wijk nemen naar Zwitserland.

Ondanks zijn politieke activiteiten was Wagner niet werkelijk een
homo politicus. Bakoenin, de beroemde Russische revolutionair die hij
in Dresden had ontmoet, noemde hem "een dromer".Z) Zijn kritiek op
het maatschappelijk bestel gold in eerste instantie de rol die de kunst,
en dan vooral het theater, hierin vervulde. Wat had hij hierop eigenlijk
aan to merken? En wat stelde hij ervoor in de plaats? In zijn Mit-
teilung an meine Freunde, uit 1851, lezen we:

Unsere Theaterinstitute haben im allgemeinen keinen andern Zweck,
als eine allabendlich zu wiederholende, nie energisch begehrte,
sondern vom Spekulationsgeist aufgedrungene and von der soziale
Langeweile unsrer groAstadtischer Bevolkerungen muhelos dahinge-
nommenen, Unterhaltung zu besorgen.3)

Dergelijke tirades - vervat in lange, om zich heen grijpende zinnen -
zijn kenmerkend voor Wagners theoretische geschriften uit die tijd.
Hier valt hij de marginalisering van het theater aan: het theater van
zijn tijd biedt slechts vermaak; het vervult geen wezenlijke behoeften.
Afgezien van de vraag om wat voor behoeften het precies gaat, is het
duidelijk tegen welke achtergrond we deze passage moeten lezen: de
vanouds gespannen verhouding tussen een voornamelijk op econo-
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mische produktiviteit gerichte burgerlijke cultuur en de kunstbeoefe-
ning, zowel de actieve als de passieve, die daarbinnen slechts wordt
gedoogd als een aangename tussentijdse verpozing. Was de kunstenaar
in feodale tijden veelal een beroepsfunctionaris aan een hof, iemand
wiens vaardigheden gehonoreerd werden met een maatschappelijke
positie, met de teloorgang van het hofleven verloor hij geleidelijk zijn
sociale en economische bindingen. De keerzijde van deze in de ges-
chiedenisboeken als een artistieke bevrijding bejubelde verandering
was, dat diezelfde kunstenaar in de kern van de zaak een randfiguur
werd.

Wagner heeft op verschillende ogenblikken in zijn carriere ondervon-
den wat het betekent om als scheppend kunstenaar op zichzelf aange-
wezen to zijn: geldgebrek, kortstondige arbeid om den brode, leuren
met eigen werk en telkenmale afgewezen worden. Het is door deze
ervaringen dat zich bij hem het verlangen ontwikkelt naar een maat-
schappelijke orde waarin kunstzinnige arbeid relevant is. Daarbij
denkt hij echter niet aan de dienstbare functie van een hofcomponist
(ook al koesterde hij warme, en soms zelfs wat sentimentele gevoelens
voor de twee koningen die in zijn leven een rol speelden: Friedrich
August II van Saksen en Ludwig II van Beieren) maar ziet hij voor
zichzelf als kunstenaar van het theater een veel belangrijkere en fun-
damentelere rol weggelegd: het spirituele middelpunt to zijn van een
op nieuwe leest geschoeide samenleving. Sterker nog: zijn kunst moet
die samenleving helpen creeren door een collectief proces van be-
wustwording in gang to zetten.

In zijn ballingsoord Zurich nu, zette Wagner zich zowel aan de schrif-
telijke uiteenzetting van zijn kunsttheoretische ideeen, als aan hun
praktische uitwerking. Het eerste leidde in betrekkelijk korte tijd tot
zijn drie belangrijkste geschriften: Die Kunst and die Revolution
(1849), Das Kunstwerk der Zukunft (1849) en Oper and Drama (1851);
het tweede zou uiteindelijk, vele jaren later, resulteren in Der Ring
des Nibelungen. Wagner had zijn strategie in feite omgedraaid: niet
eerst de politieke en sociale werkelijkheid veranderen ten behoeve van
de kunst, maar het 'kunstwerk van de toekomst' creeren dat de geesten
voor die verandering rijp zou moeten maken. Zo begon zijn transfor-
matie van politiek revolutionair tot dichter-priester.

Op dit punt aangeland is het de moeite waard om de globale inhoud
van Wagners hoofdwerken weer in de herinnering to roepen. We heb-
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ben geconstateerd dat daar telkens sprake is van een natuurlijke
bestemming van het mensdom, die echter schuil gaat achter de facade
van een gecorrumpeerde wereldorde. Zij kan alleen worden bereikt na
het neerhalen van deze facade, wat op zijn beurt het gelouterde inzicht
van een handelend personage vereist. Dit patroon paste Wagner dus
ook op de maatschappelijke werkelijkheid van zijn tijd toe, waarbij de
parallel tussen de kunstenaar en het gelouterde toneelpersonage duide-
lijk naar voren komt. In Oper and Drama schreef hij:

Der Erzeuger des Kunstwerkes der Zukunft ist niemand andres als
der Kiinstler der Gegenwart, der das Leben der Zukunft ahnt, and in
ihm enthalten zu sein rich sehnt. Wer these Sehnsucht aus seinem
eigensten Vermogen in rich nahrt, der lebt schon jetzt in einem
besseren Leben; - nur einer aber kann dies: - der Kiinstler.°)

Wanneer we de inhoud van Wagners muziekdrama's nu kenschetsen als
mythisch, wanneer we zijn muziekdrama's beschouwen als vertellingen
die de werkelijkheid in een geconcentreerde en daardoor bevattelijke
vorm presenteren, dan blijken deze mythen op hun beurt to steunen
op een andere mythe. Deze laatste mythe wordt niet bevolkt door
Siegfrieds, Parsifals en Isoldes, maar door Wagner zelf. Het is de
mythe van een harmonieuze eindtijd die het ultieme doel is van de
geschiedenis. Wagners muziekdrama's staan in wezen al in deze eind-
tijd, van waaruit ze de toeschouwer wenken. Met nadruk moet nu
worden gesteld dat het destijds geenszins een wereldvreemd en gelso-
leerd denkbeeld was, dat de kunstenaar zelf zich in een andere wereld,
in "einem besseren Leben", ophield. Wagners dubbele mythe is gewor-
teld in een kunstbeschouwing die in de l9de eeuw door velen werd
aangehangen. Daarover nu meer.

Kunstreligie

Maatschappelijk gezien mag de kunst in de l9de eeuw de status van
een randverschijnsel hebben gehad, de 19de eeuw was ook de eeuw
van de kunstreligie. Daaronder verstaan we de gelijkstelling van kunst
aan niets minder dan een religieuze openbaring. Kunstreligie is in feite
het resultant van ontwikkelingen in zowel de theologie als de esthetica,
ontwikkelingen die elkaar als het ware tegemoet treden.

Op theologisch gebied wi jst Friedrich Schleiermachers opvatting van
religie in de richting van de kunst: religie beschouwde hij als een
primair door het gevoel verkregen voorstelling van het oneindige.-5)
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(Schleiermacher was vermoedelijk ook de eerste die zich van de term
'kunstreligie' bediende.0) Ludwig Feuerbach en David Friedrich
Straul3, theologen/filosofen van een latere generatie, rekenden de reli-
gie tot het domein van de fantasie. Feuerbach zag in goddelijke wezens
projecties van de menselijke geest); Straul3 meende dat de mens zich
het (voormalig) goddelijke moest toeeigenen, en verklaarde in zijn
boek Der alte and der neue Glaube (1872) poezie en muziek tot nieuwe
vormen van geloofsbelijding.88

Omgekeerd werd in de 19de-eeuwse esthetica de kunst veelvuldig ver-
bonden met de religie. Hegel zag in de religie de oorsprong van de
kunst, maar achtte haar nog boven de kunst verheven9) De totale
vereenzelviging van kunst en religie diende zich aan bij de filo-
soof Friedrich von Schelling, en bij vroeg-romantische schrijvers als
Ludwig Tieck, Wilhelm Heinrich Wackenroder en E.T.A. Hoffmann.
De drie laatstgenoemden beleefden deze vereenzelviging hoofdzakelijk
in de muziek, die zij aanduidden als Vas letzte Geheimnis des
Glaubens" (Tieck)10), als "heilige Tonkunst" (Wackenroder)11> of als
"Ahnung des Hochsten and Heiligsten" (Hoffmann).12)

Volgens Arthur Schopenhauer verschafte kunst inzicht in Vas wesent-
liche and bleibende aller Erscheinungen der Well".") Ook hij kende
bovenal aan de muziek een metafysische waarde toe, en wel op grond
van haar abstractie.14) (Het idee dat dat muziek een abstracte kunst is
- dus geen inhoud heeft die ook in andere termen kan worden weer-
gegeven - is zelf overigens een veronderstelling die pas in deze tijd
aan populariteit had gewonnen; tot in de 18de eeuw werd muziek nog
ge-acht concrete of fecten uit to drukken.) De jonge Friedrich
Nietzsche tenslotte, sprak van kunst als "die Hvchste Aufgabe and die
eigentlich metafysische Tdtigkeit dieses Lebens".15)

Zonder nu to beweren dat deze denkbeelden door iedereen werden ge-
accepteerd - ze ontmoetten wel degelijk tegenspraak - kunnen we stel-
len dat ze tot en met de eeuwwende 1900 van kracht bleven, in die zin
dat ze weerklank vonden bij kunstenaars en de kunstbeschouwing
beinvloedden. Het waren vooral de muziek en de dichtkunst waarin de
kunstreligie wortel schoot. De componisten Liszt, Mahler en Scriabin
hebben elk op hun eigen wijze de raakvlakken tussen muziek en religie
onderstreept. Dichters als Baudelaire, Mallarme en Rimbaud verlang-
den naar een poezie absolue, dat wil zeggen, een poezie die niet ver-
wijst naar de werkelijkheid buiten het gedicht en in haar geslotenheid
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een uitbeelding is van het Universum. (De vergelijking met de 'abso-
lute' muziek ligt voor de hand.)
Met de kunstreligie ging veelal het idee gepaard dat de kunst het
hoogst bereikbare stadium van haar ontwikkeling had bereikt. In dit
licht moeten we de megalomane visioenen verklaren, die sommige
kunstenaars in de late 19de, en ook nog de vroege 20ste eeuw koester-
den: visioenen van grote, alles omvattende werken waarin de kunst-
geschiedenis als het ware zou moeten uitmonden. Het hoeft geen ver-
wondering to wekken dat dergelijke projecten de ambitieuze kunste-
naar al gauw boven het hoofd groeiden. Noch het finale Boek dat
Mallarme had willen schrijven, noch Scriabins apocalyptische muziek-
spektakel Mysterium werd gerealiseerd. Van alle kunstenaars die zich
door dit soort visioenen lieten leiden, is Richard .Wagner - hoewel hij
zijn feitelijke doelen evenmin bereikte - nog het meest succesvol ge-
weest.

Wagners aanpassing van de kunstreligie

Wagners muziekdramatische werk kan met recht worden gezien als een
vorm van kunstreligie. Zijn visionaire pretenties werden ondersteund
door het dictum van de kunstreligie dat de mens in de kunst het hoog-
ste reikt. Bovendien heeft Wagner zelf de kunst dikwijls als religie
omschreven. Bij deze algemene observaties moeten echter twee kant-
tekeningen worden gemaakt. De eerste kanttekening is, dat het in de
19de eeuw vooral de instrumentale muziek was die, als de meest 'zui-
vere' vorm van muziek, in hoog aanzien stond. De symfonieen en
strijkkwartetten van Ludwig van Beethoven vormden gedurende de
hele eeuw het paradigma van de kunstreligie. Wagner heeft daaren-
tegen weinig instrumentale muziek van belang geschreven; zijn mu-
ziekdrama's zijn typische bastaardwerken. De tweede kanttekening is,
dat Wagner in zijn kunsttheoretische geschriften andere accenten legt
dan bijvoorbeeld de vroeg-romantische literatoren of Schopenhauer,
ondanks de invloed die vooral de laatste op hem uitgeoefend. Terwijl
de vroeg-romantici aan de religie het gevoel voor mystiek ontleenden,
en Schopenhauer het idee van een verheffing uit de sfeer van de hart-
stochten (waarbij hij vooral het boeddhisme op het oog had), keek
Wagner naar het sociale aspect van de religie: datgene wat een groep
mensen met elkaar verbindt en tot een gemeenschap maakt. Het loont
de moeite deze twee kanttekeningen nader uit to werken.
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Hoewel in Wagners oeuvre het aandeel van de zuiver instrumentale
werken in kwantitatief en kwalitatief opzicht ondergeschikt is aan dat
van de vocaal-instrumentale werken, komt in zijn theoretische ge-
schriften een grote fascinatie voor de 'absolute' muziek tot uiting. Zo-
als menig aanhanger van de kunstreligie, meende ook hij dat in deze
muziek zich het 'Unaussprechliche' openbaarde. Het is opmerkelijk dat
zijn ontwikkeling als filosoof van het muziektheater hier, bij de
instrumentale muziek, zijn uitgangspunt vindt. In de jaren 1840 leek
Wagner - werkend aan zijn vroege, romantische opera's Der Fliegende
Hollander (1841), Tannhauser (1843-1845) en Lohengrin (1845-1848) -
zich in kunsttheoretische zin het meest voor symfonieen en andere
instrumentale genres to interesseren:

Hier im Gebiete der Instrumentalmusik ist es, wo der Kunstler, frei
von jedem fremden and beengenden Einflusse, imstande ist, am un-
mittelbarsten an das Ideal der Kunst zu reichen.16>

En Wagner voegde zich al evenzeer naar de criteria van de kunstreligie
door de muziek van Beethoven als een paradigma to aanvaarden. De
opera-componist Wagner nam de symfonicus Beethoven tot voorbeeld.
Daar had hij echter zijn eigen redenen voor: met Beethovens symfo-
nieen had de instrumentale muziek een peil bereikt, dat - om Wagner
to parafraseren - alleen kon worden overstegen door toevoeging van
het woord; Beethoven zelf zou in die richting hebben gewezen met het
slotdeel van zijn laatste symfonie, de Negende, waarin Schillers
Ode an die Freude op muziek is gezet. Wagner zag zijn muziekdrama's
als het rechtstreekse, en enig mogelijke, antwoord op deze symfonie:

Nicht also das Werk Beethovens, sondern jene in ihm enthaltene
unerhorte kiinstlerische Tat des Musikers haben wir hier als den
Hohepunkt der Entfaltung seines Genius festzuhalten, indem wir
erklaren, daB das ganz von dieser Tat belebte and gebildete Kunst-
werk such die vollendetste Kunstform bieten mul3te, namlich die-
jenige Form, in welcher, wie fur das Drama, so besonders auch fur
die Musik, jede Konventionalitut vollstandig aufgehoben sein wurde.
Dies ware darn zugleich auch die einzige [...J Kunstform, welche bis
jetzt der neueren Welt [...J nosh fehlt.17t

We krijgen nu een duidelijker beeld van Wagners positie ten opzichte
van het gedachtengoed van de kunstreligie. Ook hij schreef aan de
instrumentale muziek het vermogen toe door to dringen tot het alge-
mene en onbegrensde, tot de 'Urgefuhle' zoals hij het noemde. Hij
ging echter een stap verder door to stellen dat de muziekinstrumenten

45



in een complementaire relatie Man tot de menselijke stem, welke laat-
ste juist de begrensde wereld van het ik, de individuele ervaring
representeert. Het samengaan van instrumenten enerzijds en de mense-
lijke stem anderzijds, zou idealiter moeten leiden tot een zo groot
mogelijke algemeenheid, uitgedrukt in een zo concreet mogelijke
vorm. In Wagners ogen bepaalde deze complementariteit ook de werk-
verhouding tussen tekstdichter en componist. In Oper and Drama
schreef hij daarover:

Der characteristische Unterschied zwischen Wort- and Tondichter
besteht darin, dal der Wortdichter unendlich zerstreute, nur dem
Verstande wahrnehmbare Handlungs-, Empfindungs- and Ausdrucks-
momente auf einem, dem Gefuhle moglichst erkennbaren Punkt
zusammenrangte; wogegen nun der Tondichter den zusammenge-
drangten dichten Punkt nach seinem vollen Gefiihlsinhalte zur hoch-
sten Mille auszudehnen hat.18)

Het combineren van instrumentale en vocale middelen was op zichzelf
natuurlijk niets nieuws. Wat zag Wagner dan als het tekort van con-
ventionele genres als de cantate of de opera? Deze werden volgens hem
gewoonlijk bepaald door het overwicht van het vocale element. Vocale
en instrumentale middelen zouden daarentegen volkomen gelijkwaar-
dig aan elkaar moeten zijn. In hun samengaan zag Wagner de verenig-
ing van het menselijk-aanschouwelijke met het transcendente. Hij
meende dat de muzikale ontwikkelingen van zijn tijd aanstuurden op
de herontdekking van deze eenheid, een herontdekking waartoe
Beethoven Negende Symfonie een belangrijke stap vormde, maar die
pas volledig haar beslag zou krijgen in het muziekdrama. We kunnen
concluderen dat Wagners muziekdrama's aansluiten bij een bestaande
stroming binnen de kunstreligie, voorzover het gaat om de status van
de instrumenten (ofwel het orkest). Zijn persoonlijke bijdrage aan de
kunstreligie bestaat echter uit de welomschreven plaats die hij toekent
aan de menselijke stem.

Na deze uitweiding over vocale en instrumentale middelen in de mu-
ziek, komt nu mijn tweede kanttekening bij Wagners verhouding tot
de 19de-eeuwse kunstreligie aan de orde. Die betrof het uitgesproken
sociale karakter van zijn kunsttheorieen. Uit vele van zijn geschriften
- van het schotschrift Der Kunstler and die Offentlichkeit uit 1840, tot
een meer afstandelijk essay als Das Publikum in Zeit and Raum uit
1878 - blijkt zijn preoccupatie met de verhouding tussen kunstenaar
en samenleving. Wagner is er altijd van overtuigd geweest dat de kunst
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pas kan bloeien wanneer die door een consensus in de maatschappij
gedragen wordt, en niet slechts door bepaalde groeperingen of klassen.
Dit consensus-idee vond hij in de religie, die immers als spirituele
basis van een hele samenleving fungeert.
Op dit punt sloot Wagner niet aan bij Schleiermachers uitleg van het
begrip 'kunstreligie' - waarop bijvoorbeeld Wackenroder en in zekere
zin ook Schopenhauer voortbouwden - maar bij die van Hegel. In
diens Phanomenologie des Geistes (1807) wordt onder de term 'kunst-
religie' niet een gevoelsmatig in contact treden met onbekende verten
door het individu, maar veeleer een 'cultus' verstaan19) : een bij uitstek
sociaal gebeuren rond een kunstwerk dat op zeer concrete wijze ge-
stalte geeft aan het goddelijke. Kunst en religie vormen bier een een-
heid; enerzijds is de kunst ingebed in het religieus bewustzijn, ander-
zijds orienteert dit bewustzijn zich op het kunstwerk.

Deze eenheid moeten we volgens Hegel uitsluitend zoeken in de antie-
ke Griekse beschaving. Kunstreligie is voor hem een station in de ge-
schiedenis dat definitief is gepasseerd. De kunst kon niet hoger reiken
dan in bovengenoemde zin een to zijn met de religie. De religie heeft
zich daarentegen wel verder kunnen ontwikkelen, dat wil zeggen: in de
richting van het 'woord' en de 'gedachte', waaraan Hegel - in tegen-
stelling tot Schleiermacher en de romantici - nog altijd het primaat
gaf. De overeenkomsten tussen Wagners kunstopvatting en Hegels
kunstreligie zijn dan ook slechts van formele aard. Wagner zal Hegels
ontwikkelingsmodel nooit in al zijn consequenties hebben aanvaard -
als hij er al serieus kennis van heeft genomen - omdat de kunst daarin
haar tijd reeds heeft gehad, en is afgelost door de hogere stadia van
achtereenvolgens de religie en de filosofie. Dit alles neemt echter niet
weg dat juist Hegels definitie van het begrip 'kunstreligie' raakvlakken
vertoont met Wagners kunst-ideaal Z0) Wanneer Wagner stelt dat "wahre
Kunst nur auf der Grundlage wahrer Sittlichkeit gedeihen kanni2l), be-
dient hij zich, bewust of onbewust, zelfs van een Hegeliaans begrip.

Ook in Wagners denken speelde de Griekse oudheid een belangrijke
rol. Hij zag daarin het historische precedent van de door hem zo vurig
gewenste consensus. Voor het 'kunstwerk van de toekomst' stond de
klassieke tragedie model. In het oude Griekenland kon de voltallige
gemeenschap zich in de tragedie herkennen; een uitvoering droeg het
karakter van een religieus festijn waaraan iedereen, van hoog tot laag,
deelnam. De gemeenschap van mensen werd weerspiegeld in een ge-
meenschap van de kunsten: dichtkunst, muziek, dans en sculptuur had-
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den elk hun plaats in de tragedie. (Wagners concept van het Gesamt-
kunstwerk was eveneens geinspireerd door zijn studie van de Griekse
cultuur.)1)

Het ontmoetingspunt van kunst en religie was voor de Grieken de
mythe, de vertelling die zin gaf aan de werkelijkheid en de stof aan-
leverde voor de tragedies. Het valt to begrijpen dat Wagner, vanuit
zijn sterk sociaal getinte kunstbeschouwing, veel belangstelling had
voor dit aspect van de Griekse cultuur. Immers, de mythe was een
gemeenschappelijk goed; de kunstwerken die daarop gebaseerd waren
hadden derhalve ook iedereen wat to zeggen. Voor zijn eigen muziek-
drama's greep Wagner onder meer terug op de oude Germaanse
mythologie. Zo gebruikte hij voor de Ring - waaraan de Griekse my-
thologie zelf overigens ook niet vreemd is - gegevens uit de Nibel-
ungen-sage, en de oudnoorse Edda en Volsunga-sage. Hij veronder-
stelde met deze stof voor zijn tijd en omgeving een soortgelijk
gemeenschappelijk goed to hebben aangeboord. In die veronderstelling
stond hij overigens niet alleen; zo had de Hegel-volgeling Friedrich
Theodor Vischer al in 1844 voorgesteld een opera to componeren op
basis van de Nibelungen-sage, en daarmee geanticipeerd op Wagners
Ring.')

We kunnen nu stellen dat Wagner aan het gedachtengoed van de kunst-
religie twee elementen heeft toegevoegd: ten eerste de complemen-
tariteit van instrumentale en vocale muziek, ten tweede het meer cul-
tische element van de mythe. Deze twee elementen stonden niet los van
elkaar; het ene bracht het andere met zich mee. Om dit duidelijk to
maken laten we Wagner zelf weer aan het woord. In Oper and Drama
zegt hij over de mythe het volgende:

Aller Gestaltungstrieb des Volkes geht im Mythos somit dahin, den
weitesten Zusammenhang der mannigfaltigsten Erscheinungen in ge-
drangtester Gestalt rich zu versinnlichen; these zunachst nur von der
Phantasie gebildete Gestalt gebart shch, je deutlicher sie werden soll,
ganz nach menschlicher Eigenschaft, trotzdem ihr Inhalt ein i1ber-
menschlicher and ubernaturlicher is.')

Vergelijken we dit met Wagners opvatting van de relatie tussen stem-
men en instrumenten, respectievelijk tekst en muziek, dan blijkt dat
hij in een andere context hetzelfde doel verwoordt: het in elkaar laten
grijpen van het bijzondere en het algemene, van het menselijke en het
bovenmenselijke, van vorm en proces. Een soortgelijke gedachte koes-
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terde Nietzsche, toen die in zijn door Wagner geinspireerde boek Die
Geburt der Tragodie (1871) sprak over het samengaan van het appoli-
nische en het dionysische.2' Dit samengaan zag Nietzche als een ver-
worvenheid van de klassieke tragedie26), waarvan Wagners Muziek-
drama de wedergeboorte moest zijn. Nietzsches beroemde begrippen-
paar appolinisch-dionysisch vindt, hoewel niet in die bewoordingen,
een precedent in de ideeen van Wagner.

Cultus en kritiek

Wagners kunstreligie onderscheidde zich zowel naar inhoud als naar
functie van de vroeg-romantische kunstreligie. Ze was niet uitsluitend
een innerlijke maar vooral ook een openbare aangelegenheid; ze richtte
zich niet op het individu, maar op de gemeenschap.

Is Wagner er met zijn kunst nu uberhaupt in geslaagd een voltallige
gemeenschap aan to spreken, laat staan een nieuwe gemeenschap tot
stand to brengen, zoals zijn bedoeling was? Het moet gezegd worden
dat hij verder is gekomen dan menig ander met dezelfde ambities. Hij
heeft de meeste van zijn projecten voltooid, hij heeft een schare vol-
gelingen achter zich gekregen en hij heeft in Bayreuth zelfs zijn eigen
tempel kunnen bouwen. Maar Wagner moest zelf constateren dat zijn
hoogste doelen tijdens zijn leven niet konden worden bereikt. Zijn
muziekdrama's hebben niet die heilzame uitwerking op de maatschap-
pij gehad die hij zich ervan had voorgesteld. Ze bleken evenmin als
de reeds bestaande genres tot alle lagen van de samenleving door to
dringen. Wagners ideaal van een harmonieuze en kunstminnende ge-
meenschap kreeg steeds meer het karakter van een utopie; en de ter-
mijn waarop dit ideaal in vervulling zou moeten gaan werd dienover-
eenkomstig langer.

Mede hierdoor kwam Wagners streven tegen het einde van zijn leven
to verkeren in haar tegendeel: sektarisme. Wat in de breedste zin van
het woord 'volkskunst' had moeten zijn, werd een ritueel voor in-
gewijden en 'verlichte' geesten. Wagner mat zich daarbij in toenemen-
de mate de rol van een religieus leider aan, die zich ook bezighield met
de levensstijl van zijn volgelingen. In een van zijn laatste publikaties,
Religion and Kunst (1880) adviseerde hij onder meer een vegetarische
leefwijze (een advies dat Mahler gedurende enige tijd heeft opge-
volgd). Hij ging zich steeds sterker identificeren met het christendom,
vooral vanwege aspecten als universele liefde en medelijden, aspecten
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die hij ook aan de filosofie van Schopenhauer had ontleend. Hoezeer
hij op het laatst zijn functie als kunstenaar vereenzelvigde met de
functie van een religieus leider, blijkt uit zijn overtuiging dat hij aan
het christendom een nieuwe vorm zou kunnen geven. Daarbij had hij
een meer cultische vorm in gedachten, waarin de muziek - die hij ooit
"die tonende Seele der christlichen Religion" noemde - centraal stond.
In de aanhef van Religion and Kunst pleitte Wagner als volgt:

Man konnte sagen, dass da, wo die Religion kunstlich wind, der Kunst
es vorbehalten sei den Kern der Religion zu retten, indem sie die
mythischen Symbole, welche die erstere im eigentlichen Sinne als
wahr geglaubt wissen will, ihrem sinnbildlichen Werthe nach erfasst,
um durch ideale Darstellung derselben die in ihnen verborgene tiefe
Wahrheit erkennen zu lassen.)

Wagners laatste muziekdrama, Parsifal, illustreert als Been ander werk
dit hand in hand gaan van kunst en cultus 78)

Parsifal markeerde de breuk met een van Wagners voornaamste pleit-
bezorgers: Friedrich Nietzsche. Deze verwierp Wagners toenadering tot
het christelijk gedachtengoed, maar had ook in het algemeen niets op
met diens rol als een soort hogepriester van de kunst. Nietzsche was
niet de enige die zich daaraan stoorde. Ook anderen die in de loop der
jaren kritiek op Wagner hebben uitgeoefend, richtten zich veelal tegen
het cultische element in zijn werk; de neiging om in kunst niet alleen
de afbeelding, maar tevens de voltrekking van ideeen to zien.

Wagners eigen suggestie dat zijn werk als een historisch culminatiepunt
moest worden gezien, werd door verschillende van zijn critici als een
verwijt naar hem teruggespeeld. Oswald Spengler, in zijn boek Die
Untergang des Abendlandes (1918-1922), zag in de reusachtige propor-
ties van Wagners werk een teken van cultureel verval.') Igor Stravinsky
kritiseerde Wagner scherp, omdat hij zich boven - en dus buiten - de
traditie zou hebben geplaatst.300 (Het letterlijk mateloze dat Stravinsky
ergerde, had Thomas Mann - overigens een bewonderaar van Wagner -
al eerder met gemengde gevoelens vervuld.) Karl Popper tenslotte,
meende dat het in de eerste plaats aan Wagner to wijten was, dat in de
20ste eeuw het muzikale landschap werd gedomineerd door sektarische
avantgardestromingen.31>
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Conclusies

Hoewel kunstreligie als zelfstandige stroming moeilijk is of to
bakenen, kunnen we spreken van een belangrijk fenomeen in de l9de-
eeuwse cultuur. Velen schreven aan kunst, en muziek in het bijzonder,
het vermogen toe bij de toeschouwer, lezer of luisteraar een religieuze
ervaring teweeg to brengen. De kunstreligie vormde de keerzijde van
de geringe maatschappelijke relevantie die de kunst in de l9de eeuw
bezat; Wagners ontwikkeling van een politiek actief kunstenaar tot een
dichter-priester illustreert dit.

De muziekdrama's en kunsttheorieen van Wagner vertegenwoordigden
een eigen richting binnen de kunstreligie. Zijn bijdrage aan dit feno-
meen bestond uit zijn ideeen over de rol van de menselijke stem in de
muziek, en uit het element van de mythe. Aan de religie ontleende
Wagner vooral het idee van een cultus, en in mindere mate dat van een
innerlijke ervaring, zoals de vroeg-romantische generatie voor hem.
Misschien komt het juist door dit cultische aspect dat de plaats van
Wagner in de cultuur van de late l9de eeuw zo uniek en veelbesproken
is. Wagners kunst vraagt, meer dan welke andere kunst ook, van de
toeschouwer een intensieve deelname, zoals bij een ritueel. Het minder
aangename gevoel dat zich daarbij aan de toeschouwer kan opdringen
is, dat het ritueel waaraan hij zich onderwerpt de universele verpak-
king vormt van een uiterst subjectieve wereldbeschouwing.

I
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Femme fatale en femme fragile
De mythisering van het vrouwbeeld in de late negentiende eeuw

J. von der Thiisen

Het behoort tot de grote ironieen van de negentiende eeuw dat de
zichtbaarheid van vrouwen in het maatschappelijke leven toeneemt,
maar dat de culturele beeldvorming daarmee nauwelijks rekening
houdt. Vooral in de tweede helft van de eeuw, als steeds meer vrouwen
het beroepsleven ingaan - bijvoorbeeld als onderwijzeres, als secreta-
resse en arbeidster -, neemt de tendens in kunst en literatuur juist toe
om vrouwen als buitenmaatschappelijke wezens of to schilderen.
Vooral de beeldvorming van estheticisme en decadentisme 'exotiseert'
vrouwen; in ontelbare varianten verschijnt de koude en wrede minna-
res - de femme fatale - of de tere vrouw - de femme fragile. Het lijkt
alsof de produktie van vrouwbeelden in de negentiende eeuw aan een
bijzonder convenant onderworpen was: zich afzijdig to houden van de
historische veranderingen en het 'mysterie vrouw' koste wat het kost in
stand to houden.
Bestond er een dergelijke stilzwijgende overeenkomst? Deze vraag is
moeilijk to beantwoorden, omdat men de vele beelden van de vrouw in
de negentiende eeuw niet over een kam kan scheren. Misschien hebben
ideologiecritici met deze vraag minder moeite: voor hen bestaat er in
de negentiende eeuw een gesloten denksysteem, dat steunt op het man-
nelijke privilege van de cultuurproduktie. Daardoor lijkt het makkelijk
verklaarbaar waarom alle stappen van de vrouwelijke emancipatie
bevooroordeeld en vertekend moeten worden waargenomen: de man-
nenmaatschappij verdedigt zich. Het probleem is echter dat kunst en
literatuur in dit proves een nogal ambivalente rol spelen. Zij zijn niet
zonder meer vehikels voor een ideologische boodschap. Integendeel,
het in de negentiende eeuw zo machtige realistische programma pro-
beert vrouwen juist niet to stileren. Voor de realisten zijn vrouwelijke
personages en hun handelingen net zo maatschappelijk bepaald als
mannelijke figuren en hun gedrag. Toch lijkt het erop alsof de realis-
ten bij de representatie van vrouwen hun mimetische idealen inder-
daad iets minder nauwkeurig toepasten. Bij een realist als Toergenjew
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A!beelding 1

Franz von Stuck, Innocentia, 1889.
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valt dit meteen op. Toergenjews vrouwfiguren worden weliswaar in de
contemporaine werkelijkheid geplaatst, maar door een stilzwijgend
mythiseringsproces krijgen zij tijdloze trekken: verrassend vaak keert
het type 'femme fatale' terug. Ook Zola's Nana, ingebed in een scherp
geobserveerd sociaal milieu, wordt tenslotte een 'Vrouwe Wereld', een
allegorische figuur van alle tijden. En zelfs de 'aartsrealist' Flaubert,
die zich weliswaar steeds weer dwingt om zijn vrouwelijke personages
minder mystiek to maken - men denke aan Madame Bovary en Mada-
me Arnoud -, heeft het exotische personage Salammbo geschapen. In
deze figuur wint de mystificerende tendens het van het ideaal van
historische nauwkeurigheid.
In het nu volgende zullen echter niet de 'zachte' en complexere vormen
van de mythisering in het vrouwbeeld aan de orde gesteld worden,
maar de eenduidige gevallen in kunst en literatuur, die de vrouw als
het vreemde en buitenmaatschappelijke wezen tonen. Bij deze duide-
lijke voorbeelden van de mythisering ligt als het ware het mechanisme
van de mannelijke projectie bloot. Als men dit mechanisme nauw-
keurig analyseert, kan men belangrijke inzichten winnen in het func-
tioneren van de mannelijke psyche in de context van de negentiende-
eeuwse cultuur.

Het mythische denkpatroon, dat de westerse cultuur gedurende vele
eeuwen heeft bepaald, is de door het christendom aangebrachte schei-
ding tussen goed en kwaad, tussen geest en vlees. De christelijke blik
op de vrouw, die door dit mythische patroon wordt bepaald, toont de
vrouw als madonna of als hoer. Antagonistisch plaatst het christendom
de representante van het spirituele principe tegenover de vertegen-
woordigster van het vlees. Volgens de traditionele opvatting schenkt
Maria leven zonder de lichamelijk-sexuele belevenis. Haar mythische
tegenhanger is de heks die sexualiteit beleeft zonder leven to schenken.

Zelfs als het kerkelijke dogma zijn kracht begint to verliezen - vanaf
de Verlichting - blijft de antagonistische blik het vrouwbeeld bepalen.
Zo contrasteert ook de literatuur van de achttiende eeuw de deugd van
het burgermeisje met de wellust van de adellijke maitresse. Verlichting
en sentimentalisme zien deugd als een vorm van leven in harmonie met
de natuur. Luxe verschijnt daarentegen als het onnatuurlijke, evenals
het lichamelijke genot dat niet aan huwelijk en moederschap is gebon-
den.
Zelfs aan het eind van de negentiende eeuw kan men de oude tegen-
stelling nog tegenkomen: soms in een allegoriserende vorm, zoals in de

57



A

Afbeelding 2

Franz von Stuck, Die Sinnlichkeit, ca. 1891.
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schilderijen van Edvard Munch en Franz von Stuck. Stucks Innocentia
(Afbeelding 1, 1889) toont de vrouw in wit met de lelie als het over-
bekende symbool van de onschuld. Opvallend is hoe weinig ontwikkeld
het lichaam van deze vrouw nog is; zij lijkt vooral het type van de
kindvrouw, de femme enfant, to vertegenwoordigen. De tegenpool van
dit onschuldige wezen is de wulpse, verleidelijke vrouw in het half-
duister (Afbeelding 2: Die Sinnlichkeit, ca. 1891). In tegenstelling tot
de kindvrouw wordt deze vrouw niet met het plantenrijk geassocieerd,
maar met het dierenrijk. In de tegenstelling tussen Innocentia en De
zinnelijkheid gaat het ook om het contrast tussen de volledig 'leesbare'
vlakte en de zuigende werking van een 'unheimliche' diepte. Stuck
veroorzaakt een sensatie met het schilderij De zinnelijkheid; het succes
zet hem ertoe aan nog meer versies to schilderen, die hij titels als De
Zonde en De Wellust meegeeft.
In Edvard Munchs schilderkunst aan het eind van de negentiende eeuw
is voortdurend de kwellende vraag aanwezig: "Wie is de vrouw?" In
Munchs schilderij De witte en de rode vrouw (Afbeelding 3, 1894) is
goed to zien hoe ook zijn denken door de mythische tegenstelling tus-
sen zinnelijk en rein, tussen het rijk van het lichaam en het rijk van
de ziel wordt gegrepen. Munchs antwoord op zijn obsessieve vraag is:
de vrouw is allebei tegelijk. Zij is zowel rood (zinnelijk-gevaarlijk)
alsook wit (onschuldig-zacht).
De tegenstelling tussen de 'rode' en de 'witte' vrouw verschaft ons ook
een eerste kennismaking met de verschillende beeldkenmerken van
femme fatale en femme fragile, hun iconografische verschillen. De
symboolbetekenis van de kleuren 'rood' en 'wit' hoeft nauwelijks toe-
gelicht to worden. De rode vrouw heeft zwart haar. Ze kijkt de be-
schouwer uitdagend en direct aan; haar positie is frontaal. De witte
vrouw zien we daarentegen in een afgewende houding: mijmerend
kijkt zij naar de zee. (Op de bijzondere verbinding van de femme
fragile met natuur en water zal ik later terugkomen.) Het haar van de
fragiele vrouw is blond; het is echter niet minder vol dan het haar van
de rode vrouw.
Hoezeer voor Munch geldt dat de vrouw het zinnelijke en het refine
tegelijk in zich draagt, toont zijn befaamde lithografie Madonna (ca.
1894). Madonna is de zinnelijke vrouw. Van een evenwicht tussen het
zinnelijke en onschuldige kan echter niet gesproken worden: bij
Munch wint het lichamelijke het altijd van het spirituele. Vaak gaat
het om een worm van bedrog: de vrouw dringt het mannelijke leven als
gedwee wezen binnen, maar ontpopt zich als dominant figuur die het
kwaad in zich draagt. Munchs Madonna houdt zo een voor die tijd
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Edvard Munch, De wine en de rode vrouw, 1894.
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spannende provocatie in: de zondares als idool, het besmette als het
meest verhevene.
Interessant is dat ook onze eigen popster Madonna met deze dubbel-
heid speelt: de keuze van de naam van de heiligste vrouw wordt ver-
bonden met het sexueel expliciete gedrag van de vamp. Aan het einde
van de twintigste eeuw is het provocerende daarvan echter nagenoeg
verdwenen. Rond de eeuwwende 1900 was dat nog anders.

In de traditioneel christelijke context werd de femme fatale natuurlijk
verguisd. Zij hoorde eenduidig bij de negatieve pool, zij was zelfs een
extreem voorbeeld van een vrouw die dicht bij de duivel stond en de
god-gegeven orde probeerde omver to stoten. In sommige bijbelver-
halen wordt duidelijk gemaakt hoe beroemde femmes fatales zoals
Delila, die Samson van zijn haar en daarmee van zijn kracht beroofde,
en Herodias, die Johannes de Doper liet onthoofden, alleen maar hun
eigen lust bevredigden doordat zij mannen, die goddelijke werktuigen
waren, vernietigden.
Maar in een verhaal zoals dat van Judith wordt het twijfelachtig in
hoeverre zij schuldig is. In het apocriefe boek Judith in het Oude
Testament wordt verteld, hoe Judith naar de tent van de Assyrische
veldheer Holofernes gaat, zich aan hem overgeeft, hem dronken maakt
en hem onthoofdt. Door deze daad redt zij haar volk. De geschiedenis
van de receptie van dit verhaal door joodse en christelijke mannen is
merkwaardig: aan de ene kant waren gelovige mannen altijd verplicht
Judiths daad to prijzen, aan de andere kant had Judith zo zeer haar
wereld en haar vrouwenrol verlaten, dat bet mannen verontrustte. Er
sluimert namelijk in dit verhaal een algemener verhaal: dat van de
vrouw die zich dodelijk wreekt yoor een onvrijwillige liefdesnacht.
Dit is nu precies de dimensie van het verhaal, die zich de Renaissance-
schilderes Artemisia Gentileschi eigen maakt. De schilderes werd door
een vriend van haar vader verkracht en wreekte zich in juridisch op-
zicht door een proces - gezien de aanklacht iets ongehoords in de
vroege zeventiende eeuw - en in creatief opzicht door haar trauma to
verwerken in tal van schilderijen over Judith. Judiths verhaal wordt
ook haar verhaal (Afbeelding 4).
De draad van het femme fatale-motief wordt in de Romantiek weer
opgenomen. Het oude repertoire wordt uitgebreid, bijvoorbeeld door
Middeleeuwse sagen. In de Romantiek stort men zich vol overgave op
voorchristelijke stoffen. Daartoe behoren ook sagen en balladen, die
in de volkscultuur nog springlevend zijn: bijvoorbeeld verhalen over
verderfelijke nimfen, tovenaressen en bergvrouwen. Vaak gaat het om
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Afbeelding 4

Artemisia Gentileschi, Judith onthoofdt Holofemes, ca. 1620.
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vrouwenfiguren, die ambivalenter zijn dan in de oudere canonische
literatuur. Deze figuren worden nu in romans noir, in Schauerdramen
en vooral in fantastische verhalen en kunstballaden opgenomen. Het
befaamde gedicht van John Keats, La belle dame sans merci, en de
adaptatie van het Tannhauser-verhaal door Ludwig Tieck en Heinrich
Heine hebben hier hun oorsprong.
Er ontstaan vrouwbeelden met een magische uitstraling. Zelfs de
femme fatale, die mannen kwelt en tot hun ondergang bijdraagt, wordt
als een veelbetekenende, ambivalente figuur gezien, waarbij de fasci-
natie het wins van het negatieve oordeel. In de volkstraditie is juist
deze vrouw, die voor de man fataal wordt, zelf onverlost. Zij is een
tussenwezen, half menselijke minnares en half gebonden aan een
andere vorm van bestaan.
Met deze intrede van de ambivalentie gebeurt in de geschiedenis van
het vrouwbeeld iets belangrijks. In het christelijke beeld van de vrouw
domineerde het oordeel dat de vrouw vooral het mindere wezen is. De
vrouw is de gebrekkige, de deficiente mens. Het christelijke dogma -
vooral in de gedaante van de felle uitspraken van de apostel Paulus -
hield vol dat de vrouw uitsluitend een wezen van het vlees is en daar-
om gebrekkiger dan de man. (De positie van Maria was tenslotte voor
geen enkele aardse vrouw bereikbaar, ook al was er een zekere toe-
nadering via de weg van de kuisheid mogelijk: nonnen en martelares-
sen benaderden het ideaal.) Na 1800 begint de gedachte to overheersen
dat de vrouw vooral anders is dan de man, sterker nog: de vrouw is het
vreemde wezen. Deze gedachte was ook in vroegere perioden van de
cultuurgeschiedenis aanwezig, maar in het christelijke oordeel over de
vrouw speelde dit een geringe rol. In de negentiende eeuw ontstaat dus
iets wat men de vreemdheidscultus in de geschiedenis van het vrouw-
beeld zou kunnen noemen. Femme fatale en femme fragile zijn beel-
den, die dit vreemdheidsaspect op extreme wijze belichamen.
De schilderkunst van de Prerafaelieten toont iets van deze vreemdheid.
Men gaat nu niet meer zo ver om de vrouw buiten de menselijke kring
to plaatsen, zoals het geval was bij de diervrouwen in fantastische
verhalen en balladen, maar de vrouw wordt wel duidelijk losgemaakt
uit de alledaagse context. Bij D.G. Rossetti (Afbeelding 5: Helena) is
dit vreemdheidsaspect belangrijker dan het kenbaar maken van het
vrouwbeeld onder de noemer 'fatale' of 'fragile'. Men moet zelfs som-
mige schilderijen van Rossetti heel grondig bestuderen, om to kunnen
ontdekken welk 'vrouwtype' hier bedoeld wordt de belangrijke ver-
wijzing in Helena is haar amulet met een fakkel. De vrouw wordt als
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Dante Gabriele Rossetti, Helena, 1863.

.L

64



de ondoorgrondelijke andere gezien; zij krijgt de structuur van een
raadsel.
De eigenlijke mythe van de vrouw in de negentiende eeuw ligt in dit
anderszijn besloten. Elementen van deze mythe zijn: de vrouw wordt
buiten het alledaagse leven geplaatst, zij is statisch terwijl de man een
dynamisch leven leidt; de vrouw staat zo in zekere zin buiten het be-
reik van het historische en toevallige, waarin de man opgaat. Zij
representeert het geheel, iets wat volmaakt en afgesloten is. De man is
daarentegen het partiele, hij onderwerpt zich aan de arbeidsdeling en
leeft in de wereld van specialismen. Daarmee neemt de vrouw een
plaats in, die voor de man onbereikbaar is. De vrouw is nooit van de
oorsprong vervreemd, zij staat dichter bij de natuur. In zekere zin is
zij nog altijd natuur.'
Silvia Bovenschen heeft in haar boek Die imaginierte Weiblichkeit
(1979) aangetoond dat dit de mythische kern van alle mannelijke
vrouwbeelden is. Men zou het ook anders kunnen zeggen: alle vrouw-
beelden hebben in deze basismythe hun vluchtpunt. Volgens
Bovenschen worden daardoor al die verschillende vrouwbeelden als
femme fatale, femme fragile en femme enfant beelden van de opper-
vlakte. Deze zijn zelf geen mythes, hooguit mythische projecties. Zij
verschuiven voortdurend en gaan in elkaar over: daarom zijn zij soms
ook moeilijk of to bakenen.
Ik denk dat men deze theorie van Bovenschen zeer serieus moet
nemen. Niet alleen de Engelse Prerafaeliet Rossetti, ook de Belgische
schilder Khnopff is een goed voorbeeld van het voortdurend verschui-
ven van vrouwbeelden, die eigenlijk alleen maar telkens hetzelfde
uitdrukken: de vrouw is het raadselachtig vreemde wezen, ontoeganke-
lijk en door een ondoorgrondelijk relatie met het leven verbonden
(Afbeelding 6: Fernand Khnopff, I lock my door upon myself, 1891,
n.a.v. een gedicht van Rossetti).
Dit in elkaar overlopen van vrouwbeelden maakt het verder afbakenen
van het motief van de femme fatale echter niet overbodig, ook al
wordt nu duidelijk waarom er soms problemen bij het definieren van
bepaalde types van vrouwbeelden ontstaan. De afbakeningsproblemen
lijken overigens in de literatuur iets minder groot dan in de schilder-
kunst, omdat de vrouwenfiguren in de literatuur een verhaal krijgen
en meestal als handelende wezens moeten optreden. Maar ook in de
literatuur wordt soms benadrukt hoe verraderlijk het indelen van een
vrouw bij een bepaalde type kan zijn. Dit geldt in hoge mate voor de
figuur van Lulu van Frank Wedekind, in iets mindere mate voor de
figuur van Salome.
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Atbeelding 6

Fernand Khnopff, I lock my door upon myself, 1891.
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Om iets meer van deze problematiek to laten zien en tegelijkertijd de
attributen die tot de vaste inventaris van de femme fatale behoren, aan
de orde to stellen, zal ik op een aantal Herodias-/Salome-teksten uit de
negentiende eeuw ingaan. De motiefgeschiedenis van Herodias/Salome
in de negentiende eeuw is daarom zo bijzonder boeiend omdat meer-
dere bekende auteurs tot de ontwikkeling van het motief hebben bij-
gedragen - en omdat hier de receptie van kunst in de literatuur en van
literatuur in de kunst goed to zien is.

Het verhaal van de dood van Johannes de Doper wordt in de bijbel op
een verrassend laconieke wi jze verteld (Mattheus 14:1-12; Marcus 6:
12-29). In de bijbel wordt nog niet eens de naam van Herodias' doch-
ter, Salome, genoemd; haar naam duikt pas aan het begin van de vijfde
eeuw op. Bij de kerkvaders vindt men een sterke demonisering van
Herodias. In Middeleeuwse Herodes-verhalen krijgt de man-vrouw-
verhouding een bijzondere wending: Pharaildis, de dochter van
Herodes, belooft plechtig aan geen andere man to willen toebehoren
dan Johannes. Herodes, hierover verbolgen, laat Johannes onthoofden.
Als het meisje het hoofd wil kussen, blaast het hoofd haar in het ge-
zicht en zij drijft daarna rusteloos door de lucht. Een soortgelijk lot is
in Middeleeuwse verhalen ook aan Herodias toebedeeld: zij wordt ge-
straft door haar inlijving bij het Wilde Heir, de door de lucht razende
mythische jachtpartij, waarin de grote zondaars moeten meerijden
(Zagona 1960).
De late romanticus Heinrich Heine knoopt bij deze volksverhalen aan.
In zijn Atta Troll: Ein Sommernachtstraum (1843) wordt Herodias in
het midden van het Wilde Heir getoond, omgeven door twee andere
heidense 'femmes fatales', de Griekse godin Diana en de Keltische fee
Abunde. Opvallend in Heines Herodiasbeeld is de geringe betekenis
van de oude morele afkeuring, die vooral in de Johannes-legenden
krachtig wend uitgesproken. De Middeleeuwse volkssage gaf een
mengeling to zien van fascinatie met Herodias en morele afkeer van de
wreede moordenares. Bij Heine daarentegen wordt het oude oordeel
(Teufelin) alleen nog maar ironisch geciteerd.
Heines Herodias is een belangrijke bijdrage tot de ontwikkeling van
het vreemdheidsaspect in het negentiende-eeuwse vrouwbeeld. In de
Atta Troll is juist die vrouw de meest fascinerende figuur, die het
verst van de Europese cultuurcontext is verwijderd. Dit zou de deur
kunnen openen voor de traditionele kijk op een wrede Orient, maar
juist dat is bij Heine niet het geval. In plaats van een beestachtige
sultane of met sieraden overladen vorstin schetst Heine de betovering
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van een bijna tere figuur. In de beschrijving van haar uiterlijk over-
heersen de vergelijkingen en metaforen uit het plantenrijk:

Sanfte Lippen, wie Grenaten,
Ein gebognes Liljennaschen,
Und die Glieder schlank and kiihlig
Wie die Palme der Oase.

Herodias, die traditioneel het onnatuurlijke representeert, wordt hier
met de natuur, zij het een exotische natuur, geassocieerd.
De enig mogelijke verklaring voor haar wens om zijn hoofd to bezit-
ten, is voor Heine dat Herodias van Johannes hield. Dit is een intrige-
rende en psychologisch veel diepere motivatie dan de verklaring die
door de bijbel wordt aangereikt.
Heines versepos Atta Troll verschijnt ook in het Frans. De jonge
Mallarme moet vroegtijdig kennis hebben gemaakt met Heines Hero-
diasbeeld. Mallarmes Herodiade is een raadselachtige schepping, die de
22-jarige auteur voor het toneel bestemt en waarmee hij zich tot het
einde van zijn leven bezig houdt. Het blijft echter een onopvoerbaar
lyrisch fragment met statische hoofdfiguren. De Herodiade is ver
verwijderd van elke directe verwijzing naar de bijbelstof. En toch
heeft deze tekst op de produkties van latere auteurs een grote invloed
gehad. Het langste onderdeel, Scene genoemd, wordt omstreeks 1864
afgesloten.
Mallarme gebruikt in zijn Herodiasbeeld een structuur die men reeds
bij Heine kan vinden, namelijk het onvruchtbaar onverloste van een
vrouw, die heen en weer geslingerd wordt tussen twee contraire
impulsen. Bij Mallarme worden echter de gevoelens ongrijpbaar com-
plex. De Scene bestaat uit een dialoog tussen de min (la Nourrice) en
Herodias (Herodiade), waarin de min drie keer een verzoek uit om
Herodias to mogen aanraken. De woorden van de min kunnen gelezen
worden als verzoeken aan Herodias om zich open to stellen voor de
zinnelijke ervaring. Maar de huiverende Herodias wijst elke gedachte
aan contact af.
Men heeft intussen het oorspronkelijke drama-plan van Mallarme
gereconstrueerd: de Scene wijst op een (verder niet gedocumenteerde)
ontmoetingsscene tussen Herodias en Johannes vooruit. In deze ont-
moetingsscene moet men het dramatische hoogtepunt zien: Johannes
raakt Herodias met zijn blik, en Herodias reageert op deze schending
van haar gesloten kosmos met het bevel om hem to doden. Het gaat om
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de 'viol oculaire', om de schending door het oog, die voor de narcis-
tische princes ondragelijk is.
Als Herodias zo maagdelijk verschijnt, maar toch tot een wrede daad
in staat is, dan verenigt deze figuur in zich zowel trekken van de felle
Herodias alsook van de nog niet aangeraakte Salome, die van zichzelf
geniet. Dit is een belangrijke stap in de ontwikkeling van het Hero-
diasbeeld: de figuren Herodias en Salome overlappen elkaar. Deze
contaminatie is ook de basis voor het merkwaardig felle beeld van
Salome dat men in de schilderijen van Gustave Moreau kan vinden
(Afbeelding 7: L'Apparition, 1876).
De dansende Salome verschijnt hier in een merkwaardige verstarring.
En terwijl we qua detail niet veel overeenkomsten met Mallarmes
dramafragment kunnen zien, is deze verstarring juist een dimensie die
beide kunstprodukten verbindt. Wij zijn in de symbolistische wereld
beland. De symbolistische kosmos wordt gekenmerkt door het artifi-
ciele karakter van zijn objekten en de bijna gevroren schoonheid van
zijn bewoners. Alle objecten lijken tekens to zijn, schijnen naar iets to
verwijzen, maar hun tekentaal is nagenoeg onleesbaar. Dit herhaalt
zich in de voor Moreau zo typische oppervlaktestructuur van zijn
schilderijen: het in de kleurenvlaktes gegraveerde ornament suggereert
leesbaarheid, maar het kunstwerk blijft uiteindelijk een netwerk van
blinde hierogliefen.
Het schilderij van Moreau wordt enthousiast begroet door de deca-
dents. De beschrijving van dit schilderij neemt daarom een prominente
plaats in in de 'bijbel' van de decadentie, in Joris Karl Huysmans' A
rebours (1884). Des Esseintes, Huysmans' bizarre held, heeft "Moreaus
twee meesterwerken gekocht en nacht na nacht stond hij dromend voor
een van de twee schilderijen, die van Salome". Voor Des Esseintes
komen de schilderijen tot leven, hij ziet Herodes op de troon en
Salome in volle beweging. Terwijl zij danst, gaan "haar borsten op en
veer" en "diamanten glanzen tegen het vochtige vlees". "In Gustave
Moreaus meesterwerk, dat de gegevens van het Nieuwe Testament zo ver
achter zich liet, zag Des Esseintes eindelijk de vreemde en bovenmense-
lijke Salome van zijn dromen gerealiseerd."
Bijna gelijktijdig met Moreau's schilderijen ontstaat Gustave Flauberts
Herodias (Trois Contes, 1877). Het verrassende van dit verhaal is dat
in een ti jd van de succesvolle symbolistische uitbeelding van Herodias
nog een poging wordt ondernomen om het thema op een realistische
manier gestalte to geven. Flaubert benadert de figuren en de histo-
rische context met behulp van geschiedkundige studies en persoonlijke
waarneming (hij verwerkt indrukken en notities van een reis naar

69



Q

C
)



Egypte en Palestina). Zo maakt Flaubert zich meester van het histo-
rische en geografische detail.
Flauberts herschrijven van het bijbelverhaal gaat het historisch
gewaarborgde nauwelijks to buiten; daarom verdwijnt de liefdesrelatie
tussen Herodias en Iaokanann (Johannes). De haat van Herodias wordt
net als in de bijbel herleid tot de morele kritiek van Iaokanann op
Herodias en haar verbinding met Herodes. Maar juist dit krappe en
minder tot de verbeelding sprekende motief krijgt in Flauberts objec-
tiverende psychologische kunst een grote complexiteit en kracht.
Flauberts rigoristische tendens om tot de bronnen terug to gaan en
door de mythische laag van het verhaal to stoten, levert winst op: de
ontdekking van het incongruente, het verrassende en het kleurrijke in
het Herodias-verhaal. Ook Flauberts Herodias heeft de trekken van
een 'femme fatale', maar zij is veel minder het voorspelbare schepsel
van de mannelijke verbeelding, dan het paradoxale karakter van een
dominante vrouw met een alledaagse, bijna burgerlijke structuur.

De vondsten van Flaubert, die betrekking hebben op de exotische
naamgeving en de culturele heterogeniteit van Herodes' entourage,
hebben ook Oscar Wilde geinspireerd. In zijn drama Salome (geschre-
ven in 1891 in het Frans) neemt Wilde gedeeltelijk Flauberts duiding
van' de zwakke Herodes en de wraakzuchtige Herodias over. De split-
sing tussen Herodias en Salome wordt door Wilde ten volle benut om
aandacht aan de dubbele motivatie van de onthoofding van Johannes to
besteden. Herodias is net als in de bijbel verbolgen over de scherpe
aanvallen van Jokanaan (Johannes) op haar; Jokanaan zit even als
Flauberts Iaokanann onder de grond opgesloten en punkteert de han-
deling met het roepen van zijn visioenen. Anders dan bij Flaubert
wordt Wildes Salome, de maagdelijke prinses, diep geraakt door
Jokanaan, en zijn weigering om haar aan to kijken en zich to laten
kussen leidt tot haar wens om zijn hoofd to bezitten. Er zit een duide-
lijk narcistische dimensie in de passie van Wildes Salome, die niet
alleen door het centrale Mallarm6-motief van de spiegel uitgebeeld
wordt, maar ook door het decoratieve Fin de Siecle-motief van de
pauw. Salome, die aan het einde - net als Heines Herodias - het afge-
sneden hoofd kust, wordt op bevel van Herodes gedood.
Oscar Wilde wakkert met zijn drama een bijna koortsachtige produktie
van Salome-figuren in het Fin de Siecle aan. Bij de literaire behande-
ling van deze stof groeit de tendens om het bevroren beeld uit de
schilderkunst over to nemen. De blik van buiten, het nagenoeg ontbre-
ken van de psychologische dynamiek maken het beeld van Salome
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steeds meer tot een icoon, die alleen nog maar in de dans tot leven
komt. Daarmee verdwijnt uiteindelijk het verontrustend vreemde, dat
aan het begin van de ontwikkeling van het mannelijke wensbeeld van
de femme fatale stond. In de Salome van 1900 is veel minder het
vreemde dan het kostbare to bespeuren. (Vgl. Afbeelding 8: Franz von
Stuck, Salome, 1906).

Dit tam worden van Salome en haar 'zusters' is een relatief late ont-
wikkeling in de motiefgeschiedenis. Rond 1900 gaan de mannen bijna
zonder angst om met de figuur van de femme fatale. Dit geldt natuur-
lijk niet voor de voorafgaande decennia, want de geschiedenis van de
femme fatale hangt ook samen met de geschiedenis van angstgevoelens,
die bij negentiende-eeuwse mannen wel degelijk bestonden. Terecht
heeft men het succes van het femme fatale-motief dan ook verklaard
als een mannelijke reactie op de beginnende vrouwenemancipatie. Een
bijzonder stellige presentatie van deze samenhang kan men vinden in
Peter Gay's hoofdstuk 'Offensive women, defensive men' uit zijn boek
Education of the Senses (1984).
Gay geeft een resume van de belangrijkste veranderingen met betrek-
king tot de positie van de vrouw in de negentiende eeuw. In de
moderne geindustrialiseerde maatschappij werkt de vrouw in toe-
nemende mate buitenshuis. Nieuwe verschijnselen zijn tevens de stu-
derende vrouw en de zelfbewuste, strijdbare vrouw, die opkomt voor
haar politieke rechten en voor sociale rechtvaardigheid opkomt (p. 179
e.v.). Deze veranderingen zijn to ingrijpend om ze nog in overeen-
stemming to kunnen brengen met het nude patriarchale ideaal van de
zorgende, voedende en ondersteunende vrouw. Het gevolg is dat (voor-
al burgerlijke) mannen zich tegen deze vernieuwing gaan verzetten,
ook al zijn niet alle vaders even consequent als het om hun eigen
dochters gaat.
Het diepst wordt de mannelijke psyche geraakt door het gevoel dat de
onafhankelijker wordende vrouw misschien niet meer het gewenste
toonbeeld van deugd en erotische subordinatie zou blijven. Zij lijkt
juist hierdoor nieuwe eisen en uitdagingen to verwoorden, die de man
misschien niet helemaal aan kan (p. 197). Hier ligt volgens Gay de
diepste oorzaak voor het verschijnsel femme fatale in de negentiende-
eeuwse cultuur. Het beeld van de femme fatale geeft uiting aan de
meest geheime angsten van de man in een veranderende maatschappij.
Daarom overheerst in de iconografie van de femme fatale het rijzige,
het grote, kortom 'het fallische' (ter vergelijking het schilderij van
Hans Makart: Die Falknerin, 1884, Afbeelding 9). Castratieangst komt

73



t
l

tA
fbeelding 9

H
ans M

akart, D
ie Falknerin, 1884.

7
4



in de man op; zijn heerschappij lijkt gebroken door een vrouw die ook
in lichamelijk opzicht 'overmeesterende' kwaliteiten heeft.
Deze hypothese is zeker niet helemaal van de hand to wijzen, vooral
ook omdat er voldoende uitspraken van mannen in de negentiende
eeuw zijn, die deze duiding lijken to bevestigen. Het probleem is ech-
ter dat de hypothese wat eenzijdig is. Een belangrijke vraag kan
namelijk in het kader van Gay's betoog niet beantwoord worden: hoe
komt het dat juist een angstaanjagend wezen als de femme fatale ook
een bron van lust is? Gay onderkent de fundamentele ambivalentie van
alle femme fatale-beelden niet en ziet daardoor de dimensie van het
mannelijke verlangen naar de sexueel actieve vrouw, die de femme
fatale juist ook tot een wensbeeld maakt, over het hoofd.
De femme fatale is vooral in de literatuur een actief wezen, dat als het
ware een territorium binnenvalt, dat inbreekt en de traditionele orde
van de seksen verstoort. Zij staat buiten de geordende burgerlijke
wereld en veroorzaakt een chaos door haar binnendringen. Maar wat
haar daartoe in staat stelt, is het diepe verlangen van de man naar de
sexueel actieve vrouw. Dit verlangen is haar bondgenoot. Vaak draagt
zij de belofte in zich, de vrijheid en de spontaneiteit van de liefde zelf
to belichamen, die door het ideaal van het deugdzame huwelijk en
door het niet erkennen van de zinnelijkheid van de burgerlijke vrouw
verloren zijn gegaan.

Tegenover de dynamische structuur van de inbrekende femme fatale
komt de femme fragile als verstild en enigszins statisch over. De fem-
me fragile is in zekere zin ingebed in de patriarchale orde en verstoort
deze niet. Haar plaats is echter meestal niet in het centrum van het
burgerlijke leven, want zij is onvruchtbaar en beschikt daarom niet
over de kwaliteit die haar een positie in het midden van een familie
zou garanderen: het moederschap (Afbeelding 10: Juan Brull Vinoles,
Dromerij, 1898). Zij is geworteld in een enclave aan de periferie van
de maatschappij (de tuin, het kasteel, het stille dal; soms is zij zelfs in
een sanatorium gehuisvest) en omdat zij deze omgeving bijna nooit
verlaat, verstoort zij de maatschappelijke orde niet. Haar enige bewe-
ging is die van het ontvluchten of van het wegkwijnen.
Men heeft erop gewezen dat de femme fragile soms aan de zijde van
een heel normale en zelfs grove burgerlijke echtgenoot wordt getoond
- vooral in verhalen van Lorrain, Rilke en Thomas Mann (vgl.
Thomalla 1972). Dat zou een belangrijke aanwijzing kunnen zijn, want
misschien kunnen wij het femme fragile-beeld duiden als een extreme
vorm van het door burgerlijke mannen gekoesterde ideaal van de
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maagdelijke, refine en schone bruid. Dit ideaal li jkt zijn oorsprong in
het verre verleden to hebben, in de Middeleeuwse Maria-cultus en de
daardoor beinvloede ridderlijke minne-beelden. Voor de burgerlijke
cultuur van de negentiende eeuw is de sentimentele verbeelding van de
voorafgaande eeuw echter belangrijker: vooral in de zedekundige
romans van de achttiende eeuw ontstaat een beeld van een deugdzaam
burgermeisje dat eigenlijk to goed is voor deze wereld.
Terwijl de femme fatale vaak geassocieerd wordt met voorstellingen
uit het dierenrijk (vgl. Sacher-Masochs Venus im Pelz en Wedekinds
proloog bij Lulu: Lulu is het "wilde dier"), wordt het femme fragile-
beeld meestal verrijkt met associaties uit het plantenrijk (Afbeelding
11: Richard Roland Holst: Helga's intrede, litho, 1894). Dan verschijnt
de femme fragile als bloem, als het breekbare, stilstaande wezen, dat
de tuin of het interieur van de actieve bourgeois verrijkt. De schone
en stille femme fragile kan begrepen worden als de tegenpool van een
luidruchtige, lelijke, geindustrialiseerde wereld voor hyperdynamische
mannen. Het alledaagse leven zelf is onbezield: de man haalt de
bezieldheid terug in de vrouw.
Zo kan men de femme fragile duiden als een mythisch contrast, door
mannen opgeworpen tegen een stedelijke leefwereld, die ze niet kun-
nen liefhebben maar wel zelf hebben geschapen. Het contrast heeft
niet alleen een ruimtelijke dimensie - de reeds genoemde marginale
verblijfplaatsen van de femme fragile (waaraan men ook nog het
water, de stille vijver, kan toevoegen) - maar ook een historische
dimensie: de femme fragile is soms de laatste in een uitstervende
familie of sociale groep. Zij representeert "la fragilite de la fin d'une
race" (Thomalla 1972:33).

Samenvattend kan men zeggen dat de vreemde vrouw zowel in haar
gedaante als femme fatale als in die van de femme fragile een tegen-
pool vormt tegen de routine van het normale bestaan. De vreemde
vrouw heeft 'liminale' trekken, zij representeert een grens. Doordat zij
het vertrouwde aanvalt of tenminste in een kritisch licht laat verschij-
nen, krijgt de vreemde vrouw verontrustende, soms zelfs 'unheimliche'
trekken. In zekere zin is in deze twee vrouwbeelden het principe van
de dood opgenomen. Dit gebeurt echter op verschillende manieren.
Terwijl de femme fatale de kracht heeft om de dood to brengen (maar
verrassend vaak ook zelf de dood vindt), leeft de femme fragile zelf
naar de dood toe, zonder de man onmiddellijk met de dood to bedrei-
gen (Afbeelding 12: Louise Danse, De lelies van Monteraine, z.j.).
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Het liminale principe bepaalt in veel literaire teksten de handeling
rond femme fatale en femme fragile. De femme fatale doet in bijna
alle literaire teksten haar intrede als een verstard beeld: bij haar eerste
optreden heeft zij vaak de trekken van een versteende priesteres. Zij
wordt gevaarlijk op het moment dat ze tot leven komt en haar verstar-
de bestaan verlaat. Dit proces kan begrepen worden als de omkering
van de blik. Zolang de man de vrouw aankijkt, blijft zij bevroren, stil,
veilig en op afstand. Zodra zij echter terugkijkt, wordt de vrouw
levendig en komt er een rolwisseling op gang. De dominantie van de
femme fatale begint er dus mee dat de vrouw zich meester maakt van
het mannelijke privilege: de blik.
Ook in het geval van de femme fragile is de grensovergang essentieel
voor de literaire beeldvorming. De beweging leidt hier echter uit het
leven naar de dood - of tenminste naar een andere, meer spirituele
vorm van bestaan. Men zou zowel de femme fatale als de femme fragi-
le een 'drempelwezen' kunnen noemen.
In beide vrouwfiguren ligt voor de man een gevaar. De femme fatale
deelt de man in tweeen, neem hem als het ware de instrumenten van
zijn heerschappij, de rede en de geest, of en laat hem in het zinnelijke
opgaan. Zich in to laten met de femme fatale betekent zich aan 'het
commando van het vlees' to onderwerpen. De femme fragile daaren-
tegen deelt de man op een andere manier op. Als gids naar de spiritua-
liteit laat de femme fragile de man juist zijn lichaam vergeten. Dit
laatste zou de reden kunnen zijn waarom de femme fragile in de
geschiedenis van de kunst en literatuur later toonaangevender wordt
dan de femme fatale. De femme fragile past beter bij de nieuwe spiri-
tualiteit, die rond 1900 haar intrede doet. Uit het verval lijkt in de
femme fragile het vernieuwde bestaan voort to komen.
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Ornament als motief: cancan, kunst en cultuur
J. Becker

Vele mensen, die bij de eeuwwende van 1900 hebben teruggekeken,
zullen niet ontevreden zijn geweest. De afgelopen eeuw was heel wat
minder hooggestemd begonnen, dan ze eindigde. In 1800 zuchtte Europa
onder het Franse juk, de meeste landen - Frankrijk even uitgezonderd,
dat pas een paar jaar later bij de misere betrokken zou worden, die het
zelf veroorzaakt had - ging het politiek en economisch niet goed, en als
de kunsten bloeiden (zoals dat met name voor Duitsland gold), was dat
niet iets wat tijdgenoten onmiddellijk waarnamen. In 1899 had men het
behoorlijk ver gebracht: het ideaal van een eigen natie was voor de
meeste Europese landen verwezenlijkt. Zelfs Frankrijk was de nederlaag
in de oorlog met Duitsland to boven gekomen en kon op de wereldten-
toonstellingen van 1889 en 1900 als centrum van een wereldrijk schit-
teren. Niet alleen in de politiek heerste het gevoel van vooruitgang, maar
ook in economie en handel, wetenschap - ik noem even met nadruk de
medische wetenschap - kunst en cultuur. Stoomkracht en elektriciteit
hadden communicatienetten over het hele continent gelegd en waren
- samen met de levendige impuls van grondstoffen vanuit de kolonien -
de krachten, die een stormachtige vooruitgang van techniek, industrie
en handel bewerkstelligden. Uitvindingen en ontdekkingen schenen de
wereld nu helemaal aan de mens to onderwerpen, waarmee zo goed als
alle problemen oplosbaar zouden worden.

Of het de bloei van Nederland onder een jonge koningin betrof (die in
1898 was ingehuldigd en een jaar later een internationale vredesconfe-
rentie belegde), of men een groot herstel van het katholicisme in de
volgende, twintigste, eeuw verwachtte (zoals Alberdingk Thijm na het
herstel van de bisschoppelijke hibrarchie in Nederland aannam), of dat
men met de aanstaande invoering van de achturige werkdag het aardse
paradijs bijna verwerkelijkt zag. Overal geloofde men aan maatschappe-
lijke en individuele vooruitgang, aan een soort elektrische kracht die het
oude zou overwinnen en het nieuwe zou doen zegevieren, een machtige
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lentewind die de mensen nieuw leven inblies en alles in geweldige be-
weging en bewogenheid zou beheersen. (Lenin vatte dat wat later in de
formule dat communisme 'elektrische stroom en socialisme' zou zijn.)')

Bewogenheid - innerlijke kracht -, en beweging - de uiterlijke manifes-
tatie van de innerlijke beweging -, schijnen omstreeks 1900 nadrukke-
lijker en, zoals het ons een eeuw later lijkt, naiever to zijn gevierd dan
ooit eerder. De beelden van beweging die toen geformuleerd werden, zijn
voor ons nog steeds bepalend voor de kunst, die zichzelf 'nieuw' noemt,
df nadrukkelijk naar de komende eeuw, of naar haar eigen jeugd ver-
wijst.Z)

Zelfs waar wij ons dat niet realiseren, gebruiken wij nog steeds
beeldformules, die rond de eeuwwisseling geformuleerd zijn. Zo heeft
de wereldberoemde still van Marilyn Monroe uit The seven year's itch
(1956), die in de jaren zeventig een soort icoon van de heilsverwachting
van jongeren en al wat oudere jongeren werd, een direct voorbeeld in de
kort na de eeuwwisseling gedraaide film It happened on 23rd Street
(afbeelding 1). De straatscene, de opwaaiende rok - al waait hij minder
hoog op en onthult hij minder - en ook de mannelijke toeschouwer zijn
vergelijkbaar, net als de bron van dit plezierige ongeluk: een gat in de
grond, waaruit een sterke tocht omhoogstijgt (de New Yorkse under-
ground was toen nog in aanbouw). Zo'n oorzaak schijnt direct op de
technische vooruitgang to wijzen; belangrijker is de bewogenheid, die als
het ware de tijd bezielt3)

Dat wordt duidelijk in een lithografie, die een decennium eerder was
ontstaan, Toulouse Lautrecs eerste commerciele grafiek Moulin Rouge,
la Goulue (afbeelding 2). Tussen een achtergrond van toeschouwers in
silhouet en de repoussoirfiguur van haar danspartner Valentin le Desosse,
danst de beroemde Goulue de geliefde cancan. Niet de wind beweegt haar
rokken, maar haar eigen beweging, een uitdrukking van levenslust, van
kracht en vitaliteit. Ook hier drukt beweging bewogenheid uit, een nieuw
levensgevoel, dat als bevrijdende natuurlijkheid geprezen, maar ook als
ongepaste vrijpostigheid verworpen kon worden.

Zo bezien, worden deze in die ti jd veelvuldig afgebeelde vrouwen met
wapperende rokken tot allegorieen, zichtbare verpersoonlijkingen van
abstracte ideeen. Zij hebben daarin een illustere voorgangster: de reus-
achtige, half ontblote vrouw, die 1831 op Delacroix' schilderij het volk
aanvoert, dat op de barricades tegen Charles X staat (afbeelding 3).
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Tijdgenoten waren verwonderd over zo'n vrijpostige en ongebreidelde
volksvrouw, grof en uitdagend. Zo tomeloos zijzelf is, zo ongetemperd
zijn haar vlag, haar haar en haar jurk. Opvallend is, dat die - terwijl de
kruitdamp zwaar op de straten blijft hangen - niet alleen heftig, maar
ook in tegengestelde richtingen waaien. De zo realistisch aandoende scene
ontpopt zich daarmee als allegorie, de onstuimige volksvrouw als de
Vrijheid. Deze voorstelling tussen abstractie en verisme laat zich gecon-
centreerd aan de vlag demonstreren: zij verbeeldt (symboliseert) vanouds
vastgelegde abstracte betekenissen (in wapens en kleuren), maar kan
hevig waaierend de vitale kracht van deze abstracta ook 'werkelijk'
uitdrukken. Variaties op dit motief demonstreren duidelijk zijn kracht.
Al in de Middeleeuwen kende men juist bij dit motief de dwingende
kracht van zo'n decoratief moment: in allerlei voorstellingen van de
opstanding van Christus uit het graf waait, ondanks de stilte van de
nacht, het overwinningsvaandel van Christus heftig en soms ook weer een
andere kant op dan zijn lendedoek.°)

Ook in een ander'Leitmotif' an de kunst van de eeuwwisseling laat zich
deze hoop op vooruitgang uitdrukken en dit snort van variaties op
bewegingsmotieven en hun symboliserend gebruik aflezen, namelijk het
fietsen. (Met 'symboliserend gebruik' bedoel ik de hiervoor aangeduide
verschillende lagen van werkelijkheid in de uitbeelding.) Na de uit-
vinding van de rubberband door Dunlop in 1889 was het fietsen tot een
wijdverbreide volkssport geworden, waarmee men, op een natuurlijke
manier en (relatief) betaalbaar, ongekende snelheden kon bereiken. Op
de meeste afbeeldingen zijn het merkwaardig genoeg vrouwen, die op de
fiets zitten. Bi j nader inzien zijn ook zi j nog steeds allegorieen van
snelheid en vooruitgang (afbeelding 4), waarbij zowel de gekozen
beeldvorm (van pure allegorie tot een schijnbare genrescene), als de
inhoudelijke lading nogal verschillen: van het letterlijk vooruitkomen en
de lust van de snelheid, tot pure lust, of vooruitgang in politieke zin.5)

Dit laatste: beweging als politieke vooruitgang omschrijft een motief-
groep, die tot in de jongste tijd bekend is: de beeldspraak van het
socialisme. Met Delacroix' Vrijheid als verre grootmoeder verschijnen
hier moderne helden en hedendaagse godinnen, wier realistische pre-
tenties vaak in een wat gedwongen contrast tot de duidelijk symbolische
beeldvormen staan (afbeelding 5). Ornamentale vormen overwoekeren
- zo schijnt het ons - de eigenlijke inhoud van deze toch uitermate argu-
mentatieve voorstellingen. Ik denk, dat het precies andersom bekeken
moet worden: het ornament is motief, de bijkomstige 'versieringen'
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dragen de voornaamste betekenis. Om het aan de hand van het al
genoemde voorbeeld to verduidelijken: niet meer de heraldische betekenis
van een vlag is belangrijk, maar het feit, dat ze wappert.

De ontwerper Henry van de Velde omschrijft deze nieuwe `vrai sens de
beaute':6)

Nous estimons que 1'abstention d`elements decoratifs est possible et
probable.
Elle preparera 1'eveil de la sensation qui pergoit dans un edifice, un
interieur, un objet, une fleur et un corps humain un ornement souve-
rain, realise par ces yeux divers des proportions et des volumes,
qu'anime un rythme qui entrain et transporte a la fagon d'une phrase
musicale ou d'un vers.

Ook een blik in de literatuur kan ons zon omslag van bijkomstige de-
coratie tot centraal motief duidelijk maken. Eerst een vrijwel vergeten
gedicht van de weinig bekende Alfred Walter Heymel Auf eine
Serpentinentanzerin:7)

Muse tanzt im Kreis herum,
Da13 die Wangen gluhen.
Tanzt die dummen Sorgen um,
DO sie heulend fliehen.

Schleierkleid and goldne Schuh,
Seidenwellen flielen.
Farbenstrudel immerzu,
Grellstes Lichtergielen.

Tanzerin mit schlankem Leib -
Bruste zum Entziicken -
Komm, and laf als nacktes Weib
Fest dich an mich drucken.

Tanzen wir im Kreis herum,
Daf3 die Wangen gliihen.
Tanzen alle Sorgen um,
Daf sie heulend fliehen.

Een ongeveer gelijktijdig ontstaan gedicht van Pol de Mont beschrijft
eveneens een danseres:88
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Met een zweem van de slang
in haar houding en gang,
met een veren en bieden en goven
van 't gesmijdige lijf,
stond daar 't heerlijk jong wijf,
als een hymne aan al 't schoon van het leven.

Van hals tot voet
golfde, rood gelijk bloed,
in een wiegling van duizend plooien,
breed om heupen en dij,
haar mantel van zij
een machtig en bloemig vermooien.

Onder haar schouder hing,
als een breed-gouden zwing,
't blonde haar, en bij 't liefelijk dansen
waaide 't neer en omhoog,
As een scheemrende boog,
die van duizend lichtstofjes zou glanzen.

Nu stoeide en gleed
zij met schreden, heel breed,
Tangs 4e planken, met gracielijk wiegen.
Bij snarengeluid
sloeg zij de armen uit -
Kerub, ree om ten hemel to vliegen.

Zwenkend dan weer,
liet zij op en neer
als een zee hare mantel golven;
en deinende scheen
zij een Toversireen,
half in bloedrode baren bedolven.

Wippend om en om,
leek ze een grote blom

- lelie, rood als vuurrode koralen! ...
Dan vielen weer traag
de plooien omlaag
als een ruisende regen van stralen ...
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De titel van dit Vlaamse gedicht noemt waarschijnlijk ook het model
voor Heymel: 'La Loie Fuller'. In de opzienbarende dansoptredens van
Lole Fuller die vele kunstenaars geinspireerd hebben (waaronder
Toulouse Lautrec (afbeelding 6), Manuel Morazi, Kolo Moser en vele
anderen) vonden de tijdgenoten de expressieve gestalte voor de uit-
drukking van de energetische beweging, die hun vitale, maar niet erg
precieze gevoelens nu eens exact weerspiegelde. De dichters hebben
daarmee wat meer moeite: van de geciteerde gevallen - ondanks alle
associaties en onzuivere versvoeten nag redelijk stabiel in hun
rijmvorm - tot Wagners 'Walle, walle Welle'-lyriek en de formeel
aanzienlijk stabielere gedichten van Stefan George. Zoals in de gedich-
ten klanken en vage beelden de eigenlijke mededelingen overwoekeren
of vervangen, zo overwoekert in de beeldwerken het ornament het
motief, beide worden uitwisselbaar, vrouwen worden bloemen en bloe-
men reien zich tot puur ornamentale vormen: een doorgaande beweging
bezielt de wereld van anorganische vorm tot levend organisme en
uiteindelijk de uitdrukking van de geest.')

De toekomst, die men tegemoet golft is jong, bewogen en vrolijk, zoals
een titelpagina van het Miinchense tijdschrift Die Jugend (waaraan de
beweging haar naam dankt) programmatisch duidelijk maakt (afbeel-
ding 7): het nude is afgedaan, kleurloos, formalistisch, het nieuwe danst
er vrolijk op los. Dit soort generatietegenstelling hoort traditioneel bij de
iconografie van Saturnus, de god van de tijd; opvallend is hier, dat juist
vrouwen vooruitgang en toekomst verbeelden.

De nieuwe tijd is vaak rood, op zijn minst rose getint (wat in de hoop-
volle kleuring van de opgaande zon passend wordt uitgedrukt). De
vormentaal van de socialistische affiches vindt haar pendant in de
socialistische strijdliederen, die in de meiliederen uiteindelijk uit
heidense lente-, en christelijke paasvoorstellingen afkomstig zijn. Het
voorbeeld hiervoor levert de utopische socialist en dichter Herman
Gorter. Zijn versepos Mei, dat in 1889 in het tijdschrift met de program-
matische naam De Nieuwe Gids verscheen, is het poetische manifest van
de vernieuwing. Duidelijker en vooral veel korter formuleert hij zijn
formele en politieke idealen in een ander gedicht:10)

De arbeidersklasse danst een grote reidans
aan de oceaan der wereld, zoals kindren
die men's avonds op strandmuur bij de zee,
bij het geel der lantarens en het licht
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der zon, ziet huppelen op muziek. Hun lichte
dune gestaltetjes dragen al dansend
hoop en gedachten gaand op de oceaan,
gaand in de hemel, gaand diep in de aarde -
zo danst de arbeidersklasse aan de zee.
Hoop en verwachting stroomt hun van de zee,
hoop en verwachting straalt van uit de lucht,
hoop en verachting rijst van uit de acrd.
Hoe klinkt nu alles helder, 't aard-metaal
klinkt, en de lucht is sonoor, 't handgeklap
van mannen en vrouwen volgt op breede zwaai
van armen door de zachte helle lucht,
Jongens en meisjes stuiven om ons heen.
Deze zullen 't beleven dat de lichte
lichamen der mensen overal dansen
in vrijheid.
De arbeidersklasse danst een grote reidans
aan de oceaan.

De opkomst van de arbeidersklasse is natuurlijk nauw verbonden met de
in het begin heel kort geschetste algemene ontwikkelingen van de
negentiende eeuw, evenals men zowel voor de produktie als de afzet-
mogelijkheden van de nieuwe rijwielen technisch-economische factoren
kan noemen. Ook een ander modern verkeersmiddel doet een specifiek
beroep op de artistieke uitdrukking van de stemming van bewogenheid:
Charles Sykes ontwierp in 1911 de koelermascotte voor de Rolls Royce,
The Spirit of Ecstasy' naar het voorbeeld van de dansende Fuller - en
tegelijk naar dat van Griekse overwinningsgodinnen zoals de Nike van
Samothrake. De titel van dit reclame-embleem illustreert nog eens het
verband tussen beweging van de autobiel en bewogenheid."

Zelfs tussen de dansbewegingen van Loie Fuller en de nieuwe technische
verworvenheden bestaat een nauw verband. Zij reisde met een enorme
staf rond, die vooral de ingewikkelde elektrische belichting van haar
optredens moest verzorgen: de feerie was gewoon door stroom en gloei-
lamp mogelijk geworden. Voor de exacte waarneming, de decoratieve
omzetting en bevriezing van de doorlopende beweging is een andere
uitvinding zeker mede verantwoordelijk, de fotografie, waarmee
Muybridge juist bewegingen fragmenteerde en daarmee in hun kleinste
onderdelen waarneembaar en analyseerbaar maakte. Vergelijkbare
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fotografieen werden overigens gebruikt om door een fragmenteren van
bewegingen tayloristische arbeids- en beloningsnormen to ontwikkelen.

Deze verbanden tussen kunst en techniek zijn voorbeelden van het idee
van de grote eenheid in de ontwikkeling van de mensheid, die men niet
alleen duidelijk voor ogen zag, maar waarvoor men ook wetenschappe-
lijke bewijzen meende to hebben. De grote aanzet daarvoor was natuur-
lijk door Darwin gegeven, die met zijn On the origin of species ...
(London 1859) de mens in de ontwikkelingsketen van het dierenrijk had
geplaatst. Dat had de gemoederen onvoorstelbaar in beweging gebracht,
ook buiten de biologie. Zo werd zijn ontdekking als sociaal-darwinisme
in een kapitalistische maatschappijtheorie ingepast, en diende in de
filosofie ertoe natuur- en mensenleven volgens een omvattende causa-
liteit to verklaren. Een aspect van zijn ontdekking heeft Darwin als de
Expression of emotions in men and animals (London 1872) apart behan-
deld: de uitdrukking van gemoedsbewegingen die op oeroude functionele
bewegingen teruggaan (zoals vroeger een vechtend beest zijn ogen door
het plooien van zijn voorhoofd beschermde, zo plooit de mens nog steeds
het voorhoofd, wanneer hij met een probleem zit).")

In een biologisch-antropologische stelling als die dat de ontogenesis de
filogenesis herhaalt, lieten darwinistische gedachten zich zelfs tot univer-
sele wetmatigheden uitvergroten. Dat deed met name de zooloog Ernst
Haeckel, die Darwins ideeen met elementen uit Nietzsches filosofie
verbond. Consequent ontwikkelde hij een materialistisch monisme waarin
hij de eenheid van de hele wereld op grond van biologische mechanismen
trachtte to bewijzen. Godsdienst, kunst en cultuur zijn vormen van
natuur in een hogere ontwikkeling. Zij getuigen van de vooruitgang, die
tot een redelijke vrijheid van mens en mensheid zal leiden:

Die Geschichte der menschlichen Kultur and Staatenentwicklung ist eine
direkte Fortsetzung der Stammesgeschichte der Wirbeltiere ...

De zintuigen spelen daarbij een bijzondere rot, omdat zij tussen buiten
en binnen waarnemen en denken verbinden. Juist in de kunst kan dat
overtuigend gedemonstreerd worden. In zijn Kunstformen der Natur
demonstreert Haeckel, hoe natuurlijke vormen de grondslag voor orna-
menten vormen, natuur en geest dus in elkaar overlopen (afbeelding 8).
Naast het ontraadselen van de Weltratsel (zoals Haeckels hoofdwerk heet),
zijn het dit soort aanschouwelijke bewijzen, die enorme invloed uit-
oefenen, ook op de beeldende kunst. Niet alleen veel 'nieuwe' kunste-
naars beriepen zich op Haeckel als een wetenschappelijke grondslag.
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8. Afbeelding van o..m. stervissen uit E. Haeckel, Kunstformen der Natur,
Leipzig etc. 1899.
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Kandinsky deed bijvoorbeeld in zijn artistieke ontwikkeling van
decoratieve Jugendstil naar abstractie weer een beroep op organische
voorbeelden (die natuurlijk heel anders zijn dan die van Haeckel, die een
zekere classicistische voorkeur verraden). En ook de fotografieen van
Blossfeld in de jaren twintig zijn in feite illustraties bij Haeckel.13)

Het Principe dat het oudste in het nieuwste aanwezig is, dat het kleinste
het grootste impliceert, verbindt natuur- en geesteswetenschappen op een
nieuwe manier en geeft zowel aan de wetenschappen als aan de kunsten
een geweldige impuls. De juist door de techniek oneindig verfijnde
waarneming van het kleine laat conclusies over het grootste, het verleden
of onzichtbare principes toe. Van zo'n eenheidsbesef maakt de medische
wetenschap voor het herkennen van ziektesymptomen gebruik, net als de
criminologie voor het aanwijzen van kenmerken van de misdadiger, de
kunstgeschiedenis voor het bepalen van authentieke meesters, of de
moderne psychologie, die ook in kunstwerken symptomen van geestes-
ziektes kan herkennen. Ik volsta ermee aan het werk van J.M. Charcot en
Paul Richer to herinneren. Het duidelijkste wordt dit in het werk van
Charcots leerling Sigmund Freud, die juist onbelangrijke, terloopse en
niet door de wil gerichte menselijke gedragingen met onzichtbare
toestanden van de psyche of oorzaken in een ver verleden verbindt. Als
een Sherlock Holmes van de ziel zoekt hij in menselijke gedragingen
sporen die voeren naar de dader, de motieven, van het menselijk
handelen. De psycholoog is - om een andere negentiende-eeuwse
wetenschap aan to halen - de archeoloog van de menselijke ziel.14>

Deze vergelijkingen met detective of archeoloog, de historische onder-
zoeker die licht in de duisternis van het verleden brengt en onze eigen
voorgeschiedenis kan verklaren, gaan ook op voor een andere onderzoe-
ker, die een nieuwe tak van wetenschap introduceerde: Aby Warburg,
de 'uitvinder' van de iconologie. Iconologie betekent letterlijk beeld-
wetenschap; beeldenleer zou inderdaad een bruikbare omschrijving zijn.
Aan de hand van beeldmateriaal - uit de beeldende kunst, de archeolo-
gie, de reclame, de literatuur, uit postzegels en theologische traktaten -
aan de hand dus van het meest uiteenlopende beeldmateriaal, speurde
Warburg naar de morfologische overeenkomsten van motieven, en naar
de gesteldheden, de ziel van de mensen die dergelijke beelden gebruik-
ten. In zijn dissertatie uit 1893 onderzocht hij het gebruik van antieke
gewaadmotieven in twee schilderijen uit de Italiaanse Renaissance:
Botticellis Lente (Primavera) en de Geboorte van Venus (afbeelding 9).
Het interesseerde hem minder, dat bier inderdaad antieke mythologieen
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9. S. Botticelli, Geboorte van Venus, Uffizi Florence.
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en een klassieke plooival waren toegepast. Hem ging het erom, dat dit
motief van de waaiende beweging een indicatie is voor een vernieuwing
van de antieke beelden en hun betekenis. De beweging - nog aannemelijk
door het waaien van de wind gemotiveerd - is veroorzaakt door de inner-
lijke bewogenheid van een nieuwe kunst, die de oude mythologieen ge-
bruikt (afbeelding 10). Warburg gebruikt de kunst op haar beurt weer om
de mensen erachter to begrijpen. Zij blijken in deze schilderijen in staat
de vroeger zo bedreigende natuurkrachten to beheersen, hun angsten in
mythologische beelden to bezweren. Het beeld - zoals duidelijk zal zijn
niet zozeer een kunstwerk, maar de aan- schouwelijke formulering van
een geestesgesteldheid - het beeld aan zijn oorsprong, staat tussen de
'woordeloze' bedreiging en het vanzelfsprekend geworden cliche. Het
bannen van de bedreiging in een beeld betekent een stag op de weg naar
de uiteindelijke bevrijding van de mensheid.5)

Niet toevallig beantwoordt Warburgs taalgebruik hier en elders nauw aan
dat van Freud. Hij verstaat zijn soort kunstwetenschap als een historische
psychologie, niet van het individu, maar van het hele mensdom. En het
lijkt me ook niet toevallig dat hij - in het 'geestelijk klimaat' van de
Jugendstil - oog heeft voor het motief van de bewogen lijn, die net als
vierhonderd jaar eerder een nieuwe lente en een nieuw geluid aankon-
digt. Tot in de beeldmotieven is dat aan to tonen: boven Freuds beroemde
divan in de Berggasse hing het gipsafgietsel van een antiek relief, dat
juist dit 'ausserlich bewegte Beiwerk' laat zien16) waarnaar Warburg in de
kunst van de Renaissance speurde.

Deze golvende lijn verkondigt ook hoop, die in het culturele zelfbesef
van de Renaissance (het idee van een gouden tijdperk) of in het geloof
van het vooruitgangsdenken van de negentiende eeuw to vinden is. Voor-
uitgang is voor Warburg overwinning van angsten. Bij de voorstelling van
vrouwen, zeker als ze zo lichaams- en zelfbewust hun rokken laten op-
waaien, liggen deze angsten voor de hand. Het artistiek verwoorden van
de sexuele bedreiging is een daad van 'Bewaltigung', misschien ook
slechts een sublimatie. De moderniteit van de vrouw werd niet alleen in
de koddige fietsaffiches met zonde in verband gebracht, de naaktheid
van de vrouw moet de culturele herinnering aan Eva en de oorsprong van
alle zonde oproepen. Victoriaanse zedigheid zou het wegdrukken van dit
soort associaties en gevoelens vereisen, zoals het in William Holman
Hunts Awakening conscience (Coll. Sir Colin and Lady Anderson,
London, 1854) overduidelijk wordt voorgesteld. De culturele vooruitgang,
de bevrijding van het mensdom uit zich in vrijere vormen - bij voor-
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10. Th. van Rijsselberghe, Augustus. Titelvignet voor een almanak, Brussel,
1895.
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beeld ook de moderne reformkledij - maar bewaart de bedreiging. De
slang die Eva verleid heeft, de zonde die machteloos onder de voeten
van Maria kronkelt, blijft in de zwaaiende rokzomen van de uitdagende
danseressen, evenals in een moderne beeldformulering bewaard, waarin
schoonheid, zonde en bekoring in 'afkortingen' aanwezig blijven. Het is
weer Toulouse Lautrec, die in een late affiche voor Jane Avril dit slan-
genmotief realistisch als decoratief modieuze versiering afbeeldt (af-
beelding 11), maar tegelijkertijd in de kleine remarque linksonder de
slang weliswaar schijnbaar decoratief toevallig, maar toch in het geheel
van de compositie nadrukkelijk herhaalt - schrikt de danseres hiervoor
terug? Het motief van fascinatie en bezwering, dat hier in decoratief
bijwerk verstopt zit, werd in een van de reformatorische strijdschriften,
die Warburg eveneens bestudeerd heeft, als symbolisch hoofdmotief
openlijk voorgesteld: de slang als gestalte, waarin de duivel de mens
belaagt (afbeelding 12).173

Cancan en de kunstgeschiedenis, fiets en vooruitgang: de uiteenliggende
begrippen zijn hier associatief verbonden - toch wordt juist daardoor de
zin ervan blootgelegd. Zo'n integrate aanpak, waarin de kunsthistoricus
- Warburg sprak liever van cultuurhistoricus - de archeoloog van de
menselijke ziel wordt, is een methode die verworvenheden van de vorige
eeuw als efficient werktuig aan ons heeft doorgegeven. Dat het ornament
motief kan worden, dat het nietigste - misschien juist dat - de diepste
roerselen en motieven van de individuele mens en het mensdom kan uit-
drukken, lijkt nu een parafrase van Warburgs motto "der liebe Gott steckt
im Detail". Het merkwaardige feit, dat Warburg zelf geen enkele opmer-
king over dit nauwe verband tussen zijn vondsten en de beelden maakt,
die toch tenminste een deel van zijn visuele wereld moeten hebben
gevormd, wijst misschien op bedreiging en eigen vrees, die hij alleen
maar op een historische afstand kan bannen.

F. von Recznicek, Ornamentlijst
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Noten
Deze tekst van de tijdens het Studium Generale in Utrecht en bij de Stichting
Amazone in Amsterdam gehouden voordracht, die hier praktisch ongewijzigd
wordt afgedrukt, maakt deel uit van een boek over Marilyn Monroe's rok en de
oorsprong van de iconologie. Dat zal meer uitvoerige annotaties en meer illustra-
ties bevatten.

1. Vgl. voor Nederland: Ritter, P.H. (red.) 1898. Een halve eeuw 1848-1898:
Nederland onder de regering van Koning Willem den derde en het regentschap
van Koningin Emma. 2 din, Amsterdam. Het tweede deel bevat (op p. 444)
- ondanks wat sombere bespiegelingen over mogelijke rassen- of klassen-
strijd - een in haar beeldspraak karakteristieke apotheose van de 'gratie en
jongheid' van de nieuwe vorstin: "Van de toecomst zij Wilhelmina's stralende
jonkheid de blijde profetie! Kenne Nederland zichzelf, binde Nederland zich-
zelf, verheffe Nederland zichzelf! Zoeke vorstin en volk de schittering der
toecomst in eigen kracht - maar vernieuwe voortdurend iedereen... de eigen
kracht aan de bron van kracht, die zich ... vinden laat in de eenzaamheid".

2. Zo in de stijlaanduidingen 'Nieuwe Kunst' en 'art nouveau' en de tijdschrif-
ten Van nu en straks, XXe siecle en Jugend.

3. Vgl. voor de film nit 1901: Mayne, J. 1986. 'Uncovering the female body.
In Before Hollywood: Turn-of-the-century film from American archives. New
York. p. 63-67; vooral ook de korte aantekening op p. 110.

4. Voor Delacroix' schilderij (Parijs, Louvre) vgl. vooral Hadjinikolaou, N.
juni 1979. 'Le Liberte guidant le Peuple de Delacroix devant son premier
public'. In Actes de la recherche en sciences sociales. p. 3-26 en p. 28;
Toussaint, H. 1982. La Liberte guidant le peuple de Delacroix. Paris (Cat.
Louvre). Voor afbeeldingen van de opstanding Wolfgang Braunfels 1951. Die
Auferstehung. Diisseldorf, vooral no. 26 (Altdorfers schilderij van 1518 in het
Kunsthistorische Museum in Wenen).

5. Een mooie keuze aan fietsaffiches in Affiches `Belle Epoque: keuze uit de
verzamelingen van het Museum Vleeshuis. Antwerpen 1979. Een karikatuur
in de Lustige Echo (Nr. 23,6 van 6.6.1897) verbindt het eigentijdse fietsen
met middeleeuwse misogynie: onder de titel `Abstammung' - zeker een
verwijzing naar Darwin - verandert een heks die op een bezem rijdt in een
fietsster met korte rokken; vgl. Stelzl, U. 1983. Hexenwelt: He rendarstellungen
um 1900. Berlin. p. 47 en daar ook (o.m. op p. 69) het verband van de
heksenbezem met een slang en associaties met sexuele extase.

6. Velde, H. van de 1929. Le nouveau: son apport a 1'ar hitecture et aux indus-
tries d'art. Bruxelles; reprint in id. 1979. Deblament d'ar4 suivi de La triple
offense... Bruxelles. p. 93.
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1

7. Deutsche Chansons. Berlin 1901. p. 114; met een aantal vergelijkbare werken
opgenomen in Jost Hermand (ed.) 1964. Lyrik des Jugendstils: eine
Anthologie. Stuttgart. p. 6.

8. Uit Pol de Mont, Verzen van Noord- en Zuidnederlandssche dichters, 1875-
1918. Zwolle, 1918; geciteerd naar Gerrit Komrij, De Nederlandse poezie van
de l9de en 20ste eeuw in 1000 en enige gedichten, Amsterdam 1979. p. 320.

9. Vgl. voor Fuller, L. 1986. Absolut modem sein: Zwischen Fahrrad and
Fliefband Culture technique in Frankreich 1889-1937. Berlin (Cat. Staatliche
Kunsthalle). p. 179-89. Renate Flagmeier. Die Sichtbamtachung des
Unsichtbaren.

10. Goiter, H. 1966. Verzamelde lyriek. Amsterdam. p. 369. Het volgende gedicht
begint met 'Het socialisme is een eikeltje'; vgl. hierbij Woestijne, K van de
1967. 'Ik ben de hazel-noot'. In Verzamelde gedichten. Brussel etc. (3).
p. 451.

11. Vgl. E. Panofsky, The ideological antecendents of the Rolls-Royce radiator',
Proceedings of the American Philosophical Society 107 (1963), p. 273-88.

12 'Wetenschappelijke bewijzen' in tegenstelling tot oudere, mythologisch
gerechtvaardigde ideeen van de eenheid van de schepping, die bij voorbeeld
in de fysionomie ook al een artistieke uitdrukking hadden gevonden. Voor
de invloed in Nederland vgl. Rooy, P. de 1987. Darwin en de strijd langs vaste
lijnen. Nijmegen [Inaugurate rede UvA].

13. Het citaat uit Haeckel, E. 1917. Ewigkeit: Weltkriegsgedanken fiber Leben
and Tool, Religion and Entwicklungslehre. Berlin. p. 93. De twee genoemde
hoofdwerken zijn beide in 1899 voor het eerst verschenen: Kunstformen der
Natur... in Leipzig en Wenen. Die Weltrdthsel: Gemeinverstandliche Studien
fiber monistische Philosophie in Bonn. Vgl. samenvattend Klockerbeck, C.
1986. Emst Haeckels 'Kunstformen der Natur and ihrEinflu,8 auf die deutsche
bildende Kunst der Jahrhundertwende: Studie zum Verhaltnis von Kunst and
Naturwissenschaften im Wilhelminischen Zeitalter. Frankfurt/M. (Europaische
Hochschulschriften, Reihe 20: Philosophie 194). Kandinsky 1973. Punkt and
Linie zur Flache: Beitrag zurAnalyse der malerischen Elemente. Einfuhrung
Max Bill, Bern-Bumpliz (7), waarin de kunstenaar herhaaldelijk op dans-
bewegingen ingaat.

14. Charcot, J.M. et P. Richer 1887. Les demoniaques Bans Part. Paris; vgi. hier-
voor Silverman, D.L. 1989. Art Nouveau in Fin-de-Siecle France: politics,
psychology and style. Maarssen etc.; en algemener: Ginzburg, C. 1986.
Omweg als methode: essays over verborgen geschiedenis, knst en maat-
schappelijke herinnering. Nijmegen. Vooral p. 206-61 'Sporen: wortels van
een inficie-paradigma'.
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15. Warburg A. 1893. Sandro Botticellis 'Geburt der Venus' and 'Fiilhling': eine
Untersuchung uber die Vorstellung derAntike in der italienischen Friihrenais-
sance. Hamburg etc.; vgl. Gombrich, E.H. 1970. Aby Warburg. an intellectual
biography. London; vgl. in het (in de vorige noot genoemde) boek van
Ginzburg p. 67-149 'Van Aby Warburg tot Ernst Hans Gombrich: aanteke-
ningen bij een methodisch vraagstuk'.

16. Vgl. Berggasse 19: Freud's home and offices, Vienna 1938. The photographs
of Edmund Engelman with an introduction by Peter Gay. New York 1976,
plate 12.

17. Sebald Behams titelprent van het reformatorische pamflet van Johann
Freiherr zu Schwarzenbach, Beschwerung der alten teufelischen Schlangen
mit dem gottlichen Wort, Nurnberg (Hans Herrgot) 1525; afbeelding in
Herbert Zschelletschky, Die `drei gottlosen Maler' von Nivnberg ... Leipzig
1975, p. 280. Zie ook: Aby M. Warburg, Ausgewahlte Schriften and
Wiirdigungen, ed. Dieter Wuttke, Baden-Baden 1979, p. 199-303'Heidnisch-
antike Weissagung in Wort and Bild zu Luthers Zeiten' (1920) en idem,
Schlangenritual: ein Reisebericht, mit einem Nachwort von Ulrich Raulff,
Berlin 1988.
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Negentiendertien: verhinderde kentering
H. W. von der Dunk

Europa

Het jaar negentiendertien bezit een eigenaardige klank. Wie negentien-
dertien zegt denkt aan negentienveertien: jaar van de grote catastrofe en
een begrip zoals weinig andere jaartallen in de geschiedenis. Negentien-
dertien wordt zo retrospectief 'het laatste jaar'. Anders dan 1938 dat,
ofschoon formeel eveneens een laatste Europese vredesjaar, nooit in
dezelfde mate de afsluiting van een heel tijdperk kan worden genoemd.
Het hele interbellum werd gekenmerkt door een diepe onrust, zowel
internationaal als nationaal, en een bewustzijn dat oorlogsverschrik-
kingen terug kunnen keren. Het tijdperk voor 1914 echter is de geschie-
denis ingegaan als het zenit van de beschaafde burgerlijke samenleving;
van een burgerij, die in de loop van de vorige eeuw nog als een herken-
bare, zij het allerminst statische of homogene stand haar brede en solide
stempel had gedrukt op politiek en cultuur. Vooral het einde van dat
tijdperk, de jaren na 1890. of 1900, roept dankzij namen als 'belle
epoque', 'Wilhelminisch', 'Edwardiaans' een onverwisselbare sfeer op:
groeiende welvaart, fiere zelfverzekerdheid, orde, toekomstgeloof, daar-
bij een hang naar pompeusheid en zelfbewieroking evenals een dubbele
zedencodex op met name sexueel gebied, duidelijke sociale geledingen
en scheidslijnen in een hierarchische samenleving, maar dat geheel toch
achteraf ondergedompeld in de milde avondglans van een tot ondergang
gedoemde wereld, waarin het voor de middenklassen naast de boven-
lagen over het algemeen goed en veilig toeven was.')

Het was ook het tijdperk van een ongekende Europese macht- en cul-
tuurexpansie, van geloof in de zegeningen der techniek en in de on-
weerstaanbare opmars van de Europese beschaving. Het was een samen-

s Met toestemming van uitgeverij Meulenhoff, Amsterdam overge-
nomen uit de catalogus Nederland 1913. Een reconstructie van het
culturele leven (1988).
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leving die zinderde van energie, maar die zich bij al haar enorme dyna-
mische kracht tevens rechtlijnig voortbewoog in de diepe bedding van
onwrikbare vaste normen.

Zo ongeveer is de algemene impressie van die periode bij de generaties
nd de vierjarige apocalypse: natuurlijk is die impressie onvolledig, nog
afgezien van het nostalgische vernis dat zich voor velen erop zette. De
visie op een historisch tijdperk hangt altijd of van de afstand en de
gerichtheid van de beweeglijke camera waarmee wij het benaderen.
Daarbij opereren wij met twee variabelen. In de eerste plaats is er steeds
de onuitgesproken vergelijking met een andere tijd. Dikwijls met de
onze. Zonder zo'n vergelijking, hetzij met de periode ervoor, hetzij met
die erna, beschikken we niet over termen om de verschijnselen in 't
geheel to benoemen. Elke beschrijving gaat uit van zo'n vergelijking die
als verborgen of onuitgesproken maat dient. De hiervoor geschetste im-
pressie verraadt de ervaringen van de Eerste Wereldoorlog en de tijd
erna. In de tweede plaats hangt het er vanaf hoe dicht wij met onze
denkbeeldige camera op een periode inzoomen en in welke mate wij
details zichtbaar maken. Elk tijdperk vertoont verschillende gezichten
die, afhankelijk van het perspectief van de historicus, meer of minder
over elkaar heen schuiven, dan wel elkaar verdringen.

Daar komt in dit geval nog iets bij: een van de meest in het oog lopende
kenmerken van de periode voor 1914 was het nationalisme. De negen-
tiende eeuw zag de doorbraak van de nationale staat en de nationale
gedachte in die zin, dat de natie werd opgevat als de natuurgegeven
bodem waarin alles wortelde: politiek, wetenschap, kunsten, religies en
tradities. De scheidslijnen tussen de nationale culturen werden als diep
en elementair beschouwd. Naar het bovennationale vroeg men niet zo-
zeer. Dit impliceert dan ook dat we slechts op een zeker abstractieniveau
en in vrij algemene termen over dat tijdperk als een eenheid kunnen
spreken. Zodra we duidelijker en concreter worden, kunnen we de
nationale verschillen niet negeren en moeten we al spreken over Neder-
land, Duitsland, Frankrijk, enz. Men voelde zich niet primair Europeaan
- een voorstelling die pas na 1945 werkelijk opkomt - maar Nederlan-
der, Engelsman, Duitser, Italiaan. Slechts sporadisch, zoals bij de
Bokseropstand rond 1900 of bij andere conflicten met buiten-Europese
landen of ten overstaan van de koloniale volkeren, de 'inboorlingen' of
'inheemsen', wordt zoiets als een gemeenschappelijk Europees besef en
een missiegedachte, een collegialiteit der beschaafde naties zichtbaar.
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Wat niet wil zeggen dat er geen supranationale wisselwerkingen beston-
den of werden erkend. Ik kom daarop terug.

Waar echter ligt het Europese, bovennationale van de samenleving en
van de hele cultuur v66r 1947? Gemeenschappelijk, zij het alweer met
duidelijke verschillen qua intensiteit, tempo en omvang, waren de in-
dustriele revolutie en de overgang van een hoofdzakelijk nog agrarische
naar een verstedelijkte samenleving geweest, voorts het verdwijnen van
de oude standenmaatschappij en de groei naar constitutionele staatsvor-
men, waarin de middenklassen dankzij kiesrechtuitbreiding steeds meer
invloed verwierven. Gemeenschappelijk waren de opkomst van een
arbeidersproletariaat en van het denken in klassetegenstellingen op
grond van economische en functionalistische criteria. Gemeenschap-
pelijk waren liberalisme en vooruitgangsgeloof als een credo van de
hogere middenklassen, de toenemende secularisatie van de maatschappij
en, mede dankzij de nieuwe verkeersmiddelen, de sterkere penetratie
van de centrale staatsbureaucratie in de regionale en lokale lichamen en
domeinen. Gemeenschappelijk waren positivisme en naturalisme in
wetenschappen en kunsten, prestatieethos en de morele taboes, de op-
voedingsidealen en het beschavingsexpansionisme, waardoor de lagere
klassen tot bruikbare staatsburgers moesten worden geboetseerd.

Gemeenschappelijk was echter ook een culturele reactie die zich rond
de eeuwwisseling of al iets eerder begon of to tekenen, waarbij in
Frankrijk, Duitsland en Engeland misschien de eerste, in elk geval de
belangrijkste baanbrekers optraden. Ook die reactie was karakteristiek
voor een tijdperk waarvan 1913 het laatste jaar zou worden.

Een culturele reactie op wat? We stoten hier op het al genoemde ver-
schijnsel dat een tijdperk meerdere gezichten vertoont. Gedurende de
negentiende eeuw was er het streven naar een homogene nationale cul-
tuur geweest, die alle levensuitingen zou omvatten. Drager van dit stre-
ven was'vooral de hogere burgerij, die zichzelf met staat en natie ver-
eenzelvigde. Bepalend voor de inhoud en voor de verschijningsvormen
van dat cultuurideaal waren de technisch-wetenschappelijke triomfen,
het geloof in een verband tussen technische en humane vooruitgang. Het
was een credo van de heilige tweeeenheid van moraal en machine. De
dynamische ontwikkeling van de industrie en de stijgende internationale
concurrentie vroegen om een energiek viriel geslacht, en dat geslacht
bevorderde op zijn beurt weer die ontwikkeling, volgens een onontwar-
baar wisselwerkingsmechanisme.
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Het wereldbeeld van de generaties die tot de eeuwwisseling de dienst
uitmaakten, van de hogere echelons op politiek, economisch en cultureel
gebied, maar vooral van de intellectuele elites, kan wellicht het best
worden gekarakteriseerd met de term 'direct realisme'. Uiteraard is zo'n
karakteristiek altijd een wat hachelijke onderneming, die zich bovendien
per definitie onttrekt aan bewijzen. Zo'n wereldbeeld is immers de on-
zichtbare basis waarop alle uitingen en opinies, ideologieen en idealen,
verwachtingen en attitudes berusten. Met de term 'direct realisme' bedoel
ik hier de overtuiging, ja het axioma, dat de realiteit empirisch en
experimenteel in haar eenmalige definitieve materiele hoedanigheid
toegankelijk is en in haar verschijning onproblematisch, voorzover de
menselijke geest zich van elke metafysische speculatie ontdoet en met
onbevooroordeelde zin en wetenschappelijke uitrusting observeert.
Sterker nog: het directe realisme zoekt alle verdieping van inzicht en
wijsheid en ook de bevrediging van religieuze behoeften en gevoelens in
een almaar grondiger en nauwkeuriger penetratie van de zichtbare mate-
riele realiteit. Met godsgeloof of religieuze gevoelens hoeft dit niet to
botsen. Het directe realisme vindt in het positivisme zijn belangrijkste
en meest invloedrijke filosofie en wetenschappelijke legitimatie. Als een
artistieke pendant kan men het naturalisme zien, dat in de laatste eeuw-
helft vooral in de literatuur domineert in het werk van Flaubert, Zola,
Ibsen, de vroege Hauptmann.

Wat nu als culturele reactie zichtbaar wordt kan - bij alle onderlinge
verschillen en zelfs tegenstrijdigheden - toch als een omvattende aanval
op dit directe realisme en zijn twee belangrijkste verschijningsvormen
van positivisme en naturalisme worden beschouwd. Op zeer uiteenliggen-
de terreinen kwam het bij de intellectuele en artistieke avant-garde
geleidelijk aan tot twijfel aan dat realistische wereldbeeld. Die twijfel
was niet uitsluitend het gevolg van intellectuele onvrede, maar ging hand
in hand met een dieper gelegen emotioneel-morele onvrede met wat als
de geest van het materialisme werd gebrandmerkt. De reactie kwam op
geheel verschillende niveaus tot uiting. Daarom is de noemer 'anti-
positivisme' of 'anti-naturalisme, als een op zichzelf betrekkelijk
abstracte term de enige klem die wijd genoeg lijkt om al die zo verschil-
lende uitingen van de culturele reactie to omvatten. Behalve de onvrede
met de naar de brede middenklassen afgezakte en daardoor wat Platte
oppervlakkige geest van zelfvoldaanheid, prestatiedenken, gerichtheid op
materiele voorspoed en farizeeerdom, was gemeenschappelijk een toene-
mend wantrouwen ten aanzien van de rechtlijnige realiteitsconceptie,
zoals die ten grondslag lag aan positivisme en naturalisme en aan hun in
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wezen materialistische filosofische axiomata. Er waren zoals altijd de
eenzame grote voorlopers geweest die dat wereldbeeld van het directe
realisme hadden geattaqueerd. Van hen zouden Nietzsche en de grote
Russische schrijvers Dostojewski en Tolstoj na de eeuwwisseling de
grootste invloed uitoefenen. Maar de reactie werd gevoed vanuit zeer
heterogene bronnen.

In de natuurwetenschappen, de onaantastbare ruggesteun van het positi-
visme, komt het rond 1900 tot een omslag vanuit een consequent doorge-
voerd empirisch-positivistisch denken. Daarbij raakt het mechanistische
wereldbeeld, dat seders Newton en Laplace de onwrikbare basis van de
natuurwetenschappen was geweest, aan het wankelen. Tijd en ruimte
verliezen hun absolute karakter. De materie wordt ontbonden in steeds
kleinere eenheden en tenslotte vervaagt de overgang van stof naar
energie. Plancks quantumfysica en Einsteins relativiteitstheorie zijn
begrippen geworden, maar hun geestelijke vaders staan natuurlijk voor
een grote schare prominente fysici, die hun aandeel hadden in de sloping
van een mechanistische kosmische orde.

Geheel los van deze fundamentele en verreikende aanval op het directe
realisme kwam ook de menselijke toegankelijkheid tot die realiteit onder
verdenking to staan. Zo werd de taal - het communicatie- en represen-
tatiemedium van de werkelijkheid - onderwerp van kritisch wantrouwen
en scepsis. Kan taal de werkelijkheid eigenlijk weergeven? Vindt door
taal niet een deformatie plaats? Vragen die pas later volop luid zouden
worden, maar die al bij Nietzsche, in het werk van Fritz Mauthner en
later van Ernst Cassirer opklonken en die een einde zouden maken aan
de spontane overtuiging dat in de taal een adequate weergave van de,
realiteit of van indrukken mogelijk is. Ook vanuit deze zijde, vanuit de
nieuwe wetenschap van de linguistiek, die door de Zwitser Ferdinand de
Saussure werd gepromoveerd, vond dus een ondermijning van positivis-
tische dogmata plaats! Deze slopingsactiviteiten van het conventionele
wereldbeeld speelden zich evenwel in kleine pionierskringen of en bleven
zelfs voor het oog van de ontwikkelde bevolkingsgroepen nog verborgen.
Daar versterkten de almaar voortgaande successen van wetenschap en
techniek en niet in de laatste plaats van de medische wetenschap eerder
een positivistische gerichtheid en een materialistisch wereldbeeld.

Zichtbaarder werden de reacties op een wat breder en toegankelijker vlak
en in de kunst. Wat het eerste betreft kan men denken aan de jeugdbewe-
ging die na 1900 een soort neo-romantisch, vooral anti-stedelijk en anti-
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burgerlijk, natuur- en gemeenschapsideaal predikte.2) Zij was tevens de
articulatie van een generatiebewustzijn en van een tegenstelling die in de
vader-zoon-controverse ook in de literatuur steeds meer veld won. Het
werd een bijna vaste topos: de energieke, realistische vader versus de
zachte, idealistische, dromerige zoon. Diepere achtergrond was het
functieverlies van de wader in de dynamisch-industriele maatschappij met
haar sociale mobiliteit. Juist daarom was zijn autoriteit binnen het gezin
zowel sterker beklemtoond als dubieuzer geworden. De vader symboli-
seerde zo de burgerlijke bekrompen-materialistische levensstijl. De
jeugdbeweging moet echter gezien worden tegen de achtergrond van een
veel wijdere verschuiving van opvoedingsidealen. Ook in de psychologie
kwam het tot een afkeer van het positivistische kennis- en prestatieideaal
uit de late negentiende eeuw.

De ideeen van de pedagogische hervormingsbeweging waren daarbij niet
vrij van tegenstrijdigheden. Enerzijds Ieerde de nieuwe psychologie dat
de kind- en jeugdfase recht hadden op een eigen waardering en bena-
dering en dat onderwijs en opvoeding daaraan moesten worden aangepast.
Anderzijds bleef voorbereiding op de maatschappij, op'het leven' van de
volwassenen de belangrijkste taak van leraren en pedagogen, en de kritiek
op het traditionele onderwijs luidde, dat dit to eenzijdig op kennisdril
was gericht en niet op de vorming van de persoonlijkheid. Enerzijds ging
het om de ontplooiing van het individu en van zijn eigenschappen,
anderzijds moest dit individu vooral een nuttig lid van de gemeenschap
worden. Enerzijds nam men afstand tot het utilitaristische kennisideaal
en het op intellectuele training gerichte schoolstelsel, anderzijds hield de
leuze van een algemene karaktervorming en universelere opleiding weer
een op de praktijk gericht utilitaristisch ideaal in. Heel die beweging was
doortrokken van een blijmoedig vooruitgangsgeloof ten aanzien van de
menselijke mogelijkheden en tevens van een organologisch maatschappij-
beeld dat aansloot bij een romantische traditie. Daarom kan ze als een in
wezen eveneens anti- positivistische en zeker anti- materialistische reactie
worden bestempeld. In de herwaardering van artistieke vakken en de
kunstnijverheid bij de opvoeding en in de eis om de zelfstandigheid van
het kind to ontwikkelen in plaats van het een uniforme dressuur op to
leggen school ook een emancipatorisch ideaal. Niet toevallig stonden de
meeste dragers van de onderwijshervormingsbeweging in politiek opzicht
in het links-liberale of socialistische kamp. Jan Ligthart behoorde tot de
Europese pioniers en zijn school ontlokte aan de bekende Zweedse peda-
goge Ellen Key de uitroep dat haar droom verwerkelijkt was.)
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Het meest manifest echter waren de afwending van het naturalisme en
positivisme en de ondermijning van heel de overgeleverde realiteitsvoor-
stelling in de kunsten. Met het begrip 'expressionisme' heeft men later
geprobeerd om althans de wezenlijke kenmerken van die reactie onder
een gemeenschappelijke noemer to brengen. "Der Expressionismus
ist - ganz wie der Sozialismus - ein Aufschrei gegen die Materie, gegen
den Ungeist, gegen Maschine, gegen Zentralisation, fur den Geist, fur
Gott, fur den Menschen" zou de publicist Herbert Kuhn in Die Schaubuhne
in 1919 schrijven.°) Zoals de meeste -ismen geeft deze term aanleiding tot
eindeloze meningsverschillen en definitorische verwarring. Ook de her-
komst is een punt van discussie. Rond 1910 duikt hij in elk geval steeds
vaker op, waarbij dan aan de nieuwe richting in de schilderkunst wordt
gerefereerd. Of de gezaghebbende kunsthistoricus Wilhelm Worringer in
zijn werk Abstraktion and Einfuhlung van 1911, of Walter Heymann in
een artikel in het avantgardistische nieuwe blad Der Sturm van Herwarth
Walden in juli van datzelfde jaar het woord in omloop hebben gebracht,
of dat het al eerder in Frankrijk of zelfs al door Amerikaanse schrijvers
rond 1878 wordt gebruikt in de latere betekenis is het onderwerp voor
een aparte studie-) Bruikbaar bleek de term in elk geval al spoedig om er
de nieuwe revolutionaire richtingen in de literatuur, de muziek en de
film mee to karakteriseren. Op alle terreinen kwam het rond en na de
eeuwwende tot die omslag. (Voor de film geldt dat natuurlijk niet. Deze
geraakte al snel na zijn geboorte in de jaren twintig in de ban van het
expressionisme.)

Expressionisme was allereerst anti-materialisme. De materie, de uiterlijke
zintuiglijk waarneembare werkelijkheid werd problematisch. Er is hier
sprake van een correspondentie tussen de revolutie in het fysicale wereld-
beeld, de doorbraak door de mechanistisch-newtoniaanse kosmologie en
de afkeer van een naturalistische nabootsing in de beeldende kunsten en
de literatuur. Volgens de nieuwe opvattingen verwisselde de imitator de
oppervlakte, de schone schijn der dingen, met het wezen. Ook de impres-
sionisten waren nog 'naturalisten' geweest, zelfs zeer radicale, in die zin,
dat ook zij de indruk van de realiteit zo exact mogelijk trachtten weer to
geven. Zij imiteerden niet alleen de dingen doch tevens de werking van
het oog, dat de dingen ziet.

De breuk met een op nabootsing georienteerde kunst kon leiden tot een
uitbundig subjectivisme, waarbij de werkelijkheid, vormen, kleuren,
klanken en woorden, middelen werden in dienst van het ik, een projec-
tiescherm voor zijn emoties. Het kon echter ook tot een nieuw hyper-
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objectivisme leiden, waarbij verwantschap met de natuurkundige inzich-
ten en de technologische ontwikkelingen aan het licht treedt: de materie
fascineerde juist omdat ze ontbindbaar, maakbaar bleek en anders dan
men voorheen dacht. De abstrahering van de oppervlakte en van de con-
ventionele apperceptie, het zoeken naar de fysicale eigenschappen en
effecten van kleur en klank, het streven naar de weergave van de zuiver
achter de dingen gelegen of in de dingen zich manifesterende structuren
en wetmatigheden was minder een extatisch subjectivisme dan een
nieuwe vorm van objectivisme, waarbij de spontane impressies als schijn
werden ontmaskerd. Stellig heeft de techniek, de machine, in hoge mate
tot die nieuwe belangstelling bijgedragen. Techniek bedient zich van de
materie en demonstreert haar maakbaarheid en de mogelijkheid stof om
to zetten in andere vormen.

In de verwerping van de zichtbare wereld als schone schijn en zelfs valse
schijn stak ook een rebellie tegen de negentiende-eeuwse moraalleer, die
met het begrip 'Victoriaans' pleegt to warden gekarakteriseerd. In de
literatuur, met name in de poezie, uitte zich die rebellie in het sym-
bolisme. Extreem subjectivisme en extreem objectivisme reikten elkaar
hierbij dikwijls de hand of versmolten zo, dat een nadere determinering
zinloos wordt.

In de muziek, de onstoffelijke innerlijke kunst bij uitstek, kwam het
desalniettemin tot een verwante rebellie. In de nieuwe atonale wending
en in Schonbergs twaalftoonstelsel openbaarde zich een reactie tegen en
afkeer van het vaste tonale systeem, dat de grondslag was geweest voor
de hele moderne muziek, een reactie die correspondeerde met de afkeer
van het vaste mechanistische wereldbeeld in de natuurkunde. Waarbij het
er niet toe doet of Schonberg zelf revolutionair wilde zijn of veeleer door
drastische vernieuwingen de tonale traditie wilde redden. 6)

In elke grote culturele reactie schuilen tegenstrijdige tendenties. Dat geldt
ook ten aanzien van de na de eeuwwisseling zo sterk opkomende vraag
naar de verhouding tussen individu en samenleving. Die vraag speelde
een rol bij de grote politiek-ideologische controverse tussen liberalisme
en socialisme. Zij speelde een rol in de pedagogische hervormingsbewe-
ging. Zij liet evenmin de kunstenaars van de nieuwe richting onberoerd.

Het protest tegen de als drukkend en verstikkend gevoelde cultuur van
de burgerlijke samenleving leidde tot een terugtocht naar het eigen erf
van de individuele wereld en gevoelens. Het leidde daarnaast echter tot
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een nieuw verlangen naar de ander en tot een gemeenschapscultus. De
avantgardistische kunstenaar was rebel en individualist, maar veelal zag
hij zichzelf tevens als voortrekker en baanbreker van een nieuwe orga-
nische gemeenschap. Die zou de bestaande materialistische inhumane
maatschappij met haar klassetegenstellingen vervangen. Daarbij kwamen
romantische en utopische ideeen naar boven en een hunkering naar een
sterk geidealiseerde pre-industriele wereld. Revolutionaire en reactionaire
concepties lopen in elkaar over. Het zoeken naar'de nieuwe mens' ... het
is een niet steeds even duidelijk gearticuleerd maar toch onmiskenbaar
streven dat in die avantgardistische rebellie tot uiting kwam, zowel in de
beeldende kunsten als in de literatuur en de muziek en zeker, om voor de
hand liggende redenen, in de architectuur. Nederlandse architecten als
H.P. Berlage en K.P.C. de Bazel zagen voor de bouwkunst een sociale
taak weggelegd.)

Het symbolisme in de literatuur keerde zich niet alleen tegen het natu-
ralisme maar ook tegen het fart pour fart-ideaal, het elitaire estheticisme,
waarbij de kunstenaar zich als zondagskind in een gouden tuin afsloot
van de moderne vuile en bevuilde wereld van stoom, lawaai en lelijkheid.
Niet alleen zocht de symbolistische kunstenaar naar een immateriele wer-
kelijkheid, hij kende de kunst tevens een vormende pedagogische waarde
toe. De anti-materialistische en anti-positivistische filosofie kwam tot
uiting in de nieuwe klank en lading van het woord 'leven'. Leven stond
hierbij tegenover intellectualisme, materialisme, verstedeli jking, dressuur,
tegenover de in specialismen uiteenvallende samenleving in het tijdperk
van de industrialisatie.

Het vitalisme van Bergson (in sommige opzichten aansluitend bij
Nietzsche),') de herwaardering van de natuur en het natuurleven bij de
jeugdbeweging, het oog voor menselijke emoties en driften dat in de
psychologie van Freud openging, dit alles droeg ertoe bij om het ideaal
van de verstandelijke rationele mens to ontmaskeren als vervalsing van
zijn wezen.

Een speciale injectie verkreeg de reactie nog door de kennisname van
primitieve culturen en kunstvormen. Dat werd bevorderd zowel door het
kolonialisme als door de antropologie. Men kan hier van een anti-
civilisatorische component spreken: een reactie op de fin de siecle-
stemming, de decadentie en het epigonendom waar de Europese cultuur
in de laatste decennia van de negentiende eeuw onder begon to lijden.

117



De relatie tot de techniek bleef dubbelzinnig. Want terwijl expressionisme
en vitalisme in hun verheerlijking van de ongeschonden oerkrachten en
instincten en bronnen van het leven zo'n anti-intellectualistische en anti-
civilisatorische trend onthulden, bleven velen van hun dragers gefasci-
neerd door de techniek, die een bevrijdende werking werd toegeschre-
ven en die vooral appelleerde aan het oerinstinct van de machtsbegeerte.

Een datering van een dermate gespreide, gedifferentieerde nieuwe gees-
teshouding en denktrant, die zich van de zuivere wetenschappen tot de
kunsten en van de kunsten tot sociale, politieke en pedagogische con-
cepties en bewegingen uitstrekt, valt natuurlijk niet to geven. Nog
ondoenlijker is het haar omvang of to bakenen, om van de vandaag veelal
zo geprezen kwantificering nog maar to zwijgen. Wel zijn er rond 1910
enkele manifeste uitingen die wijzen op een doorbraak naar de openbaar-
heid en naar het bredere publiek van wat zich binnen kleine kringen in
het voorafgaande decennium op al die verschillende terreinen had afge-
speeld. Men spreekt niet toevallig van de generatie van 1910: degenen
die rond 1890 geboren werden en die zich nu op de drempel van de vol-
wassenheid krachtig afzetten tegen hun vadergeneratie.

In Parijs publiceerde het blad I'Opinion in 1912 een bericht, 'Les Jeunes
Gens d'au jourd'hui', onder het pseudoniem Agathon9) Daarachter gingen
twee jonge intellectuelen schuil. Henri Massis en Alfred de Tarde. Zij
werden in de komende jaren het verzamelpunt van een zelfbewuste
rebellerende jeugdgeneratie. In Duitsland verscheen in 1910 het al
genoemde blad Der Sturm van Herwarth Walden (pseudoniem voor Georg
Levi), waarin het expressionisme werd gepropageerd. In 1911 kwam Die
Aktion van Franz Pfemfert uit.10) De naam zegt voldoende. Het ti jdschrift
was bedoeld als fanaal voor de jonge literaire avant-garde. In hetzelfde
jaar formeerde zich to Munchen rond Wassily Kandinsky de schilders-
groep Der Blaue Reiter. Eveneens in 1911 verscheen Schonbergs'Harmo-
nielehre': de afrekening met de conventionele tonaliteit. Eerder, in 1909,
had Marinetti zijn manifest van het futurisme gepubliceerd. In 1912 gaf
Kandinsky zijn essay Ober das Geistige in der Kunst") uit, een pleidooi
voor een abstracte kunst die de uiterlijke materie overwint. In Parijs
kwam het in 1913 tot een tumultueus schandaal bij de premiere van
Strawinsky's'Le Sacre du Printemps'. De introductie van primitivistische
muziek, de poging tot een rauwe verklanking van oerdriften, werkte
blijkbaar als een zweepslag in het gezicht van een kunstminnend publiek
dat naar de muzikale roes en extase wet hunkerde, maar deze dan toch in
de beschaafde conventionele vormen wenste to ondergaan.1) In New York
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werd de 'Armory Show' geopend, een eerste tentoonstelling van de mo-
derne schilderkunst. In Frankrijk en Duitsland zien we echter al vanaf
1910 een opeenhoping van geruchtmakende exposities van de'modernis-
ten': expressionisten, fauvisten, futuristen, en van literaire manifesten
met een radicaal anti- naturalistische en anti-burgerlijke strekking. Uit
dit alles spreekt het besef aan de drempel to staan van een nieuwe wereld.
Dat kwam misschien het duidelijkst tot uiting in het gedicht van de
inmiddels vergeten dichter Jakob van Hoddis, 'Weltende', dat hij in 1911
in het nieuwe zogenaamde 'Neopathetische Kabinett' van Kurt Hiller
voorlas .13) Het 'laatste jaar' was voor de voorhoede op cultureel gebied
eerder een eerste jaar.

Nederland

Ook Nederland vertoont.verschillende gezichten rondom 1913. Een fier
demonstratief nationaal zelfbewustzijn en bezorgdheid over de interna-
tionale spanningen waren in zekere zin complementair. Tegenover opti-
mistische klanken ten aanzien van de eigen en de Europese toekomst
kunnen ook vrij sombere, althans bedenkelijke geluiden worden waar-
genomen, zoals altijd.

In december 1912 schreef jonkheer Den Beer Portugael:

Reeds nu kan worden voorzien dat Oostenrijk-Hongarije en Rusland, die
in de grond des harten voor elkander een diep wantrouwen koesteren,
en met afgunst elkanders doen en laten onder de Balkan-bevolking
begluren, uit wat in den Balkan staat to gebeuren, vijandig tegenover
elkaar zullen komen to staan.l4)

En de historicus Colenbrander had al in januari van datzelfde jaar
geconstateerd:

Nederlands internationale positie is niet een van de gemakkelijkste. De
tegenstelling tussen Engeland en Duitschland is in het afgelopen jaar
verscherpt ... Er is naijver en er is hartstocht, en eerlang kan de
hartstocht overloopen. Gebeurt dit dan komt Nederland in de hachelijk-
ste omstandigheden waarin het zich sedert de herwinning zijner onaf-
hankelijkheid zal hebben bevonden.l5)

In het jaar 1913 is het echter alsof de bezorgde geluiden uit voorafgaande
jaren overstemd worden door een herwonnen zelfvertrouwen en geloof
in de toekomst, ook en juist in de toekomst van Nederland.
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Door de ietwat vertraagde overgang naar een moderne verstedelijkte
samenleving, nog versoepeld dankzij een liberaal staatsbestel en een lange
traditie van pluralisme, voltrok zich de confrontatie met de geindustriali-
seerde wereld hier minder heftig.16) De lange neutraliteit had daarbij een
zowel in politiek als cultureel opzicht introverte geestesgesteldheid
bevorderd, waarbij de interne wereldbeschouwelijke en religieuze ver-
schillen het bewustzijn vulden. Wel was er grote belangstelling voor
buitenlandse gebeurtenissen en ontwikkelingen. Men was goed geinfor-
meerd omtrent hetgeen in de wereld gebeurde, maar men bleef zeer
bewust toeschouwer. Het besef dat Nederland een knus, bevoorrecht,
vreedzaam plekje was vormde een grondtoon van politiek denken en
handelen. De emancipatie van de lagere groeperingen, de overgang naar
een democratie hadden in het teken gestaan van een christelijk reveil: een
verzet van het orthodoxe protestantse volksdeel tegen het verlicht-liberale
establishment. Het protestantisme vond daarbij in de schoolstrijd de zeer
Iangzaam tot zelfbewustzijn ontwakende katholieken aan zijn zijde. De
sociale tegenstellingen werden doorkruist en zelfs overschaduwd door de
tegenstellingen tussen de erasmiaans-libertijnse en de orthodox-calvinis-
tische traditie, die in de negentiende eeuw voortleefden in een tegenstel-
ling tussen Iiberalen en confessionelen. Dat werd gecompliceerd door de
religieuze tegenstelling, die als een nog oudere, zeer diepe scheiding
tussen calvinisten en roomsen, 'Dordt' en 'Rome', dwars door het con-
fessionele kamp liep. En het niet-confessionele kamp was in de latere
negentiende eeuw op zijn beurt in toenemende mate gespleten door een
verschil en tegenstelling tussen burgerij en proletariaat. Dat kwam tot
uiting in de politieke tegenstelling tussen liberalen en socialisten. Deze
elkaar deels doorkruisende, deels overlappende controverses verhinderden
een polarisatie tussen rechts en links in de gebruikelijke zin van het
woord, tussen conservatieven en progressieven, zoals elders. In plaats
daarvan leidde de emancipatie en politisering van bredere volksgroepen
tot de befaamde verzuiling.") Juist in de decennia rond de eeuwwisseling
tekende die zich geleidelijk aan af, ofschoon voor de partijverhoudingen
in het parlement nog de Antithese bepalend bleef.

De verzuiling droeg in het confessionele kamp bij tot een afscherming
van moderne buitenlandse invloeden en ideeen. Zij verklaart het vrij
onverzwakt christelijk-morele normenstelsel dat in ons land gehandhaafd
bleef. Een gegeven dat tot uiting kwam in het lage percentage buiten-
echtelijke geboorten.'$8
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Maar de culturele elite, de promimenten in literatuur, beeldende kunsten,
architectuur en muziek, worstelden niettegenstaande het veel traditiona-
listischer en gezapiger politiek-geestelijke klimaat dat hier heerste met
dezelfde vragen als hun collega's in de omringende landen. Het symbolis-
me, verbonden met een roep om de nieuwe mens en om een van materia-
lisme gelouterde, van burgerlijke benepenheid bevrijde gemeenschap,
had het literaire landschap na 1900 veranderd. Daarbij ontstond weer een
onderscheid tussen de direct sociaal-politiek geengageerden zoals Gorter
en Henriette Roland Holst en ook Van Eeden, en de uitgesproken indivi-
dualisten, die het estheticisme van de Tachtigers afwezen en naar
vergeestelij king streefden zoals de latere Van Deyssel, A. Roland Holst,
P.N. van Eyck, Boutens, en ook Verwey, ofschoon de laatste tevens de
relatie dichter-volk bezighield, hierin verwant aan zijn vriend Stefan
George.19) In 1911 verscheen Experimenten van Geerten Gossaert, een
zeer Nederlandse vorm van anti-naturalisme doordat de dichter als
remedie tegen het materialisme teruggreep op bijbelse motieven en op het
christelijk-protestante pathos.Z° Gossaert was een treffend voorbeeld van
het reveil dat de geest van de Tachtigers en van de negentiende eeuw
wilde overwinnen vanuit een christelijk-nationale traditie.

In de schilderkunst was de anti-naturalistische reactie niet minder
krachtig, getuige het werk van Kees van Dongen en Piet Mondriaan. De
gemeenschapsgedachte achter de bouwwerken van De Bazel en Berlage
sloot hierbij aan.21) De affiniteit van kunstenaars en intellectuelen met het
socialisme of althans met een politiek vooruitstrevende attitude, soms
ook met pacifistische ideeen, werd ongetwijfeld begunstigd door een
lange, diep gewortelde Nederlandse traditie van dissidentisme. Dat had
tevens een koppig individualisme bevorderd. Veel politieke en intellec-
tuele pioniers en rebellen kwamen uit dissidentenkringen, vooral doops-
gezinden, bi j wie een lange gewenning aan een gekritiseerde minder-
heidsrol en verzet tegen de staatskerk een mentaliteit van non-conformis-
me en onafhankelijk denken en handelen hadden laten ontstaan.

In de jaren rond 1910 komt het ook in Nederland tot een zichtbaarder
manifestatie van de nieuwe kunststromingen en opvattingen. In diezelfde
jaren vindt een vernieuwing van het toneel plaats door W. Royaards, die
door Max Reinhardt was beinvloed en hier Lucifer (1911) en Gijsbrecht
(1912) op de planken brengt.22t

De geest van onrust en verwachting onder de culturele voorhoede werd
misschien nog versterkt door de politieke ontwikkelingen, ofschoon het
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altijd een hachelijke zaak blijft om wat dat betreft causale verbanden to
construeren. Wij kunnen slechts vaststellen dat zich juist in 1913 een
ontknoping aankondigt van een aantal kwesties die reeds lang onwrikbaar
leken to zijn vastgeroest in een partijpolitieke stellingoorlog.) Het jaar
werd voor de Nederlandse samenleving evengoed een cesuur als 1914,
omdat de oorlog tenslotte het land zou sparen, hoe bedenkelijk dicht hi j
bij tijden ook naderde en uiteraard het dagelijkse leven beinvloedde. Het
drama dat zich rondom voltrok moest ook hier voor een ondergronds
zacht maar dreigend gerommel zorgen. Niettemin werd in 1913 feitelijk
de baan vrij gemaakt voor fundamentele veranderingen van het politieke
bestel.

De Antithese, de vraag of de verdere onstuitbare emancipatie van de
brede volksmassa's in een christelijke of een onkerkelijke, 'pagane'
bedding terecht zou komen, had sedert de vorige eeuw de partijpolitieke
verhoudingen bepaald. De tegenstelling tussen de behoudende en voor
uitbouw van de democratie ijverende groeperingen binnen elk van de
twee kampen was echter eveneens zo sterk dat de Antithese in wezen al
was uitgehold, al belette zij telkens weer een verbond tussen alle
conservatieve en alle progressieve krachten. Het confessionele reveil had.
tijdens het coalitiekabinet van Heemskerk onder andere met de zedelijk-
heidswetten van minister Regout in 1911 nog eenmaal een sterke dam
tegen de modernisering trachten op to werpen. Maar de sociale wetten
van minister Talma, 'de rode dominee', (die tenslotte na felle debatten in
1913 werden aangenomen) betekenden een ietwat corporatistisch getint
alternatief voor staatsingrijpen ten behoeve van de zwakkeren.21) De
liberale staat, met zijn voorkeur voor het vrije spel der maatschappelijke
krachten, werd stukje bij beetje verder gesloopt, maar behalve de socia-
listen hadden ook de links-liberalen reeds lang de gevaren en inhumane
gevolgen van dat volkomen vrije spel der krachten ingezien. Tot veel
deining leidden eveneens de protectionistische ideeen van het coalitie-
kabinet. Deze betekenden een aanslag op het vrijhandelsstelsel, dat voor
de liberalen heilig was als basis van Nederlands economische kracht als
handelsnatie.25)

Juist het moeizame en taaie touwtrekken tussen de partijen in de voor-
afgaande jaren en de stagnatie die daar het gevolg van was, versterkten
het besef dat het zo niet verder ging. De internationale spanningen
noopten tot nationale saamhorigheid to midden van de expansieve en
gevaarlijke tendenties van de grote mogendheden. Zowel het vraagstuk
van het algemeen kiesrecht als dat van de gelijkstelling van openbaar en
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bijzonder onderwijs, die beide lang een diepe wig tussen de volksdelen
had gedreven, moesten daarvoor uit de weg worden geruimd en dat in-
zicht was groeiende. Vandaar dat het kabinet-Heemskerk in 1913 een
ontwerp voor een reeds lang benodigde grondwetswijziging voorlegde.'O
Negentiendertien werd nu extra interessant als verkiezingsjaar. De linkse
partijen boekten een overwinning en aan de confessionele heerschappij
kwam een einde. De socialisten weigerden echter met de liberale concen-
tratie (het verbond van de drie liberale partijen) in een regering to gaan
zitten en zo formeerde Cort van der Linden tenslotte een zogeheten
extra-parlementair, maar in feite liberaal kabinet. De socialistische
weigering heeft doorgaans een slechte pers gekregen in de geschied-
schrijving. Het zou de laatste stuiptrekking blijken van een steil absten-
tionisme van de SDAP ten aanzien van het burgerlijk-kapitalistische
bestel, veroorzaakt door de angst om de kracht en zuiverheid van de
klassestrijd en van de socialistische heilsleer to corrumperen door een
verbond met de liberale burgerheren. De theorie (meer wellicht dan de
diepste overtuiging) dat de komst van het socialisme in zijn volle
heerlijkheid onvermijdelijk was deed Troelstra en de meerderheid tot
hun 'neen' besluiten. Het zou lang duren, tot 1939, tot aan de vooravond
van een andere wereldoorlog, alvorens de socialisten opnieuw de kans
kregen. Toen hadden zij inmiddels in overgrote meerderheid de parle-
mentaire democratie volledig aanvaard, ook in haar nog half-burgerlijke
jas. De gedachte van de klassestrijd werd nog slechts sporadisch, en dan
voornamelijk in de sfeer van een rituele formule, uit de doos gehaald.
Dat wist men uiteraard in 1913 niet. En ofschoon de weigering van de
SDAP de socialisten voor meer dan twee decennia tot de oppositie ver-
oordeelde, heeft zij anderzijds de geleidelijke vergroeiing van het
socialisme met de samenleving niet belet. In 1912 was de eerste socialis-
tische wethouder benoemd. In 1914 zou in Zaandam de eerste burge-
meester volgen.z7)

De politieke kentering van 1913 - het uitzicht op de grondwetswijziging,
beeindiging van het districtenstelsel, algemeen mannenkiesrecht,
beeindiging van de schoolstrijd, toenemende pulp van de staat aan de
sociaal zwakkeren - betekende het einde van een tijdperk in de Neder-
landse geschiedenis waarin het liberalisme nog steeds de grote antipode
van de confessionelen was geweest en de exponent van 'links' en van de
moderne geest. En daarmee het einde van de Antithese, die nu definitief
plaats zou maken voor een verzuild bestel waarin het gaandeweg tot een
liberaal-confessioneel samengaan zou komen en waarbij het socialisme de
ware antipode van rechts zou worden.
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De overwinning van links in 1913 zou niet zonder meer in klinkende
munt voor de linkse partijen worden omgezet. Voor de liberalen was het
een schijnsucces. Het waren de confessionelen die door overname van
democratische en emancipatorische ideeen de verhoudingen uiteindelijk
in evenwicht zouden weten to houden. Negentiendertien was zo ook op
politiek vlak eerder begin dan afsluiting!

Een speciaal karakter verkreeg het jaar daarnaast door de eeuwviering
van het onafhankelijke Koninkrijk. Zoals altijd is een grote nationale
herdenking een dubbele spiegel. De stralen die op het herdachte histo-
rische feit worden gericht belichten evenzeer het gezicht van de herden-,
kers. Een vergelijking met 1863 kan dat onderstrepen. Toen had de feest-
viering aanleiding gegeven tot heftige ruzies, waarbij de tegenstelling
tussen liberalen en calvinisten, evenals tussen beiden en de katholieken
voor de nodige opwinding over en weer had gezorgd,28 met name rond
het op to richten nationale monument op de Dam. Voor veel liberalen was
koning Willem I als protectionist (en als verlicht absolutistisch monarch
en alleenregelaar) niet de held bij wie de harten op de vereiste wijze
konden kloppen. Hem ten koste van Van Hogendorp volop in de zon zet-
ten stuitte velen tegen de borst. In het orthodox- protestantse kamp
daarentegen was het oude devies'God, Nederland, Oranje' de natuurlijke
en vertrouwde drieklank waarin alle feestgeluiden stonden, en het hele
nog steeds prestigieuze leger van dominees had niet verzuimd om alle
orgelregisters van gezwollen retoriek wijd open to trekken om de
bevrijding van 1813 als moment van het hernieuwde gezegende huwelijk
tussen Nederland en Oranje to bejubelen. De Franse heerschappij en
dwingelandij was de straf geweest voor Nederlands afval van Oranje en
dus van God, leerden de dienaren des woords, die altijd precies op de
hoogte zijn van de hemelse bedoelingen. Alleen voor een man als Groen
van Prinsterer was die bevrijding meer een Danaer-geschenk 29) De
heilloze ideeen van de revolutie waren ook in de nieuwe staat binnen-
gedrongen; niet in de laatste plaats door toedoen van Willem I zelf.

Daarnaast was het oude anti-roomse sentiment opgevlamd. Het herstel
van de bisschoppelijke hierarchie was nog maar tien jaar oud en de
deining van 1853 lag nog in ieders geheugen. Het ontwerp voor een
monument van de katholieke Cuypers was voor sommigen dan ook een
symptoom van een geheime nieuwe contra-reformatie. De controverse
tussen neo-gotiek en neo-classicisme wortelde in de diepere controverse
tussen katholieken enerzijds en protestanten en liberalen anderzijds. Maar
hoe de visies ook uiteenliepen, de aandacht bleef gericht op het jaar
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1813, dat zowel in het protestantse als in het liberale kamp in elk geval
als bevrijdingsjaar en als jaar van de herwinning der rationale onaf-
hankelijkheid onder Oranje bezongen werd. In Frankrijk zetelde een
nieuwe Bonaparte. Dat hield de herinnering aan die andere en eerste van
toen nog extra in leven.

Tijdens het eeuwfeest echter viel er van Frankrijk niets meer to vrezen.
Tegen de achtergrond van de algemene internationale spanningen en
tegenstellingen was het eerder zaak om de eensgezindheid to beklem-
tonen. De partijpolitieke stellingoorlog werd als bedenkelijk beschouwd
en zoals gezegd was een doorbraak op handen. En gelukkig waren er
redenen om Nederlands positie in weerwil van de interne stagnatie in de
voorafgaande jaren met opgeheven hoofd onder ogen to zien. Daar was
de succesvolle uitbouw van het koloniale gezag in de Indische gewesten
en daar was een algemene economische vooruitgang sedert de eeuw-
wisseling.

De eendracht van het land, zo luidde de veelzeggende titel van een
geschrift dat de vermaarde volkenrechtsgeleerde C. van Vollenhoven in
1913 publiceerde als vervolg op en uitwerking van zijn geruchtmakene
Gids-artikel uit 1910: 'De roeping van Holland'.') Van Vollenhoven
vertolke een fier nationaal besef ten overstaan van het zo nationalistische
buitenland. Nederland moest niet achterblijven in zelfbewustzijn en had
daar ook geen enkele reden toe. In Van Vollenhovens publikatie wordt
duidelijk dat dit zelfbewustzijn bij de kleinheid en militaire zwakte van
het land binnen Europa op een moreel superioriteitsbesef berustte. Nieuw
was dat besef niet. Al in de oude Republiek was een staatsleer verkon-
digd waarbij republikeinen (lees: die der Zeven Provincien) als vredelie-
vend boven monarchieen werden geplaatst. De lange legalistische bena-
dering van internationale verhoudingen, die nog teruggaat op Hugo de
Groot, versmolt bij Van Vollenhoven met dat nieuw herwonnen nationale
zelfbewustzijn. In de jongste internationale tendensen: het streven om
paal en perk aan de bewapening to stellen, de oorlog aan vaste spelregels
to binden en zo to humaniseren, de nota bene in Den Haag gehouden vre-
desconferenties, de instelling van arbitrage bij geschillen, kon men een
hoopvolle toenadering zien tot opvattingen die vanouds in Nederland
waren gekoesterd, en Van Vollenhoven deed dat. Zo riep hij dat voor
Nederland een grootse taak was weggelegd bij de op handen zijnde inter-
nationalisering van de wereldpolitiek. Van de drie naties die volgens hem
een roeping voelden om de wereld naar een beschaafder peil van inter-
nationale omgang to leiden, was Nederland boven Frankrijk en Amerika
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de meest geschikte. Het moest de rol van Jeanne d'Arc en La Fayette
vervullen. Het kon wederom op de eerste rang plaats nemen "uit de
wetenschap dat wij tot roem terug kunnen keren door een internationale
rol.n31)

Van Vollenhoven had het niet alleen bij wage hooggestemde geluiden
gelaten doch was met concrete voorstellen gekomen voor een gewapende
internationale vredesmacht, een wereldpolitie feitelijk, waaraan Neder-
land een deel van zijn vloot en zijn havens ter beschikking moest stellen.
Met de edele taak die hij aan het land voorhield zullen velen zich in
beginsel hebben kunnen verenigen. Maar de vredesmacht en de daaraan
inherente verplichtingen gaven juist in pacifistische kringen heel wat
aanstoot. De neutraliteitskoers, garantie voor de eigen veiligheid, zou er
bovendien door worden aangetast.3)

Van belang is echter die uiting van nationalisme en die roep om het
sluiten van de gelederen over alle interne tegenstellingen heen. Het was
tevens een karakteristiek liberaal geluid. De liberalen immers beschouw-
den zich nog steeds als de ware representanten van de natie als geheel,
gedragen als zij werden door de beschaafde bovenlagen, de academische
wereld en een groot deel van het overheidsapparaat. Daartegenover ble-
ven de confessionelen op de Souvereiniteit in eigen kring hameren. Het
calvinisme was op grond van zijn hele theologische vorming en moraal-
leer van nature steeds geporteerd voor zuivere principiele scheidingen
der geesten en tegen elke verdoezelende harmonisatie, ook al beschouw-
den de orthodoxe protestanten zich evengoed als de ware kern der natie.

De dubbele rol die de liberalen sedert de opkomst van het parlementaire
stelsel gedwongen waren to spelen - als partij met bepaalde beginselen en
wensen geregeld in conflict met de confessionelen en later ook met de
socialisten, als drager van de moderne staat neutraal en afkerig van
vermenging van geloof en politiek - heeft bijgedragen tot de innerlijke
corrosie van het liberalisme, dat zich lang tegen een echte partijrol heeft
geweerd en ook Been raad wist met de verzuiling.

Anders dan in 1863 stond het eeuwfeest in de toonaard van voldaanheid
en trots op hetgeen sedertdien bereikt was. "Nederland is na driehonderd
jaar weer opgestaan", juichte een medewerker van het liberate blad Vrede
door Recht.3) De Nederlandsche Maatschappij van Nijverheid kwam met
een groots 'Plan 1913' om door imponerende culturele manifestaties de
ogen van het buitenland op Nederland to vestigen en to laten zien wat
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handel, nijverheid, landbouw en cultuur hier presteerden. Brochures en
folders, boeken en tentoonstellingen en niet to vergeten congressen zou-
den het beeld van Nederland als modern, bloeiend land met tevens een
grote rijke culturele traditie, vooral op gebied van de kunsten, algemeen
onder Europa's aandacht brengen. Niet de dominee maar de koopman
drukte zijn stempel op de presentatie naar buiten en naar binnen toe.

De Leidse historicus P.J. Blok stelde in een 'nabetrachting'3> vast dat de
teneur van de hele viering zo gematigd was vergeleken bij de vijftigjaar-
herdenking. Inderdaad was in 1913 het schuimende gebral, uitwas van de
dominees-cultuur, geweken voor een nuchterder en zakelijker stijl. Ten
aanzien van Frankrijk ontbraken de vijandige geluiden. Wat niet weg-
neemt dat Blok de critici van 1813 kritiseert, die dat jaar al to mat willen
afschilderen. Hij spreekt zelfs van een'opstand' en bestrijdt de these dat
Holland door Russen en Pruisen zou zijn bevrijd. Een groot vierdelig
gedenkboek uitgegeven door Koolemans Beynen had dat aangetoond,
aldus Blok.) Het waren de in opstand gekomen Hollanders die vervol-
gens de bondgenoten binnenriepen. Nederland had daarom het recht om
een onafhankelijke natie to worden. Een op zichzelf merkwaardige
opmerking, die tevens aantoont hoe bedenkelijk die vermenging van his-
torische ontwikkelingen en recht kan zijn die juist door het nationalisme
overal werd gehanteerd: als de nationale onafhankelijkheid op een derge-
lijke wijze moet worden gelegitimeerd betekent dat een permanente uit-
nodiging om de geschiedenis to vervalsen, hoe onschuldig Bloks these in
dit verband ook mag zijn. Hij besloot in elk geval dat het eeuwfeest
nuttig en nodig was om het nationale saamhorigheidsgevoel to versterken.

Ook zijn Amsterdamse collega Hajo Brugmans, liberaal zoals Blok, prees
1813 als het jaar van de nationale synthese, dat de verzoening tussen
Prinsgezinden en Patriotten bracht, dus de overwinning der partij-
tegensteilingen "3 De hint voor de tijdgenoten en met name de confessio-
nelen was duidelijk: laat 1913 in dat opzicht de voltooiing worden van de
nationale synthese, die in 1813 mogelijk werd gemaakt! Ten aanzien van
de Franse tijd is er echter een opmerkelijke verschuiving van het zwart-
wit van vijftig jaar tevoren. In die periode, zegt Brugmans, werd immers
de grondslag gelegd voor de nationale eenheidsstaat. In 1801 vond het
belangrijke compromis plaats tussen de gematigden van beide vijandige
kampen. Het hele artikel handelt minstens evenzeer over die Franse tijd,
over Napoleon, die geenszins uitsluitend als tiran wordt getypeerd, als
over 1813. De held van dat jaar was Van Hogendorp, niet Oranje. Niet
dat Blok en Brugmans vrij zijn van nationaal pathos, maar de betekenis
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van 1813 (en dus van de herdenking) is voor deze historici kleiner
geworden. De breuk vooral met de Franse tijd wordt gerelativeerd.

Vrij positief over die periode uitte zich ook de derde liberale historicus
die zijn stem liet horen: de kenner bij uitstek van die tijd, H.Th.
Colenbrandern In een rede, op 17 november uitgesproken, vond hij dat
het in 1813 zelf eigenlijk maar een onbenullig gedoe was geweest. Hele-
maal de eerste was hij daarbij allerminst. In 1863 had Th. Jorissen zich
al veel gramschap op de hals gehaald en onder andere een vernietigende
terechtwijzing van Fruin, omdat hij de voorouders maar kleine onheld-
haftige mannetjes vond 3a> Colenbrander leek het daarmee niet helemaal
oneens maar hij bleef daar niet bij staan: het belang was gelegen in de
'nationalisatie' van de revolutie van 1795. Voor de rest legde hij de
klemtoon eveneens op al datgene wat na 1813 was bereikt. Dat jaar was
slechts het bescheiden begin.

"Wat mag de reden zijn, dat in dit herdenkingsjaar ons de rechte jubel-
toon eenige inspanning kost?" vroeg Huizinga in zijn rede op de jaar-
vergadering van 11 juni van de Maatschappij der Nederlandse Letter-
kunde to Leiden.') In het vervolg probeerde hij duidelijk to maken
waarom hem zelf althans'de rechte jubeltoon' niet erg naar de keel wilde
wellen. In cultureel opzicht was 1813 een reactie (een getemperde
reactie, o zeker!') en hij weet aan de tweeslachtigheid van de nieuwe staat
het gebrek aan bezieling en strijdvaardigheid, de Jan Saliegeest kortom,
van de komende periode. "De wind blies de vlammen naar een zijde [het
protestantse reveil namelijk, V.d.D.]. Daar is na 1813 in de ontwikkeling
van onze rationale geestescultuur als 't ware lets scheef gegaan.n40) Toch
sloot ook Huizinga zich, na een wat gekweld betoog van zes-minnetjes en
zes-plusjes voor de generatie van 1813, weer even aan bij de stemming
van zijn eigen dagen: "Het thema voor onze rationale symphonie is aange-
geven. Het klinkt vroolijk, het klinkt oud-Hollandsch en hoopvol ..." 41)

Nu kan men de vakhistorici niet representatief noemen voor het denken
van de brede bevolking en evenmin voor dat van de officiele gezagsdra-
gers, die in zo'n geval ambtshalve uitsluitend de meest glanzende kleuren
op hun redenaarspalet plegen to smeren. De verwetenschappelij king van
het vak in de afgelopen halve eeuw had bij de vakbroeders al die hou-
ding van grotere voorzichtigheid en relativisme ingang doers vinden, die
de professionele historici in onze eeuw meer en meer zou tekenen. Wat
niet wegneemt dat bij de genoemde liberale geschiedschrijvers een inter-
pretatie van de betekenis van 1813 naar voren komt die duidelijk hun
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politieke standplaats verraadt en die door orthodoxe protestanten en
katholieken slechts met sterk voorbehoud werd gedeeld. Maar hoezeer de
confessionelen in politiek en cultureel opzicht sedert het midden van de
vorige eeuw de liberale hegemonie ook hadden teruggedrongen, zij be-
schikten in 1913 nog niet over professionele historici. De academische
geschiedbeoefening was in handen van liberalen van rechtse of linkse
signatuur. De fundamentele aanval op dit geschiedbeeld kwam nu van het
socialisme.

De radicale socialist W. van Ravensteyn, een van de voormannen van de
revolutionaire vleugel die later tot de communistische partij zou behoren,
veegde in De Nieuwe Ti jd, het orgaan van de revolutionaire afgeschei-
denen uit de SDAP, de vloer aan met het herdenkingsgedoe: 1813 gaf een
jammerlijke vertoning to zien, vond hij42> De Nederlandse bourgeoisie
die laf met de Fransen had gecollaboreerd tegen het eigen volk in, ging
haastig overstag toen de Russen kwamen: de Aziatische despoten in soldij
van het Engelse kapitaal! Als de Fransen, voor Van Ravensteyn de verte-
genwoordigers van de vooruitgang, langer gebleven waren dan had
Nederland zijn kolonien definitief verloren. Dat zou een zegen zijn
geweest want dankzij de koloniale heerschappij kon de bourgeoisie zich
zo hardnekkig en lang handhaven. Kortom, in 1813 werd de zaak op
betreurenswaardige wijze teruggedraaid en het volk opnieuw geknecht.
De directe verwijzing naar de actualiteit werd er nog eens krachtig op
geplakt. Laat 1813 een waarschuwing zijn en een les voor de arbeider:
zolang de macht van het kapitaal niet gebroken is dreigen imperialistische
oorlogen, aldus de moraal. In een ander stuk kreeg Van Vollenhoven,
gekwalificeerd als 'een opgewonden professor', een veeg uit de marxis-
tische pan.) Zijn plan van een gewapende vredesmacht zal slechts de
heerschappij van de bourgeoisie, in de mantel van het nationalisme
gehuld, dienen. Een dergelijke radicale afwijzing van het staatsbestel was
in 1863 niet mogelijk geweest. Een schrijver met zulke opvattingen zou
naar alle waarschijnlijkheid als gevaarlijk individu een proces aan zijn
broek hebben gekregen.

Er is niet veel fantasie voor nodig om zich de strekking voor to stellen
van de meeste redevoeringen die bij de talrijke officiele plechtigheden
werden afgestoken, waarbij ongetwijfeld ook de partijpolitieke toon door
de galm van nationale voldaanheid zal hebben heengeklonken. Opmerke-
lijk blijft echter de sterke toekomstgerichtheid, zoals die door Van
Vollenhoven werd vertolkt, de tevredenheid over wat bereikt was en
over de economische bloei van het land.
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Een eeuw van vooruitgang heet het boek dat de Utrechtse privaatdocent
C. van Lintum uitgaf aan de vooravond van het feestjaar.') Een his-
torisch overzicht waarin ook de mineurklanken niet ontbraken. Niet 1813
maar 1848, jaar van de Grondwet, de 'roemrijke revolutie', had pas
werkelijk de poort opengegooid voor een vrije ontwikkeling, lezen we
hier.45) Na 1813 was er veel misgegaan en slechts dankzij de liberale
consitutie kon Oranje het symbool van de eenheid worden dat het nu
was. De schrijver rept ook van de recente partijstrijd, die tot pessimisme
en bezorgheid aanleiding gaf met het oog op de internationale span-
ningen. Maar de zwartkijkers hadden ongelijk. Juist de alom bekende
moor-dende vernietigingskracht van de moderne oorlog was de beste
garantie voor behoud van vrede. Daarom eindigt Van Lintum eveneens
volop in majeur. Er was de groei van de handel en van het verkeer, die
vrede en internationalisme bevorderen. Kunst en wetenschap versterkten
die trend. Er waren plannen om bij Den Haag op de Musschenberg een
internationale stad to stichten - wij zouden het vandaag een mammoet-
congrescentrum noemen - voor internationale organisaties, academien op
het gebied van economie, wetenschap, kunsten en hygiene. De Bazel had
een ontwerp gemaakt en Berlage had het opgenomen in zijn uitbreidings-
plan voor Den Haag. Het Vredespaleis had het middelpunt moeten
worden doch dit verrees inmiddels op een andere plaats. Maar de Stich-
ting is er en heeft aanzienlijke economische steun verkregen, meldt de
auteur. Nederland dus zoiets als toekomstig wereldcentrum voor weten-
schappen en kunsten!

Dat in 1913 het XXste wereldcongres in Den Haag plaatsvond evenals de
XVIIIde conferentie van de Interparlementaire Unie, werd van liberale
zijde begroet als aanwijzing dat voor Nederland inderdaad een heilzame
hoofdrol op het internationale parket was weggelegd.

De groot opgezette tentoonstelling to Amsterdam in de zomer,'De Vrouw
1813-1913', stond eveneens in het teken van vooruitgang en emancipatie.
De pacifisten hadden er een eigen stand. Er was in 1898 al een'Nationale
Tentoonstelling voor Vrouwenarbeid' in Den Haag gehouden: een eerste
demonstiatie van de vrouwenbeweging. Bij beide tentoonstellingen was
de doelstelling uiteraard de vrouw ervan to doordringen dat zij een
vernederende rol speelde. De strijd om vrouwenkiesrecht, die in 1913
internationaal naar een climax toegroeide, droeg bij tot een extra
actualiteit: de vereniging voor vrouwenkiesrecht hield in mei een grote
protestvergadering tegen het ministerie-Heemskerk, dat getrouw de con-
fessionele opvattingen over vrouw en gezin het vrouwenkiesrecht ver-

130



wierp. Aletta Jacobs, een van de spreeksters, merkte op dat "Minister
Heemskerk, die hoorende doof en ziende blind is, voortaan in de huis-
houding zijn theorieen zal mogen uiteenzetten en dat hij vervangen zal
worden door iemand, die de vrouw geeft waarom zij vraagt.dl

Het gevoel dat men aan de drempel stond van een doorbraak, dat die
doorbraak zich al voltrok en dat de contouren van een nieuwe wereld
zichtbaar werden ... het leek in 1913 de pessimistische geluiden to
overstemmen. Het leefde onder vooraanstaande kunstenaars met betrek-
king tot de rol die zij als pioniers van een reinere samenleving en op weg
naar een vergeestelijkte mens konden vervullen. Het leefde bij de eman-
cipatiebewegingen van de socialisten, de pacifisten en de feministen, die
het einde van de kapitalistisch-burgerlijke staat, van oorlog en hierar-
chische verhoudingen, zagen naderen. Het leefde onder gezaghebbende
prominente liberale heren met betrekking tot de internationale ver-
houdingen en Nederlands mogelijkheden als lichtend voorbeeld binnen
een nieuw systeem. Het leefde in zakenkringen met betrekking tot
Nederlands export. Aan alle kanten leek er binnen en buiten het land iets
to schuiven en to bewegen, al verschilden de interpretaties omtrent de
richting. Maar zelfvertrouwen en hoop leken het in 1913 van sombere
verwachtingen to hebben gewonnen, waarbij het eeuwfeest niet geheel
zonder betekenis was. Grote herdenkingen vragen om een balans en om
een bepaald ritueel. En het behoort tot de ongeschreven codes van zo'n
ritueel dat het slotakkoord in majeur staat. Van een opeenhoping van
dergelijke beschouwingen gaat een effect uit dat de publieke opinie, de
openbare geest, niet onaangetast laat.

Met instemming haalde het pacifistische tijdschrift Vrede door Recht nog
na afloop van het feestjaar, in maart 1914, de conclusie aan van de
genoemde conferentie van de Interparlementaire Unie in Den Haag: In
lange jaren is de algemeene Europeesche toestand niet zo geruststellend
geweest. De groote Europeesche oorlog, zo vaak als 'onvermijdelijk'
gekarakteriseerd, is uitgebleven!47)
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Gustav Mahler, martelaar
M.C. Schuijer

Der, in welchem der Genius lebt, leidet am meisten!
(Arthur Schopenhauer)

Inleiding

Volgens een bekend verhaal') heeft Gustav Mahler, toen hij vijf jaar
was, gezegd dat hij martelaar wilde worden. We weten niet waarom hij
dit wilde, en evenmin of hij later ook nog diezelfde wens heeft ge-
koesterd. In elk geval is hij in de aan hem gewijde literatuur vaak als
een martelaar afgeschilderd, als een kunstenaar die leed onder zijn
gaven. Ik denk daarbij niet alleen aan de vaak sterk romantiserende
geschriften van Mahlers tijdgenoten; ook bij moderne biografen keert
dit beeld terug, zij het minder gemythologiseerd. Henri Louis de La
Grange aarzelt niet het verhaal uit Mahlers jeugd in verband to
brengen met wat hij diens 'tragische lotsbestemming' noemt2; en
Donald Mitchell schrijft dat Mahler in zijn muziek zijn 'lijden' objec-
tiveerde.3)

Het valt niet to ontkennen dat bepaalde biografische feiten er toe no-
digen Mahler als een martelaar voor zijn kunst to bestempelen. Hij was
iemand, wiens artistieke aspiraties op bepaalde ogenblikken zwaar op
zijn persoonlijk leven drukten, terwijl omgekeerd sommige van zijn
werken getuigenis schijnen of to leggen van heftige zieleroerselen en
existentiele twijfels. Het is ook waar dat Mahler in zijn carriere als
dirigent en componist is tegengewerkt, en dat zijn muziek niet bij
iedereen een gewillig oor vond. Op zichzelf zijn dit echter nog geen
dwingende redenen om over een martelaarschap to spreken. Hoeveel
mensen hebben zich niet met hart en ziel overgegeven aan een zaak die
hen opeiste, en hoeveel mensen hebben daarbij geen weerstand onder-
vonden; wie zegt bovendien dat zij gelukkiger zouden zijn geweest als
zij die zaak hadden laten rusten?

Toch was er, vanaf de eerste aanzetten tot een Mahler-exegese, een
opvallend grote aandacht voor de omstandigheden waaronder Mahlers
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symfonieen en liederen het levenslicht zagen. Uitzonderlijke muziek
veronderstelt kennelijk een uitzonderlijk leven. Volgens Paul Bekker
was dit leven Mahlers grootste kunstwerk.°) Arnold Schonberg meende
dat bij een persoonlijkheid als Mahler niets als bijzaak kan worden
afgedaan; elk van zijn bezigheden achtte hij produktief: in diesem
Sinne hatte ich sogar Mahler zusehen wollen, wie er eine Kravatte binder
! 1"5'

Voor ieder door ons bewonderd kunstwerk is het leven van de kunste-
naar, om het zo to zeggen, de eerste voorwaarde. Bij Mahler ligt het
niet anders, en er zijn dan ook niet meer redenen om naast zijn kunst
ook zijn leven tot onderwerp van reflectie to maken. Wellicht is de
relatie tussen leven en werk in zijn geval iets nauwer, maar wie zich
alleen richt op het, dikwijls aangenomen, autobiografische gehalte van
zijn muziek doet haar duidelijk tekort.

Waarom dan toch zoveel belang gesteld in de mens Mahler als het lij-
dend voorwerp van zijn kunst? Ik neem de volgende verklaring als
uitgangspunt voor mijn betoog: Mahlers kunstenaarschap droeg het
karakter van een religieuze missie in een seculariserende wereld. Deze
stelling zal als volgt worden uitgewerkt. Ten eerste wil ik aantonen dat
de gedachte aan een martelaarschap van Mahler zijn oorsprong vindt
in een 19de-eeuwse hagiografische traditie die zich over de hele linie
bedient van religieuze begrippen en voorstellingen, en die ik daarom
met het woord 'apologetiek' zal aanduiden. In het bijzonder zal ik
daarbij de aandacht vragen voor de wijze waarop Arnold Schonberg
voor Mahler in het krijt is getreden. Ten tweede zal ik aan de hand
van in apologieen gebruikte begrippen de religieuze antecedenten van
de Mahler-verering bepalen. Vervolgens ga ik dieper in op zin en
onzin van een religieus-exegetische benadering van Mahlers leven en
werk, waarbij ik tevens een poging doe dit merkwaardige verschijnsel
to plaatsen in het grotere verband van de laat-l9de-eeuwse en vroeg-
20ste-eeuwse cultuur.

Apologetiek

De kunstwereld kent geen instantie die personen zalig of heilig kan
verklaren, zoals de katholieke kerk. Sinds de l9de eeuw bestaat echter
wet een kunstenaarsverering of geniecultus die met religieuze elemen-
ten is aangelengd, waaronder de martelaarsgedachte. Dit blijkt zeer
duidelijk uit de Beethoven -literatuur uit de periode rond de eeuw-
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wisseling. Het volgende citaat komt uit Romain Rollands inleiding tot
zijn biografie La vie de Beethoven (1903):

Het leven van hen, wier geschiedenis wij hier trachten to vertellen,
was bijna altijd een Lang martelaarschap. Hetzij dat een tragisch lot
hun ziel heeft willen smeden op het aambeeld van lichamelijke en
zedelijke smart, van gebrek en ziekte; hetzij dat hun leven verwoest
werd, hun hart verscheurd door het zien van de naamloze kwellingen
en schanden, waardoor hun broederen werden gepijnigd, zij aten het
dagelijks brood der beproeving en indien zij grout waren door ener-
gie, zij waren het ook door het ongeluk. Zij die ongelukkig zijn
mogen zich dan ook niet to veel beklagen: de besten onder de mens-
heid zijn aan hun zijde. Sterken wij ons met hun dapperheid en wan-
ner wij to zwak zijn, laat ons dan even met het hoofd op hun knieen
rusten. Zij zullen ons troosten. Uit deze gewijde zielen stroomt een
vloed van kalme kracht en machtige goedheid. Zelfs zonder dat het
nodig is hun werken to raadplegen en naar hun stemmen to luisteren,
zullen wij in hun ogen, in de geschiedenis van hun leven lezen, dat het
leven nimmer groter, vruchtbaarder is - en gelukkiger - dan wanner
het moeitevol is.
Geven wij, aan het hoofd van dit legioen van helden, de eerste plaats
aan de krachtige en reine Beethoven.6)

In deze tekst bespeuren we een aantal christelijke ondertonen. Aller-
eerst de notie van het Lijden als iets produktiefs; in het christelijk ge-
loof brengt het Lijden, verbeeld in de kruisdood, verlossing; in het
citaat is niet direct van verlossing sprake, maar wordt het Lijden meer
in algemene zin als vruchtdragend opgevat. Ten tweede de vereenzelvi-
ging van de kunstenaar met het lijden van zijn broederen; de kunste-
naar lijdt voor de mensheid en de lijdende mens weet zich door hem
gesteund; daarmee wordt, zo lijkt het, de grondstelling van de christe-
lijke martelaarstheologie geparafraseerd: "Christus in martyre est".')
Ten derde is er sprake van een 'legioen van helden; deze uitdrukking
wekt een associatie met de christelijke'Gemeenschap van Heiligen', dat
wil zeggen, al diegenen die in hun leven en werken Christus' voorbeeld
hebben gevolgd en de weg naar de gerechtigheid hebben gewezen. Het
begrip 'held' heeft in dit verband vooral een spirituele lading.

We kunnen ons afvragen of deze overeenkomsten niet op toeval berus-
ten; of de onderhavige tekst niet gewoon een uiting is van een mateloze
bewondering voor Beethoven cum suis, waarbij de religieuze toespe-
lingen moeten worden gezien als metaforische hulpmiddelen. Ik meen
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dat het bij een dergelijke constatering niet kan blijven. Het was rond
de eeuwwisseling namelijk geen uitzondering om op deze manier over
kunstenaars to schrijven. Toen Anton Bruckner in 1896 overleed, wer-
den beschrijvingen van zijn leven gepubliceerd met subtiele verwij-
zingen naar het lijdensverhaal van Christus;8) Richard Wagner werd
door de Franse dichter Mallarme voorgesteld als "Le dieu Richard
Wagner";') en Franz Liszt was, zoals een van zijn biografen opmerkte,
"Kreuztrager der Menschheit".10) We hoeven ons overigens niet tot de
muziek to beperken. James Joyce trok zijn zelfbeeld als schrijver op uit
typische geloofsbegrippen. Zo is de kunstenaar, in de woorden van zijn
alter ego Stephen Hero "a priest of eternal imagination, transmuting the
daily bread of experience into the radiant body of everliving life".")

Voor dit soort uitingen is de term 'apologetiek' zeer bruikbaar. De spe-
cifieke betekenis van dit woord is 'geloofsverdediging', maar de aflei-
ding 'apologeet' wordt tegenwoordig ook gebruikt voor de aanhangers
van (al dan niet omstreden) denkers en kunstenaars. Wanneer we deze
term hier gebruiken, doen we dat mede met het oog op haar oorspron-
kelijke, theologische betekenis. We drukken er mee uit dat de voor-
spraak voor een bepaalde figuur elementen van een geloofsverklaring
bevat.

Voor de 19de-eeuwse kunstenaars-apologie zijn drie onderling samen-
hangende noties kenmerkend: de kunstenaar wordt beschouwd als zie-
ner, als leidersfiguur en als martelaar. Deze noties zijn to herleiden tot
de kunstbeschouwing van Arthur Schopenhauer. Niet dat Schopenhauer
ze bedacht heeft; de martelaarsnotie, bijvoorbeeld, reikt verder terug:
tot de fictieve kunstenaars -personages van E.T.A. Hoffmann (Kapell-
meister Kreisler), Wilhelm Heinrich Wackenroder (Joseph Berglinger)
en Goethe (Torquato Tasso); een referentiepunt buiten de fictieve sfeer
vinden we in het Heiligenstadter Testament (1802) van Beethoven.
Voor de kunstenaar-martelaar waren ten tijde van Schopenhauer dus al
modellen voorhanden, en dat geldt in ieder geval evenzeer voor de
kunstenaar-ziener. Schopenhauer heeft echter aan de bestendiging van
deze noties bijgedragen door ze van een filosofisch draagvlak voorzien.

Volgens Schopenhauer stelt kunst de mens in staat tot het overstijgen
en aanschouwen van een blinde wil-tot-leven die hem in het dagelijks
bestaan voortdrijft. In dit licht kan men de kunstenaar inderdaad op-
vatten als iemand wiens blik verder reikt dan een gewone sterveling (de
ziener) en daaraan ook een zeker moreel gezag ontleent (de leiders-
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figuur). Men kan zich tevens voorstellen dat hij lijdt onder datgene wat
hij ziet en onder de eenzaamheid, de vervreemding, ja zelfs de waanzin
die zijn zienersgave met zich meebrengt (de martelaar).

Dat de kunstenaar hier met zoveel woorden een religieuze status krijgt
toegewezen is duidelijk, ook al omdat in Schopenhauers visie zowel
kunst als religie de weg van de verlossing wijzen. In de kunstenaars-
apologie wordt deze religieuze status onderstreept door de kunstenaar
in kwestie to vergelijken met een profeet, met Christus of zelfs met
God.

In de ontwikkeling van de kunstenaar-apologie heeft, naast Schopen-
hauer, ook Richard Wagner een belangrijke rol gespeeld, niet alleen als
iemand die over het kunstenaarschap theoretiseerde, maar ook als de
kunstenaar die het in de theorie aan zichzelf toegeschreven gezag in de
praktijk wilde doen gelden. Wagners ideaaltypische kunstenaar vertoont
schopenhaueriaanse trekken: hij koppelt inzicht in wat Schopenhauer
de "Satz vom Grunde" noemt, aan het vermogen zich daarvan to bevrij-
den. Wat Wagner hieraan heeft toegevoegd - en dat is de reden waarom
ik hem hier ten tonele voer - is de voorstelling van een concrete, dat
wil zeggen historische, eindtijd waarin die bevrijding voor de hele
mensheid een feit is geworden. De voorstelling van een eindtijd dateert
overigens al van voor 1854, het jaar dat Wagner met de filosofie van
Schopenhauer in aanraking kwam.'Z) Toen droomde hij van een sociaal-
culturele revolutie, die zou leiden tot een samenlevingsvorm naar
Grieks model. De kennismaking met Schopenhauer leidde tot een bij-
stelling van deze heilsverwachting. Rond 1880 koesterde Wagner nog
het algemenere denkbeeld van een renegeratie van het mensdom, die
zou worden bereikt wanneer men afzag van louter egoistische en mate-
riele verlangens; wannneer men - om in schopenhaueriaanse termen to
spreken - de Wil negeerde. In beide toekomstmodellen echter, speelde
de kunstenaar een sleutelrol.

Van belang is nu de relatie tussen de kunstenaar en zijn tijd. In Oper
and Drama (1851) stelde Wagner de kunstenaar nog tamelijk onbekom-
merd voor als iemand die met een been in de toekomst staat en van
daaruit zijn boodschap de wereld instuurt. In zijn latere opstel Das
Publikum in Zeit and Raum (1878) is dit beeld wat gecompliceerder
geworden. Wagner spreekt hier van twee tijdniveaus die in de werken
van grote geesten bij elkaar komen: enerzijds de tijd waarin men leeft,
en waarvan men zich niet geheel kan losmaken omdat men zich nu
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eenmaal van haar taalmiddelen moet bedienen; anderzijds - als een
soort overkoepelende tijdruimte - de eeuwigheid. Deze gespletenheid
van de kunstenaar is tragisch, omdat de eeuwigheidswaarde van zijn
werk door zijn tijdgenoten niet kan worden herkend, terwijl omge-
keerd het tijdgebondene in zijn werk afbreuk doet aan de eeuwig-
heidswaarde. Ook in Wagners visie was de kunstenaar derhalve ge-
doemd tot li jden, zi j het dat dit li jden nooit geheel uitzichtsloos was.
De verwachting van een eindtijd, waarin eeuwigheid en historische tijd
als het ware met elkaar verzoend zouden worden, moest hem hoop ge-
ven.

Voor een goed begrip van het komende, vat ik de elementen die voor
de 19de-eeuwse kunstenaars-aplogie constitutief zijn, alsmede hun
herkomst, nog een keer samen: allereerst de drie noties 'ziener',
'leidersfiguur' en 'martelaar, met als voornaamste bron - maar niet de
enige - de filosofie van Arthur Schopenhauer; en vervolgens Richard
Wagners voorstelling van een regeneratie-proces, waarin de kunstenaar
vanzelfsprekend een visionaire en leidende rol vervult.

Gustav Mahler in apologieen

De beschouwing die hieraan voorafging, was bedoeld om het bestaan
van kunstenaars-apologetiek - gedefinieerd als een traditie van reli-
gieus getinte beschrijvingen van kunstenaars en hun werk - in de l9de
eeuw aan to tonen, en tevens een aantal van haar achtergronden to be-
lichten. Daarmee hebben we een perspectief geschapen waarin we de
vroege Mahler-beschrijvingen kunnen plaatsen. In deze beschrijvingen
treffen we de drie noties van het kunstenaarschap aan die kenmerkend
zijn voor de kunstenaars-apologie sinds Schopenhauer. Mahler wordt
geportretteerd als ziener, als leidersfiguur en als martelaar.

"Das Verstand irrt, das Gefihl nicht", zo luidt het motto dat Paul Stefan
zijn studie over Mahler (1910) heeft meegegeven. Bewondering voor
Mahler gnat in dit boek vergezeld van een regressief getinte tijds-
kritiek. Mahler is niet begrepen omdat, aldus Stefan, hij de taal van het
gevoel spreekt, die voor de moderne mens niet meer bevattelijk is: "Das
Reine, das Ursprungliche, das Naive, das in sich geschlossen Voll-
kommene ist uns unfaflbar geworden. Wir glauben nicht mehr an die
Realitat des Marchens.n13) Mahler is voor zijn tijd een raadsel. "Wir
wissen heute nur, daft er einer war, der Herrscher and Fuhrer sein durf-
te, einer, den wir uns erschlieJen mu,6ten.""
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De visies van andere biografen en commentatoren sluiten hierbij wel
aan. Ook Richard Specht meent dat Mahlers werk het gewoel van zijn
tijd overstijgt, en een tegenwicht biedt tegen het toenemend materia-
lisme:

Denn all das, das grote Gefuhl der Heiligkeit des Lebens and aller
Kreatur, die Frommigkeit des Erkennnens, die erschutternde Andacht
im Angesicht der "lieben Erde , der Natur and ihren kleinen and
grolen Machte, ihrer lieblichen and gefahrlichen, ihrer zarten and
ihrer drohenden Wesen, das Suchen and Finden Gottes, die Qual, das
langstabgestreifte Gemeine, zu dem er doch nie wiederkommen kann,
doch immer wieder erleben zu mussen and von ihm gestreift, ja an-
gepackt zu werden, die angstvolle Rufe nach den schopferischen Geist
and das Aufgehen in der ewigen All-Liebe - all das ist wirklich im
Werk eines einzigen grolen Kunstlers unserer Tage zu Kunst gewor-
den.1s)

Specht spreekt van de liefdeloosheid waarmee Mahlers tijdgenoten hem
bejegenden. Ondanks zijn gekwetstheid daarover, zo benadrukt hij,
bleef Mahler er van overtuigd dat eens zijn tijd moest komen: "eine
Zeit die er sie - um ein Wagnersches Wort auf ihn anzuwenden - erst
durch sein Leiden vorbereiten mu, te.i16) We worden hier herinnerd aan
Wagners gedachte dat de kunstenaar anticipeert op de eeuwigheid, en
daarvoor in zekere zin moet boeten met het onbegrip van zijn tijd-
genoten. Dit beeld van een kloof tussen kunstenaar en publiek werkt
wellicht ook door bij Paul Bekker, wanneer die Mahler "ein Fremder
unter Fremden" noemt, die zelf "diese Fremdkeit nicht begriff, weil er
das Gebot der Liebe in sick fullte".17)

De genoemde auteurs volgen in grote lijnen een beschrijvings-code die
zich in de vorige eeuw reeds aftekende, en waarmee de kunstenaar tot
een wezen van religieuze statuur werd verheven. De religieuze toespe-
lingen kunnen sours vaag zijn - dat wil zeggen: zonder duidelijke her-
komst - maar er zijn ook gevallen die door het woordgebruik specifiek
naar de bijbelse geschiedenis verwijzen. Zo wordt Mahler door Stefan
"ein Christ unserer Tage" genoemd.188

Mahler en Schonberg

De componist Arnold Schonberg was eveneens een apologeet van
Mahler. "Gustav Mahler war ein Heiliger"; zo begint een In memo-
riam19) dat hij in 1912, ongeveer een jaar na Mahlers dood, publiceer-
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de. Dat was niet zomaar bedoeld als een aardige binnenkomer; alles wat
Schonberg over Mahler gezegd en geschreven heeft is doortrokken van
een religieuze metaforiek. Het moment waarop hij Mahlers grootheid
inzag, na aanvankelijk scepsis to hebben gevoeld, beschreef hij in zijn
beroemde Praagse herdenkingsrede (1912) bijvoorbeeld als een beke-
ring: "Ich halte es fur wichtig zu bekennen, da, ich Saulus war, ehe ich
Paulus wurde.i20)

Ook in Schonbergs apologieen treedt Mahler naar voren als ziener,
leidsman en martelaar. Schonbergs toon is daarbij opvallend militant

Selten hat einem die Mitwelt so arg mitgespielt; keinem vielleicht
arger. So hoch stand er, dal3 oft selbst die Besten an ihm versagten.
Weil selbst die Besten nicht an seine Hohe heranreichen. Weil selbst
in den besten nosh so unendlich vie] unreines ist, da6 sie in dieser
hochsten Region der Reinheit, die schon Mahlers Erdenaufenthalt
war, nicht atmen konnten.21)

Das Genie leuchtet voran and wir bemuhen uns nachzukommen!
Bemuhen wir uns wirklich genug? Hangen wir nicht zu sehr am Tag?
Wir werden nachkommen, denn wir mussen. Ob wir wollen oder
nicht. Es zieht uns hinan.22)

Schonbergs enorme respect voor Mahler zal mede zijn ingegeven door
de steun en de belangstelling die hij, aan het begin van zijn carriere,
van de veertien jaar oudere en reeds gearriveerde dirigent-componist
had gekregen. Per slot van rekening liepen hun wegen in muzikaal op-
zicht nogal uiteen. Schonberg had in 1908 definitief de richting van de
atonaliteit gekozen, een idioom waarin de graviterende werking van
een tooncentrum ontbrak; Mahler, voor wie de middelpuntvliedende en
-zoekende krachten van de 19de-eeuwse harmoniek bepalend zijn ge-
bleven, was dit idioom vreemd. En terwijl Mahler met zijn hemel-
bestormende Achtste Symfonie (1907), de 'Symphonie der Tausend,
een toppunt van grootschaligheid bereikte, neigde Schonberg naar klei-
nere bezettingen en compactere vormen, zoals in de eerste Kammer-
symphonie op. 9 (1906).

Goede persoonlijke betrekkingen alleen verklaren echter niet de harts-
tochtelijke pleidooien die Schonberg voor Mahler heeft gevoerd. Er
waren wel degelijk punten van herkenning. Beide waren uiterst gedre-
ven naturen en toonbeelden van artistieke integriteit, vaak tegen de
verdrukking in. Beide hadden het gevoel een missie to vervullen en
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legitimeerden zich ten overstaan van hun tijdgenoten met de verwij-
zing naar een toekomst waarin hun muziek op waarde geschat zou wor-
den.
Schonbergs muzikale missie mag dan misschien een heel andere zijn
geweest, er was geen componist met wie hi j zich zo identificeerde als
Gustav Mahler.

Een volgende overeenkomst tussen de twee componisten ligt wat dieper
onder de oppervlakte, maar mag niet onvermeld blijven, zeker niet nu
we ons bezighouden met geloofsbegrippen die in de kunstbeschouwing
zijn doorgedrongen. Zowel Mahler als Schonberg waren van joodse
komaf en hadden zich op zeker moment bekeerd tot het christendom.
Mahler werd in 1897 katholiek; Schonberg trad een jaar later toe tot de
protestantse kerk. Mahler is zich zijn joodse achtergrond altijd sterk
bewust gebleven, evenals Schonberg, die in 1933 zelfs officieel terug-
keerde bij de joodse gemeenschap.

De religieuze ambivalentie van Mahler en Schonberg waar het de for-
maliteiten van het geloofsleven betrof, kwam vermoedelijk niet voort
uit opportunisme, al is daar in het geval van Mahler wel sprake van
geweest. (Mahlers bekering vond plaats in het jaar van zijn aantreden
als dirigent van de Hofoper in Wenen, een functie waarvoor de katho-
lieke gezindte vereist was.) Ze hielden zich, als we afgaan op bronnen
en getuigenissen, intensief bezig met geloofsvraagstukken; Mahler met
de christelijke liefdesethiek en met de leer van de wedergeboorte,")
Schonberg bovenal met een oudtestamentische unitaristische wereld-
beschouwing.'n Bovendien waren dit preoccupaties die sterk samen-
hingen met hun roeping als kunstenaar.

Religieuze antecedenten van de Mahler-verering

Tegen de hierboven geschetste achtergrond lijkt religie voor Arnold
Schonberg meer to zijn geweest dan alleen de leverancier van metafo-
ren voor zijn Mahler-apologie. Waar hij zich van religieuze begrippen
bedient, vermoeden wij dan ook meer dan een esthetische waardering
die is doorgeslagen in de gewijde taal. (Het is bovendien duidelijk ge-
worden dat juist op een esthetische Wesensverwantschaft tussen Mahler
en Schonberg wel het nodige valt of to dingen). Echter, hoe stellen we
een inhoudelijk verband vast tussen een kunstbeschouwing enerzijds en
een specifieke geloofsinhoud anderzijds, een verband dat verder gaat
dan een gemeenschappelijke voorraad van woorden? Kunnen we door
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apologieen to vergelijken met aspecten van deze geloofsinhoud de reli-
gieuze antecedenten van de kunstenaars-verering - en in het bijzonder
de Mahler-verering - bepalen? Bij de nu volgende aanzetten tot een
dergelijke vergelijking zal ik de christelijke geloofstraditie als richt-
snoer nemen.

We hebben al geconstateerd dat Schopenhauer - aan wiens kunstbe-
schouwing de kunstenaars-apologie in zekere zin ontspringt - zowel
aan kunst als aan religie een heilzame werking toeschreef. Nu dacht
Schopenhauer wat de religie betreft vooral aan het boeddhisme. In de
boeddhistische notie van de verzaking, de ascese, zag hij de mogelijk-
heid om de Wil to breken. Maar hij noemde ook het christendom, dat
dit beginsel eveneens kent.*

De relatie tussen kunst en Christendom is bij Schopenhauer nogal in-
direct. Zij hebben een gemeenschappelijk doel, maar gaan niet in el-
kaar op. Het is echter vermeldenswaard dat zich onder de aanhangers
van Schopenhauers filosofie een kunstenaar bevond die zich intensief
met het christendom bezighield, zonder het overigens in dogmatische
zin to belijden. Richard Wagner is in feite via de bestudering van
Schopenhauers werk bij het christendom beland. Nog afgezien van dit
biografische feit biedt ook Wagners gedachtenwereld enig uitzicht op
een aantoonbaar verband tussen de kunstenaars-apologie en het chris-
telijk geloofsgoed. Wagners voorstelling van een eindtijd vertoont enige
gelijkenis met de christelijke heilsleer. Ze is er evenwel niet in een
rechte lijn van afkomstig; het contact verloopt via het historicisme van
Hegel, een opvatting volgens welke in de geschiedenis een bepaalde
ratio aan het werk is.26) Wagners kunsthistorische bespiegelingen slui-
ten bij deze opvatting nauw aan. De godsdiensthistoricus Mircea Eliade
schrijft, dat het historicisme een ontbindingsprodukt is van het chris-
tendom.") Hoe moeten we ons dit voorstellen?

Evenals andere religies onderscheidt de joods-christelijke religie tussen
een heilige tijd en een profane tijd, die evenwel - en daarin gaat ze
haar zijn eigen weg - geintegreerd zijn in hetzelfde historische tijds-
verloop. Christus bijvoorbeeld, verscheen in een historische tijd, "de
Tijd waarin Pontius Pilatus landvoogd van Judea was".28) Met andere
woorden: het goddelijke manifesteert zich in historische gebeurtenis-
sen, en geeft aan die gebeurtenissen een noodzakelijk karakter. Hegel
nu, zag de geschiedenis als de manifestatie van een Weltgeist, waarop
de enkeling, als een eenvoudig werktuig van die Weltgeist, geen invloed
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kan uitoefenen. Daarom is ook in Hegels filosofie de geschiedenis een
noodzakelijk gebeuren, zij het dat dit niet wordt gereguleerd door een
opperwezen, maar door het abstracte principe van een Weltgeist. Het
einddoel van dit gebeuren is in maatschappelijke zin de staat, in spiri-
tuele zin de zichzelf begrijpende, absolute geest van de wijsbegeerte.

De invloed van Hegel op de denkbeelden van Wagner is beperkt ge-
weest. Hegel behoorde nu eenmaal niet tot de filosofen met wie Wagner
wegliep, en wier werk hij tot in detail bestudeerde. Maar Hegels ge-
dachte dat de geschiedenis een zin en een einddoel heeft is wijd ver-
breid geweest, en ook terug to vinden in Wagners historische onder-
bouwing van zijn Muziekdrama.29) Hegel kan derhalve fungeren als
een verbindende schakel tussen Wagner en het Christendom.

Los van de invloed van Hegel echter, vertoont Wagners visie op de rol
van de kunst raakvlakken met de christelijke geloofsleer. Sterker nog:
die geloofsleer moet kunst de betekenis geven die haar door de burger-
lijke maatschappij wordt ontzegd. Volgens Wagner is de kunst bij
machte het christelijk geloof in zijn kern to reflecteren. Die kern is
vervat in de kruisdood:

Ein unwiderstehlich zu wiederum hochstem Mitleiden, zur Anbetung
des Leidens and zur Nachahmung durch Brechung alles selbstsuch-
tigen Willen's hin reissendes - symbol? - nein: Bild, wirkliches Abbild.
In Ihm, and seiner Wirkung auf das menschliche Gemuth liegt der
ganze Zauber, durch welchen die Kirche sich zunachst die griechisch-
romische Welt zu eigen machte.30)

Hieruit vloeit het denkbeeld voort, dat de kunstenaar - die de werking
op het menselijk gemoed immers tot zijn specialiteiten mag rekenen -
het beste is toegerust om de christelijke boodschap uit to dragen. Het
zijn, aldus Wagner, de grote kunstenaars geweest die de mensheid de
weg van de verlossing hebben gewezen; zij staan in wezen al op het
breukvlak van historische tijd en eeuwigheid. Het is veelbetekenend
dat Wagner een opsomming van persoonlijkheden in wier werken zich
naar zijn idee deze niveaubreuk heeft voltrokken (hij noemt daarbij
onder meer Mozart en Liszt), vooraf laat gaan door Christus zelf.31)

Het beeld van de kunstenaar-martelaar, dat zowel bij Schopenhauer als
bij Wagner een rol speelt, vormt de meest opvallende overeenkomst
tussen de kunstenaars-apologie en het christelijk gedachtengoed. De
martelaar staat model voor de christelijke heilige.32) Heilig is men vol-
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gens het christendom, wanneer men op een heldhaftige wijze - dat wil
doorgaans zeggen: in een situatie van vervolging - het beginsel van de
christelijke liefde is nagekomen (en dit door de kerkelijke autoriteiten
is erkend).') De overeenkomst gaat echter nog verder. Het christelijk
martelaarschap is verbonden met de eschatologie: in de martelaarsdood
voltrekt zich de eenwording met Christus en begint een nieuw le-
ven. In Wagners visie is het de kunstenaar die uitzicht biedt op een
nieuw leven van een hogere kwaliteit, een leven dat de late Wagner
- de Wagner van Parsifal (1877-1882) - van christelijke waarden ver-
vuld ziet. Dit uitzicht geeft zin aan het martelaarschap van de kunste-
naar, dat dan ook werkelijk een 'imitatio Christi' is.

Kunnen we nu ook een christelijke achtergrond in de Mahler-apolo-
gieen ontwaren? Een relatie is in ieder geval denkbaar voorzover in de
apologie wordt gesproken van een kunstenaar die zijn tijd vooruit is.
Daarmee wordt gerefereerd aan opvattingen over tijd en geschiedenis
die van joods-christelijke herkomst zijn. Wagner heeft deze opvat-
tingen naar het terrein van de kunstgeschiedenis verlegd. Het lijden
van de kunstenaar onder miskenning, spot en onbegrip krijgt in dit
licht eenzelfde betekenis als het lijden van Christus. In de suggestie van
Richard Specht dat Mahlers lijden een noodzakelijk lijden was, en dat
dit door een betere toekomst zou worden afgelost (Specht verwees naar
Mahlers eigen bekende woorden: "meine Zeit wird erst kommen"), ligt
deze connectie besloten.

Voor Arnold Schonberg is de toekomst echter geen wagneriaans-chris-
telijke utopie, maar een voortdurend streven naar waarheid. De 'hogere
werkelijkheid' - bij Wagner en het christendom doel van het streven -
is bij Schonberg het streven zelf, juist omdat het altijd voortduurt en
dus eeuwig is: "Unverganglich ist die Zukunft, and deshalb besteht die
hahere Wirklichkeit, die Wirklichkeit unserer unsterbliche Seele lediglich
in der Zukunft."") Met de oiisterfelijke ziel wordt hier in feite een
staat van onophoudelijk vooruitgeschoven-zijn bedoeld.

Wanneer Schonberg Mahler nu "heilige" of "martelaar") noemt, refe-
reert hij niet aan de christelijke versie van dat begrip. Voor de kunste-
naar-martelaar van Schonberg staan niet Christus en de christelijke
martelaar, maar de oudtestamentisch wetgever en profeet model. Hun
martelaarschap berust op hun menselijke onvolkomenheid in het licht
van de goddelijke waarheid die ze moeten uitdragen. Dit is het centrale
conflict van Schonbergs opera Moses and Aron (1932). In de ogen van
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Schonberg heeft ook de kunstenaar een opdracht die hij niet kan over-
zien; het werkelijke, hogere doel onttrekt zich per definitie aan zijn
waarneming. Dit doel, de volmaakte waarheid, kan alleen recht worden
gedaan door to zoeken. Daarom is voor Schonberg zoeken belangrijker
dan vinden. Zoals hij in het voorwoord van zijn Harmonielehre (1911)
schreef:

Ich hoffe, meine Schuler werden suchen! Weil sie wissen werden daB
man nur sucht, um zu suchen. DaL das finden zwar das Ziel ist, aber
leicht das Ende des Strebens werden kannn

In Schonbergs visie op het werk van de kunstenaar ontbreekt het uit-
zicht op een werkelijke voltooiing van diens missie. Zijn kunstbe-
schouwing bevat geen equivalent van de christelijke genade, zoals de
kunstbeschouwing van Wagner. Bovendien : staat Schonbergs orientatie
op het Oude Testament - men denke aan stukken als Die Jakobsleiter
en Moses and Aron - li jnrecht tegenover Wagners verwerping van de
oudtestamentische God ten gunste van de 'lijdende God aan het
kruis'.38)

De hier aangeduide verschillen mogen tamelijk fundamenteel zijn, het
is uiteindelijk onmogelijk om apologieen op grond van religieuze of
filosofische antecedenten van elkaar to onderscheiden. Er is namelijk
geen apologie die niet een veelheid van invloeden vertoont. Daarbij
kunnen accenten telkens anders komen to liggen. De aldus optredende
verschillen worden aan de andere kant weer door bepaalde constanten
overbrugd. Zo is het in apologieen gebruikelijk om tegenover een be-
perkte wereld van het bier en nu een ideale wereld to stellen, die is
ontdaan van alle schijn. Vervolgens worden verstand en gevoel als
capaciteiten scherp tegen elkaar afgezet, waarbij het gevoel de gave is
van het genie om tot de ideale wereld door to dringen. Tenslotte geidt
in iedere apologie dat de geschiedenis een volgens wetmatigheden
noodzakelijk verlopend gebeuren is, gericht op een toekomst die tege-
lijkertijd vaag en bepaald is.

Tegen deze achtergrond van joods-christelijke, platoonse, hegeliaanse
en schopenhaueriaanse motieven is de vraag of Gustav Mahler nu
wordt voorgesteld als een christelijke martelaar danwel een profeet,
van weinig belang. Het enige dat men met zekerheid uit alle beelden en
vergelijkingen kan opmaken is, dat kunst meer dan ooit een kwestie
van geloof is geworden.
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Bestaansgronden voor een Mahler-exegese

Aan Gustav Mahlers werk werd, als we afgaan op de aan hem gewijde
apologieen, een religieus karakter toegeschreven. Wat is nu de be-
staansgrond voor deze opvatting?

Men moet zich allereerst bedenken dat kunst en religie al sinds het
begin van de 19de eeuw met elkaar werden vergeleken, en aan elkaar
gelijkgesteld. Aanvankelijk gold dit vooral voor muziek, maar na 1850
deed de gedachte aan een kunstreligie zich sterk gelden in de Franse
poezie. Daarnaast tekende zich in de beeldende kunst een stroming of
die het spirituele zocht. Wassily Kandinsky's boek Das Geistige in der
Kunst (1911) is er de schriftelijke neerslag van. Kunstreligie, zo kan
men op grond van de ontwikkelingen in de poezie en de beeldende
kunst vaststellen, was nauw verbonden met het streven naar abstractie,
en die abstractie was naar de muziek gemodelleerd.

De kunstreligie voorzag in een geestelijke behoefte. De rationalisatie
van de burgelijke maatschappij had een toenemende distantie van de
traditionele religie met zich meegebracht. De 19de-eeuwse moderne
mens streefde naar autonomie, maar vond daarbij de maatschappij die
hem deze autonomie voorspiegelde weer op zijn weg. Aan de ene karat
was de vertrouwde God hem ontvallen, aan de andere kant de weg naar
een volledige zelfverwezenlijking afgesneden door de beperkingen van
de maatschappelijke orde. Ton Lemaire spreekt in dit verband over
vervreemding:

[...] vervreemding ontstaat eerst dan wanner er een diskrepantie op-
treedt tussen deze wil tot definitief zelfbezit, dit streven werkelijk
causa sui to worden, en de feitelijke mogelijkheden die de burgelijke
maatschappij ter realisering daarvan to bieden

In het niemandsland tussen religie en zelfbezit, was de kunst een van
de mogelijkheden om tot de gezochte absoluutheid to komen. De ver-
absolutering van de kunst, maar tevens het halfslachtige van deze uit-
weg, valt of to lezen aan de kunstenaars-apologieen, waarin traditionele
religieuze noties worden verbonden aan een modern streven naar zelf-
verwezenlijking.

Geen ander oeuvre lijkt zo illustratief voor het onderhavige dilemma,
als het oeuvre van Gustav Mahler. In zijn muziek staat een grote
eigenzinnigheid tegenover een hang naar de gemeenschap waarin hij
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zijn individualiteit juist kan verliezen. Momenten van intimiteit wor-
den afgewisseld met cultische visioenen, waar muziek zich als kunst-
vorm zo goed voor leent. (De Achtste Symfonie noemde Mahler ooit
"meine Messe"). Soms manifesteert zich een aandrang om letterlijk on-
gehoorde klanken aan het orkest to ontlokken - men denke alleen al
aan de opening van de Eerste Symfonie - een andere keer voert een
verlangen naar kinderlijke eenvoud en het Volkstumliche de boventoon.

Dat Mahler in zijn tijd tot de Weense modernen werd gerekend40) -
samen met componisten als Strauf, Schonberg en Zemlinsky - neemt
niet weg dat hij tegelijkertijd fungeerde als het boegbeeld van een
nostalgisch getinte tijdskritiek, zoals bleek uit de apologieen van Stefan
en Specht. Regressieve partijen hadden net zo goed reden om Mahler
bij zich in to lijven als progressieve. Al was Mahlers afstand tot
Schonberg en de door hem geinitieerde muzikale vernieuwingen niet
groot, en had hij sinds 1902 een liaison met de vooruitstrevende kun-
stenaars van de Wiener Secession, de overeenkomsten met de natuur-
mystiek en de sprookjeswereld van de vroege romantiek omstreeks
1800 zijn evenmin over het hoofd to zien.

Mahlers muziek was in zijn tijd allerminst onomstreden. Hem werd
vaak het verwijt gemaakt dat hij 'potpourri's' schreef, muziekstukken
die van de hak op de tak springen, met nu eens een mars of een koraal,
dan weer een volkslied of een vogelgeluid, dit alles zonder onderlig-.
gende samenhang. Ook tegen Mahlers neiging zijn symfonieen van
epische of filosofische explicaties to voorzien (om deze later weer
schielijk terug to trekken) werd door sommigen vreemd aangekeken.
Bij het lezen van de apologieen voor Mahler moeten we ook met deze
feiten rekening houden. De auteurs moesten de soms felle kritiek op de
componist pareren, en daarbij een minstens even stellige toon aanslaan.

Maar afgezien van een cultureel klimaat waarin kunst blijkbaar snel tot
religie werd verheven, en ook afgezien van een algemene karakter-
schets van Mahlers werk - die to oppervlakkig is om er conclusies aan
to verbinden - moeten we zoeken naar hardere gegevens die een
Mahler-exegese zo niet rechtvaardigen, dan toch verklaren. Die argu-
menten vinden we op verschillende niveau's: (1) Mahlers eigen opvat-
ting van zijn werk, voorzover die is overgeleverd via de getuigenissen
van onder meer Alma Mahler, Natalie Bauer-Lechner, Guido Adler en
Bruno Walter en via zijn brieven; (2) de oorspronkelijke programme's
voor Mahlers eerste vier symfonieen; (3) de teksten die Mahler voor
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zijn vocaal-instrumentale composities uitkoos; (4) het niveau van de
muziek.

Het probleem van de eerste twee niveaus is, dat ze weliswaar iets ont-
hullen over de intenties van de componist, maar in het midden laten of
die intenties hoorbaar zijn, en of ze er uberhaupt iets toe doen. We
kunnen alleen vaststellen in hoeverre ze aansluiten bij de ervaringen
van de apologeten. Het probleem van het laatste niveau is, dat het her-
kennen van een bepaalde geesteshouding in muziek - en vooral in zui-
ver instrumentale muziek - precair is. De conclusie wordt maar al to
gauw gedicteerd door het uitgangspunt. Deze kanttekeningen dienen we
bij de nu volgende losse observaties, waartoe ik ter afsluiting van deze
bijdrage de vrijheid neem, in het achterhoofd to houden.

Op het niveau van Mahlers overgeleverde uitlatingen vinden we veel
aanknopingspunten voor de veronderstelling dat hij, evenals zijn apo-
logeten, zijn werk in een religieus licht zag. Met name het werk aan
zijn Derde Symfonie (1893-1896, herzien 1906) ervoer Mahler, van-
wege de reusachtige proporties van deze symfonie, als een opdracht van
hogerhand, to zwaar voor zijn schouders. "Warum dieses furchtbare
Martyrium auf mich nehmen?" moet hij zich, volgens de getuigenis van
Bauer-Lechner, hebben afgevraagd.41) Hij vergeleek zich met "Chris-
tus auf dem Olberg",42> maar ook met de oudtestamentische figuur van
Jacob:

Ein grolartiges Bild fur den Schaffenden ist Jakob, der mit Gott
ringt, bis er In segnet. Wenn die Juden nichts all das erfunden
hatter, mul3ten sie kolossale Leute gewesen rein. Mich will Gott auch
nicht segnen. Nur im furchterlichen Kampfe ums Werden meiner
Werke Tinge ich es ihm ab.43)

Het martelaarsgegeven keert in de Mahler-documenten vaker terug, en
op een wel bijzonder navrante wijze in de autograaf van zijn onvol-
tooide Tiende Symfonie (1910): "O Gott! O Gott (...] warum hast du
mich verlassen?" staat in de kantlijn van de particel van het derde deel
(Purgatorio) genoteerd. Navrant is niet alleen het feit dat hier het com-
positie-proces en - naar men vermoedt - een ontregelende persoonlijke
ervaring all het ware in een blik gevangen zijn, maar evenzeer het
bijbelcitaat'4) Alma Mahlers herinneringen aan het overlijden van
haar echtgenoot borduren hierop als vanzelfsprekend voort "Christi
Grablegung! Alle empfanden wir das gleiche!"")
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Behalve de componist Mahler, voelde ook de dirigent zijn werk als een
opdracht, waarvoor hij persoonlijk moest lijden:

Nur das Gefuhl das ich fur meine Meister leide and dock vielleicht
einmal einen Funken ihres Feuers in die Seele dieser armen Men-
schen werfen kann, stahlt meinen Mut - and da gelobe ich mir in
manchen besseren Stunden, mit Liebe auszuhalten - selbst gegen
ihren Spott.A6)

Het verschijnsel dirigent zoals we dat tegenwoordig kennen - een fi-
guur van wie een zekere magische werking uitgaat; die zelf ook deel
heeft aan het genie van de componist - was in de tijd van Mahler be-
trekkelijk jong. Het is voorstelbaar dat juist zijn activiteiten als diri-
gent hebben bijgedragen aan de religieuze aura die hij voor zijn aan-
hangers bezat. Hij stond sowieso in het centrum van de publieke aan-
dacht, maar met zijn exuberante dirigeerstijl - die overigens allengs
rustiger werd - baarde hij extra opzien; op het podium leek hij de
geest van de componist to willen bezweren. Mahler was een van de
pioniers van de Werktreue, al verstond hij onder dit begrip iets anders
dan de huidige musicus, en liet het in zijn optiek ook wijzigingen in
de partituur toe. Bij ieder werk dat hij instudeerde werd hij gedreven
door de voorstelling van een 'ideale' uitvoering, maar dit ideaal nam in
de praktijk nooit een vaste vorm aan. (Schonbergs uitspraak dat "man
nur sucht um zu suchen" sluit bij Mahlers arbeids-ethos nauw aan.)

De episch-filosofische programme's die Mahler voor de eerste vier
symfonieen ontwierp, en de teksten voor zijn vocaal-instrumentale
werken, leveren de krachtigste bewijzen voor de religieuze strekking
van zijn werk; krachtig, omdat ze tamelijk ondubbelzinnige informatie
verschaffen, en omdat ze het uiteindelijke, muzikale resultaat mede
vorm hebben gegeven. De teksten vormen een geintegreerd bestanddeel
van de compositie, en hoewel de programme's door Mahler officieel
zijn teruggetrokken, zeggen deze nog wel degelijk iets over zijn be-
doelingen.

Het programma van Mahlers Tweede Symfonie (1888-1894, herzien
1903) - dat we nu als voorbeeld nemen - heeft, kort samengevat, be-
trekking op het vraagstuk van leven en dood: welke zin heeft het leven
als dit op sterven uitdraait? Men kan zeggen dat dit de kernvraag is
van elke religie, maar het antwoord dat Mahler in zijn programma
formuleert sluit nauw aan bij de christelijke leer. de dood is het begin
van een nieuw, en ditmaal onsterfelijk leven, dat wordt verdiend met
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de smarten van het aardse leven. Deze gedachte vond Mahler gedeel-
telijk terug in een opstandings-ode van de 18de-eeuwse Duitse dichter
Klopstock. De eerste twee strofen van dit gedicht nam hij - enigszins
bewerkt, zoals Mahlers gewoonte was wanneer hij bestaande teksten
toonzette - op in de koorfinale van zijn symfonie:

Aufersteh'n, ja aufersteh'n wirst du,
Mein Staub, nach kurzer Ruh!
Unsterblich Leben
Wird der dish rief dir geben.

Wieder aufzubliih'n, wirst du gesat!
Der Herr der Ernte geht
Und sammelt Garben
Uns ein, die Starben.47)

Aansluitend hierop dichtte Mahler een aantal eigen strofen waarmee
hij de tekst als geheel een andere nadruk gaf. Ligt deze in bovenstaan-
de regels hoofdzakelijk op het leven na de dood, Mahlers uitbreiding
onderstreept de zin van het aardse leven. Het gaat vooral om deze
woorden:

O glaube:
Du wardst nicht umsonst geboren!
Hast nicht umsonst gelebt, gelitten!

[...]

Sterben werd' ich, um zu leben!
Aufersteh'n, ja aufersteh'n wirst du,
Mein Herz, in einem Nu!
Was du geschlagen,
zu Gott wird es dich tragen!48)

Voor Mahler was het aardse bestaan altijd al vrijwel synoniem met
lijden. Maar hier acht hij dit lijden zinvol en produktief, omdat het
toegang geeft tot een hogere zijnswijze; hetgeen een verabsolutering
inhoudt van het lijden, analoog aan de christelijke martelaarstheologie.

Ik heb met zoveel woorden al gesteld dat wij ons op glad ijs begeven
indien we in de muziek - dat wil zeggen, in de partituur-opzet en de
noten zelf - gaan zoeken naar elementen die men als religieus kan aan-
duiden. Anderzijds mogen we veronderstellen dat voor degenen die
Mahler als een heilige vereerden, juist de muziek als richtsnoer fun-
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geerde. Ik zal daarom, tot slot, ook de muziek bij mijn overwegingen
betrekken. Daarbij wil ik echter voorbijgaan aan het meest voor de
hand liggende: de plaatsen waar Mahler in toon en gebaar refereert aan
kerkelijke muziektradities, aan cultische festijnen of rituelen. Die
plaatsen zijn er voldoende: de koralen, fanfares en klokken in de finale
van de Tweede, de ceremoniele gebaren in het eerste deel van de
Derde, en het chorus mysticus uit de Achtste Symfonie. Mahlers muziek
vertoont daarnaast echter een algemener aspect dat we eveneens met
een religieuze geesteshouding in verband kunnen brengen.

Opmerkelijk genoeg gaat het om het aspect dat voor Mahlers critici de
steen des aanstoots was: zijn muziek is - het kwam al eerder ter spra-
ke - heterogeen. Ze bedient zich van diverse muzikale stijlen en idio-
men, die als zodanig ook herkenbaar blijven49) Met enig recht wordt
zijn muziek daarom door sommigen 'meta-muziek' genoemd. Mahler
wilde, volgens een vaak geciteerde uitspraak, "mit alien Mitteln der
vorhandenen Technik eine Welt aufbauen",50) wat een hoger standpunt
suggereert de componist gaat niet in de wereld op, maar slaat deze in
haar totaliteit gade. Nu treft deze constatering nog niet het religieuze in
zijn muziek. Niet de diversiteit op zichzelf is hiervoor bepalend, maar
de wijze waarop die diversiteit is geordend.

De verschillende muziektypen wisselen elkaar in Mahlers symfonieen
niet slechts af, maar grijpen ook in elkaar in. De ene muziek kan de
andere plotseling aan de waarneming onttrekken of, omgekeerd, juist
een gat laten vallen waardoor de andere tevoorschijn komt. Een locus
classicus is de posthoorn-solo in het derde deel van de Derde Symfonie.
De scherzo-muziek (met korte motieven, snelle zestienden-noten en
voorslagen) komt tot zwijgen en tegen de achtergrond van traag ver-
glijdende strijkersklanken horen we een melodie die met deze muziek
in een volstrekt contrast staat (zie voorbeeld 1). Ten eerste past zij niet
in de cadans van het voorgaande; ten tweede klinkt zij "wie aus welter
Ferne"; en ten derde wordt zij voorgedragen door een instrument dat
niet tot de vaste bezetting van het symfonie-orkest behoort. Met het
exterritoriale karakter van deze posthoorn-solo wordt de indruk gewekt
dat zij het scherzo niet onderbreekt, maar er al die tijd door werd
overstemd. De passage bewerkstelligt een nieuwe gewaarwording van
de ruimte; ze brengt daarin een scheiding aan, een scheiding die, gezien
het verschil tussen de muziektypen, ook kwalitatief van aard is.
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Hetzelfde - maar nu op een synchrone manier - gebeurt in de finale
van de Tweede Symfonie. Ook hier is sprake van een groot contrast
tussen twee muziektypen, die nu echter gelijktijdig waarneembaar zijn
(zie voorbeeld 2). Tegen een breedgevoerde melodie in cello- en fagot-
partij zijn korte fanfare-achtige inzetten door een trompetten- en slag-
werkgroep gezet, die bovendien weer in weitester Ferne" - dat wil zeg-
gen, achter het orkest - is opgesteld. Het voorschrift dat Mahler tussen
de notenbalken van dit voorbeeld heeft genoteerd, geeft aan dat beide
lagen in geen geval mogen vermengen (omdat dit de opheffing van die
gelaagdheid zou betekenen).

In situaties als deze onderkent Mahlers muziek verschillende ruimtes,
en dit is voor het religieuze bewustzijn constitutief.

Voor de religieuze mens is de ruimte niet homogeen. Hij toont scheu-
ren en breuken; er zijn ruimte-delen die kwalitatief verschillen van de
andere si>

Conclusies

Dat Mahler door zijn apologeten als martelaar of heilige werd voorge-
steld, was niet zomaar een romantische overdrijving, maar de uiting
van een denkwereld waarin kunst en religie praktisch met elkaar sa-
menvielen. Als verklaard heilige was Mahler dan ook geen uitzon-
dering; vele kunstenaars gingen hem voor. De religieus getinte Mahler-
beschrijvingen maakten deel uit van een apologetische traditie, die
sterk was gestimuleerd door de filosofie van Arthur Schopenhauer en
de denkbeelden van Richard Wagner. Op de achtergrond speelden de
joods-christelijke tijd- en geschiedenisopvatting en het platoonse
onderscheid tussen een 'ideale' en een 'schijn'-wereld een rol.

Voor een Mahler-exegese waren in de ideeen, programma's en teksten
van de componist, alsmede in zijn muziek, allerlei richtpunten voor-
handen. Mahlers werk was zelf immers het produkt van de artistiek-
religieuze denkwereld van zijn tijd. Voor onze waardering ervan is dat
niet doorslaggevend. Maar toch. Is de enorme populariteit die zijn mu-
ziek thans geniet een bewijs dat ze zich van haar ontstaanstijd heeft
losgezongen, of herkennen we ons nog steeds in de levensbeschouwe-
lijke dilemma's waarvan ze destijds in zekere zin de verklanking was?
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Noten
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1921); p. 354.
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1948), p. 10.
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Een scherm tegen de stank;
over enkele aspecten van de 'ecrihue artiste'
M.B. van Buuren

Toen Champfleury en Duranty in 1857 de doelstellingen van het
realisme formuleerden, legden ze nadruk op twee dingen. De schrijver
moest zich bezighouden met de sociale werkelijkheid van zijn tijd en
hij moest die zo getrouw mogelijk afbeelden. Wat dat laatste betreft
zagen ze niet veel problemen. De schrijver moest gewoon noteren wat
hij zag en vooral niet mooischrijven. Hij moest "heldere en beknopte
zinnen [gebruiken], die van alle opschik zijn ontdaan" (voorwoord tot
Realisme, 1857). Later scherpte Zola scherpt die doelstelling aan; de
roman is volgens hem een vorm van wetenschappelijk onderzoek waar-
van het verslag zakelijk en sober is. De functie die Zola aan taal toe-
kent is die van een vensterglas dat een onbelemmerd uitzicht biedt op
de buitenwereld, maar dat zelf onzichtbaar is.

Flaubert en de gebroeders Goncourt zijn het met deze realisten eens
dat literatuur zich met de eigentijdse werkelijkheid moet bezighouden.
Ze vervullen in dat opzicht zelfs een voortrekkersrol. Flaubert wijdt
een roman aan de banale liefdesgeschiedenis van de vrouw van een
dorpsarts. De Goncourts schrijven in 1864 Germinie Lacerteux, geba-
seerd op de levensgeschiedenis van hun dienstmeid Rose, die kort
daarvoor was overleden. Flaubert en Goncourt plaatsen het leven van
eenvoudige mensen in het centrum van de belangstelling en dat was
daarvoor nog nooit gebeurd. Natuurlijk waren er in de literatuur wel
eens eerder burgers en volksfiguren opgetreden, maar die deden dienst
als lachwekkend intermezzo of om relief to geven aan de daden van de
helden in wier omgeving ze zich bevinden. Germinie gaat echter uit-
sluitend over het gemoedsleven van een dienstmeid, over haar liefde,
haar verdriet, haar opofferingsgezindheid en dat waren zaken die de
romanlezer ontkende of, voor zover hij het bestaan ervan al ver-
moedde, ongeschikt achtte om artistiek serieus to worden genomen.
Flaubert en Goncourt waren wat dat betreft dus heel vernieuwend.
Maar die stofkeuze moet niet worden verward met sympathie. Flaubert
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haatte burgers. Het maakte hem neerslachtig om hele romans to moeten
vullen met hun zelfgenoegzame stupiditeit en de enige manier om to
ontkomen aan dat deprimerende thema was om het stilistisch to trans-
formeren tot kunst. Er is bij Flaubert een eigenaardig contrast tussen
de eenvoudige, veelal domme en onsympathieke romanpersonen en de
sublieme stijl waarin hun levens wordt verteld. Dat contrast is bij de
Goncourts nog scherper. De broers hadden een voorkeur voor 'lage'
onderwerpen. Germinie vertelt de mistroostige liefdesgeschiedenis van
hun dienstmeid, die tot diefstal vervalt, aan de drank raakt en in de
govt eindigt. La fille Elisa (1877) gaat over de waargebeurde ge-
schiedenis van een eenvoudig volksmeisje dat onder de gecombineerde
invloed van erfelijkheid, opvoeding en milieu prostituee wordt en een
misdaad begaat. Het volk was voor de Goncourts een artistieke vondst.
Sociale bewogenheid speelde daar geen rol bij. De Goncourts moesten
net zo min iets hebben van het volk als Flaubert van de burgers. Ze
haatten het volk en gaven daar in hun Journal regelmatig uiting aan:

Het is toch wel vreemd dat juist wij, wij die omgeven zijn door alle
schoonheid van de 18e eeuw, ons toeleggen op de meest strenge, de
meest harde, de meest weerzinwekkende studie van het volk. Ja, dat is
het volk, dat is het volk en ik haat het in hun misere, in hun vuile
handen, in de vingers met naaldeprikken van hun vrouwen, in hun
strozakken met vlooien, in hun volkstaal, in hun trots en hun laagheid,
in hun werk en hun prostitutie, ik haat het in hun rauwe ondeugden,
hun naakte prostitutie, in hun krotten vol amuletten! Alles komt in
me in opstand tegen die dingen die niet van mijn stand, tegen die
wezens die niet van mijn bloed zijn.
(juli 1857).

Toch schrijven de broers de ene na de andere roman over die weerzin-
wekkende mensen en het fascinerende is dat ze dat doen in een gepar-
fumeerde stijl die ze achteraf de ecriture artiste noemen.

Wat is ecriture artiste? De Goncourts geven er nergens een definitie
van. Edmond noemt de term in het voorwoord tot Les freres Zemgan-
no (1879) om duidelijk to maken dat de romans die hij en zijn broer
geschreven hebben niet alleen de analyse beoogden van "wat laag is,
weerzinwekkend, en wat stinkt", maar ook streefden naar elegantie.
Dat streven vindt zijn oorsprong in de fart-pour-l'art beweging, een
kunstopvatting die er kort gezegd op neerkomt dat de werkelijkheid
alleen zin heeft als ze tot kunstwerk is getransformeerd. De broers zijn
overtuigde aanhangers van die overtuiging. Ze hebben "de vrouw, de
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liefde, de natuur ingeruild voor schilderijen. Alles wat niet tot kunst is
vertaald komt op ons over als rauw vlees" (november 1864); ze geven de
voorkeur "aan schilderijen boven het landschap en aan jam boven fruit"
(juli 1865). Daarom besteden ze oneindig veel werk aan het stilistisch
bewerken van de thema's die ze in hun roman behandelen.

De stijlkenmerken van de ecriture artiste zijn door sommige critici
aangeduid als literair impressionisme. Brunetiere definieert dat in 1879
als volgt: "Het literaire impressionisme is een systematische overdracht
van de uitdrukkingsmiddelen van de ene kunst, de schilderkunst, naar
het gebied van een andere kunst, de kunst van het schrijven". Inderdaad
zijn er opvallende overeenkomsten tussen stilistische eigenaardigheden
in het werk van de Goncourts, Daudet, Valles, Loti enerzijds en de
schilderstijl van Manet, Renoir, Degas, en Monet anderzijds. Maar van
een directe overdracht, zoals Brunetiere suggereert, is eigenlijk geen
sprake. De bewondering van de Goncourts ging uit naar de schilders
van de 18de eeuw; voor de schilders van hun eigen tijd hadden ze geen
belangstelling en de zeldzame keren dat ze de naam van een eigentijdse
schilder laten vallen is het om blijk to geven van hun afkeuring. Het
heeft er alle schijn van dat het literaire impressionisme (als men de
term al wil handhaven) zich onafhankelijk van het picturale impressio-
nisme heeft ontwikkeld.

De kenmerken van die stijl zijn allereerst het van moment tot moment
noteren van zintuiglijke waarnemingen. Illustratief in dat opzicht is de
doelstelling van het Journal die Edmond in het voorwoord van 1887
omschreef als het "weergeven van de golfbewegingen van de mensheid
in de 'werkelijkheid van het moment"' ("sa verite momentanee", onder-
streept door Goncourt). Vervolgens, en als een consequentie daarvan,
het bewustzijnsproces van het waarnemend subject. De beschrijving
volgt de etapes van een bewustzijn en toont onder de verbrokkeling
van indrukken een "beweeglijke constante, namelijk de bewustzijns-
stroom".1) Tenslotte het uiteenvallen van de sytactische constructie in
fragmentarische notities. Er is binnen het realisme/naturalisme een
wezenlijk verschil tussen Flaubert en Zola enerzijds, die de sociale
werkelijkheid als een geordend geheel afbeelden in syntactisch en re-
dactioneel geordende eenheden en Goncourt c.s. anderzijds, die het
realisme (wellicht als reactie op Flaubert en Zola) opvatten als de
regisstratie van discontinue waarnemingen.

Ik zal deze wat abstracte kenmerken toelichten aan een voorbeeld uit
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een vroege roman van de Goncourts, Charles Demailly (1860). Charles
gaat samen met een aantal vrienden naar een gemaskerd bal:

Alle tafels zaten vol. De warmte van het gas, de wolken sigarenrook,
de walm van de sausen, de geur van de wijnen, het knallen van de
champagne, het aanstoten van glazen, bulderend gelach, borden die
worden rondgebracht, schorre stemmen, liederen die worden ingezet,
ongegeneerde en vadsige poses, obscene gebaren, uitbarstende corset-
ten, glazige ogen, knipperende oogleden, mensen die elkaar tutoyeren,
mensen die tegen elkaar aanhangen, koppen rood en gevlekt door de
maskers, toasts die over de tafels heen worden uitgebracht, verfom-
faaide rosetten, hemden die een nachtlang gekreukt zijn, pierrots die
aan een kant zijn afgeschminkt, beren die weer voor de helft in
mensenkleren zijn gestoken, alpenherders in zwarte pantalon, een
meneer die met zijn neus in een glas is gevallen, een herdersdansje,
uitgevoerd op een tafelkleed door een medewerker aan het kabinet en
de geschiedenis van het ministerie Martignac die aan de ober wordt
verteld door een getatoueerde wilde - nit alles bleek hoe laat het was:
vijf uur in de ochtend.

De zin is eigenlijk nauwelijks een zin. Het is een opsomming van in-
drukken die zich successievelijk aan Charles opdringen en waarvan het
gebrek aan samenhang wordt benadrukt door het ontbreken van voeg-
woorden. De Goncourts maken de discontinuiteit van de impressies
voelbaar door eerst de opsomming to geven en pas aan het eind een
eenvoudige constructie to plaatsen ("uit alles bleek hoe Mat het was")
die de afzonderlijke impressies verzamelt tot een zin, als boodschappen
in een netje.

Tot de ecriture artiste behoren ook de grote stukken dialoog die
getranscribeerd worden met alle haperingen die het feitelijke taal-
gebruik kenmerken. Edmond heeft het in het reeds genoemde voor-
woord tot het Journal over de "stenografie van een conversatie". Een
fragment, aansluitend op het vorige geeft daar een indruk van:

Ober! vrouwen!.... Meneer! o! meneer! u daar! waar denkt u aan?
Aan de hoed van Hendrik IV?..... Wad er worden vrouwen ge-
slagen!.... Kom eens hier, wildeman! en knoop in je oren dat als
Menander teruggevonden was, we geweten hadden wat een comedie
van de middenklasse geweest was!.... Nu zul je zeggen : We hebben
meneer Scribe.... Ik ken je, het ligt op je tong... Geen woord meer!...
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Heren!... Heren! wat moet er van de oude Franse vrolijkheid worden?
We schudden de laatste wijnranken van ons af.... Heren, wanner er
in een land iets is dat Academie van zedelijke en politieke weten-
schappen heet...Ik drink op de gezondheid van onze natuurlijke kinde-
ren!.... Mevrouw! mevrouw! mag ik uw boeket: ik heb zin om een
kunstroos to kussen... Kan iemand me een schouder doorgeven? Een
schouder?... Eentje.... voor mekaar!... Zeg!.... buurvrouw....Wie zegt
dat ik grappig ben! Afgestompt, dat is mijn toestand!

Dergelijke secure registraties hebben ten doel de werkelijkheid weer to
geven zoals hij is. Maar zoals de kunstkenner die met zijn neus op het
doek gaat staan, merkt dat de afbeelding die hij dacht beter to kunnen
waarnemen uiteenvalt in afzonderlijke kleurtoetsjes, zo leidt ook deze
stenografie tot een vorm van bijziendheid die de samenhang van de
werkelijkheid to niet doet. De ecriture artiste is een vorm van hyper-
realisme die uitmondt in een literair equivalent van het pointillisme.
Wat zijn de consequenties van dit stilistische experiment? Allereerst
tonen de romans van de Goncourts en hun adepten zoals Huysmans een
eigenaardige, bijna perverse combinatie van achterbuurtthematiek en
een verfijnde, op plaatsen manieristische stijl. Het streven van de
naturalisten om de Waarheid weer to geven (waarmee ze de waarheid
van de laagste sociale klassen bedoelden) gaat een eigenaardig verbond
aan met het daaraan tegengestelde streven van de estheticisten om to
leven voor Schoonheid. Gevolg is ook dat de functie van de taal ver-
schuift van een zuiver mimetische naar een poetische functie. Eenvou-
diger gezegd: de taal is niet langer een transparante glasplaat die de
buitenwereld to zien geeft; het is een kunstvoorwerp dat de aandacht
vestigt op zichzelf. Bovendien wordt de syntaxis danig ontwricht: Uk
zou zinnen willen vinden die lijken op de toetsjes van een schilder in
een schets, lichte aanrakingen en strelingen en om zo to zeggen de
vernisverf van het geschrevene die zouden ontsnappen aan de logge,
massieve, stompzinnige syntaxis van de correcte grammatici". Om al
deze redenen loopt de ecriture artiste vooruit op de decadente stijl van
het Fin de Siecle (Huysmans, Mallarme).

Elders in Europa zijn interessante parallellen to vinden. In Duitsland
woedt in de jaren '80 een heftig debat naar aanleiding van het natura-
lisme van Zola. "Moet de literatuur gefundeerd worden op natuur-
wetenschappelijke grondslagen?" is de vraag die meerdere critici zich
stellen. Fontane kiest voorzichtig stelling door zich uit to spreken voor
het poetisch realisme, dat ooit door Otto Ludwig was gedefinieerd als
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een zodanige herschepping van de werkelijkheid dat de onzichtbare
wetten die daarachter werkzaam zijn in het literaire werk tot uiting
komen. Fontane bewondert Zola en Toergenjev, maar hij is het niet
eens met de achterbuurthematiek en de naar zijn smaak to directe en
mechanische manier waarop die thematiek wordt weergegeven. Wat hi j
mist in hun werk is Verklarung.2) In zijn eigen werk houdt hij daarom
vast aan betrekkelijk traditionele procedes, zoals een verteller die het
gebeuren met enige ironie van afstand presenteert. Holz en Schlaf,
twee experimentele auteurs, reageren precies tegengesteld. Zij vinden
dat Zola niet ver genoeg gaat in zijn mechanische weergave van de
werkelijkheid en zij stellen een theorie op (Die Kunst, ihr Wesen and
ihre Gesetze, 1891), waarin ze pleiten voor een veel nauwkeuriger re-
gistratie van de werkelijkheid dan Zola had gedaan. Ze staan een con-
sequent naturalisme voor waarbij ze gebruik maken van wat ze de fo-
nografische methode noemen, vanwege de bijna mechanische trans-
criptie van het gesproken woord. Later wordt die stijl herdoopt tot
Sekundenstil. In 1907 schrijft H. Hart daarover:

Der alte Kunst hat von dem fallenden Blatt weiter nichts zu melden
gewusst, als das es im Wirbel rich drehend zu Boden sinkt. Die neue
Kunst schildert diesen Vorgang von Sekunde zu Sekunde, sie schildert
wie dat Blatt, jetzt auf dieser Seite vom Licht beglanzt, r6ttlich auf-
leuchtet, auf der anderen Schattengrau erscheint, in der nachsten
Sekunde ist die Sache umgekehrt, sie schildert wie das Blatt erst
senkrecht fallt, dann zur Seite getrieben wird, dann wieder lotrecht
sinkt, sie schildert - ja, der Himmel weirs, was sie sonst noch zu
berichten hat 3

In 1889 schrijven Holz en Schlaf de novelle Papa Hamlet, waarin ze
hun opvattingen toepassen:

"Na? Willst du nu, oder nicht?! - - Bestie!!"
"Aber - Niels! Um Gottes willen! Er hat ja wieder den - Anfall!"
"Ach was! Anfall! - - Da! Friss!!"
"Herrgott, Niels..."
"Friss!!!"

"Niels!"
"Na? Bist du - nu Still? Na? - Bist du - nu still? Na?! Na?!"
"Ach Gott! Ach Gott, Niels, was, was - machst du denn bloss?! Er,
er - schreit ja gar nicht mehr! Er... Niels!!" (......)
Eine Diele knackte, das 61 knisterte, draussen auf die Dachrinne
tropfte das Tauwetter.
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Tipp ................................................................................................Tipp............
..........................Tipp.........................................................................................
Tipp ...................................................................".4)

Het is opvallend hoezeer deze Sekundenstil overeenkomt met de
ecriture artiste. Zowel het van moment tot moment registreren van
zintuiglijke indrukken als het quasi mechanisch weergeven van spreek-
taal beantwoordt aan de ideeen die de Goncourts daaromtrent koester-
den. Het fonografische ideaal van het ene schrijverspaar komt vrijwel
overeen met het stenografische ideaal van het andere. Opvallend is
natuurlijk ook dat de Goncourts hun stijl ontwikkelen uit verzet tegen
een al to radicaal en wetenschappelijk realisme, terwijl Holz en Schlaf
op hetzelfde resultaat uitkomen door die wetenschappelijkheid juist to
radicaliseren.

In Engeland formuleert Walter Pater in 1868 de beginselen van een
literair impressionisme dat eveneens nauw verwant is met de ecriture
artiste. Uit het begin van onderstaand citaat blijkt het verzet van Pater
tegen het empirisme van zijn tijd: de externe werkelijkheid wordt als
opdringerig en lastig ervaren. De tweede zin geeft prachtig weer hoe
de stortvloed van dingen oplost in zintuiglijke indrukken als men zijn
aandacht richt op de afzonderlijke voorwerpen:

At first sight experience seems to bury us under a flood of external
objects, pressing upon us with a sharp and importunate reality, calling
us out of ourselves in a thousand forms of action. But when reflection
begins to play upon those objects they are dissipated under its influen-
ce; the cohesive force seems suspended like some trick of magic; each
object is loosed into a group of impressions - colour, odour, texture -
in the mind of the observer.

In Nederland is het Lodewijk van Deyssel die aan het eind van de
tachtiger jaren aan een stijlexperiment begint dat hij sensitivisme
noemt. Naturalisme en woordkunst ontwikkelen zich bij Van Deyssel,
net als bij de gebroeders Goncourt gelijktijdig. Het naturalisme vol-
gens Zola heeft in Nederland wel de nodige invloed, maar zuivere
adepten zoals Netscher zijn to zwak om zich staande to houden tegen
Van Deyssel, die in het begin van de jaren '80 de invloed van Zola
ondergaat, maar kort daarna weer afzweert ten behoeve van een sensi-
tivisme waarin de invloed van de Goncourts overheerst.
Een fragment uit Sneeuw (1888), volgens Van Deyssel een voorbeeld
van Ultra- impressionisme (sensitivisme):
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Voor de groensombering vloswiebelen wit-pluizen laag uit de aarzel-
warrel-hoogte, een neer-enkeling van brosserig-duister-suikerige nat-
dun-vlokkige schuimschilfers, elk-alleen, wit-puntend, recht dalend,
naar de murige schuinte gewaai-rukt, stippel-vallend, wip-stillend op
het ijzerbalk-zware aanpakbare. Zij afhuppelen vele, wit, witpippig
mast vliegvlekkig, ijlende barsten zwiepend in de ijserige lichtstilte,
dwalende stamelsneeuw dwaalt wit-vliegerig neerstippend in de lage
ruimte-breedte. Uit de smalle hoogte trippelbuyt de donker-tippeling
of in zwarterige sarringen uit wolle-wolken, nat-neer-kruimelend
proestgestrooi aan den grond.

De combinatie van realistische thematiek en woordkunst is kenmer-
kend voor vrijwel de hele Nederlandse bijdrage aan het naturalisme
(hoewel niet steeds zo extreem als in het gegeven voorbeeld). In Ne-
derlandse studies wordt er vaak ten onrechte van uitgegaan dat die
combinatie kenmerkend is voor het naturalisme tout court. Maar dat is
zeker niet zo. Realisten als Champfleury en Duranty en de groep natu-
ralisten rond Zola (de School van Medan) waren verklaarde tegenstan-
ders van woordkunst. Alleen bij een paar schrijvers die zich niet tot
het naturalisme gerekend wilden zien, zoals de Goncourts en
Huysmans is die combinatie to vinden. Ik vraag me overigens of of
Van Deyssel, naast de invloed van de Goncourts en Huysmans moge-
lijk ook die van Walter Pater en van Holz en Schlaf heeft ondergaan.
Het is op zijn minst frappant dat op het moment dat hij zijn sen-
sitivistische schetsen schreef in Duitsland en Engeland ontwikkelingen
gaande waren die in dezelfde richting gingen.

Die experimenten wijzen vooruit naar ontwikkelingen in de twintigste
eeuw. Er is gewezen op het belang van de ecriture artiste voor het
symbolisme van Mallarme, op modernistische trek jes in het werk van
Holz en Schlaf, op de overeenkomst tussen de sensitivistische schetsen
van Van Deyssel en de stream-of-consciousness techniek van Joyce en
Woo1f.66 Het is onbetwistbaar dat de naturalistische stijlexperimenten
van groot belang zijn geweest voor de ontwikkeling van de literaire
vorm.
Maar de ecriture artiste was niet alleen een interessant vormexperi-
ment, of liever, de vorm was tevens een uitspraak over de maatschap-
pij en over de functie die literatuur in de maatschappij diende to ver-
vullen. Stijl is ideologisch geladen. Champfleury, Duranty en Zola
hadden een voorkeur voor transparante glazen die de wereld van het
volk zichtbaar maakten, een wereld die tot dan toe was verzwegen, in
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zekere zin niet bestond en die door de naturalisten tot artistieke wer-
kelijkheid werd gemaakt. In die stijlopvatting ligt de ontmaskering
besloten van een burgerlijke kunst- en maatschappijopvatting.
De ecriture artiste is ontwikkeld vanuit een heel andere en tegen-
gestelde ideologie. De Goncourts waren zich ervan bewust dat de adel
waartoe zij behoorden haar maatschappelijke functie had verloren; zij
eisten hun plaats op in een nieuwe aristocratie, die zich niet door af-
komst, maar door artistieke verfijning van de de massa onderscheidt,
de aristocratie van de dandies! Vanuit dat parti-pris zijn ze zowel
gekant tegen het volk als tegen de burgerij. De ecriture artiste stelt
thema's aan de orde die ongetwijfeld behoren tot het sociale realisme,
maar de stijl waarin dat gebeurt veredelt ze tot objets d'art. De
Goncourts benadrukken at schrijvend de kloof tussen hen, de kunste-
naar/aristocraten, en de klassen die van artistiek talent verstoken zijn.
Zij plaatsen de ecriture artiste als een scherm tussen hen en de onwel-
riekende wereld die zij beschrijven.
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Noten

1. Volgens de formulering van Dubois, J. 1963: Romanciers francais de
1'instantane au XIXe siecle. Brussel. p. 77-79. Een zeer helder artikel over
deze materie is 'De l'ecriture artiste au style decadent' van Henri
Mitterand 1989, in diens Le regard et le signe. Parijs. p. 271-290.

2. Preisendanz, Wolfgang 1977. 'Voraussetzungen des poetischen Realismus
in der deutschen Erzahlkunst des 19. Jahrhunderts'. In Preisendanz, Wege
des Realismus. Mbnchen. p. 187-211.

3. Hart, H. 1907. Gesammelte Werke III. Berlijn. p. 68.

4. Holz, A. en J. Schlaf 1863 (1889). Papa Hamlet. Reclam, Stuttgart.

5. Pater, Walter 1980 (1873). The Renaissance. Louden. p. 187.

6. Dubois noemt Kafka, Mann, Joyce, Woolf, Proust, Gide, Dos Passos. Zie
ook Yves Chevrel 1982. Le naturalisme. Parijs en J.C. Brandt Corstius
1964. 'De betekenis van een kleine literatuur voor de studie van
internationale letterkundige verschijnselen'. In Handelingen van het 28e
Nederlandse Filologencongres. p. 68-76.

7. Baudelaire is heel uitgesproken over de aard van die nieuwe aristocratie
en over de tegenstelling tussen de verdiensten van die nieuwe aristocratie
enerzijds en de arbeiders (het 'werk') en de burgers ('geld') anderzijds:
'Het dandyisme ontstaat vooral in overgangsperioden waarin de democra-
tie nog niet oppermachtig is en de aristocratie nog maar gedeeltelijk is
aangetast en vervallen. In de verwarring van die perioden kunnen enkele
mannen die van hun klasse vervallen zijn, die walgen van alles en die een
bezigheid zoeken, maar allen rijk zijn aan aangeboren kracht, het plan
opvatten om een nieuw soort aristocratie to stichten, die des to moeilijker
to breken zal zijn, omdat ze gefundeerd is op de meest kostbare en onver-
woestbare vermogens en op hemelse gaven die werk en geld niet kunnen
verschaffen'. (In 'De schilder van het modern leven'. Oeuvres II. p. 711.)
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Adolescentie als Fin de Siecle-verschijnsel
J. Neubauer

Puberteit kan in termen van fysiologische veranderingen gedefinieerd
worden die universeel zijn. Adolescentie daartegenover is een verschijn-
sel van de geindustrialiseerde landen; de term bestond wel sinds de oud-
heid, maar pas in de tweede helft van de negentiende eeuw werd ze
geleidelijk algemeen ingevoerd om jongeren in de leeftijd van 12 a 13 tot
18 a 20 to beschrijven. Of adolescentie in de huidige definitie ook
vroeger bestond en ook in andere culturen bestaat, is onder historici en
antropologen een omstreden kwestie.

Ik ga van de vooronderstelling uit, dat het moderne verschijnsel
adolescentie een produkt is van fundamentele maatschappelijke veran-
deringen: industrialisering heeft in de loop van de negentiende eeuw
middelbare scholing geleidelijk voor steeds meer leden van de aangegeven
leeftijdsgroep mogelijk gemaakt. Op de middelbare scholen (de Engelse
'public school', het Duitse Gymnasium, het Franse Lycee) kristalliseerde
zich de groep uit en ontwikkelde zich het typische gedrag. De identi-
teitscrisis, die de psychoanalyticus Erik Erikson als het kenmerk van de
leeftijd beschouwt, is het produkt van een generatieconflict die voor-
namelijk door integratie in de leeftijdsgroep moet worden opgelost.

Economische en sociologische veranderingen hebben adolescentie moge-
lijk gemaakt, maar pas door de conceptualisering van het verschijnsel in
de pedagogie, de jeugdbeweging, de nieuwe wetgeving voor de jeugd, de
psychologie, de psychoanalyse, de sociologie, de kerken, de literatuur en
de andere kunsten is adolescentie als zodanig een deel van onze 'maat-
schappelijk geconstrueerde werkelijkheid' geworden. De vrij plotselinge
thematisering van adolescentie in de Fin de Siecle-literatuur en de
beeldende kunsten was dus niet slechts een mimetische afbeelding van
een al bestaande maatschappelijke 'werkelijkheid' maar leverde een
belangrijke bijdrage aan de constructie van deze werkelijkheid.

I
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De affiniteit tussen adolescentie en Fin de Siecle-cultuur werd verder
geintensiveerd door de identiteitscrisis waarin deze cultuur zichzelf
bevond. De emancipatie van adolescenten weerspiegelde zich in de afkeer
van de jonge (soms nog adolescente) kunstenaars van de westerse traditie
van hun ouders. Uiteindelijk werden beide emancipaties in de Eerste We-
reldorloog voor nationale doeleinden dienstbaar gemaakt.

De hier geschetsde algemene opkomst van adolescentie heb ik in mijn
Engelstalige boek The Fin de Siecle Culture of Adolescence bestudeerd.
Wat hier volgt over de visuele verbeelding van adolescentie van de
eeuwwende 1900, is een Nederlandse versie van hoofdstuk 6 van dit
boek.

Edvard Munch

In de Middeleeuwen en in de Renaissance tonen schilderijen kinderen in
kleren van volwassenen en volwassenen die met kinderspelen bezig zijn.
Aries concludeert dat de mensen van toen de eigenaardigheid van het
kind-zijn niet hebben erkend. Deze mentaliteit loopt door tot in de
zeventiende en de achttiende eeuw. Pas door Rousseau en de Romantiek
werd het kind gewaardeerd en zelfs als ideaal beschouwd.

Het romantische idee van kinderen wordt zichtbaar in Delacroix' schil-
derij over de revolutie van 1830, La Barricade. Hier wordt de perso-
nificatie van Vrijheid door een bewapend symbolisch jochie geflankeerd:
voor Delacroix en zijn romantische generatie was het kind een symbool
van onschuld binnen de stedelijke corruptie, en de hoop voor een betere
toekomst.

Adolescenten werden pas tegen het einde van de negentiende eeuw
uitgebeeld. Vergelijken wij een jong meisje van Renoir met Munchs
Puberteit dan wordt de dramatische lading van het nieuwe thema
duidelijk. Renoirs meisjes zijn charmant en verleidelijk; zij barsten van
leven en vertonen een post- adolescente rijpe sensualiteit. Munchs figuur
daarentegen, is echt adolescent, omdat het lichaam en het gezicht de
indruk van crisis en overgang geven. De ogen van de kijker worden
geleid van de arme, vermagerde figuur met zijn kleurloze huid naar de
starende blik van de grote, bange ogen die in het niets voor zich uitturen
- een niets dat als een machtige, dreigende schaduw weer achter haar op
de muur verschijnt. Seksualiteit is aanwezig door haar afwezigheid, door
de bange figuur die op het bed zit maar zich schaamt en haar ge-
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slachtsdelen bedekt. De harde, kale ruimte past bij de hoekige lijnen van
het onrijpe lichaam. De titel duidt aan dat Munch zich voor het
verschijnsel en niet voor het individu interesseert.

Na 1900 wijzigde Munch de presentatie van adolescenten: in plaats van
naakten schilderde hij geklede figuren in groepen, en buitenshuis.
Melancholie vervangt de dramatische spanning. De reeks schilderijen
Meisjes op de brug (waarvan tenminste elf versies bestaan) beeldt
adolescenten af, die van de brug, symbool van de overgang, in donkere
wateren naar beneden kijken. In de eerste versie uit 1899, aanwezig in de
Nationale Galerie in Oslo, snijdt de leuning het schilderij diagonaal door,
zodat de achtergrond in het grotere, bovendeel valt. Deze achtergrond
wordt gedomineerd door een enorme cirkelvormige boom en zijn donkere
reflectie in het water, die ons aan de donkere schaduw in Puberteit
herinnert, ook al geeft ze een minder dreigende indruk. In plaats van de
angstige en eenzame vroegere figuur, vinden wij bier bijeenkruipende
meisjes tegen de achtergrond van gedempte melancholie van het scheme-
rige landschap, maar de uitbreiding van de natuurlijke en menselijke
ruimte brengt geen opluchting voor de eenzaamheid. Wij zien geen ge-
zicht; iedere meisje kijkt geisoleerd in het water en naar de achtergrond.
De contrasterende kleurrijke plekjes van hun kleren onderstrepen de
verschillen. In de versie uit 1905, to vinden in de Wallraf-Richartz
Museum in Keulen, draait het eerste meisje zich om, maar haar gezicht
is leeg.

Die Brucke

De brug, gethematiseerd door Munch, werd de naam van een kunste-
naarsgroep die Fritz Bleyl, Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel en Karl
Schmidt-Rottluff in 1905 in Dresden vormden. De naam Brucke was
natuurlijk niet gekozen naar de brug-schilderijen van Munch, ofschoon
de kunstenaars van de Brucke het werk van Munch zeer hoog waardeer-
den en zij ook probeerden Munch voor de groep to winnen. De naam
'Brucke' komt misschien uit de 'Vorrede' van Also Sprach Zarathustra
waar Nietzsche schrijft:

Der Mensch ist ein Seil, geknfipft zwischen Tier and Ubermensch - ein
Seil fiber einem Abgrunde. Ein gefahrliches Hinfiber, [...J ein gefahr-
liches Schaudern and Stehenbleiben. Was gro1 ist am Menschen, das ist,
daB er eine Brucke and kein Zweck ist: was geliebt werden kann am
Menschen, das ist, daB er ein Ubergang and ein Untergang ist.
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Nietzsche werd in ieder geval door de kunstenaars van de Brucke
bewonderd, en er bestaat een sterke parallel tussen Nietzsche's idee van
een overgang waarin de gewone mens zal ondergaan en de hogere zal
worden geboren, en de adolescentie -crisis die de expressionistische
kunstenaars met obsessie hebben geschilderd.

Het embleem van de brug gaf rond 1900 geen indicatie voor het pad dat
gevolgd moest worden. Het gaf slechts aan dat de traditionele cultuur
verlaten moest worden en nog onbekende gebieden verkend moesten
worden - net zoals adolescenten de behoefte hebben om de wereld van
hun ouders to verlaten zonder to weten waarheen hun uittocht leidt.
Kirchner schreef in een programmatische houtsnede in 1906:

Mit dem Glauben an Entwicklung, an eine neue Generation der Schaf-
fenden wie der Genief3enden rufen wir alle Jugend zusammen and als
Jugend, die die Zukunft tragt, wollen wir uns Arm- and Lebensfreiheit
verschaffen gegenuber dem wohlangesessenen alteren Kraften. Jeder
gehort zu uns, der unmittelbar and unverfalscht das wiedergibt, was ihn
zu schaffen drangt. (Elger 20)

Kirchner spreekt van authenticiteit, maar de brug is een oord van
suspensie. De dappere, zelfbevestigende innovaties, de uitdagende
gebaren van de Brucke en de andere expressionisten thematiseren
herhaaldelijk onderwerpen met onzekere, diffuse identiteit: namelijk
dubbelportretten, androgyne figuren, de schijnwereld van circusclowns
en maskers, het variete en de nachtclub. Deze obsessie met authenticiteit,
die telkens weer in onzekere situaties en labiele karakters uitdrukking
vond, leidde onvermijdelijk tot een belangstelling voor adolescentie, het
centrale thema van de Brucke gedurende haar stilistische ontwikkeling in
de jaren 1909-1910.

Deze stijl werd door de expressieve, post-impressionistische stijlen van
Munch, Van Gogh en Les Fauves, de stilistische kenmerken van de hout-
snede en de ontdekking van de primitieve kunst gevormd. Hierin vond
een preoccupatie met seksualiteit uitdrukking en een heimwee naar de
natuur, die gepaard ging met een fascinatie voor gesloten ruimten en de
stedelijke wereld.

Pechstein vertelt hoe Heckel en Kirchner in de zomer van 1909 besloten
bij de Moritzburger plassen in de natuur to werken:
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Als wir in Berlin beisammen waren, vereinbarte ich mit Heckel and
Kirchner, da8 wir zu dritt an den Seen um Moritzburg arbeiten wollten.
Die Landschaft kannten wir schon langst, and wir wuf3ten, da13 dort die
Moglichkeit bestand, unbehelligt in freier Natur Akt zu malen. Als ich
in Dresden ankam and in dem alten Laden in der Friedrichstadt abstieg,
erorterten wir die Verwirklichung unseres Planes. Wir muf3ten zwei oder
drei Menschen finden, die keine Berufsmodelle waren and uns daher
Bewegungen ohne Atelierdressur verburgten. Ich erinnerte mich an
meinen alten Freund, den Hauswart in der Akademie [...] and er hatte
sogleich nicht bloB einen guten Rat, sondern auch jemanden an der
Hand and wurde so unser Nothelfer. Er wies uns an die Frau eines
verstorbenen Artisten and ihre beiden T6chter. Ich legte ihr unser
ernstes kunstlerisches Wollen dar. Sie besuchte uns in unserem Laden
in der Friedrichstadt, and da sie dort ein ihr vertrautes Milieu vorfand,
war sie damit einverstanden, daf3 ihre Tochter sich mit uns nach
Moritzburg aufmachten. Wir hatten Gliick auch mit dem Wetter: kein
verregneter Tag. [...] wir Malersleute [zogen] friihmorgens mit unseren
Geraten schwer bepackt los, hinter uns die Modelle mit Taschen voller
Fressalien and Getranke. Wir lebten in absoluter Harmonie, arbeiteten
and badeten. Fehlte als Gegenpol ein mannliches Modell, so sprang
einer von uns dreien in die Bresche. Hin and wieder erschien die Mutter,
um als angstliches Huhn sich zu uberzeugen, da13 ihren auf dem Teich
des Lebens schwimmenden Entekiiken nichts Boses widerfahren sei.

De idylle werd tijdelijk verstoord door het verschijnen van de politie die
immorele aktiviteiten vermoedde en Pechsteins schilderij in beslag nam.
Een tijdje moest de groep met de hele uitrusting naar het dichtbij lig-
gende eiland zwemmen om ongestoord to kunnen werken, maar de Offi-
cier van Justitie liet het geding uiteindelijk lachend vallen en de groep
kon naar zijn oorspronkelijke plekje terug. Kirchner schreef later in een
brief aan Hegemann op 19 november 1935, dat door het nauwe menselij-
ke contact, voornamelijk met de meisjes, schilderijen waren ontstaan
waarin een wonderlijke harmonie tussen mensen duidelijk werd.

De sfeer van deze zomers wordt bevestigd door Selz die op 7 september
1935 een interview met Heckel had:

They were prompted by a desire to achieve new strength through a close
link with the sources of nature - an impulse found contemporaneously
in the German youth movement and in the nudist cult. It was a worship
of the freely moving human body as a part of the total complex of
nature. Groups like the Wandervogel and movements such as the
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Freiluftbewegung and Nacktkultur were widespread and popular among
the younger generation, who were in revolt against the urban restrictions
of the period and rejected the confinement of the body in the corset as
much as the confinement of the spirit in a Prussian school system. (99)

Inderdaad, het directe produkt van deze zomers is een grote hoeveelheid
tekeningen en aquarellen die mooie bewegingen en spontane lichaams-
houdingen van adolescente meisjes afbeelden. Het is alsof de Briicke-
kunstenaars de spontaniteit, vrijheid en onschuld van het kind hadden
gevonden die de Romantiek tevergeefs had gezocht.

Maar de opmerkingen van de drie deelnemers werden vele jaren na 1909-
1911 gemaakt, en hun evocatie van een paradijselijke harmonie is niet
terug to vinden in hun belangrijkste produkten van toen, die een diepe
onzekerheid en verwarring uitdrukken. Er bestond in deze zomers een
discrepantie tussen glorieuze momenten van lichamelijk welbehagen en
perioden van meedogenloze zelfanalyses die de harmonie en zelfver-
zekerdheid ondergroeven. Deze zelfanalyses vonden uitdrukking in
veeleer pijnlijke dan mooie adolescente lichamen, die als bet ware de
naakte menselijke ziel tentoonspreiden.

De schilderijen en houtsneden van Franzi en Marcella in het atelier zijn
uitdrukkingen van dit soort van zelfanalyses. Kirchners Marcella was
door Munchs Puberteit geinspireerd, maar de Brucke-kunstenaar heeft
aan zijn schilderij een kleurrijke Fauve-stijl gegeven. De eerste algemene
indruk van de vlinderdas dragende Marcella is vriendelijker en vrolijker;
ook zij bedekt haar schaamhaar, maar dan onverschillig, haast in een
conversationele houding. Toch zijn haar ogen donker onderstreept en
zorgelijk; het dominerende element in het schilderij, haar gezicht, is
streng gestileerd in de vorm van een driehoek, en haar uitdrukking wordt
daarmee stijf, onpersoonlijk, identiteitsloos. Deze hoekige vorm, herhaald
in de houding van haar rechterelleboog, wijkt van de Fauve-stijl of en
moet aan een stijl toegeschreven worden, die Kirchner in de houtsnij-
werken uit Afrika en Oceanie in het museum van Dresden leerde kennen.
De'harde' Brucke-stijl verving de vloeiende, ronde vormen door hoekige
li jnen.

Er wordt beweerd dat de Brucke-kunstenaars gefascineerd geraakt waren
door deze houtsnijwerken omdat zij "een door opvoeding onbedorven,
oorspronkelijk manier van leven" tot uitdrukking brachten, die "een
instinctieve, door conventies onbelaste artistieke schepping" toeliet
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(Hegewisch 27). Ik heb mijn twijfels daarover. Kirchner en zijn vrienden
beseften zeker dat de primitieve snijwerken geenszins conventievrij
waren maar slechts andere conventies belichaamden, conventies die met
hun expressieve krachten congruent waren. Stileren is immers niets dan
conventie.

Concreter gezegd: de Brucke-kunstenaars vonden cultuurobjecten met
scherpe hoekige lijnen, die voor hun stemming geschikter waren dan het
kleurenmozaiek van de impressionisten, de slingerende lijnen van de
Jugendstil en de zachte composities van Matisse met kromme lijnen. De
harde, puntige composities waren niet zozeer afbeeldingen van de magere
en puntige lichamen van Franzi en Marcella, maar eerder van de scherpe
en gekwelde visie van kunstenaars.

In plaats van een liefdesverklaring aan de jeugd vindt men in deze
werken een afstandelijke en haast meedogenloze afbeelding van broos-
heid, labiliteit en soms zelfs lelijkheid. Er is een analogie tussen de
stilistische experimenten van de Brucke en hun thema, tussen de ambi-
valentie van de schilders die de westerse traditie van hun ouders zat
waren en de identiteitscrisis van de afgebeeldde adolescenten. De
ontdekking van de primitieve kunst door de Brucke, het werk van de
Fauve-kunstenaars en Kokoschka, de belangstelling voor de volkskunst
in de Blaue Reiter, de opgraving van vergeten volksmuziek door Bart6k
en Kodaly, Stravinsky's gebruik van Russische volksmuziek in de Sacre
du Printemps (een werk over initiatie-riten!) - zij alle duiden op het
zoeken naar een nieuwe artistieke identiteit. Dit zoeken motiveerde toen
het thematiseren van adolescentie.

Het effect van niet-westerse kunst is duidelijk in Franzi vor geschnitztem
Stuhl. De rozekleurige stoel, door Kirchner zelf naar Afrikaans model
gesneden, omlijst Franzi en culmineert in een dreigende zwarte kop die
over het meisje torent. De psychologische functie van deze kop lijkt op
de achtergrondschaduw in Munchs Puberteit. Maar, anders dan Munch,
gebruikt Kirchner voor de achtergrond intensieve kleurenplekken, die
zich herhalen in de kleren, de halsband en de lippen van het meisje. Haar
gele gezicht zet zich scherp of tegen deze kleurenplekken. Net zoals het
gezicht van Marcella in de gelijknamige schilderij, is de indruk van de
verleidende rode lippen en de zwaardonker onderstreepte ogen in een
nog kinderlijk gezicht dubbelzinnig. De zware make-up en de gestileerde
achtergrond hebben niets van natuur en spontaneiteit.
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De meisjes van Kirchner zijn bedreigd maar niet onattractief, zij
brengen de kijker slechts met hun ogen en Iippen in de war. Heckel
daartegen geeft aanstoot met de afbeelding van onaantrekkelijke
lichamen. In Franzi (een houtsnede voor de omslag van de catalogus van
de Brucke-tentoonstelling in 1910, die Heckel naar een verdwenen schil-
derij van Kirchner vervaardigde) wordt de traditionele ontspannen
Venus-positie in een nerveuze en verwrongen lichaamhouding omgezet.
De armen strekken zich agressief uit voor een omhelzing maar grijpen
slechts een miniem, popvormig object dat haar schaamdeel bedekt. De
dikke lippen en donkere ogen stralen verleidende, volwassen erotiek uit.
Het bleke, kinderlijke lichaam van Stehendes Kind (houtsnede 1910)
steekt zeer arm tegen de gestileerde kleuren van de natuur in de
achtergrond af. De gebogen wenkbrauwen in de overgrote kop botsen
met de spleetogen en bet hoekige, maskerachtige gezicht.

Oskar Kokoschka

Als wij ons van Dresden naar Wenen begeven, vinden wij daar een cul-
tuur, die volgens de historicus Schorske al rinds de jaren zeventig "een
uitgebreide collectieve oedipale opstand" (212) vertoont. Adolescentie
verschijnt in de poezie van de nog adolescente Hugo von Hofmannsthal,
in de novelle Der Garten der Erkenntnis van zijn vriend Leopold von
Andrian-Werburg, in bet secessionistische journaal Ver Sacrum en
tenslotte aan de muren van de hotelkamer van de Weense rariteit Peter
Altenberg, die met foto's van vrouwen, waaronder naakte pubers, vol-
geplakt waren.

De adolescente generatie rond 1900 van Oskar Kokoschka en Egon
Schiele werd met bet estheticisme, de decadentie en bet impressionisme
van haar ouders opgevoed maar ging gauw met meer gewelddadige mid-
delen op zoek naar de 'nuda veritas', de naakte waarheid.

Onder de buitenlandse kunstwerken die aan de nieuwe mentaliteit
impulsen gaven was bet beeld Knielende jongeling van de Vlaamse
beeldhouwer Georg Minne. De slanke jongeling belichaamt narcistische
introversie: hij kruist zijn armen over zijn borst met een beschermend
gebaar dat aan de bescherming van de geslachtsdelen in de adolescenten-
afbeeldingen van Munch, Kirchner en Heckel herinnert. Op bet advies
van Henry van de Velde heeft Minne dit afsluitingsgebaar briljant
geintensiveerd toen hij vijf identieke jongelingen rond een bron plaatste.
In deze "fontein der knielende jongelingen" (waarvan zich versies in de
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musea van Essen en Gent bevinden) zijn de adolescenten niet alleen
tegenover hun tweelingen geplaatst, maar, in de geest van de Narcissus-
mythe, kijken zij ook naar hun spiegelbeeld in het water. De afgesloten
figuren zijn dus tegelijkertijd letterlijk en figuurlijk gespleten, met
kopieen van hun ik geconfronteerd. De dichter Karel van Woestijne heeft
het beeld daarom met recht "Narcissus-fontein" genoemd.

Kokoschka's bijdrage tot de afbeelding van adolescenten was Die
trdumenden Knaben (1907-1908), een gedicht met acht lithografieen.
Zoals Minne's fontein beeldt ook Kokoschka's gedicht een spanning
tussen identiteit en gespletenheid uit, maar, terwijl Minne zijn Narcissus
steeds hetzelfde gezicht gaf, liet Kokoschka zijn narratieve stem zeer
verschillende houdingen en rollen doorlopen, in overeenstemming met de
titel, waar van jongelingen in het meervoud wordt gesproken. De over-
gang van de ene naar de andere rol wordt steeds door de refreinachtige
woorden "und ich fiel nieder und traumte" gemarkeerd. In de eerste droom
dreigt de jongen een krijsend rood visje to doden, in de tweede denkt hij
onder een antropomorfische en stenen Peruaanse boom to staan. In de
centrale droom intensiveren zich de kinderlijke fantasieen in een
adolescente agressie tegen de wereld van de vader: de jongen dreigt als
een weerwolf in de tuinen van de bourgeoisie in to breken:

ich bin der kreisende warwolf - // wean die abendglocke vertont /
schleich ich in eure garten / in eure weiden / breche ich in euren fried-
lichen kraal // mein abgezdumter korper / mein mit blut und farbe
erhohter korper / kriecht in eure laubhiitten / schwarmt durch eure
dorfer / kriecht in eure seelen / schwart in euren leibern // aus der
einsamsten stille / von eurem erwachen gellt mein geheul // ich
verzehre euch / manner / frauen / halbwache horende kinder / der
rasende liebende warwolf in euch // und ich feel nieder und traumte
(16)

In het tweede, lyrische gedeelte eigent zich de spreker de rol van een
adolescente minnaar toe en beschrijft zijn onzekere hartstocht voor het
meisje Li. Beiden verschijnen in de laatste lithografie naakt, visueel
ingesloten in hun eigen ruimte. Zij overpeinzen en kijken niet naar de
ander, staan lomp, blijkbaar in verlegenheid wegens hun hoekige, seksu-
eel nog ongedifferentieerde lichamen: zij heeft nog bijna geen borsten
terwijl hij met zijn hand naar zijn schouder grijpt zodat de armen de
borsten bedekken alsof hij, niet zij, iets to verbergen heeft.
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Kokoschka herinnert zich dat hij de oorspronkelijke opdracht een kin-

derboek to illustreren opgaf en naar vrije, lyrische beeldpoezie zocht.
De adolescente spreker van het gedicht zelf bevestigt Schorske's mening
dat Kokoschka "de in de tijden van zijn ouders zo modieuse kinderlijke
dromen van feeenland, in adolescente nachtmerries transformeerde" (330):

nicht die ereignisse der / kindheit gehen durch mich / and nicht die der
mannbarkeit / aber die knabenhaftigkeit / ein zogerndes wollen / das
unbegrundete schamen vor dem wachsenden / and die junglingschaft /
das iiberfliessen and alleinsein / ich erkannte mich and meinen korper
(18)

Het losse, associatieve verband tussen de tekst en de acht decoratieve
kleurenlithografieen, die een sprookjessfeer uitstralen, intensiveert de
fragmentatie van het gedicht.

Egon Schiele

Egon Schiele maakte nog als adolescent zijn briljante debuut met zelf-
portretten en schetsen van adolescenten en kinderen. Al gauw wordt hij
to provocerend gevonden, en hij moest in 1911 in Neulengbach 24 dagen
naar de gevangenis wegens 'pornografische' tekeningen van pubers die
hij tot de ergernis van zijn buren mee naar huis bracht. Inderdaad,
Schiele's in een vacuum geprojecteerde, verdraaide lichamen stellen hun
geslachtsdelen bezeten en schaamteloos tentoon. Zij provoceren nog
steeds. De Briicke-kunstenaars schilderden gespleten identiteit door het
afzetten van de volwassen ogen en lippen tegen verhulde geslachtsdelen.
Schiele's omgekeerde aanpak zien wij in Naktes Mddchen mit vor der
Brust verschrdnkten Armen (1910). Het verlengde lichaam en de omhel-
zende armen herinneren aan de jongen van Minne, maar het zelfafslui-
tende gebaar wordt door het frontaal en provocerend geplaatste schaam-
haar ontkend.

Bij Schiele zijn opstandige zelfbevestiging en masochistische zelf-
destructie twee aspecten van dezelfde persoon, vaak uitgedrukt in de
vorm van dubbele figuren, zoals in het befaamde zelfportret met de titel
Der Selbstseher II (Tod and Mann) (1911). Zelfontmoeting is een ont-
moeting met de dood, maar ook onanie en homo-erotiek: de prominente
hand in het midden behoort tot een arm die niet van de schouder maar
van de plaats der genitalien uitgaat.
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Het homo-erotische element is nog duidelijker in Schiele's dubbel-
portretten van meisjes, b.v. in Zwei Madchen einander umarmend, waar
het naakte meisje op de voorgrond tussen de dijbenen van het geklede
meisje met een maskerachtig gezicht ligt. Hun omhelzing suggereert twee
ineengevlochten ik-figuren; de naakte, 'natuurlijke' is aan de gemas-
keerde, sociale ik gebonden.

Ondanks de suggesties van Heckel en anderen is er vrijwel geen verband
tussen deze avantgardistische belangstelling voor adolescentie en de
Wandervogel, de massabeweging van Duitse adolescenten toentertijd. De
jeugdbeweging protesteerde tegen de commercialisering en de indus-
trialisering maar had weinig affiniteit met de bohemien-protesten van de
avant-garde. Hans Breuer, uitgever van de Zupfgeigenhansl, het gezang-
boek van de beweging, schreef dat de' Wandervogel' moe waren van "de
chaotische potpourri van de stedelijke kunst en levensstijlen" (Ziemer
222). Daarmee veroordeelde hij zowel het kapitalisme alsook zijn avant-
gardistische critici. Verlossing, meende hij, kon slechts bereikt worden
als men een vaste voet op aloude grond zet. Waarheen deze opvatting
leidde, weten wij nu.

Het gezangboek van Breuer voor de wandelingen en het kampvuur was
een van de weinige artistieke produkten van de Wandervogel, en zelfs dit
was op zijn best recreatief. De typische stijl van de jeugdbeweging was
Jugendstil; zij is ook in Hermann Pfeiffers androgyne silhouetten in de
Zupfgeigenhansl duidelijk herkenbaar.

De jeugdbeweging en de literatuur over adolescentie vond een herople-
ving na de Eerste Wereldoorlog, maar de afbeelding van adolescenten in
de beeldende kunst kwam met de oorlog ten einde. De ervaring van
Oskar Schlemmer met paneelschilderijen voor de zaal van Minne's
fontein in het Folkwang Museum in Essen mag als epiloog voor de
vroeg-twintigste-eeuwse belangstelling voor adolescentie dienen. De
directeur van het museum koos voor de panelen het thema "Die jungml n-
nische Bewegung unserer Zeit" en nodigde Schlemmer, Willi Baumeister
en Heckel voor een competitie uit. De opdracht ging naar Schlemmer, die
na twee onbevredigende versies, eindelijk de schilderijen in 1930
afleverde.

Maar het succes'was van korte duur. De nazi's benoemden in 1933 Graf
Baudissin tot nieuwe museumdirecteur. Hij demonteerde de paneel-
schilderijen in het voorjaar van 1934 en schreef een nieuwe competitie
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uit. Een van Schlemmers panelen kwam in 1937 in de tentoonstelling
Entartete Kunst terecht; alle panelen zijn nu verdwenen. De nazi's hadden
hun eigen ideeen over adolescentie. Hitler was dan ook een van de
gefrustreerde adolescenten van het Wenen van het Fin de Siecle!
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Een kortstondige kentering
Beeldende kunst tijdens de eeuwwende

E. van Uiten

Vanaf 1885 openbaarde het tijdschrift De nieuwe Bids zich in "zijn
brutale vitaliteit", om woorden van Louis Couperus aan to halen. Het
was inderdaad een markante gebeurtenis waarmee de literatuurgeschie-
denis nog steeds rekent als een breuk in de ontwikkeling. Niet dat deze
breuk met het verleden zo absoluut was, maar de Tachtigers zelf deden
er alles aan om zich als vernieuwers to afficheren. Toch hield hun
vernieuwingsfront niet lang stand en de Tachtigers werden opgevolgd
door de Negentigers. De nieuwe Bids verloor met de redactiewisseling
in 1894 haar plaats als toonaangevend tijdschrift aan het in 1893
in Belgie opgerichte blad Van Nu en Straks, dat vooral ook voor
Nederlandse beeldende kunstenaars van belang was. In 1894 kwamen
Verwey, die grote belangstelling voor de moderne beeldende kunst
had, en Van Deyssel met het Tweemaandelijks Tijdschrift en in 1895
ging De Kroniek van Tak van start. Vooral in dit laatste blad werden
politieke, sociale en esthetische kwesties aangesneden en werd een al
oudere polemiek, rond de vraag of de kunstenaar zich met zijn kunst
maatschappelijk moest engageren, uitgevochten.

Het naturalisme in de literatuur en het realisme in de beeldende kunst
werden in deze jaren fel bestreden. Daarvoor in de plaats kwamen
nieuwe stromingen als het sensitivisme en het symbolisme, die moeilijk
zijn to definieren, toen niet en nu niet. Toch hebben deze etiketten,
waarmee de kunstenaars zich tegen hun voorgangers en tegen hun
eigen vroegere werk afzetten, hun nut als strijdkreten. Een opmerke-
lijke fase in de ontwikkeling van veel kunstenaars was de wending
naar de mystiek. En misschien nog opmerkelijker was de korte duur
van het symbolistische experiment van hoofdrolspelers als Jan Toorop
en Johan Thorn Prikker.
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Atbeelding 1

R.N. Roland Holst, omslag van de catalogue van de Van Gogh-tentoonstelling
in het Panoramagebouw to Amsterdam.
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Vincent van Gogh als katalysator

Is voor literatuurhistorici 1885 een bruikbaar jaartal, kunsthistorici
denken voor een kentering aan het jaar 1892. Toen werd in de pas
opgerichte Haagsche Kunstkring het werk van Vincent van Gogh in
Nederland geintroduceerd. Nog in hetzelfde jaar volgde een grote ten-
toonstelling in Amsterdam. Jonge kunstenaars als Jan Toorop en
Richard Roland Holst zette zich voor het werk van Van Gogh in, die
als kunstenaar al enige faam genoot in avantgarde-kringen in Parijs en
Brussel. Van Goghs kunstenaarschap en zijn werken kunnen dan ook
beschouwd worden als de grote katalysatoren van de nieuwe kunst in
Nederland, een kunst waarmee ons land voor de eerste maal aansluiting
kreeg bij de internationale avantgarde-kunst waarvan de in 1890 over-
leden Van Gogh immers een van de inspirerende krachten was.

Voor de Amsterdamse Van Gogh-tentoonstelling tekende Roland Holst
de catalogusomslag en schreef een korte inleiding (afbeelding 1). Hij
zette zich of tegen het verwende publiek, de kunstlozen en de com-
mercie. Voor Roland Holst en zijn geestverwanten rond 1890 was de
kunst "de benaming voor de hoogere uitingen van ons kostelijkst gees-
tesgoed". De werken van Van Gogh waren bijeengebracht "voor de
enkelen onder de menschen, die nog wel gelooven dat wat dadelijk to
bevatten is, juist nog niet altijd het allerhoogste is. Van Gogh was een
zoeker naar het hogere die zijn doel "glorievol" had bereikt. Aldus de
tekst van Roland Holst uit 1892. Zijn tekening voor de omslag preci-
seert die glorie als de hemelse glorie van de martelaar, want de kunste-
naar Van Gogh wordt gesymboliseerd door een gebogen zonnebloem
met aureool, niet langer in staat zich to richten naar de zon, die onder-
gaat in een zwarte lucht. De boodschap is duidelijk. De miskende en
onbegrepen Vincent, zoals hij hier eenvoudig wordt genoemd, is als
martelaar voor de kunst gestorven.

Deze symbolistische visie is van Franse oorsprong en kwam in de vorm
van kritieken met het werk van Van Gogh mee naar Nederland. De
echo's van deze verheven, elitaire en anti- burgerlij ke opvattingen
klonken in Nederland door, al kreeg Van Gogh ook al spoedig een
proletarische betekenis. Als een der eersten in ons land schreef de.
Tachtiger Frederik van Eeden in 1891 een artikel over het werk van
Van Gogh, dat hem "fors en direct" had aangegrepen. Vincent had
gezocht, slaagde slechts ten dele, maar genoeg "dat hij deed begrijpen
wat hij zocht en hoe hoog dit was. Van Eeden besloot zijn artikel met
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Afbeelding 2

J.Th. Toorop. De ridder voor de poort. Omslag catalogue van zijn eerste ten-
toonstelling Haagse Kunstkring, 1892.
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een retorische vraag. "En was deze niet een van het edel en onsterfelijk
ras, dat het lage volk gekken, maar de mens van ons slag heiligen
noemt?" Zo heilig had Roland Holst hem in ieder geval vereeuwigd op
zijn catalogusomslag.
In zijn kritiek verwoordde Van Eeden de algemene artistieke tendens
als volgt: "Niemand verlangt immers meer van een artiest dat hij zijn
werk zoveel mogelijk op de realiteit zal doen lijken? Alleen dat hij het
mooie van de realiteit, of van zijn realiteit, zijn zieleleven, zo sterk
mogelijk uitdrukt". Een dergelijke formule zou keer op keer worden
herhaald en gestalte krijgen in het werk van kunstenaars als Toorop,
Thorn Prikker, Roland Holst, Derkinderen en anderen.

De nadruk was rond 1890 in de kunsttheorie verschoven van een
slaafse navolging van de natuur naar het kunstenaarstemperament
waardoor die natuur, volgens het beroemde dictum van Zola, werd
bekeken. Geen hoekje van de natuur, maar de sensatie en de idee,
geen impressie, maar expressie van het zieleleven van de kunstenaar
die als gevoelige spiegel fungeerde. Dat kwam niet alleen tot uiting in
de keuze van imaginaire onderwerpen, maar daarmee ging ook een
toenemende belangstelling voor de werking van de beeldmiddelen
gepaard. Men probeerde de autonome betekenis van kleur en lijn to
achterhalen. Daarbij gold de muziek als de hoogste kunstvorm en
streefden de andere kunsten naar eenzelfde abstracte gevoelvolle wer-
king als de muziek, die in de meeste gevallen niets 'voorstelt'. De
gedachte was aan het eind van de eeuw weliswaar gemeengoed onder
kunstenaars, maar een dergelijke theorie viel voor de beeldmiddelen
moeilijk to bewijzen. Op het gebied van de kleurentheorie was in de
negentiende eeuw vooruitgang geboekt, maar over de precieze emotio-
nele werking van kleur en lijn bleef men in het onzekere, al werden er
genoeg hypotheses opgesteld waarop kunstenaars hun hoop stelden.
Het uitblijven van een werkelijk steekhoudende verklaring voor de
abstracte kwaliteiten van kleur en lijn bleef niet zonder gevolgen voor
de praktijk van de kunst en voor het ontstaan en de waardering voor
geheel abstracte kunst.

De Nieuwe Lineaire Kunst

Het syrhbolistische werk van kunstenaars als Toorop en Thorn Prikker
wordt vaak gekenmerkt door lijnpatronen die een abstracte betekenis
pretenderen to geven, los van de voorstelling. Een van Toorops vroege
tekeningen waarop hij dergelijke lijnen toepaste, is een catalogus-
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Albeelding 3

J.Th. Toorop. De drie bruiden. 1893.
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omslag uit 1892, gemaakt voor een tentoonstelling in de Haagse Kunst-
kring (afbeelding 2). Toorop, die lid was van de progressieve Brusselse
kunstenaarsvereniging Les Vingt, organiseerde deze tentoonstelling van
nieuwe kunst uit Frankrijk en Belgie. Hij tekende een geharnaste
ridder voor de stadspoort van den Haag, die zich een weg baant door
doornige struiken met doodshoofdjes. De koene ridder symboliseert de
nieuwe internationale kunst die Nederland zal veroveren. De krachtige
voortgang wordt uitgedrukt door een patroon van horizontale en gebo-
gen lijnen, die niets afbeelden. Ze vormen een abstract, decoratief
patroon waarvan de betekenis zich alleen laat raden in verband met het
didactische doel van de afbeelding.

Het merkwaardige is dat de stijl van Toorops omslag op het eerste
gezicht weinig to maken heeft met de getoonde neo-impressionistische
kunst van meesters als Seurat, Signac, Van Rijsselberghe, Van der
Velde en anderen. Maar in de vestibule van het gebouw waar de ten-
toonstelling van de Haagse Kunstkring werd gehouden, hingen de sterk
lineaire affiches van Toulouse Lautrec. Bovendien gebruikte Jan Veth
in verband met het werk van Seurat de formulering: "de sensationeele
werking der lijnen en de fijn-rhytmische golving der kleurschakerin-
gen in het buiten geziene, wordt in een vast eenvoudig schema begre-
pen". Helemaal zonder verband met de laatste, neo-impressionistische
variant van de avantgarde was Toorops nieuwe kunst dus niet, al is de
aard van zijn lijnen en hun artistieke herkomst een andere.

In zijn bespreking van het symbolistische hoofdwerk van Jan Toorop
De drie bruiden (afbeelding 3) in De nieuwe gids in 1893, gebruikte
Jan Veth een terminologie waarin de nieuwe symbolistische opvatting
over de werking van lijnen lag besloten. "Maar achter dit vol-geInstru-
menteerd orkest van lijn-golvingen en rhytmen-stroomen, strekt koud en
straf zich een ijzeren huizenrij, - daarboven in lijnen als liggende
basgeluiden de nachtelijke duinen onder maanlichte effenheid van de
ledige zee." En verder sprak Veth van "lijn-deiningen", "kittelend
lijnengekriew" en van "lijnen die wringen en krimpen, snikken en wor-
stelen, die kronkelend uitbarsten, biddend samenknielen en vluchtend
nederslaan". De verschillende lijntypen worden metaforisch als muziek
opgevat of als sprekende en gesticulerende personen en in dat geval is
hun betekenis ontleend aan fysionomische schemata, in het bijzonder
aan de gelaatsuitdrukkingen waarmee traditioneel woede, verdriet,
aanbidding, compassie en andere hartstochten werden uitgebeeld.
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Antoon Derkinderen. Wandschildering (1884-1891). Stadhuis Den Bosch.
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Nu was Toorop niet de eerste kunstenaar die in Nederland nieuwe
lijnen trok, maar wel de bekendste en succesvolste. Antoon
Derkinderen maakte voor het raadhuis van Den Bosch gestileerde
wandschilderingen (1884-1891) (afbeelding 4), nadat hij eerder voor
de katholieke kerk aan het Begijnenhof in Amsterdam een processie
had geschilderd in een naturalistischer stijl (1888). De eerste Bossche
wand werd in 1892 - alweer dat cruciale jaartal - in Amsterdam, Den
Haag en Utrecht tentoongesteld. Jan Veth had een brochure geschre-
ven om deze nieuwe kunstuiting, die al snel het etiket gemeenschaps-
kunst kreeg opgedrukt, van commentaar to voorzien. Niet lang daarna
zou Richard Roland Holst een lofrede schrijven op Derkinderen om
veel later in 1927 een socialistische variant van deze gemeenschaps-
kunst to schilderen in Berlages gebouw voor de diamantbewerkers in
Amsterdam.

In 1893 kreeg Derkinderen de opdracht voor een tweede wandschilde-
ring in het stadhuis van Den Bosch, een nog verder gestileerd werk
dat in 1896 gereed kwam en dat als een hoogtepunt in zijn werk werd
beschouwd (afbeelding 5). Daarna keerde hij terug naar een meer
academische stijl, zonder gedurfde of verrassende abstracties.

Al was Derkinderen in 1892 een baanbreker, lang bleef hij dat dus
niet. Zijn talent was ontoerijkend en bovendien woonde hij to ver van
Amsterdam en Den Haag om opgenomen to worden in de kring van
kunstenaars die het beeld bepaalden en hun inspiratie to ondergaan.
Hij vormde met de eveneens katholieke leraar-componist-essayist
Alfons Diepenbrock een zuidelijke buitenpost. Diepenbrock was overi-
gens met zijn artikelen een van de intellectuele zwaargewichten in de
nieuwe beweging.

Kunstenaar en gemeenschap

De bloei van het sterk lineaire symbolisme met zijn vrije deformaties
waarin vooral Toorop en Thorn Prikker uitblonken en waarmee zij
internationaal naam maakten, viel in de jaren 1892-1896. Dat is een in
de moderne kunst niet ongebruikelijk korte periode, want de span-
ningen waren als het ware ingebouwd. Er woedde een hevige concur-
rentiestrijd tussen de verschillende moderne stromingen die elkaar na
ca. 1890 in steeds sneller tempo opvolgden. De moderne kunst was
langzaam maar zeker succesrijker geworden en dat bepaalde de dyna-
miek. Nederland vond nu aansluiting bij de internationale ontwikke-
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Albeeiding 5

Antoon Derkinderen. Wandschildering (1893-1896). Stadhuis Den Bosch.
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lingen. De artistieke en maatschappelijke geschilpunten vonden een
uitweg in polemieken over het sociale engagement van de kunst en de
kunstenaar. De strijd werd gevoerd tussen de aanhangers van de
kunst-om-de-kunst, die zich liefst in hun ivoren toren terugtrokken
en de geengageerde kunstenaars die het oog gericht hielden op het Heil
der Mensheid, zoals men zonder de minste schroom verklaarde. De
kunstenaar werd, om een beeld van Couperus to gebruiken (in zijn
autobiografische roman Metamorfose uit 1897), aangestaard door
fabrieksschoorstenen die riepen: "kom, kom, verlos millioenen, die
zwoegen als slaven voor nauwelijks brood, beneden ons". Die roep was
wat Couperus betreft vergeefs. Hij koos voor een chic artistiek egois-
me en dit isolement werd kenmerkend voor de overgrote meerderheid
van de symbolistische kunstenaars, die daarmee hun kunstopvatting
konden redden al kwamen zij in het zo verfoeilijke burgerlijke vaar-
water terecht.

Die artistieke zelfgenoegzaamheid werd door De Graaf in een artikel
over de gemeenschapskunst ook aan de katholieke Derkinderen toe-
geschreven. De stelling luidde dat de nieuwe kunst tegelijkertijd
gemeenschapskunst en isolementskunst zou zijn. Isolementskunst
noemde De Graaf met een weinig gelukkige term, "esseulatiekunst of
esseulisme", afgeleid van het Franse seul (alleen). "Esseulist is de
kunstenaar die zich zelf-alleen zoekt, die uit alles zijn zelf-kern
afzondert, om die to verheerlijken. De esseulist is met zijn God alleen
in de wereld, dient God in aleenheid. Het esseulisme dat is God zonder
de kerk (= de gemeenschap)." De gemeenschapskunstenaar is religieus,
maar de religie heet kunst. "Daarom de artiest die de gemeenschap in
zich voelt, die een gemeenschap zijn moeder voelt, zal religieus
genaamd worden en vroom en kinderlijk; hij is ook vroom, en kinder-
lijk, want meer dan een ander heeft hij lief, als een kind zijn moeder,
de gemeenschap." En gaat De Graaf verder, het is niet "een zich voe-
gen, niet knielen voor then God, maar het is de gansche gemeenschap in
hem, het bewegen van het geheele samenstel der lijgen, van de liefden,
de gedachten en de hooge vermoedens, die opgevoerden, God zijn ge-
weest". De laatste gedachtesprong is rijkelijk vaag en het is niet goed
voorstelbaar hoe de kunstenaar zowel egoist, of in de veelvuldig aan-
gehaalde woorden van Kloos, "een God in het diepst van zijn gedachte",
kan zijn en tegelijkertijd het Heil der Mensheid kan dienen.

Dit artistiek-filosofische probleem kwam spoedig aan de oppervlakte
en dwong tot stellingname, niet alleen door druk van buitenaf, maar
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Albeelding 6

J. Thorn Prikker. De bruid. 1892/93.

196



bovenal door de innerlijke tegenspraken in de symbolistische kunst-
opvatting zelf. Men koesterde op drijfzand gefundeerde verwachtingen
over de potentie van de kunst en haar vermogen om als sociaal en
psychologisch wondermiddel to fungeren. De kunst werd opgevat als
een geloof dat Bergen kon verzetten. Dat lukte uiteraard niet, wat niet
wil zeggen dat kunst niet kataliserend kan werken of kan dienen om
het geloof - welk dan ook - vorm to geven om daarmee de identifi-
catie van gelovige of partijgenoot met diepzinnige overtuigingen en
met zijn eigen groep to bevorderen. Maar de kunst kon zich niet boven
de partijen verheffen.

Mystiek

In een uiterste poging het geloof in de kunst to redden, wendden ver-
schillende kunstenaars zich in de jaren negentig tot de mystiek. Of ze
van christelijke huize waren of niet, deed er weinig toe. Diepenbrock
schreef in zijn artikel 'Remy de Gourmont Le Latin Mystique' uit
1892 dat mystieke inzichten en verlangens "nu vol weer en diep [leven]
in de zielen der jongeren, wier hart zwaar is van de liefde der
toekomst, en die God zoeken, gaand door hagen der uren en dagen en
de duistere tunnels der nachten". Diepenbrock schetste een beeld van
die culuur van ingewijden, waartoe behoorden "Novalis en Goethe,
Baudelaire en Wagner, Villiers en Flaubert, Mallarme en Laforgue, en
Verlaine en Huysmans onder de mi levenden, behalve de jongeren, wier
werken op velerlei wijze incarnaties bevatten der oude mystische en
satanische zielestaten, als object van liefdevolle beschouwing of als
subjectieve eigenverbeelding".

Toorop en Thorn Prikker verwijzen in hun brieven en werken regel-
matig naar mystieke voorstellingen en auteurs. Toorop tekende in 1893
L'annonciation du Nouveau Mysticisme. Om de weg vrij to maken werd
het anarchisme als reinigingsmiddel noodzakelijk geacht. Het nieuwe
mysticisme is op Toorops werk nog een fragiel meisje dat voor een
kruis zit. Het meest bekend zijn de mystieke bruiden, bijvoorbeeld de
linker bruid op Toorops De drie bruiden (afbeelding 3) en Thorn
Prikkers De bruid uit 1892-3 (afbeelding 6). Thorn Prikker beschreef
De drie bruiden, die hij op Toorops atelier zag en noemde de "Gods-
bruid heel mooi als een figuurtje van van der Weijden". Vol bewonde-
ring vervolgde hij: Toorop "houdt alles zoo mooi vol, je begrijpt niet
hoe iemand zoo sterk in zijn volhouden kan blijven. Ja Toorop dat is
een Kerel hoor, wel de man van deze tijd, bevoorbeeld wat wordt de
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kunst van Bauer of een ander daarbij leeg wat koekebakkerig, het laat
je zoo koud als ijs, ik voor mij vindt er tegenwoordig niets aan. Ze
doen niet anders dan het toevallig mooi geven van de natuur, snappen
niets van het hooge leven der dingen, ...".

Het opgaan in de mystiek kan worden opgevat als een vlucht voor de
barre en banale realiteit en als een reddingsplank om de aloude kloof
tussen kunst en leven to overbruggen. Die kloof was aan het begin
van de eeuw door de romantici geconstrueerd en bleef ondanks alle
bezweringsformules bestaan. In de tweede helft van de eeuw werd deze
kloof dieper omdat het leven bezoedeld raakte (om het in esthetische
termen to zeggen) door de industriele revolutie met zijn opvallende
explosies van de grote steden en het naakte kapitalisme, waardoor de
Geest door de Materie, zoals men toen graag met hoofdletters schreef,
was overwonnen.

Keuze voor het engagement

De mystieke weg die een groot aantal kunstenaars opging, leidde niet
tot de almacht van de kunst en een betekenisvol functioneren van de
kunstenaar die zich vervreemd voelde. De keuzes die gemaakt konden
en moesten worden, waren to overzien. Men kon zich uit de wereld
terugtrekken of steun zoeken bi j een grotere macht, de katholieke kerk
zoals bijvoorbeeld Toorop na 1900 deed. Men kon ook zijn kunst-
opvatting meer met de werkelijkheid in overeenstemming brengen.
Voor linkse kunstenaars als Henry van de Velde en Thorn Prikker
leidde dat al rond 1896 tot het opgeven van de vrije, ongebonden
schilderkunst. Voortaan hielden zij zich alleen nog met architectuur en
toegepaste kunst bezig. "Men moet zijn talenten in dienst van de revo-
lutie stellen als men zijn ware missie en de belangen van de kunst zelf
heeft begrepen", schreef Thorn Prikker in 1896 aan mevrouw Van de
Velde. Bij het volk vond hij nu zijn strijdmakkers, niet bij de elitaire
kunstenaars die neutraal wilden blijven, al bestond de clientele van de
Arts and Craftwinkel in Den Haag, waar Thorn Prikker vanaf 1898
aan het hoofd stand, nu niet direct uit arbeiders.

De scheiding der geesten kwam dus al snel tot stand. Aanvankelijk had
men elkaar als kunstenaar gevonden in een gemeenschappelijke afkeer
van de voorafgaande kunststroming en in een anti-burgerlijk senti-
ment. De kleinburger was sedert de romantiek de uitverkoren vi jand
van de kunstenaar en bleef dat. Die houding werd op artistieke gron-
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den verdedigd, maar in een aantal gevallen werd daar een politiek-
maatschappelijke analyse aan verbonden. Hoe kon de kunstenaar boven
de klassen staan, vroeg men zich af. Dat dilemma werd het scherpst
gevoeld door de kunstenaars die het diepst door de sociale vraagstuk-
ken werden geraakt. De latere communiste Henriette Roland Holst
verklaarde achteraf dat haar man en de dichter Herman Gorter
"instinctmatige haters van den geest- van- kapitalistische -burgerlijk-
heid" waren, omdat deze in hun ogen de "gevaarlijkste belager en
bedreiger van alle schoonheid, lieflijkheid en harmonie" was. Daarom
ook moesten zij wel "een vage sympathie voelen voor de eerste groei-
stuipen van het nederlandsche proletariaat en de ruwe romantiek van het
Nieuwenhuisiaanse socialisme". Het sentiment is authentiek verwoord,
al is ook duidelijk dat het in de ogen van Henriette Roland Holst
kinderlijke anarchisme van Domela Nieuwenhuis, allang overwonnen
was door het wetenschappelijke socialisme en in de Sovjet-Unie door
haar uitvoeringsorgaan, de communistische partij. De rode schrijfster
publiceerde haar historische terugblik in 1940 in het boekje Kinder-
jaren en jeugd van R.N. Roland Holst. Hoewel later opgeschreven
geven haar bewoordingen toch goed de sfeer weer. "Zowel Herman
Gorter als mijn man hebben in woorden, waarin ontroering natrilt,
getuigd hoe sterk de diepe sociale en geestelijke omploeging, die zich in
Holland omstreeks 1890 aankondigde, op hen had ingewerkt."

In Gorters Socialistische verzen klinken de verwachtingen van die
dagen het welluidendst, met inbegrip van het religieuze sentiment dat
het socialisme toen nog vermocht op to roepen.

Het socialisme komt, de wolken jublen het.
[...]
De arbeidersklasse neemt het jublend op,
het godsgeschenk, de gave der natuur.
Het is uit de natuur opgegroeid, het straalt
nu als een berg ridden in de natuur.

Het socialisme was met andere woorden een natuurlijke zaak, logisch
gegroeid en daarom onontkoombaar. Vanuit die overtuiging richtte
Gorter zich rechtstreeks tot de arbeider. "Arbeiders, ziet ge daar dat
goud, die zon, die pyramide van geluk ...". De lichtsymboliek, die ook
in de Van Gogh-verering een zo grote rol speelde en die een indruk-
wekkende christelijke voorgeschiedenis kende, was in deze dagen nooit
van de lucht. En behalve tot de arbeiders, richtte Gorter zich ook tot
zijn medekunstenaars. "O dichters, ziet ge niet dat hier de bron/is van
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Atbeelding 7

Antoon Molkenboer. Een hoekje in de Haagse Kunstkring (ca. 1894). Collectie
Haagse Kunstkring.
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het drama, en het heldendicht,/en de lyriek, dat alle poezie/uit de wel
der toekomst to scheppen is?" Hetzelfde gold voor de schilders, die "het
Mare diepe toekomstlicht" hebben gezien, en voor de muzikanten, die
"de Vrijheid met haar kinderstem" hoorden "zooals ze nog nooit klonk".
Bij dit alles komt niet in de eerste plaats aan op wetenschappelijk
inzicht, maar op gevoel en zienerschap, op het schouwen van de toe-
komst. Dat is niet weggelegd voor gewone stervelingen, maar vormt de
specifieke opdracht van de kunstenaar, ook van de sociaal-democra-
tische kunstenaar.

Kunstenaars typen

Dat is waarschijnlijk ook een van de drijfveren voor de in onze ogen
merkwaardig hautaine houding die een aantal kunstenaars aannamen,
zoals to zien valt op foto's en getekende portretten van zowel Richard
Roland Holst als van Toorop (afbeelding 7). Zij stelden zich op als
elegante dandy's. En hoewel Toorop arbeiders en de hoeren had gete-
kend en geschilderd, moeten we ons Been overdreven voorstelling van
zijn sociale engagement maken. Hetzelfde geldt voor de Holsten.

Thorn Prikker, die geen dandy was, had duidelijk anarchistische sym-
pathieen en zong tijdens het bezoek van de symbolistische dichter Paul
Verlaine aan Nederland anarchistische liedjes met hem. Dat bezoek,
dat alweer plaatsvond in het sleuteljaar 1892, bracht alle toonaan-
gevende kunstenaars op de been en kan gelden als een surrogaat voor
een hecht georganiseerde beweging, compleet met beginselverklarin-
gen, bevriende critici, kranten en tijdschriften, verzamelaars, kunst-
handelaars en uitgevers. Het geestelijke anarchisme, dat zich moeilijk
laat verenigen met partij -discipline en eerbied voor instituties, is
kenmerkend voor veel symbolistische kunstenaars en kende veel aan-
hangers in de kring rond Les Vingt, zoals in de memoires van Henry
van de Velde valt to lezen. Als thema komt het een enkele keer bij
Toorop, Thorn Prikker en anderen voor.

Gelijk met Verlaine bezocht ook de schrijver en leider van de orde
van de Rozenkruizers, Sar Peladan, ons land en probeerde bij die ge-
legenheid kunstenaars to interesseren voor zijn Salon de Rose + Croix
in Parijs. In deze kring vierde de mystiek hoogtij. Toorop, Thorn
Prikker en Poland Holst deden mee, maar ook dit avontuur was van
korte duur, ook al omdat de Sar to veel als een charletan werd be-
schouwd om een werkelijk bindende kracht to zijn.
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Afbeelding 8

J. Thorn Prikker. Vignet in het tijdschrift Van Nu en Straks, nr. 3, 1893.
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De kunsttheorie van het symbolisme in de Nederlandse beeldende
kunst is in grote trekken wel duidelijk, als ook het innerlijke conflict
dat een rol speelde. Er was zeker een sterk bewustzijn aan het begin
van iets nieuws to staan en dat bewustzijn werd het onderwerp van
kunstwerken. Programmatisch is de gekleurde tekening uit 1893,
Lijnenspel. Opkomst, met tegenwerking, der moderne kunst. Maar men
reageerde ook direct op zoiets als de tijdgeest. Toorop maakte in 1893
zijn Zang der tijden en Thorn Prikker tekende in 1895 Fin d'une ere,
een werk dat door Thorn Prikkers technische experimenteerlust vrijwel
onzichtbaar is geworden. Maar in een brief gaf hij een uitvoerige
beschrijving. "Enfin, ik hoop dat ik er duidelijk de misere van de
hedendaagsche orde van dingen in heb getoond, het onwaardig bestaan
van menschen die hebben to kiezen tusschen slaaf of prostitue worden,
of een kogel van onze met geweren ordehoudende maatschappij to ont-
vangen; ..." Als tegenwicht bracht de kunstenaar Christus in stelling,
niet de weerloze, maar "die het kruis gebroken heeft". Het goede, dat
zeker zal komen, is alleen voelbaar voor ingewijden. Thorn Prikker gaf
alvast een glimp van dat gelukkige leven door klein in een hoekje een
vrouwenfiguur to tekenen die voor haar kind bloemen begiet, "maar in
een heel vreemde natuur waar de boomen heel puur zijn, heel licht van
kleur, als de Mei-maand, een natuur die veranderen gaat naarmate je er
meer van houdt, waar alles wonderbaar in groeit".

Dat verlangen naar een of andere vorm van verlossing en het uitblij-
ven daarvan bracht met zich mee dat veel kunstenaars door een diepe
persoonlijke crisis heen moesten voor zij enig licht zagen. Toorop werd
katholiek en Thorn Prikker gaf het vrije schilderen, zoals we zagen,
eraan. De crisis die Gorter had doorgemaakt en die uiteindelijk tot zijn
toetreden tot de communistische partij leidde, wordt gemarkeerd door
zijn kenteringssonnetten uit 1891-1893.

Jan Verkade

Een beeldend kunstenaar die ons uitvoerig over zijn geestelijke ont-
wikkeling heeft ingelicht is Jan Verkade. Hij was een medeleerling van
Roland Holst op de Amsterdamse academie. Deze schilder kwam in
contact met de kring rond Paul Gauguin, bekeerde zich als protestant
tot het katholicisme en trok vervolgens de pi j aan. Hij trad als schil-
derende monnik toe tot de Beuroner Kunstschule. Verkade heeft zijn
carriere vrijwel geheel in het buitenland gemaakt, maar toch is hij
van belang geweest door zijn directe contacten met de groep rond
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Gauguin, waar de Franse wortels van de nieuwe kunst lagen. Zijn
gepubliceerde herinneringen, Van ongebondenheid en heilige banden
Herinneringen van een schilder-monnik, verhelderen de ontwikke-
lingsgang die zoveel kunstenaars van de eeuwwende hebben door-
gemaakt. Voor allemaal betekende dat een afscheid van Emile Zola en
de realistische kunst. Diepenbrock karakteriseerde Zola's werk eens als
"het lyriek gewordene grootst gemeene veelvoud van ziening en meening,
de woordverheffing van het levensgezicht der bourgeoisie-naar-den
geest" en dat was geen aanbeveling. Het werk hield een verheerlijking
in "van de elementaire levenskracht en van de activiteit van den arbeid,
een jubelende Wag van den overwinnaar in de veroverde stad van het
spiritualisme". En om dat laatste ging het natuurlijk bij de symbolis-
ten.

Verkade kende de nieuwe kunst door zijn bezoeken aan de tentoon-
stellingen van Les Vingt in Brussel en ontleende nieuwe inzichten
aan het werk van Tolstoi en vooral Joris Karel Huysmans' roman A
Rebours uit 1884, de roman waarmee Huysmans afscheid van Zola had
genomen. Via Brussel trok Verkade in 1891 naar Parijs, waar hij door
de Nederlandse schilder Jacob Meier de Haan in de Gauguinkring
werd geintroduceerd. Verkade prees deze dag die hem de weg van het
symbolisme wees. Een route met strijdkreten als "1'Au-del", "Mystre"
en "Symbole", die menigeen uit diepen slaap wekten. De gedichten van
Paul Verlaine deden de rest.

Paul Serusier, een schilder-theoreticus uit de kring rond Gauguin,
hielp Verkade verder op het religieuze pad. Serusier bezocht ook
Holland, maar het is onduidelijk met welke kunstenaars hij contact
heeft gehad. Toen Verkade in 1892 even terug was in Amsterdam, leek
het hem of de straten en grachten enkel materialisme, naturalisme en
impressionisme preekten". Die indruk zal behalve door het burgerlijke
kapitalisme, vooral door zijn bekering en niet in de laatste plaats door
de schilderijen van Breitner zijn veroorzaakt.

Johan Thorn Prikker

Een andere kunstenaar die zijn ontwikkeling zelf heeft beschreven -
de brieven van Van Gogh vormden daarbij ongetwijfeld een belang-
rijke stimulans - is Johan Thorn Prikker. Hij publiceerde zijn brieven
aan de literator Henri Borel in 1897. Deze uitgave is aangevuld en van
commentaar voorzien door Joop Joosten en vormt met de memoires
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van zijn vriend Henry van de Velde, een van de allerbelangrijkste
bronnen voor ons begrip van deze tijd. Hun ontwikkelingsgang toont
overeenkomsten. Als schilders evolueerden zij van realist naar symbo-
list, om daarna als decoratieve kunstenaars hun loopbanen to vervol-
gen, waarbij Van de Velde succesvoller was dan Thorn Prikker.

In 1893 schreef Thorn Prikker over de toen ontstane situatie waarin
allerlei ouderwetse schilders ineens beweerden ook symbolist to zijn.
Dat verontrustte deze avantgardist-anarchist in hoge mate, want in
hetzelfde jaar nam hij volop deel aan de artistieke strijd en exposeerde
hij, zeer eervol, bij Les Vingt in Brussel, in Amsterdam, Rotterdam
en Antwerpen en tekende vignetten voor het Van Gogh-nummer van
Van Nu en Straks (afbeelding 8).

Belangrijker nog was echter zijn poging een groot meesterwerk to
maken in de vorm van een triptiek, waarmee hij in een klap vooraan
zou komen to staan. Die poging mislukte jammerlijk. In een brief uit
januari 1894 gaf hij een nabeschouwing van zijn werk aan de triptiek,
waarvan het middenstuk een zaaier voorstelde, wellicht als een ver-
wijzing naar Van Gogh. Het moest het beeld zijn van "de man die zijn
begrippen begon to verbreiden over de wergild die zondig was, en die
zichzelf, dat wil zeggen zijn lichaam, voor anderen over had. Met
andere woorden Christus als beeld van de lijdende kunstenaar. Bij een
tweede poging het stuk to maken, koos Thorn Prikker inderdaad voor
Christus, "de heilige die geen haat kende" als hoofdfiguur met veel
symbolisch bijwerk. Ook die opzet bleek niet vruchtbaar en Thorn
Prikker kwam tot de overtuiging dat "alles en de heele symboliek erbij
flauwekul" was en hij zocht naar andere wegen, meer vertrouwend op
de abstracte opbouw van zijn werk dan op de voorstelling.

De kritiek die hij op zijn eigen werken had, verminderde ook zijn
waardering voor Toorop die volgens hem gevaar liep "een gezeten
bourgeoisschilder" to worden. Dat was in 1895 niet slecht gezien.
Thorn Prikker vond nu zowel zijn eigen vroegere werken, als die van
Toorop uit 1891-1892 to bedacht, to veel bijeen geraapt. In die kritiek
stond hij niet alleen, ook Roland Holst was "niet blind voor het
gemaakte en gewilde, dat werken als de 'brie Bruiden' ontsierde",
schreef zijn vrouw Henriette. Een deel van het geinteresseerde publiek
deelde die mening, al was de kritiek jegens Toorops literaire voor-
stellingen vergevingsgezind omdat hij zo mooi kon tekenen.
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Afbeelding 9

J.Th. Toorop. Portrait of Marguerite Helfrich, 1898. Museum Boymans-van
Beuningen, Rotterdam.
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Het einde van een fase

De mislukking van Thorn Prikkers meesterwerk stond niet op zichzelf.
Ook Toorop had grote moeite zijn zo hoopvol begonnen symbolistische
stijl vol to houden en verder to ontwikkelen. Tot in 1897 worstelde hi j
met zijn in 1892 begonnen culminatie van het symbolisme, de grote
tekening De sfinx. De symboliek is duister en zeer persoonlijk. Toorop
heeft zichzelf, zijn vrouw en zijn dochterje erin opgenomen. Van een
geheel abstract en orgineel lijnenspel is geen sprake.

In 1898 tekende Toorop tweemaal het portret van Marguerite Helfrich,
een keer naturalistisch en een keer in symbolistische stijl, de hand met
to lange slanke vingers opgeheven en de poot van een sfinx op haar
hoofd (afbeelding 9 en 10). Het lineaire symbolisme bleek niet meer
dan een mogelijkheid uit vele. Na 1889 bekeerde Toorop zich weer tot
zijn naturalistische stijl, zowel in zijn tekeningen en grafiek, als in
zijn pointillistische schilderijen die hij in Zeeland maakte. Rond 1910
kwam een nieuwe generatie kunstenaars aan bod. Zij namen de draad
van de avantgarde weer op en werden daarbij gesteund door Toorop,
die 's zomers een aantal vernieuwers, waarvan Mondriaan de bekendste
werd, om zich heen verzamelde in de badplaats Domburg.

De vernieuwer van het eerste uur, Antoon Derkinderen, had nooit
extreme paden bewandeld en zijn verloren gegane decoratie voor het
gebouw van de Algemeene Maatschappij van Levensverzekering en
Lijfrente to Amsterdam (1896-1900) was wellicht zijn laatste echt
belangrijke werk. In Berlages beurs kwam geen van de meewerkende
kunstenaars erg goed uit de verf.

De Romeins merkten in hun bekende studie Op het breukvlak van twee
eeuwen op dat het "vroege versterf van de nieuwe symbolistische kunst
niet door gebrek aan talent is veroorzaakt, "maar veeleer door de aard
ervan". De Nederlandse kunstenaars waren to eerlijk en to nuchter,
luidt kort samengevat het oordeel van de Romeins. Dat klinkt een
beetje als een dooddoener en het is opmerkelijk dat deze kunst ook in
het buitenland geen lang leven beschoren was. De avantgarde kende
een eigen dynamiek en maakte korte metten met de tweeslachtigheid
van veel symbolistische kunst waarvan de verheven diepzinnigheid
vooral van de voorstelling moest komen en niet van een orgineel ge-
bruik van de beeldende middelen. In de woorden van Henriette Roland
Holst-van der Schalk: "Maar plastische kunstenaars kunnen zich niet
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van de literatuur uit vernieuwen, zonder zelf 'literair' to worden. Zij
behoeven inzicht in het wezen, de mogelijkheden en grenzen der plas-
tische kunst zelve, de kennis van haar wrochtselen in tijden, dat zij een
religieuze of maatschappelijke funktie had.
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