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Inleiding
Ten tijde van de fin-de-siècle periode aan het einde van de negentiende eeuw was het
ondergangsgevoel en doemdenken op het hoogtepunt gekomen. Het gevoel van culturele
stijlloosheid in bijvoorbeeld de architectuur en andere kunstvormen, en de snelle verandering
van de infrastructuur zorgden voor een ‘unheimische’ sfeer. Denkers zoals Arthur
Schopenhouer en Friedrich Nietzsche verwoorden deze tendensen van decadentie en verval
der cultuur in hun werk. Zij waren de eerste generatie intellectuelen die hun tijd-en
cultuurkritiek het papier toevertrouwden. In deze periode ontstonden er veel initiatieven voor
vernieuwende kunst. Veel kunstenaars wilden progressieve experimentele kunst scheppen los
te komen van in hunner ogen decadente tijdsgeest. Kunst kon de vernieuwing van de
samenleving tot stand brengen. Kunst moest herscheppen en op deze wijze een omslagpunt
van de decadente cultuur belichamen.
Duitsland is interessant object van studie, omdat daar een heftige tegenreactie op de
Verlichting ontstond, de Romantiek. In plaats van het rationele uitgangspunt, zochten Duitse
kunstenaars de essentie van het bestaan juist in het irrationele en het gevoelsleven. Aan het
begin van deze ‘esthetische revolutie’ staat Winckelmann die zich afzet tegen het
mechanische en materialistische wereldbeeld, kenmerkend voor de Franse Verlichtingsideeën.
Dichters als Schiller en Hölderin proclameerden de esthetische wedergeboorte van de
kunsten. Tot 1848 uitte deze ‘revolutie’ zich met namen op theoretisch, muzikaal, literair
gebied, daarna waren er stemmen hoorbaar die aandrongen op politieke omzetting. Wagner en
Nietzsche waren protagonisten van deze gedachte. Volgens de historicus Nipperdey was de
groep intellectuelen die ten tijde van de Weimar-Republiek ageerde tegen de democratie en
terugverlangde naar het Wilhelminische keizerrijk de tweede generatie modernisten na
Nietzsche. Nipperdey spreekt in zijn studie Deutsche Geschichte 1866-1918 over een zweite
Modernität. Deze generatie van jong conservatieve intellectuelen zocht naar een synthese
tussen Geist en Leben op cultureel, politiek en nationaal gebied. Vernieuwende kunst kon een
uitweg bieden.
Ten

tijde

van

de

Weimar-Republiek

waren

allerlei

oppositiegroeperingen,

conservatieve nationalistische bewegingen en traditioneel-conservatieve krachten uit de
Wilhelminische periode ontstaan die zich tegen de jonge republiek hadden gekeerd. De
historicus Armin Mohler heeft in zijn studie Die Konservative Revolution in Deutschland
1918-1932 deze tegenbeweging gedefinieerd als de Konservative Revolution. De term
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Konservative Revolution is in feite een contradictio in adjecto, want waarom zouden
conservatieven een revolutie willen ontketenen? De conservatieve revolutionaire noemden
zich niet als zodanig. De leden van deze behoudende beweging probeerde vanaf 1918 actief
door middel van publicaties, lezingen, tijdschriften en andere schriftelijke en verbale
middelen hun onvrede en kritiek ten aanzien van de Weimar Republiek te ventileren. De
Konservative Revolution kan beschouwt worden als een onderdeel van een brede rechtse
nationalistische en antidemocratische bewegingen zoals er wel meer bestonden zoals
Nationale Bewegung of Nationale Rechte die zich uitermate kritisch opstelde tegenover de
parlementair-democratische structuur van de jonge Republiek. De kritiek en onvrede was
breed vertegenwoordigd bij politieke partijen zoals Der Deutschnationale Volkspartei, een
vergaarbak voor de traditionele en conservatieve ideeën stammend uit de Wilhelminische
Keizerrijk, tot aan nieuwe jeugdbewegingen, het Freikorps en andere völkische groepen.
Allen hadden hetzelfde doel namelijk de omverwerping en vervanging van de parlementaire
democratische Weimar-Republiek door een autoritaire staat.
De doelstelling van de bewegingen van de Konservative Revolution was de
verwezenlijking van een nieuw Duitsland. Het toekomstbeeld van Duitsland was niet
regressief, maar progressief en modern. Ze propageerde voornamelijk een geestelijke
revolutie, waar een metafysisch irrationalisme aan ten grondslag lag. Intellectuele en culturele
criteria waren belangrijker dan materiele en sociaal economische principes. De traditionele
conservatieve waarden en instituties moesten door middel van een revolutionaire
mentaliteitsverandering in ere hersteld of opnieuw gecreëerd worden. De intellectuele
oorsprong van de Konservative Revolution lag in de Wilhelminische periode. De vooroorlogse
beweging was sterk beïnvloed en gevormd door denkers als Nietzsche en Julius Langbehn en
dichters als Thomas Mann, Stefan George en Hugo Hofmannsthal. Bovendien was men
tevens geïnspireerd door de laat-negentiende eeuwse romantisch conservatieve stroming de
Wandervögelbewegung genaamd. De historicus Lothar Pikulik verklaarde het verlangen naar
romantiek in zijn studie Romantik als Ungenügen an der Normalität, als intellectuele reactie
op de toenemende sociale desorientering.
De fase voor 1914 was zeer apolitiek en cultuurkritisch van karakter. Maar na de
Eerste Wereldoorlog kwam het dilemma van het Duitse conservatisme in lastige periode
terecht. De historicus Martin Greiffenhagen heeft dit thema uitgewerkt in zijn studie Das
Dilemma des Konservatismus in Deutschland uit 1977. De politieke en sociaal-economische
realiteit was zeer ver verwijderd van en tegengesteld aan de van de conservatieve idealen en
tradities van de conservatief revolutionairen. Daarom waren zij genoodzaakt om politieke en
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revolutionaire actie te ondernemen. De politiek-ideologische aspiraties waren nauw verwant
aan de Ideeën von 1914, bestaande uit een vergaarbak van nationalistische intellectuelen.
Over één ding waren deze verschillende stromingen het eens, Duitsland werd gedwongen om
een defensieve oorlog te voeren.
Na 1918 werden de politieke betrokkenheid onder invloed van de Duitse nederlaag
geïntensiveerd. In de periode van 1918 tot 1933 maakte de Konservative Revolution de
grootse bloei door, voornamelijk in de begin en- eindjaren van de Weimar Republiek. Ten
tijde van het Derde Rijk was nagenoeg alle invloed verloren, met Josef Goebbels als laatste
machtige adept.

In deze scriptie staan drie Duitse intellectuelen centraal: de dichter Stefan George de
cultuurfilosoof Oswald Spengler en oud-propagandaminister Josef Goebbels. De Konservative
Revolution is een bindende factor tussen George, Spengler en Goebbels. De politieke en
culturele opvattingen van George, Spengler en Goebbels hadden aanzienlijk wat raakvlakken
met deze conservatieve revolutionaire beweging. Wat vastgesteld kan worden is het feit dat
zowel George, Spengler en Goebbels beïnvloed waren door en deel uitmaakten van de ideeën
van de Konservative Revolution en dat zij alledrie een eigen invulling hieraan hebben gegeven
Oswald Spengler was een conservatieve romanticus en kritisch denker en trachtte met
zijn Der Untergang des Abendlandes te breken met de clichés over denkbeelden ten aanzien
van de culturele wortels van de Westerse samenleving. Hij bewees zich met dit werk als
ondergangsprofeet en cultuurpessimist. Beïnvloed door Nietzsche sloeg zijn speculatieve
geschiedsfilosofie feilloos aan bij het heersende pessimistische gevoel van de vroege jaren
twintig. Spengler schreef in feite unliterairische literatur, een term ontwikkeld door historicus
Herman Lübbe, door het bijzondere multidisciplinaire en metafysische karakter van zijn
esthetische geschiedfilosofie. Hiernaast bevatte Der Untergang des Abendlandes sporen van
het neokantiaanse denken.
Stefan George was als dichter van een significante politieke en culturele betekenis
geweest. Met zijn Geheimes Deutschland als spirituele tegenhanger van de modern
ontwikkelde democratische Republiek van Weimar, ontpopte hij zich cultusfiguur met vele
bewonderaars. Het unieke karakter van de esoterische en hermetische George-kreis is een
interessant object van studie. George proclameerde een nieuwe dichtvorm, maar was dit ook
gelukt? Het rationele naturalisme moest vervangen worden door een transcendente dichtkunst.
George’s verlangen naar esthetische vernieuwing was zijn levensdoel geworden.
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Josef Goebbels maakte zich aanvankelijk sterk voor een nieuwe revolutionaire
expressionistische kunst als uitdrukking van de nieuwe tijd, maar Hitler besliste anders.
Goebbels ontwikkelde als propagandaleider onder het regime van Hitler een conservatief
kunstbeleid dat hij propageerde door middel van hypermoderne media en technieken. Alle
avant-garde kunst werd verworpen en afgedaan als entartete Kunst.
Deze drie hoofdfiguren hebben allemaal een eigen invulling aan hun kritiek op de
moderne en decadent geachte maatschappij. Zowel George, Spengler en Goebbels hadden een
paradoxale verhouding met hun eigen tijd. Ze stonden tweeslachtig tegenover moderne
ontwikkelingen en hadden een elitaire, hiërarchische romantische blik op de maatschappij. Ze
wilden niets van de moderne democratie, met name die van de republiek van Weimar weten.
Allen waren antidemocratisch ingesteld samengaand met een elitaire politieke visie. De
politieke visie van deze intellectuelen liep wel uiteen, maar zij bevonden zich allen aan de
rechterkant van het politiek spectrum. Tenslotte sloten de meeste denkbeelden van George en
Spengler aan bij de conservatieve intellectuelen uit de eerste twee decennia van de twintigste
eeuw wat betreft een antirationele denkwijze. Het rationalisme was een verdachte
gedachtegang en het irrationalisme lag dichter bij hun belevingswereld van deze esthetische
revolutionairen. Maar ze hadden alledrie moderne en revolutionaire kanten. Zowel Spengler,
George als Goebbels hebben ondanks hun afwijzende houding tegenover de moderniteit wel
een aantal moderne aspecten in hun kunst, al dan niet bewust omarmd.

Deze scriptie is niet een studie in de pathologie van de cultuurkritiek van Spengler, Goerge en
Goebbels. De oorsprong van hun cultuurkritiek zal niet gezocht worden bij de wortels van de
Wilhelminische periode, maar zal bestudeerd worden in hun eigen tijd. De Duitse
ideologische Sonderwegthese is niet mijn uitgangspunt, maar dat is het Duitsland van de jaren
twintig en dertig. Spengler, George en Goebbels worden niet als epigonen van het
negentiende eeuwse antimodernisme neergezet. Frits Stern’s studie The politics of cultural
despair zal wel een aantal keer ter sprake komen in de discussie. Mijn visie is niet dat de
culturele ontevredenheid diep geworteld lag in het Duitse denken en daarom zal er in deze
scriptie gekeken worden naar de mate van esthetische vernieuwing en moderniteit van
Spengler, George en Goebbels in hun eigen tijd.
Het centrale probleem van deze scriptie is wanhoop van de culturele decadentie dat op
zijn hoogtepunt kwam ten tijde van het fin-de-siècle. De hoofdfiguren waren exponenten van
de overtuiging dat cultureel verval en verderf hoogtij vierden. Wat hield hun cultuurkritiek in?
Hoe modern of antimodern was hun cultuurkritiek? Interessant is het feit dat ze alledrie het
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gevoel hadden dat zij een opgave moesten vervullen, omdat de oude culturele periode tot een
einde was gekomen. Hun opdracht was een laatste poging om de moderne tijd opnieuw vorm
te geven. Het behoefde een esthetische herdefinitie. Esthetische regeneratie was van vitaal
belang anders was de Duitse cultuur gedoemd om ten onder te gaan. Dit eindtijd-denken is de
kern van de cultuurkritiek van Spengler, George en Goebbels. De teloorgang van de
geestelijke culturele wereld wordt geschetst via de ogen van de denker, de kunstenaar, en de
uitvoerder. Hoe gaven zij vorm aan hun laatste poging tevens aandrift tot de vervulling van
een esthetische opgave om de moderne tijd in een nieuwe culturele periode te ontketenen?
Hebben zij hun esthetische expressie gevonden en hebben zij deze kunnen vervullen? Waren
zij geslaagde of mislukte kunstenaars? Was hun kunst een vorm van sublimatie of was het een
nieuwe vorm van nieuwe kunst? Hoe gaven Spengler, George en Goebbels uitdrukking aan
hun verwachtingen en denkbeelden van de nieuwe tijd, de nieuwe mens en de nieuwe kunst?
En hoe verhouden de ideeën van George, Spengler en Goebbels zich met elkaar? Was hun
cultuurkritiek tenslotte modern, antimodern of postmodern?
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Hoofdstuk I
Oswald Spengler: de esthetiek van een denker
1.1. Spengler’s moderniteit en antimoderniteit
Introductie
In dit eerste hoofdstuk staat de denker Oswald Spengler centraal. In hoeverre was zijn
cultuurkritiek modern of antimodern? Hoe manifesteerde zijn cultuurkritiek zich in zijn
esthetische uitdrukking? Als eerste zal Spengler’s cultuurfilosofie besproken worden, wat
hield zijn cyclische cultuurtheorie in? Vervolgens zal de betekenis en het doel van Spengler’s
pessimisme geanalyseerd worden en tenslotte zal een algehele conclusie over Spengler’s
esthetische moderniteit getrokken worden.
Oswald Spengler was in zijn jeugdjaren een vluchter en een dromer die via Innere
Emigration een uitweg zocht uit het kleinburgerlijke klimaat waarin hij opgroeide. Vakken
zoals geschiedenis en aardrijkskunde kregen van de jonge Spengler alle aandacht en hij
vluchtte in zijn gefingeerde rijken Inselreich, Afrikasien en Großdeutschland.

Macht,

heldendom en moed droegen het vaandel en zwakte, lafheid en leugens dolven het onderspit
in deze wereld. Spengler droomde van de expansie van deze rijken en verplaatste zich in de
heroïsche levens van Napoleon en Ceasar. Volgens de historicus Frits Boterman was deze
scheiding tussen de Innenwelt en Außenwelt, ofwel de fantasiewereld en werkelijkheid, de
leidende gedachte in Spenglers latere levens-en cultuurfilosofie.1
Op de middelbaren school ontwikkelde Spengler een aversie voor de religieuze
opvoeding van zijn school. Pogingen van docenten om van hem een volgzame Christen te
maken mislukten en Spengler werd in deze periode agnost. Volgens Boterman vulde Spengler
dit ontstane geestelijk vacuüm in met zijn interesse in literatuur en in het scheppen van een
eigen literaire historisch-politieke verbeeldingswereld. Hierdoor ontsteeg hij de dagelijkse
realiteit en kon Spengler hieraan ontsnappen. Hij schreef zichzelf een rol als profeet toe, dit
was voor Spengler een manier om zijn gevoelens van machteloosheid en angst tegenover de
werkelijkheid in te perken.2

1

F. Boterman, Owald Spengler en Der Untergang des Abendlandes. Cultuurpessimist en politiek activist
(Maastricht 1992) 10.
2
Idem, 11.
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Spenglers cultuurfilosofie
Oswald Spengler schreef in de jaren 1912 en 1918 zijn Magnus opus
Der Untergang des Abendlandes. In de inleiding van het werk schreef
Spengler dat de Gebildeten zich te veel bezig hielden met
boekenwijsheid en filosofie omwille van de filosofie en te weinig
aandacht besteedde aan de wereldpolitiek, de techniek en de
wetenschap. De historicus F.W. Lantink benadrukt in zijn proefschrift
de literaire kracht van de inleiding; structuurloos en vol met verwilderde
themawisselingen. De inleiding laat zich lezen als een echte ouverture,

figuur 1. Spengler in 1917.

waar de belangrijkste thema’s uit het hoofdwerk al passeren.3
Spengler zette in dit zeer cultuurkritische werk uiteen dat de Westerse cultuur gedoemd zou
zijn tot ondergang. Dat de abendländische cultuur ten onder zou gaan stond volgens Spengler
vast. Volgens de schrijver zelf was zijn boek de eerste poging om de ‘geschiedenis van te
voren te bepalen’. Om deze theorie te bewijzen bestudeerde hij de opkomst en ondergang van
acht vergane beschavingen uit het verleden, zoals de Egyptische, de Babylonische, de
Indische, de Chinese, de antiek Griekse-Romeinse, de Arabische, de Mexicaanse en de
Westerse. Hij vergeleek deze acht beschavingen met elkaar en concludeerde dat zij zoveel
gelijkenissen in hun ontwikkeling vertoonden, dat er sprake moest zijn van een cyclus. De
ontwikkeling van een cultuur verliep altijd via dezelfde stadia. De cultuurcyclus werd door
één gezamenlijke metafysische drijvende kracht Das Schicksal voortgestuwd in de
geschiedenis, het onafwendbare noodlot. Spengler zag in zijn cyclische cultuurtheorie het
bewijs dat er geen sprake was van vooruitgang in de geschiedenis, het historische proces
herhaalde zich inmiddels. Bovendien bestond er in zijn ogen geen evolutie van de algemene
geschiedenis van de mensheid
Een bijzondere eigenschap van Der Untergang des Abendlandes

is Spenglers

morfologische aanpak. De waardering die Spengler koesterde voor het werk van Goethe Zur
Morphologie4 heeft invloed gehad in zijn benadering van de uitverkoren culturen. Hij vond in
Goethe’s visie dé methode om de diversiteit van culturen in het verleden te kunnen
onderzoeken en beschrijven. Dit hield in dat de uitwendige bouw en vorm ofwel de
fysiognomiek van levende wezens en hun organen bestudeerd werden, in Spenglers geval
waren dat de culturen. De veelvormigheid werd teruggebracht tot enkele grondtypen.

3

F.W. Lantink, Oswald Spengler oder die “Zweite Romantik”. Der Untergang des Abendlandes, ein
intellectualer Roman zwichen Geschichte, Literatur und Politik (Proefschrift aan de UU 1995) 165.
4
Zie: J. W. Goethe, Zur Morphologie (1817)
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Spengler transponeerde in feite deze biologistische aanpak van Goethe’s natuurstudies naar de
geschiedwetenschap. Elke cultuur in de geschiedenis was weliswaar eenmalig en uniek, ze
doorliepen wel allen dezelfde ontwikkelingen (duur, ritme, tempo) en waren homoloog aan
elkaar, niet identiek. Volgens Spengler kon via de vergelijkende morfologie de toekomst van
het Westen voorspeld worden door bestudering van dode culturen. Op basis van de
waargenomen bevindingen zou men de ontwikkeling van de nog levende culturen kunnen
voorspellen.5
Het begrip Kultur was het belangrijkste verschijnsel en het hoogste goed in de
wereldgeschiedenis en stond daarom centraal in Spenglers geschiedfilosofie. Kultur was voor
hem als een autonome organistische bovenpersoonlijke collectiviteit met een eigen ziel, ofwel
een Kulturseele met bijbehorend levensverhaal. 6
Door deze ogenschijnlijke nuchtere morfologische methode raakt Spengler verzeild in
geschiedspeculatie omdat hij meende door middel van ‘feiten’ het verloop van culturen te
kunnen voorspellen. In de praktijk resulteerde dit in een teleologische en historicistische visie.
Spengler hanteerde niet de wetenschappelijke emperische-inductieve onderzoeksmethode om
de geschiedenis te benaderen, maar ontwikkelde een intuïtieve-poëtische kijk op de
geschiedenis. Paradoxaal genoeg kwam deze vorm van geschiedschrijving zowel voort uit de
Romantische traditie en het Idealisme van Goethe.
Spengler wilde oprecht zijn zeer serieuze ‘waarheid’ verkondigen, maar de vraag is of
hij echt wetenschap wilde schrijven. De meningen in de wetenschappelijke literatuur over
deze vraag zijn verdeeld. Spengler wilde naar mijn mening zowel wetenschap bedrijven als
poëzie schrijven; geen gortdroge historische wetenschap a la Leopold von Ranke, maar
esthetische meta-geschiedenis met wel degelijk een wetenschappelijke pretentie. Hij kende
zichzelf een messianistische rol van dichter-profeet toe. Spengler dacht meer over de ‘zin’ van
de geschiedenis dan over de juistheid van historische feiten.7 En juist deze uniek
gecombineerde methode van geschiedfilosofie was zeer vooruitstrevend en modern. De
geschiedenis was nog nooit vanuit een esthetisch en metafysisch uitgangspunt beschreven.

Der Untergang des Abendlandes bevat door deze dubbelzinnige en ingewikkelde
benadering vol naast elkaar bestaande tegenstrijdigheden. In zijn werk zijn zowel antimoderne
als moderne elementen te vinden. Der Untergang des Abendlandes was destijds een
revolutionair werk in die zin dat de auteur met zijn morfologische geschietmetafysica een

5

Boterman, Oswald Spengler en Der Untergang des Abendlandes, 94.
Idem, 64.
7
Idem, 91.
6
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nieuwe methode ten uitvoer gebracht had in de geschiedwetenschap tezamen een radicaal
pessimistische cultuurkritische boodschap. Spengler gebruikte zowel elementen uit de
positivistische en historistische methode, maar determineerde zijn subject door de
biologistische morfologie als uitgangspunt te kiezen. Maar maakt deze vaststelling van
Spenglers methode een positivist? Hier is moeilijk een eenduidig een antwoord op te geven.
Volgens de historicus Frans Willem Lantink had Spengler een tweeledig toekomstplan voor
ogen. Ten eerste wilde Spengler de geschiedwetenschap inzetten als positivistische voorstudie
om vervolgens de vergaarde feiten slechts een rol als geïntegreerde inkleuring in zijn
cultuurgeschiedenis toe te wijzen. Op deze manier diende de positivistische studie een nietpositivistisch doel. Ten tweede wilde Spengler, via zijn morfologische systeem verzamelde
feiten, deze interpreteren volgens het historistische Verstehen en Einleben en ervoor zorgen
dat op deze wijze de ziel van de culturen blootgelegd kon worden. Dus niet door middel van
inductief vergaarde feiten de cultuur ontleden, maar hun Phänomene van het Ursymbol
deductief afleiden.
Het laatste bovengenoemde doel van Spenglers cultuurfilosofie leidt ons tot de
volgende tegenstelling in zijn werk. In hoeverre bedreef Spengler de historistische methode?
Zoals al genoemd stond hij open voor het aspect van Verstehen en Einleben. Spengler stelde
zich op als een metahistoricus door meer over de zin van de geschiedenis na te denken dan
aan de correctheid van historische feiten. Hij was meer geïnteresseerd in de metafysische
verschijnselen achter historische processen en de symbolische betekenis hiervan dan dat hij
warm liep voor wetenschappelijke kennis.8
Op het eerste gezicht lijkt het op een historistische interpretatie wanneer Spengler over
‘ontwikkeling der culturen’ schreef in zijn cultuurfilosofie. Maar Spengler herkende zeer
zeker meer dan een ontwikkeling, hij zag in de cultuurgeschiedenis een patroon. Het
herkennen van een terugkerend en identiek patroon in de geschiedenis is een vorm van
positivistische geschiedspeculatie ofwel historicisme. Hij ging zelf verder, door te beweren
dat culturen een levensloop hadden zoals levende wezens. Culturen waren in zijn ogen
organische, levende en zelfs bezielde wezens, die een bepaalde hogere eenheid in tijd en
ruimte vormden. In deze formulering was zijn metafysische benadering weer zichtbaar.
Spengler keek als een metahistoricus neer op de ontwikkeling van culturen. Hij beschouwde
culturen als een autonome, ovenpersoonlijke collectiviteit en om de eenheid en identiteit of
individualiteit te benadrukken gebruikte hij het zogenaamde organismeconcept in combinatie

8

Idem, 66.
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met Goethe’s morfologie. Deze merkwaardige combinatie legt de contradictie van Spengler
bloot. Hoewel elke cultuur uniek is ze werden wel met elkaar vergeleken en hebben dezelfde
biologische ontwikkeling. Tegenstellend hieraan was dat Spengler via dit positivistische
systeem de cultuur wilde Verstehen en de mens doorgronden door middel van bestudering van
de gelaatsuitdrukkingen van een beschaving. Tegelijkertijd wilde hij door middel van
analogieën en metaforen de vormentaal van een cultuur beschrijven. Hieruit blijkt dat
Spengler minder makkelijk te plaatsen is in de historiografie dan wellicht gedacht. Boterman
noemt hem zelfs een eclecticus.
Spengler was van mening dat niet natuurwetenschappelijke wetmatigheden de loop
van de geschiedenis bepaalden, maar dat het metafysische concept Schicksal de drijvende
kracht was. Spengler dacht volgens Johan Huizinga dat hij een geheel nieuw concept van
beschouwing van de tegenstelling van de natuurwetenschap en de geschiedenis gevonden had.
Maar in de praktijk waren het zijn neokantiaanse voorgangers, onder andere Heinrich Rickert
geweest die dit onderscheid al eerder maakte. Zij hebben aangetoond hoe causaliteit toegepast
op de geschiedenis, in tegenstelling tot de natuurwetenschap geen fundamentele betekenis
had.
Spengler’s beeld van culturen kende neo-kantiaanse invloeden. De neokantianen
breidden Kant’s kentheorie uit tot de analyse wat men tegenwoordig ‘cultuur’ of traditie
noemt. Zij definieerden cultuur als het complexe geheel van manieren van doen, normen en
waarden. Deze bestaande opvattingen in een cultuur lijken zo vanzelfsprekend dat er geen
verdere uitleg over behoeft. De neokantianen deelden Kant’s opvatting dat het subject de
grondslag van de kennis vormt, maar beklemtonen samen met de historicus Wilhelm Dilthey
dat het culturele begrip van de mens niet tijdloos en universeel is, maar historisch bepaald.
Dilthey meende dat dit culturele denkraam ofwel opvattingen kon veranderen. De kern van
het neokantiaanse denken behelsde het idee dat culturen van aard kunnen transformeren.9
Spengler verwoordde het als volgt: Die morphologie der Weltgeschichte wird notwendig zu

einer universellen Symbolik.10 Met dit citaat verviel alle aanspraak op een hogere waarheid.
Deze erkenning van de veranderlijkheid van het culturele raamwerk en de ontkenning van
universele waarden en normen onderstrepen Spengler’s moderniteit.
Maar Boterman werpt nog een ander licht op Spenglers wetenschappelijke intentie.
Volgens hem was Spengler geen voorstander van de positivistische methode. Het was juist
9
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140.
10
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Spenglers bedoeling om zich tegen het positivisme van de negentiende eeuw af te zetten. Hij
wilde niet alleen voor de geesteswetenschappen een betere werkelijkheidsconceptie
aanbrengen, maar ook voor de natuurwetenschappen. Hij wilde juist laten zien in Der

Untergang des Abendlandes dat de historicus een fundamenteel andere werkwijze had dan de
fysicus. Hiernaast wilde hij aantonen door middel van vergaand historisch relativisme dat de
natuurwetenschappen tijd- en plaats-gebonden waren en daarom geen geldigheid meer
verdienden. Spengler baseerde zijn belangrijkste bron van kennis op het Dilthey’s begrip van

Erleben, door middel van deze op intuïtie gebaseerde levenservaring kon hij zich
onderscheiden van het positivistische model. Door zich te laten leiden door het Erleben kon
hij zich tevens afzetten van diegenen die zich beriepen op het rationele vermogen ter
vergaring van wetenschappelijke kennis. De natuurwetenschappen hielden zich bezig met
dode materie die voor de historicus volgens Spengler niet van belang was, het ging Spengler
om de onderstreping van de relativiteit van elk historisch verschijnsel. Er bestond geen
causaliteit, maar slechts de metafysische kracht van het Schicksal. Boterman beweerde dat
Spengler op zoek was naar een andere structuur dan die van de positivistischewetenschappelijke historicus, maar het lijkt erop alsof Spengler zich niet geheel heeft kunnen
losmaken van de positivistische methode.
Spengler wees de vooruitgangsgedachte van de Verlichting van de hand, hij zag deze
bewering zelfs als bewijs voor zijn cyclustheorie. Volgens hem was het niet mogelijk om een
algemene geschiedenis van de mensheid te schrijven in de zin van een evolutionaire lijn in
ontwikkeling, de mensheid had geen ziel of plan. Spengler wilde zich tevens losmaken van
het traditionele tijdschema Oudheid-Middeleeuwen-Nieuwe tijd. Hij vond dit sinnlos en
hiernaast te Christelijk en eurocentrisch. Opvallend is dat Spengler van mening was dat de
wereld van de oude Grieken zo fundamenteel anders was dan de onze, dat deze geen deel
uitmaakt van de huidige cultuur.

Het feit dat hij beseft dat deze oude beschaving

wereldvreemd voor ons is zijn maakt duidelijk dat hij zich wel degelijk kon Einleben in een
andere cultuur. Eén van de speerpunten van het historisme was dat de historicus zich moest
beseffen dat de geschiedenis definitief tot het verleden behoorde en dus weg was en nooit
meer zal terugkomen. Elke periode in geschiedenis was uniek en gebeurtenissen zullen zich
nooit meer op dezelfde manier zich voltrekken. De taak van de historicus was om de materiele
overblijfselen uit het verleden te gebruiken voor een gedegen reconstructie.11
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De historicus en verdediger van het historisme Friedrich Meinecke had het volgende
op te merken over Der Untergang des Abendlandes. Hij noemt Spengler een konservative

expressionist en dat bedoelde hij niet als compliment. Verder hekelde Meinecke Spenglers
regelzucht en Systemengeist

12

. Spengler had volgens hem totaal geen gevoel voor

wetenschappelijkheid. Het enige aspect dat Meinecke oprecht kon waarderen was de
historistische individuele benadering van de culturen, door deze allemaal afzonderlijk onder
de loep te nemen en te beschrijven. Volgens Meinecke was de morfologische methode die
Spengler hanteerde het beste onderdeel van Der Untergang des Abendlandes. De culturen
kregen wel een individuele benadering, maar om de bevindingen van het vergelijkende
onderzoek in te zetten als toekomstbeeld van levende culturen is volgens het historisme
verwerpelijk. Meinecke besluit met de stelling dat Spengler niet veel meer was dan een
inspirator. Deze opmerking kan zowel als kleinerend dan wel als compliment opgevat
worden.
Kunnen we vaststellen dat Spenglers combinatie van positivisme en historisme
dezelfde is als het historisme voor de Methodestreit? De beginfase van het historisme van
Ranke was een soort vorm van positivisme door het in eerste instantie verzamelen van feiten.
Maar aan het einde van de negentiende eeuw ontstond er kritiek op het historisme. De
stroming had tot te veel losse feiten geleid en verloor volgens de critici de samenhang en
synthesevorming. Een ander aspect van de gegeven kritiek was het feit dat er te veel politieke
en te weinig sociale en economische geschiedenis geschreven werd. Spengler hield zich het
liefst verre van een sociologische benadering van de geschiedenis, en schreef a-sociale,
esthetisch en ethisch verantwoorde en (in het begin nog) a-politieke stukken. We kunnen
hierom dus vaststellen dat Spenglers methode niet een voorloper was van het historisme. In
feite was Spengler’s geschiedfilosofie een moderne kruisbestuiving van verschillende
geschiedkundige en wetenschappelijke stromingen.

Levensfilosofie: Spengler en Nietzsche
Spengler stond een ontwikkeling van een eigen Westerse of ‘faustische’, Duitse manier van
denken voor, vrij van alle invloeden van de Verlichting en de klassieke cultuur. Hij verwierp
vrijwel elke vorm van wetenschappelijk, analytisch rationeel-abstract of causaal denken en
richtte zich in zijn levensfilosofie tegen de methode van verlichte denkers zoals Kant.
Spengler distantieerde zich, net als Nietzsche in Morgenrote, van elke vorm van het Idealisme
12
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dat een hogere waarheid en ideaal vond in de geschiedenis. Spengler meende dat er een crisis
der waarden was ontstaan omdat het Christendom en de wetenschap klaarblijkelijk hadden
gefaald. De kern van dit probleem lag in het feit dat fundamentele waarden werden afgeleid
vanuit een theoretische en abstracte grondslag. De oplossing van deze crisis lag volgens
Spengler dat deze waarden van het leven zelf, ofwel van daadkrachtige individuen moesten
worden afgeleid en niet anders. Voor de mens was het leven een irrationaliteit en een mysterie
waarop hijzelf geen invloed op kon uitoefenen. De mens was tijd en plaats gebonden en
maakte deel uit van een kosmisch-organisch proces waar de instinctieve drang tot overleven
gestuwd werd door het Schicksal en de Wille zur Macht. Geestelijke vormkracht en vitaliteit
tezamen met een elitair individualisme bepaalden de normen in het leven.
Spengler was zeer onder de indruk van Nietzsche’s Also sprach Zarathustra. Zijn
cyclische cultuurtheorie is zichtbaar beïnvloed door Nietzsche’s notie van het idee van de

ewige widerkehr des Gleiches, de theorie dat de kosmos keer op keer terugkeert. Nietzsche
verwoorde het al volgt: Alles geht, alles komt zurück; ewig rollt das Rad des seins. Alles

stirbt, alles blüht wieder auf; ewig läuft das Jahr des Seins.13 Nietzsche en Spengler waren
beide geïnspireerd door de Griekse filosoof Heraclitus met zijn theorie van de ewige

wiederkehr. Nietzsche en Spengler interpreteerden Heraclitus’ leer allebei als dat het leven
zinloos was geworden. Dit nihilisme hield bij beide filosofen iets anders in. Het fundamentele
verschil in opvatting van dit concept lag in het feit dat Nietzsche een vitalistisch nihilisme
aandroeg ofwel ondanks het besef dat het leven zinloos is, toch proberen alles er proberen uit
te halen. Nietzsche was een heilige ‘ja-zegger’ tegen het leven. Bovendien geloofde de
filosoof in het concept van de ewige Wiederkehr dat bij elke cyclus het leven tot een hoge
plan getild kon worden, ofwel een soort overgang naar een nieuwe menssoort kon ontstaan.
Deze positieve inslag ontbrak bij Spengler en geloofde niet zoals Nietzsche in de
mogelijkheid van het ontstaan van een ‘nieuwe mens’, maar zag een bevestiging in het
concept van de ewige Wiederkehr voor zijn pessimistische visie van verval van de Westerse
cultuur en zijn cyclische cultuurbegrip.
Het ging Spengler niet om de zichtbare en meetbare werkelijkheid, maar om de

Anschauung van de werkelijkheid door middel van symbolen en analogieën die zich aan de
geniale ziener tentoonspreidde. Het artistieke genie kon via zijn innerliche beleving tot de
werkelijkheidsconceptie doordringen. Hij onderscheidde er twee. Als eerste het concept van
de geesteswetenschappen die de Verstehende wijze van het Dasein hanteerde. De tweede

13

F. Nietzsche, Also sprach Zarathustra In: Nietzsche's Werke. Taschen-Ausgabe Band VII, 317.

16

conceptie was de natuurwetenschap die de anorganische natuurwetten bestudeerden. Spengler
beschouwde zichzelf als geniale ziener en hij kon als enige dus de geschiedenis der culturen
beschrijven.
Het doel van Der Untergang des Abendlandes was naar eigen zeggen om radicaal te
breken met de culturele tradities van de negentiende eeuw en niet alleen met de antieke
oudheid en het Christendom. Spengler wilde oprecht een eigen unieke visie tentoonspreiden
en een nieuw toekomstperspectief creëren. Met dit drastische doel voor ogen maakte Spengler
zich één van de cultuurcritici die geïnspireerd door Nietzsche, het traditionele Duitse

Bildungsideaal ten grave droeg en een nieuwe wereld wilden opbouwen.14 Hij wilde met zijn
weerspiegeling een evidente en serieuze waarschuwing afgeven aan de Duitse bevolking dat
de fase van de Kultur, ofwel de Abendländische Seele, was afgerond en dat de laatste fase van
de cyclus, de periode van de Zivilization was aangebroken.15
Spengler was geen regressief denker, maar voorzag in de toekomst een significant
grote rol voor Duitsland als politieke leidersnatie weggelegd. De Duitse civilisatie was de
toekomst en vervulde een functie van een soort ‘tweede Amerika’. Dit aspect van Spengler’s
toekomstbeeld was uitermate modern door zijn geloof in het politieke kunnen van Duitsland.
Spengler zag een unieke politieke leidersrol voor Duitsland in de toekomst weggelegd.

Spengler en de Konservative Revolution
Spengler zag zijn geloof in het concept van de ewige wiederkehr van Heraclitus bevestigd in
de Eerste Wereldoorlog. De oorlog als de motor van de dingen of als de kracht van het
bestaan kreeg nu een echte betekenis voor Spengler. De oorlog was een terugkerend en
onvermijdelijk fenomeen en was een drijvende kracht van het bestaan van staten en mensen.
Spengler schreef: Weltgeschichte ist Staatengeschichte. Staatengeschichte ist die geschichte

von Kriegen.16
Spengler sloeg in brieven na de oorlog een radicale toon aan en verschoof zijn
cultuurkritiek naar politieke kritiek tegen de Republiek van Weimar en ondersteunde daarmee
bewust de groep van politieke leiders en organisaties die de nieuwe Republiek het liefst zo
snel mogelijk zagen verdwijnen. Spengler wilde de Novemberrevolutie, die hij de revolutie
van links noemde met tegengeweld van recht beantwoordden. Spengler hekelde elke vorm
van het politieke dilettantisme van meerderheidsregeringen en politieke partijen en hun
14
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programma’s. verafschuwde Spengler elke vorm van idealisme, of dat het liberalisme of het
marxistisch socialisme was. Deze kritiek werd later als de Konservative Revolution
beschouwd.
Spenglers ideeën maakte in dit opzicht deel uit van de Konservative Revolution.
Volgens Boterman was Spengler een woordvoerder van deze rechts conservatieve beweging
niet in de laatste plaats omdat zijn in 1919 geschreven boek Preußentum und Sozialismus als
een belangrijk geschrift van de Konservative Revolution kan worden beschouwd. In de eerste
plaats gaf Spengler in dit werk schetsmatig zijn anti-intellectuele en irrationele politieke
utopie voor Duitsland weer. Spengler strijdde met het enerzijds willen behouden van de
‘eeuwige’ conservatieve waarden en het anderzijds politiek willen vernieuwen. Deze
paradoxale poging wordt duidelijk als Spengler in Preußentum und Sozialismus moderne
begrippen zoals socialisme, democratie en revolutie trachtte te verenigen met het traditionele
conservatisme. Spengler’s geschriften waren in feite moderne politieke literatuur door de
esthetische literaire optekening van de door hem gemaakte moderne combinatie van politieke
begrippen en stromingen. In dat opzicht is Spengler’s schrijfstijl vergelijkbaar met Goebbels.
De rijksminister gaf zijn toekomstutopie voor Duitsland weer in zijn uitermate literaire en
expressionistische geschriften.

Spengler’s opvatting over de staat
Spengler zag in zijn ontwikkelde systeem van het Pruisisch socialisme een reële optie voor de
politieke toekomst van Duitsland. Socialisme en conservatisme zouden zich met elkaar
verzoenen. De arbeider en de burger zouden in een nationaal en hiërarchisch georganiseerde
staat onder gebracht worden. Hij verantwoordde zijn these door zich op het meritocratische
eliteconcept te beroepen wat inhield dat nieuwe talenten uit de middengroepen gerekruteerd
moesten worden om dit politiek systeem te verwezenlijken. De kerngedachte van Preußentum

und Sozialismus was dat het traditionele Pruisische conservatisme gezuiverd moest worden en
dat er op deze wijze een niet-Marxistisch nationaal ‘socialisme’ moest komen. Spenglers
socialismebegrip was een vorm van staatssocialisme zonder de anarchistische vrijheid
kenmerkend voor de liberale staat. Het was tevens van belang dat dit socialisme geen
Marxistische elementen bevatte, want deze doctrine was in de ogen van Spengler Seellos en
gevaarlijk.17

17

Boterman, Der Untergang, 181.

18

In Preußentum und Sozialismus

profileerde Spengler zijn staatsopvatting. Onder

andere waren er elementen uit de Duitse romantische conservatieve traditie te vinden die
ageerde tegen de Verlichtingidealen. Volkeren zag de filosoof bijvoorbeeld als een groep
mensen met een ‘wij-gevoel’, en niet noodzakelijk een groep mensen met en
gemeenschappelijke taal. Spengler probeerde de weg vrij probeerde te maken voor romantisch
conservatieve opvattingen. Het ging hem om een romantisch geestelijk eenheidsgevoel. Ten
tweede verheerlijkte Spengler de nationale machtstaat en wilde de binnenlandse politiek
gebruiken om een krachtige buitenlandse politiek te voeren. Het belangrijkste element van de
staatsvorm was dat de staat sterk genoeg moest zijn om zich te handhaven. Spenglers ideale
staatsvorm was een symbiose tussen de absolutistische staat en de Pruisische adel. De macht
moest in handen zijn van een kleine minderheid. Deze elitair romantische opvatting behelsde
dat deze kleine groep ‘uitzonderlijke’ en bijzondere mensen, waaraan hij sociaalDarwinistische ideeën verbond, van cruciaal belang was en als motor fungeerde van een
sterkte staat. Spengler hechtte zeer veel waarde aan de politieke rol van deze elitaire
regerende macht. Spengler wees tevens op het belang van een sterke leider voor een sterkte
staat. Goed politiek leiderschap ontbrak in Duitsland en daarom hamerde Spengler op de
superioriteit van een sterke leider. In die zin was Spengler jaloers op de Engelse gentry en
hoopte voor Duitsland op een toekomst met sterke bovenpersoonlijke staatsautoriteit, zoals
Rhodes of Mussolini. Duitsland zou een zelfstandige derde weg in Europa moeten kiezen
tussen het Marxisme en socialisme in het Oosten en het liberalisme en kapitalisme in het
Westen. Bovendien was politiek bedrijven een kunst en geen rationaliteit, volgens Spengler.

De moderniteit van Spengler
Met Der Untergang des Abendlandes laat Spengler zich lezen als een conservatieve
romanticus en revolutionair denker. Der Untergang is een romantisch boek dat volkomen in
de traditie van de romantische cultuurkritiek met haar offensief tegen het vooruitgangsgeloof
past. Maar hij was tevens een revolutionair denker omdat hij radicaal trachtte te breken met de
bestaande clichés en denkbeelden over de wortels van het ontstaan van de Westerse cultuur.
Spengler introduceerde met zijn theorie van de dogmatische cultuurcyclus een nieuwe
waarheid. Spengler was dus niet alleen een conservatieve romanticus. Hij combineerde in Der

Untergang des Abendlandes verschillende disciplines zoals geschiedschrijving, filosofie, en
literatuur en liet zijn politieke ideaalbeeld voor Duitsland aan de oppervlakte komen.
Hiernaast beïnvloedde Spengler met zijn revolutionaire esthetische taalgebruik schrijvers
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zoals Gottfried benn, Ernst Jünger, Robert Musil en Thomas Mann niet alleen op literair
gebied, maar ook zijn politieke ideeën inspireerden velen. Historici hebben destijds Spenglers
aanpak niet overgenomen, met als uitzondering Johan Huizinga die zichtbaar ontvankelijk
was voor de esthetische stijl van Spenglers cultuurfilosofie.18 Zijn esthetische stijl en de
inhoud van zijn ondergangsprofetie maakte dat zijn werk een onnavolgbare en bijna
hysterische indruk achterliet bij met name de jonge Josef Goebbels en vele andere Duitse
jonge intellectuelen.
De vraag is hoe modern Spengler in feite was voor zijn tijd. Lastig is om het begrip
moderniteit te definiëren. Het uitgangspunt van de historicus Nipperdey dat er bij Spenglers
generatie sprake was van een Zweite Modernität klinkt aannemelijk aangezien Spengler
aantoonbaar beïnvloed was door Nietzsche. De eerste generatie van modernen begon met
Nietzsche’s kritiek op de Westerse waarden en het Christendom. De Duitse intellectuelen in
de eerste decennia van de twintigste eeuw kunnen geschaard worden onder de tweede
generatie modernen die voortbouwden op de cultuurkritiek van de Ersten Modernität. ‘mit

ihm und seiner Kritik der Christlich-humanitären wie rationalistischen ‘erste’ Modernität
beginnt die Zeitgenössische ‘zweite’ Modernität des Menchen, eine neue Ära der reflexion,
eine neue Situation der Wissenschaften, der Kultur, des Lebens. … Es beginnt das
Jahrhundert.’19
In de historiografie wordt ook wel gesproken van een Zwichengeneration waar
Spengler en Moeller von den Bruck vertegenwoordigers van zouden zijn. Beide waren sterk
beïnvloed door de Wilhelminische conservatieve denkwijze en tegelijkertijd geradicaliseerd
door de eerste Wereldoorlog en de November-Revolutie. Een ander uitgangspunt voor de
benadering van de complexe Duitse geschiedenis was de these van Fritz Stern uiteengezet in
zijn studie The politics of cultural despair. A study in the rise of Germanic Ideology uit 1961.
Hij trachtte de opkomst van de ideologie, het Nationaal-Socialisme, te verklaren. Stern was
van mening dat er, zoals historicus Chris Lorenz het vertaalt in een bedrijf waar zoveel morele

‘ongelukken’ plaats vonden toch iets met het bedrijf zelf mis moest zijn.20 Stern focuste op drie
intellectuele sleutelfiguren van het zogenaamde ílliberalisme, ofwel de vertegenwoordigers
van de antimoderne geestestoestand van het keizerrijk, Paul de Lagarde, Julius Langbehn, and
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Moeller van den Bruck.21 Stern zocht naar een prefascistische geestestoestand in de
negentiende eeuw. Hoewel Stern’s analyse een aantal interessante aanknopingspunten
aandraagt, weet hij geen geloofwaardige en volledige verklaring voor het nationaal-socialisme
te geven. Nipperdey daarentegen weet de generatie van antimoderne moderne intellectuelen
zoals Spengler, George en Goebbels accuraat en geloofwaardig te plaatsen met een zweite

Modernität.
Spengler was volgens Boterman een radicale conservatief die de naoorlogse politieke
situatie meer hekelde dan die van voor de oorlog. Hij was geen reactionair omdat hij al voor
de Eerste Wereldoorlog kritiek op de politiek uitte in diverse geschriften. Spengler was ervan
overtuigd dat als Duitsland de strijd tegen Engeland zou willen winnen, modernisering
noodzakelijk was zo schreef hij in Politica. In dit opzicht was handel, techniek en industrie
niet zo verwerpelijk als gedacht, maar diende de Engelse vooruitgang op dit gebied zelfs als
voorbeeld voor Duitsland. Jeffrey Herf, auteur van het boek Reactionary modernism schrijft
dat Spengler wel een reactionaire modernist was omdat hij technologie zou willen verbinden
met romantische en irrationele conventies.
Herf isoleerde in zijn boek de groep van de reactionaire modernen in Republiek van
Weimar. Deze intellectuelen zagen zichzelf als culturele revolutionairen en incorporeerde
moderne techniek in het culturele systeem van het moderne Duitse nationalisme, zonder de
antirationele en romantische ideeën vaarwel te zeggen. Zij waren ervan overtuigd dat
Duitsland zowel technisch hoogontwikkeld kon zijn en een Kulturnation zou kunnen blijven.

Kultur en techniek moesten in symbiose samenleven.22
De achtergrond van deze unieke combinatie van de wil tot innovatieve industriële
ontwikkeling en een zwakke liberale traditie was kenmerkend voor Duitsland volgens de
historici van de Sonderwegthese. Spengler zweefde volgens Herf tussen de traditionele
conservatieve Pruisische traditie van Junkers en een militair apparaat en de naoorlogse
conservatieve revolutie. Beide omgevingen waren illiberaal en autoritair.23
Maar deze plaatsbepaling van Spengler is niet volledig terecht. Spengler was niet
enkelvoudig een reactionair. Dat bewees hij immers met zijn revolutionaire doch romantisch
conservatieve Der Untergang. Spengler is bovendien niet enkelvoudig te duiden als modern
of antimodern. Lantink heeft in zijn proefschrift Spengler onder de term zweite Romantik
21
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geschaard gezien zijn verwantschap met de kritische en esthetische traditie van de romantiek
met haar aanval op het vooruitgangsgeloof.24

Deze stellingname reflecteerde Spengler’s

antimoderniteit. Maar Spengler is moeilijk te duiden door deze tegenstrijdigheden. De naast
elkaar bestaande moderne en antimoderne conservatieve elementen in Der Untergang maken
Spengler niet alleen een eclecticus, maar ook een symbool van zijn tijd.

1.2. De esthetische opgave van Spengler
Spenglers techniekesthetiek
Spenglers stellingname ten opzichte van de techniek is aan verandering onderhevig geweest.
In de eerste jaren na de Eerste Wereldoorlog zag hij in de techniek de rol weggelegd om
Duitsland te redden. In het laatste hoofdstuk van Der Untergang des Abendlandes wordt dit
duidelijk. Ook blijkt uit zijn vroege schrijfsels zijn grote waardering voor industriëlen en pleit
hij zelfs voor een Duitsland als technocratische hoogontwikkelde staat, die de
wetenschappelijke elite zou vervangen. Na de oorlog onderhield Spengler nauwe banden met
industriëlen als Reusch en Stinnes en zag hen als de redders van het vaderland. Spengler
voelde zich aangetrokken tot het intellect en de technische vormgevingscapaciteiten van deze
industriëlen. Spengler was ontvankelijk voor hun intellectuele esthetiek. Vanuit deze
achtergrond bekritiseerde Spengler George. De Duitse jeugd moest geen gedichten meer
schrijven, maar zich aan de moderne tijd en techniek wijden.
Maar deze houding veranderde naarmate de tijd verstreek. Begin jaren dertig zag Spengler
Duitsland in een economische crisis belandden en verbond techniek als oorzaak van deze
crisis in zijn in 1931 verschenen boek Der Mensch und die Technik. Dit werk is in zekere zin
een voortzetting van de laatste hoofdstukken van Der Untergang, maar zijn geloof in
technologische vooruitgang was verdwenen en was hij was uiterst negatief gestemd over de
toekomstige technologische ontwikkeling en mogelijkheden van de Westerse cultuur.
Spengler noemde een viertal redenen waarom de techniek niet langer een oplossing
voor de cultuurcrisis behelsde. Ten eerste had de techniek door zijn enorme groei en
specialisatie haar nut verloren. De mens was daardoor een slaaf geworden van de machine.
Ten tweede was er een spanning ontstaan tussen de arbeiders en de leiders, de positie en inzet
van de leiders werd niet langer gewaardeerd. Ten derde had het technisch leiderschap gefaald
omdat in de geïndustrialiseerde landen de ‘faustische’ denkwijze de techniek niet meer van
24
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groot belang achtte, terwijl het noodzakelijk was dat er het nodige talent opstond om de
kennis op peil te houden. Tenslotte zag Spengler in de opkomst van niet-blanke volkeren een
grote bedreiging voor de Westerse industrie. Met name Rusland zag hij als oorzaak voor de
ineenstorting in het Westen. Het was voor Spengler een schijnende conclusie om te trekken
aangezien hij in vroegere tijden nog de techniek als redder van Duitsland zag en nu deze hoop
noodgedwongen opgaf omdat de techniek door allerlei interne en externe oorzaken had
gefaald. Maar Spengler stelde met een heroïsch nihilistische toon dat de industrie dan eervol
ten onder zou moeten gaan. Spengler beriep zich op Nietzsche’s pessimisme: Das Bedürfnis

nach ‘optimismus’ ist im Grunde eine sentimentale und dekadente Stimmung die in meiner
Jugendzeit noch nicht verbreitet war.25

De esthetische opgave van Spengler
Spengler had naar eigen zeggen een intellectuele opgave te vervullen om het Duitse volk in te
lichten over de ernstige situatie waarin de Duitse Kultur zich in bevond in de moderne tijd.
Door zichzelf een messianistische rol van dichter-profeet toe te schrijven impliceerde hij dat
zijn geschreven woord in aller ernst serieus genomen moest worden. Der Untergang des

Abendlandes was de vervulling van zijn intellectuele en esthetische opgave. De intellectuele
inhoud van het werk dat in de vorm van een sprekende literaire stijl gegoten was, maakte dat
Spenglers esthetische opgave vervuld werd. De scheppende en beeldende kracht van zijn
cultuuranalyse had als consequentie dat Spengler op persoonlijk vlak greep had gekregen op
zijn pessimistische en sombere gevoelens. In die zin was zijn intellectuele en esthetische
prestatie een vorm van sublimatie, iets dat Spengler paradoxaal genoeg niet beoogde. De
esthetische opgave van Spengler resulteerde in een en extreem expressief literair hoogtepunt
waardoor hij met zijn creatie bijdroeg aan herstel van de Duitse Zivilization. Der Untergang

des Abendlandes was het esthetische tegengif voor de moderne crisis. Het was een mooie
synthese tussen kunst en wetenschap op het raakvlak van de geschiedschrijving, literatuur en
moderne politieke analyse.
Spengler is te plaatsen in de generatie intellectuelen van de zweite Romantik door zijn
essayistische en esthetische stijl. Net zoals Ernst Jünger en een aantal andere cultuurkritische
intellectuelen in die tijd. Met name de unieke combinatie van holistische, tegen elke vorm van
specialisme gerichte en sterk profetische aard van Spenglers cultuurfilosofie samen met een
mix van semi-wetenschappelijkheid en romantische Dichtung, maken Spengler een uniek
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denker. Zijn esthetische regeneratie lag in zijn schepping van een nieuwe vorm van
geschiedschrijving. In die zin was Spengler een vooruitstrevende revolutionaire kunstenaar
met hengelpunten in de romantiek. Want dat was wat Spengler bewust wilde bereiken, de
geschiedwetenschap verheven tot kunst. De wanhoop die Spengler bijna meester was
geworden sublimeerde in een revolutionair literair kunstwerk. Spengler had een unieke
esthetische synthese geschreven van literatuur, politiek en esthetische geschiedschrijving. Het
eclectische karakter van zijn werk was een vorm van pre-postmodernisme. De unieke
combinatie van methoden in Der Untergang maakte van Spengler een pre-postmodernist.
Zijn linguïstische opgave had vorm gekregen in een unieke metageschiedenis van culturen en
religies van de wereld. Spengler’s literaire stijl en inventieve gebruik van taal zorgden voor
een vergroting van de impact van zijn ondergangsprofetie. Dat was de laatste opgave van het
Westen, een metageschiedenis van de culturen schrijven. Het stilistische en inhoudelijke
kenmerk versterkten elkaar enorm wat resulteerde in een uniek boekwerk voor zijn tijd.
Spengler’s synthese was een vorm van pre-postmodernisme door zijn bewustzijn van de
betekenis van zijn woorden in plaats van de rechtvaardiging van zijn oordelen voorop te
stellen. Bovendien stelde Spengler de idealen van het modernisme of de moderniteit zoals
vooruitgang en universele geldigheid ter discussie. Hiernaast was Spengler de eerste
voorvechter van de posthistorie.26 Het einde van de negentiende-eeuwse geschiedschrijving
van Ranke was verouderd en een nieuwe methode was nodig. Spengler was meer dan
geslaagd in deze opdracht. Deze bijzondere esthetische opdracht maakte van Spengler een
exponent van het pre-postmodenisme door zijn eindtijd-denken en creatie van nieuwe kunst.
Tenslotte liep Spengler liep tevens op zijn tijd vooruit door zich op te stellen als de uil van
Minerva beschreven door Hegel.27 De uil, het symbool van de wijsheid vliegt pas uit in de
schemering volgens Hegel. Dit zou betekenen dat je pas achteraf in kan zien wat er gaande
was in een bepaald tijdvak en daar niets meer aan kunt veranderen. Spengler heeft zijn
esthetische opdracht, een geschiedwetenschap voor de toekomst uiteengezet en vervuld en het
is nu aan anderen om zijn ideeën te praktiseren.

26
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Hoofdstuk II
Stefan George: de esthetiek van een kunstenaar
2.1. George´s moderniteit en antimoderniteit
Introductie
Von mir führt kein Weg zur Wissenschaft.28 Deze uitspraak deed Stefan George toen op de
universiteit van Berlijn ondervond dat hij niet geloofde in de wetenschap. Het typeert de
Hij wilde zijn leven niet in dienst te stellen van de wetenschap en besloot daarom te stoppen
met zijn studie filosofie en literatuur. De uitspraak typeert George omdat hij vanaf het
moment van uitspreken op zoek ging naar een nieuw ‘geloof’. Hij heeft een andere
levensvervulling gevonden in de creatie van revolutionair nieuwe kunst. In dit hoofdstuk staat
de vraag centraal in hoeverre George’s cultuurkritiek modern of antimodern was? Hoe
manifesteerde zijn cultuurkritiek zich in zijn esthetische uitdrukking? Vervolgens wordt de
werking en het exclusieve karakter van de George-Kreis geanalyseerd en tenslotte zal een
conclusie over George’s esthetische moderniteit worden getrokken.
Stefan George werd in 1968 geboren in Bündesheim. Over zijn jeugd is niet veel
bekend en het weinige dat George daar zelf later over bekend heeft gemaakt was tot
archaïsche en mythische proporties verheven.29 George kwam in het Parijs van 1889 in
contact met vernieuwende Franse dichters zoals Stéphane Mallarmé en Paul Valéry. Zij waren
op dat moment samen met Jean Moreas, Arthur Rimbaud en Paul Verlaine de toonaangevende
schrijvers die de literaire tak van het symbolisme vertegenwoordigden. Deze kunststroming
ontwikkelde zich aan het einde van de negentiende als tegenhanger van het naturalisme. In het
door Moreás geschreven manifest uit 1886 tekende hij het doel van de symbolistische
kunstenaar op. In de eerste plaats wilde de kunstenaar uitdrukking geven aan ideeën en een
innerlijke ideële werkelijkheid van gevoelens. Dromen en fantasie namen een belangrijke
plaats in voor de dichters. De symbolisten wilden terugkeren naar het mystieke en verborgene
en niet naar een meetbare werkelijkheid. De realiteit werd niet plastisch weergegeven, maar
openbaarde zich door de dichters genoteerde symbolen. De gegeven betekenis werd op deze
wijze verpakt en abstract aan de lezer aangeboden. Taal was in die zin een te concreet
28
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medium en de woorden moesten daarom metaforisch en symbolisch opgetekend worden om
de verbeeldende werking van taal optimaal tot uitdrukking te laten komen. De ongrijpbare,
metafysische wereld werd via deze symbolische kunst weergegeven. 30
De symbolisten wilden, geïnspireerd op Plato’s dualisme, via zintuiglijke
waarneembare uitingen verwijzen naar een niet-zintuiglijke kosmos. De dichter trad op als
bemiddelaar om via aardse symbolen het bovenaardse te openbaren, de schrijver als dichterziener. Het ontsluiten van een ideële werkelijkheid zoals die bestaat in de vorm van een
droom of fantasie, werd de nieuwe taak van de dichter. Het symbolisme omvatte dus het
romantische verlangen om te ontstijgen naar een geestelijke wereld tentoongespreid door deze
dichter-ziener. De kunstenaar functioneerde als een doorgeefluik van de goddelijke
schoonheid naar het wereldse en kon enkel via een dichterlijke ervaring de transcendente en
ideële kosmos achter de materiele wereld kenbaar maken. George zou het idee van een
dichter als ziener niet meer loslaten.

George’s naturalismekritiek: kunst für die kunst
In 1890 publiceerde George zijn eerste dichtbundel Hymnen dat gekenmerkt werd door een
zeer persoonlijke en hermetische stijl. In deze jaren publiceerde George de dichtbundels

Pilgerfahrten, Algabal, Die Bücher der Hirten und Preisgedichte, Das Jahr der Seele en Der
Teppich des Lebens. De jonge George stelde, beïnvloed door het Franse symbolisme, dat
kunst voor de kunst het centrale uitgangspunt van de esthetica moest zijn. Dit wezenlijke
uitgangspunt van de kunst verwoordde hij als volgt : „Jeden wahren Künstler hat einmal die

Sehnsucht befallen, in einer Sprache sich auszudrücken, deren die unheilige Menge sich nie
bedienen würde, oder die Worte so zu stellen, dass nur der Eingeweihte ihre hehre
Bestimmung erkenne.“31
L’art pour l’art was voor de symbolisten en vele andere moderne kunststromingen aan
het einde van de negentiende eeuw de belangrijkste grondslag bij de creatie van kunst. George
verbond dit beginsel in Blätter für die Kunst met het begrip Geistige Kunst. Hieruit blijkt
George’s behoefte aan vergeestelijking en vernieuwing van de kunst. Ten tijde van het
decadente fin-de-siècle heeft hij deze twee aspecten op een unieke wijze in zijn werk
verwoven. In deze combinatie samen met

zijn uitermate sterke wil tot esthetische

vernieuwing lag George’s moderniteit. George zag zichzelf dan ook als protagonist van een
poëtische en esthetische wedergeboorte van de Duitse kunst. Zijn missie hielt een
30
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Dichterische(n) und schönheitliche(n) wiedergeburt der deutschen Kunst in die das formlose
plebejertum der wirklichkeitsapostel ofwel het naturalisme in de kiem gesmoord had.32
Met deze stellingname wilde hij loskomen van de naturalistische literatuurtraditie.
George’s voornaamste punt van kritiek behelsde het feit dat hij de stroming te rationalistisch
en positivistisch vond doordat de werkelijk inhoudelijk en plastisch weergegeven werd. Emile
Zola, representant van deze stroming zette zijn ideeën over getrouwe werkelijkheidsweergave
in de literatuur uiteen in Le Roman expérimental in 1880. In het genre van roman en drama
konden schrijvers een reëel beeld geven van de personages, van wie men de levensloop
gedetermineerd zag door erfelijkheid en milieu. Het primaat van de inhoud was voor de
naturalistische schrijvers van belang en de werkelijkheidweergave moest derhalve realistisch
en beschrijvend zijn. George stond zeer kritisch tegenover dit type literatuur en predikte het
primaat van de vorm in de literatuur. Hij was tegen de ontkenning van de werkelijkheid in de
kunsten, en meende dat er een kwalitatief verschil in de algemene en kunstzinnige
werkelijkheid bestond. Kunst mocht geen kopie van de werkelijkheid zijn, maar moest de
werkelijkheid transfigureren.33 Een naturalistische roman met een zo natuurgetrouw
mogelijke weergave van de maatschappelijke realiteit werd door George afgerekend als

berichterstatterei. Deze schrijfsels waren geen kunst in George’s optiek maar Wirklichsucher
dat weinig meer met kunst te maken had want kunst moest een nieuwe wereld scheppen.34
Het tweede inhoudelijke bezwaar van George’s naturalismekritiek was de pretentie
van deze stroming om allbeglückungsträumen te verwezenlijken door maatschappelijk
engagement. Hoewel het een nobel streven was om de samenleving te verbeteren, de
dichtkunst was absoluut geen geschikt medium om dit doel te bereiken.35 Dit was voor
George tevens een reden waarom hun werk geen kunst genoemd kon worden. George
omschreef het als volgt: sie kann sich auch nicht beschäftigen mit weltverbesserungen und

allbeglückungsträumen in denen man gegenwärtig bei uns den kein zu allem neuen sieht, die
ja sehr schön sein mögen aber in ein anderes gebiet gehören als das der dichtung.36

De George-Kreis: George’s poetische cultuurkritiek
George’s werkelijkheidsconcept was symbolisch en mythologiserend en hij sprak zich in zijn
tijdschrift Blätter für die Kunst regelmatig uit over de noodzaak van zijn Geistige Kunst. Door
32
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de uitgave van het blad in 1989, dat hij samen met Carl August Klein realiseerde, kwam een
kleine groep dichters in aanraking met George’s werk en ideeën. George werd gaandeweg
omringd en bewonderd door gelijkgestemde dichters en schrijvers waaronder Karl Wolfskehl,
Friedrich Gundolf, Claus Graf, Edgar Salin, Ernst Bertram en Ernst Kantorowicz en later
Schenk von Stauffenberg en zijn oudere broers Alexander en Berthold.
De kern van zijn esthetische cultuurkritiek lag gelegen in de noodzaak van zijn

Geistige Kunst. Dat zou de nieuwe grondslag moeten zijn voor alle dichtkunst en niet de
naturalistische rationalistische aanpak. Het doel van Blätter für die Kunst was om de
dichtkunst en de literatuur te dienen en het maatschappelijke en staatkundige wereld
buitensluiten, aldus George.37 De wil tot afscheiding van de buitenwereld, het strikte
esoterische en hermetische karakter van de groep dichters rondom George maakte hun niet
zozeer uniek, want er waren ten tijde van het fin-de-sciècle wel meer exclusieve
gezelschappen, maar het maakten hen wel modern. Een voorbeeld van zo een beweging is de
romantische Wandervögelbewegung. Deze groep jeugdigen keerden zich tegen de autoritaire
druk van de maatschappij af en vluchtten in de schoonheid van de natuur. De afkeer van de
samenleving was een directe afwijzing van en vlucht uit de moderne tijd. En juist deze
cultuurkritiek op was modern en vooruitstrevend. George ontkende de snel veranderde
samenleving en schiep zijn eigen wereld. Zijn tijdkritiek resulteerde paradoxaal in een
moderne kunstkring die zich een esthetische wedergeboorte van de kunsten ten doel had
gesteld, een noodzakelijkheid om het proces van degeneratie in de moderne tijd tegen te gaan.
In George’s vooruitstrevende esoterische karakter van zijn Kreis en zijn vernieuwende
esthetica, lagen tevens een antimoderne element ten grondslag te weten de afkeer van de
steeds moderner wordende wereld. George keerde zich af van de moderne tijd en schiep zijn
eigen wereld waarin hijzelf de rol van de esthetische meester vervulde. De George-Kreis was
zijn werkelijkheid en zijn reactie op de decadente cultuur. Alle werkzaamheden waren gericht
op het creëren van een esthetische wedergeboorte om de moderne wereld zo dragelijk
mogelijk te maken. Juist George’s gevoeligheid voor de problemen van zijn tijd maken hem
een uniek en interessant tijdsdocument uit de geschiedenis.

De eenmaligheid van kunst
Exemplarisch was George’s huiverige houding tegenover het gebruik van zijn teksten door
componisten. De moderne componist Alban Berg van de tweede Weense school had destijds
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een liederencyclus geschreven op tekst van George, maar in wezen koesterde hij een grote
afkeer voor de marktwerking en het reproductieve proces dat daarmee samenhing. Door de
markt en buitenwereld te negeren komt het kunstwerk in een staat van onvervangbaarheid en
onherhaalbaarheid terecht en behoudt het zijn eigen ‘aura’ ofwel het ‘hier en nu’ van een
kunstwerk, volgens Walter Benjamin.38 Als door moderne technieken, zoals fotografie en film
het werk gereproduceerd kan worden, wordt de aura vernietigd en verdwijnt de romantische
beleving en het unieke karakter van het kunstwerk. George was in die zin een romantische
estheticus omdat hij de eenmaligheid van zijn kunst wilde behouden, maar juist deze
instelling was modern en niet eerder gedaan. De eenmaligheid en exclusiviteit van George’s
kunst was van vitaal belang, het was een manier om zijn kunst zo uniek en vernieuwend
mogelijk te maken.
In die zin past de George-Kreis als fenomeen in Theodor Adorno’s begrip van

negative Kunst. George’s grote afkeer van de commercialisering van kunst en maatschappij
manifesteerde zich in een esoterische afsluiting. De Kreis sloot zich hermetisch af van de
verdorven buitenwereld. Deze eigenschap van de George-Kreis was een kenmerk voor
Adorno’s begrip negative Kunst. De George-Kreis volgde door de ontkenning van de
marktwerking een unieke eigen kunstzinnige koers. Volgens Adorno geeft het autonome
kunstwerk geen positief beeld van de werkelijkheid of een positieve weergave van de ideale
utopische realiteit. De enige wijze waarop kunst kritisch kan zijn is door een negatief beeld
van de werkelijkheid te scheppen. De negatieve kanten van de moderniteit worden getoond.

Negative kunst is als het ware een negatiefafdruk van de samenleving, waarin geen
versieringen en vervalsingen in voorkomen. Valse kunst geeft de werkelijkheid mooier weer
dan dat deze in wezen is en verwijst naar een valse harmonie of utopie. Doordat kunstenaars
het idee van harmonie negatief afdrukken en de vervreemding van hun eigen tijd puur
weergeven kan het kunstwerk de overtuiging in de utopie behouden. Negative kunst verwijst
tenslotte dus wel naar harmonie, maar dit is echter alleen mogelijk via een negatieve
weergave.39
De kunst van de George-Kreis was in die zin dus een vorm van negative Kunst. Hun
cultuurkritiek manifesteerde zich in esoterische hermetische afsluiting van de buitenwereld en
de productie van exclusieve en revolutionaire dichtkunst. George’s kunst was zeer modern net
zoals de kunst van de tweede Weense school. De componisten Webern, Schönberg en Berg
38
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keerden zich ook af van de maatschappij door ontoegankelijke en revolutionair nieuwe
muziek te componeren. De afkeer die zij koesterde tegen de commercialisering klonk door in
hun muziek door de karakteristieke atonaliteit van hun werk.
Adorno schreef in zijn meesterwerk Philosophie der neuen Musik dat een terugkeer
naar de welluidende muziek van Mozart en Beethoven in zou gaan tegen de historische
lineaire ontwikkeling. Het tijdperk van het gesloten perfect opgebouwde kunstwerk was
voorbij. De enige mogelijkheid om klassieke moderne kunst te scheppen kon door een
fragment van een gesloten kunstwerk te nemen en daarop voort te bouwen. Restauratie en
namaak was uitermate kitsch.40 De tweede Weense school werd net zoals de George-Kreis
gekenmerkt door esoterische terugtrekking. Volgens Adorno was deze dominante eigenschap
het kenmerk van moderne kunst in die tijd. Moderne kunst moest ontkenning en de crisis van
de kunstontwikkeling tonen. Er moest een kale vorm overblijven omdat de klassieke kunst nu
eenmaal uitgeput was. Deze opvatting omsluit de paradox van de moderne kunst. De
cultuurkritiek van moderne kunstenaars behelsde hun afkeer van de steeds moderner
wordende wereld wat resulteerde in een sterk verlangen naar esthetische vernieuwing. Door
de esoterische terugtrekking uit de maatschappij maakte zij hun cultuurkritiek via hun
exclusieve kunst openbaar. Het was zowel een reactie als kritiekpunt op de moderniteit.

Übermensch
Toen de jonge George in contact kwam met de eveneens jonge schrijver Hugo von
Hofmannstahl was George meteen onder de indruk van zijn schrijfkunsten. Maar naast het
ongelofelijke talent dat Von Hoffmansthal bezat was hij een aantrekkelijke en atletisch
gebouwde man, een eigenschap die George niet onberoerd liet. Voor George was
Hoffmanstahl de ultieme Übermensch en zijn perfecte alter ego. Hoffmansthal daarentegen
vond nauwelijks aansluiting bij andere Weense kunstenaars en zag in de oudere George de
oplossing van zijn artistieke isolatie. Hij publiceerde een aantal keren in Blätter für die Kunst.
Maar George’s amoureuze gevoelens voor Hoffmansthal en onoverkomelijke inhoudelijke
geschillen zorgden dat beide dichters hun eigen weg gingen.
Degene die wel zijn leven lang in de omgeving van George is gebleven was zijn beste
vriend en schrijver Friedrich Gundolf. Hij behoorde vanaf 1899 tot de Kreis en richtte met
schrijver Friedrich Wolters het Jahrbuch für geistige Bewegung op waarin de cultuurpolitieke
ideeen van de Kreis werden gepropageerd. Gundolf was een getalenteerde schrijver en
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literatuurwetenschapper en hij zou in de eerste decennia van de twintigste eeuw uitgroeien tot
een bekende germanist. Hij promoveerde in 1911 met zijn proefschrift Shakespeare und der

deutsche Geist en schreef later onder andere een werk over Goethe. Frappant feit is dat de
jonge Josef Goebbels een groot bewonderaar van de man was en bij Gundolf gepromoveerd
is. De eveneens joodse dichter en germanist Karl Wolfskehl was naast Gundolf een bijzondere
vertrouweling van George. Toen hij in de jaren 1890 gedichten van George las was hij direct
onder de indruk van het vernieuwde ethos en de vorm van de gedichten. George’s gevoel voor
taal had een onwisbare invloed op Wolfskehl gemaakt. De dichter ontwikkelde een eigen stijl
van hymnische gedichten. George bleef tot aan zijn dood Wolfskehl zijn ‘meester’
onvoorwaardelijk trouw gebleven en schreef daarover: Ich bin dein Knecht, ich will dein

Petrus sein.41
Ten tijde van het laatste decennium van de negentiende eeuw had George inmiddels
een netwerk opgebouwd bestaande uit schrijvers zoals de psycholoog en filosoof Ludwig
Klages, de Nederlandse ‘Tachtiger’ Albert Verwey en mysticus Alfred Schuler. Klages
formuleerde de intentie van de George-Kreis destijds met: ‘nicht eine bereicherung unserer

kenntnis sondern eine erhöhung unserer freude am leben wird uns durch das kunstwerk
zuteil.’42 Klages gaf met dit citaat aan dat de dichters door hun gecreëerde kunstwerken een
grotere levensvreugde ontvingen. Deze doelstelling flirt met een escapistisch drang naar een
andere wereld. Klages en Schuler maakten deel uit van de kring die zich Kosmiker noemde.
Zij hielden zich bezig met een sterk irrationalistische kosmologie waarin zij het antagonisme
tussen Geist en Leben benadrukten. Zij zagen het beginpunt van de westerse beschaving in
een stadium van verval toen het joodschristelijke geloof dat rationalisme en intellectualisme
met zich meebracht een belangrijke rol ging spelen. Ze geloofden dat de wereldgeschiedenis
cyclisch verliep. De kring was sterk beïnvloed door Nietzsche. George was niet onder de
indruk van hun ideeën en wees hun germanofilie en antisemitisme af. Hun wegen scheidden
zich later.
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2.2. De esthetische opgave van George

Esthetische vorm en inhoud
Door lezing van George’s bundel Algabal uit 1892 krijgt de lezer inzicht in zijn verheerlijking
van het mystieke leiderschap. In Algabal manifesteerde George zijn exotische fantasiewereld
vol met romantiek en verbeelding. De drang om zich terug te trekken uit het hedendaagse
leven en een eigen ‘andere’ openbaarde zich in deze bundel. De schoonheid als hoogste wet
kreeg voor het eerst gestalte in George’s werk. In het antieke Griekenland vond George zijn
bevestiging dat schoonheid als enig bewijs van het goddelijke symbool deed. Deze
‘ontdekking’ zou de rest van George’s leven beheersen. Wat George zo fascineerde aan de
hoofdpersoon Heliogabalus was dat in hem het heerserschap van één mens samenviel met een
mystiek priesterschap. De George-Kreis had haar roeping en handelsmerk gevonden, het was
een cultus der schoonheid.43 (...) Düstergleiszende Pracht herrscht in dem Heiligtum Algabals

der, als höchste ästhetische Sublimierung verstanden, zugleich Priester und Gott seiner
Schönheitsreligion ist. 44
De George-Kreis bezigden zich met het schrijven over hun overleden helden in de
vorm van biografieën, het vertalen van teksten, het polijsten van gedichten en schreven
esoterische en polemische essays over literatuur. Ze incorporeerde en cultiveerde
betekenisvolle buitenissigheden in de aankleding en typografie. George hechtte veel belang
aan de vorm van het gedicht zoals het ritme, de klankwaarden, de verhevenheid van de taal en
de bouw. Het

uiterlijk van gedichten van George’s hand kenmerkte zich door een

karakteristieke en persoonlijke typologie door bijvoorbeeld het gebruik van een eigen
lettertype, nauwelijks interpunctie en de Kleinschreibung van de zelfstandige naamwoorden.
Dit laatste voorbeeld was voor Duitse begrippen zeer modern, omdat het gebruik van
hoofdletters bij zelfstandig naamwoorden kenmerkend was voor de Duitse taal. Met deze
vorm van dichten distantieerde George zich zichtbaar van het naturalisme en creëerde een
nieuwe vorm van dichtkunst waarvan de wortels bij het symbolisme lagen. Een fragment van
het gedicht Im Park uit de bundel Hymnen:

Im Park
Rubinen perlen schmücken die fontänen
Zu boden streut sie fürstlich jeder strahl
43
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In eines teppichs seidengrünen strähnen
Verbirgt sich ihre unbegrenzte zahl
Der dichter dem die vögel angstlos nahen
Träumt einsam in dem weiten schattensaal45

Het gedicht Im Park heeft zoals meerdere werken van George een aantal raakvlakken met de
expressionisme. Ten eerste trachtte George door evocatief woordgebruik de lezer in een
andere wereld te lokken. De bovengenoemde moderne karakteristieken van zijn dichtkunst
zijn tevens terug te zien in het fragment. Deze gedichten maakte George een unieke en
vooruitstrevende dichter met zijn anti-naturalistische en moderne associatieve aanpak. Ten
tweede heeft het gedicht geen traditionele opbouw, maar een experimentele structuur,
bestaande uit zes en twee keer drie regels en sluit af met één zin. Ten derde kenmerk is het
sterke irrationalisme dat doorklinkt in de woorden. Gevoelens en emoties worden intens
beleefd en moeten heftig worden uitgedrukt.
Belangrijke thema’s in het vroegere werk van George waren naast zijn cultuurkritiek, de
dood, onbeantwoorde tragische liefde en de aantrekkelijkheid van de natuur. Pas later ging de
vorming van een nieuwe concrete staat en mens een rol spelen in zijn dichtkunst. De leden
van de Kreis schreven naast gedichten voornamelijk biografieën van hun helden. Gundolf
interesseerde zich met name voor Ceasar, Goethe, en Shakespeare. Ernst Bertram bestudeerde
Nietzsche nauwkeurig in zijn zoektocht naar een nieuwe betekenis. Herder en Goethe werden
als de leiders van de cultuur beschouwd en werden sterk gemythologiseerd en als helden
vereerd. Het ging George en de zijnen er niet om dat de geschiedenis nauwkeurig
gereconstrueerd werd, maar dat grote persoonlijkheden uit het Duitse verleden zouden
‘wirken’, ofwel als voorbeeld of inspiratiebron gelden voor de huidige mens.46
Een interessant gedicht is Die tote stadt uit de dichtcyclus Der Siebente Ring omdat hierin
George´s cultuurkritiek en vernieuwende esthetische presentatie tot uiting komt. De
veelzeggende titel verwijst naar de verdorven geciviliseerde stad waar nog maar weinig van
over is. De dichter laat zijn zien door af te geven op de parasitaire metropol. Het thema van
decadentie komt in dit gedicht volledig tot uiting. George beschrijft in onderstaand fragment
hoe de oude stad verloren is gegaan, de gezonken cultuur:
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Die weite bucht erfülht der neue hafen
Der alles glück des landes saugt. Ein mond

Von glinzternden und rauhen häuserwänden.
Endlosen Strassen drin mit gleicher gier
Die menge tages feilscht und abends toolt.
Nur hohn und mitleid steigt zur mutterstadt
Am felsen droben die mit schwarzen mauern
Verarmt daliegt. Vergessen von der zeit47.

Figuur 2. Voorkant Der siebente ring

Maximin-cultus: radicalisering der George-Kreis
Vanaf 1904 veranderde het klimaat in de George-Kreis. De cultus rondom George kreeg door
zijn zelf gekroonde positie als dichterprofeet een quasi-religieus karakter. Niet iedere dichter
bleef in de kring rondom Meister George , sommige schrijvers gingen hun eigen weg. In een
kleine kring van uitverkorenen concentreerde hij zich op de creatie van de nieuwe cultuur, en
zelfs de nieuwe mens. De nieuwe kunst eiste een nieuwe mens, het moest de mens
vernieuwen. In deze nieuwe groep mensen zag George een toekomst als een geestelijke adel
een nieuwe elite als leiders van een nieuw rijk. De George-Kreis was de uitverkoren groep om
tot een toekomstige geestelijke elite te behoren, met George als Meister en de rest als zijn
discipelen. George presenteerde zijn dichten in deze tijd steeds vaker gekleed in een
priesterlijk gewaad en creëerde hierdoor tezamen met zijn vernieuwende esthetiek een heuse
cultus en mystiek rondom zijn figuur. Hij reciteerde op een zangerige en monotone toon en
zag zichzelf als brenger van het nieuwe geloof. Deze elitaire en mysterieuze positie had een
grote aantrekkingskracht op jonge dichters en kunstenaars die in Blätter wilden publiceren.
George maakte van zichzelf een esthetisch cultfiguur en verhief zich als schepper van de
nieuwe kunst.
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Gesublimeerde homoseksualiteit
De samenstelling van de kring veranderde ook vanaf 1904. De homo-erotische gevoelens van
George drukte een eminente stempel op de dichterskring. Steeds meer jonge mannen werden
opgenomen die moesten beschikken over voldoende talent én schoonheid. Ze mochten niet
eerder gepubliceerd hebben en mochten geen verbinding met andere aangaan. De George-

Kreis kreeg zodoende het karakter van een religieuze sekte.
De tragische dood van een kennis van George leidde tot een nieuwe dichtbundel van zijn
hand. Een jongen Maximin genaamd, stief aan een hersenvliesontsteking op zijn zestiende.
George was zijn mentor en was zeer onder de indruk van zijn dood. Het is evident dat George
meer voor de jongen voelde dan alleen vriendschap. De pijn was zelfs zo groot dat de dichter
een heel dichtwerk, Der Siebente Ring (1907) aan de jongen opdraagt daarin de nagedachtenis
aan hem vergoddelijkt. De jongen werd vereerd met de tekst: herz der runde als bild. Du geist

der heiligen jugend unseres volkes.48 Maximin was voor George de laatste uitverkorene die de
ring van betrouwbare discipelen rondom George completeerde.49 De postume heldenstatus als
transcendente godheid van Maximin na zijn dood was kenmerkend voor het tragikomische
geestelijk klimaat van de George-Kreis in die periode. De verheerlijking van de jeugd was
bijna prefascistisch. De schoonheid van de jeugdigheid speelde een pertinente rol in de Kreis,
en later ook in de esthetiek van de Körperkultur van het Derde Rijk.
Het exclusieve karakter van de George-Kreis werd steeds belangrijker. In deze jaren
zag George Duitsland meer en meer als land bij uitstek van waaruit de vernieuwing uit moest
gaan. Duitse dichters moesten als voorbeeld dienen. Goethe en met name Hölderlin
beschouwde George als zijn profeet, als rufer des Neuen Gottes en als voorloper van ‘Meister’
George zelf. George vervulde mettertijd steeds meer de rol van de profeet van zijn beoogde
Nieuwe Rijk. Geïnspireerd door de Divina Commedia van Dante voorzag George de komst
van een rijk. George richtte zijn aandacht steeds meer op Duitsland want dat was het land
waar de grote ommekeer ging plaatsvinden. Op het gebied van politieke en esthetische
vernieuwing vervulde Duitsland de koploperspositie. De Eerste Wereldoorlog verzwakt dit
profetische gevoel niet, maar versterkte daarentegen de hoop op een nieuw geestelijk
imperium en de redding van de cultuur. George interpreteerde de catastrofale nederlaag van
Duitsland in de Eerste Wereldoorlog als het bewijs voor de culturele verdorvenheid als gevolg
van de massacultuur.
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In het dichtwerk Stern des Bundes (1914), bedoeld als mysterieus Geheimbuch
profileerde George deze profetie in als een eerste openbaring van das neue wort aan das neue

volk. De kring kreeg geleidelijk aan de aard van een Männerbund die hun groep met
bijbehorende ideeën over het nieuwe Duitsland de titel Das geheime Deutschland gaf.
George´s trouwe kompaan Wolfskehl nam het initiatief tot deze nieuwe wending van de Kreis
door in de Jahrbüchern für die Geistige Bewegung daadwerkelijk te spreken van das geheime

Deutschland.50

Figuur 3. George verkleed als Dante omarmd Max Kronberger (Maximin) Wolfskehl staat
tweede van rechts verkleed als Homerus.

Das Neue Reich: de tragiek van Stefan George
George kreeg in 1927 de prestigieuze Goetheprijs toebedeeld. In eerste instantie wees hij de
prijs af, maar hem later toch aannam op de voorwaarde dat de overhandiging zonder publiek
eerbetoon zou plaatsvinden. Deze houding was wederom een sprekend voorbeeld van
George’s esoterische karakter en zijn afkeer tegen de gewone wereld. In het laatste werk dat
George schreef, Das neue reich uit 1928, zette de dichter zijn elitaire en strikt hiërarchische
toekomstvisie voor Duitsland uiteen. George’s ideale Duitsland, dat gereageerd zouden
moeten worden door een kleine groep geestelijke intellectuelen. In Das neue reich profileerde
George zich als ultieme spirituele leider. De dichter had in deze jaren van zijn inmiddels heel
wat beroemdheid verworven en bood hij met Das neue reich hoop op een mooie toekomst
voor een steeds groter wordende groep intellectuelen, politici en publieke figuren. De bundel
bestond grotendeels uit Verkündungsgedichte, ofwel gedichten met een afkondiging van een
50
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ideale Duitse spirituele staatsvorm. In het gedicht Geheimes Deutschland uit de bundel Das

neue Reich beschreef hij in vijf strofen zijn visie van een nieuw rijk:
Da in den äussersten nöten
Sannen die Untern voll sorge
Holten die Himmlischen gnädig
Ihr lezt geheimnis.. sie wandten
Stoffes gesetze und schufen
Neuen raum in den raum … 51

George’s cultuurkritiek kreeg een politieke strekking in Das Neue Reich. In hoeverre kwam
deze gedichtenbundel overeen met de politieke utopie van het nationaal-socialisme? Het
sociaal-politieke gedachtegoed van het opkomende Nationaal-socialisme betekende voor een
aantal leden uit de George-Kreis het begin der verwezenlijking van het nieuwe Duitsland. De
gebroeders Von Stauffenberg kwamen als jonge jongens na de Eerste Wereldoorlog in 1923
in aanraking met George. Zij waren gefascineerd door deze mysterieuze man met zijn ideeën
voor een geheim Duitsland en maakten spoedig deel uit van de Kreis. George zag in hen het
ideaaltype van een uitmuntende Duitse leiderselite. De gebroeders stamden af van een adellijk
Duits geslacht en waren zeer knap om te zien. Claus bewees zichzelf als uitstekende officier
in Noord-Afrika, waar hij zijn oog en een hand verloor. George was zeer onder de indruk van
hun adellijke en militaire eigenschappen en de gebroeders bleven tot zijn dood in de
omgeving van de dichter.
Na de dood van George in het najaar van 1933 sloten de gebroeders zich aan bij het
nieuwe regime. Zij zagen in het nationaal-socialisme de kans om het langverwachte nieuwe
Duitsland van George te realiseren. De schrijvers voelden zich aangetrokken tot de

Führercultus van het Nazi-regime. Zij vochten vanaf de eerste offensieven mee aan de grens
van polen en de Sovjet-Unie in het najaar van 1939. Claus von Stauffenberg werd later
tankcommandant en vocht in 1940 mee in de slag om Frankrijk. Hij werd gewaardeerd voor
zijn moed, discipline en organisatorisch talent.52
Von Stauffenberg kreeg een uitgebreid rapport onder ogen waarin de omgang met de
joden in de kampen uit de doeken werden gedaan. Von Stauffenberg wilde hier meer van
weten en liet het niet meer los. In augustus 1942 realiseerde hij zich dat deze gruwelijke
praktijk onder geen beding moesten stoppen en Hitler moest wijken. De eerste stap richting
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een aanslag was gezet. Na twee jaar zorgvuldige voorbereiding plaatste Von Stauffenberg een
tas vol met explosieven onder de conferentietafel waar Hitler op dat moment vergaderde. De
explosie had doden en gewonden tot gevolg, maar het doelwit Hitler was nauwelijks geraakt.
Dezelfde dag nog 20 juli 1944 werd Von Stauffenberg en de rest van de medeplichtigen
opgepakt en standrechtelijk geëxecuteerd. Uit Von Stauffenbergs laatste woorden bleek zijn
bewondering van George door naar hem te verwijzen met de woorden: “Es lebe unser heiliges

Deutschland!”. Er bestaat onduidelijkheid over wat hij precies uitsprak, maar waarschijnlijk
verwees Von Stauffenberg naar George’s gedicht "Es lebe unser geheimes Deutschland!"53
Von Stauffenberg had zijn hoop op een nieuw Duitsland gevestigd op Hitler en het nationaalsocialisme, maar zijn droom spatte al gauw uiteen met zijn ontdekking van de uitroeiing van
de joden en andere gewelddadigheden. In een document geschreven door Von Stauffenberg
en zijn medesamenzweerders verklaarden zij dat zij een mooie toekomst voor het Duitse volk
voorzagen zodra Hitler uit de weg geruimd zou worden. Ze geloofden in een nieuw Duits volk
bestaande uit een combinatie van Hellenistische en christelijke wortels met een Duitse
inkleuring. Duitsland moest het culturele en politieke leidende land worden van Europa en de
Westerse mens een mooier leven aanbieden. Hun ideaal kon niet verwezenlijkt worden door
het nationaal-socialisme maar vochten voor een ander Duitsland. Tot aan het einde van zijn
leven bleef Von Stauffenberg trouw aan de idealen die hij van George geleerd had.54
De vraag rest of George zich vrijwillig met het nationaal-socialisme zou hebben verbonden
als hij nog had geleefd. Hoewel het bekend is dat George niets moest hebben van de
antisemitische tendensen van de vroege jaren dertig,
hij heeft zich echter nooit uitgesproken tegen het
regime, een daad waar hij wel alle gelegenheid toe
heeft gehad. De vraag of George zich met het
nationaal-socialisme zou hebben in gelaten is dus
lastig en misschien niet te beantwoorden, maar wel
een relevante vraag om te stellen om op deze wijze
meer inzicht te krijgen in het fenomeen Stefan George.

Figuur 4. George en de gebroeders Von Stauffenberg.

In eerste instantie hadden de nazi’s geen belangstelling voor George en zijn werk onder
andere door zijn homo-erotische interesses en zijn in hunner ogen vroege ‘decadente’ Franse
periode. Maar het hoge aantal joden in de kreis was het grootste bezwaar en doorn in het oog
voor de nieuwe bevelhebbers. Maar gaandeweg manipuleerden de nazi’s het beeld van de
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dichter zodanig dat hij uitstekend ingezet kon worden voor propagandadoeleinden. Goebbels
zorgde ervoor dat George’s verjaardag op 12 juli 1933 met veel vertoon gevierd werd.
Bovendien werd dit jaar tevens de Stefan-George-prijs voor literatuur opgericht. Het gold
destijds las de hoogst denkbare vorm van literaire erkenning. Goebbels bood George tenslotte
het directeurschap aan van een nieuwe academie voor Duitse dichtkunst aan, maar de dichter
wees het verzoek af.
De vraag rest in hoeverre George’s denkbeelden de weg hebben vrijgemaakt voor het
radicale gedachtegoed van het nationaal-socialisme. Belangrijk is om te realiseren dat
holocaust niet het werk was van één man, maar dat een groot aantal mensen het mogelijk
gemaakt hebben. Niet alleen Hitler is de schuldige van de catastrofe waarin hij Europa betrok.
George heeft vele mensen geïnspireerd om te dromen van een nieuw Duitsland, en in zijn
laatste levensfase legde hij hier steeds vaker de nadruk op. In die zin zou je kunnen stellen dat
George de Duitsers psychologisch tot acceptatie van nationaal-socialisme heeft gebracht.
Maar evident is dat George zeker geen voorstander was van het bewind. Hij heeft dit niet als
zodanig kenbaar gemaakt, maar heeft zich tevens niet positief over het regime uitgesproken.
Net zoals Spengler verlangde George naar een sterk politiek leiderschap voor Duitsland, maar
zag niet direct in Hitler de belichaming van dit ideaal. Goebbels daarentegen vond in Hitler
zijn ultieme vernieuwer.

Uitkomst: George, de esthetische meester
Waar hebben we met de persoon Stefan George mee van doen gehad? Hoe moet zijn
kunstuiting geïnterpreteerd worden? Ten eerste was het een man met een megalomane
romantische toekomstdroom voor Duitsland. Zijn sterke crisisbesef zorgde voor
pessimistische gevoelens over de geestelijke staat waarin Duitsland zich bevond. Deze
gevoelens waren op zichzelf niet uniek in Duitsland destijds, maar George ging bijzonder met
dit besef om. Om zijn sterke cultuurpessimisme in banen te leiden sloot hij zich af van de
eigenlijke en sombere wereld en schiep hij eigen mystieke en hermetische omgeving waarin
slecht enkele uitverkorene ‘genieën’ zich bij mochten voegen. George had een manier en een
wezenlijk doel of zijn Schicksal gevonden om de cultuurcrisis te bestrijden. Zijn cultuurkritiek
manifesteerde zich in zijn dichtkunst in een verlangen naar een nieuw Duitse geestelijke
aristocratie.
George en de zijnen waren geboren in een tijd waarin vele politieke en sociaaleconomische veranderingen optraden. Zij behoorden tot de eerste generatie die na de
industriële revolutie in Duitsland opgroeiden en door de invloed van pessimistische denkers
39

zoals Nietzsche raakten zij vervreemd en onthecht van hun eigen land. George constateerde
een achteruitgang van de Duitse cultuur en literatuur na 1870. De Duitse culturele identiteit
was door invloed van Bismarcks politieke en economische machtsdenken sterk op de
achtergrond geplaatst. Met name de destijds toonaangevende generatie van de Duitse Dichter

und Denker vervulde geen significante betekenis en waarde meer. Het gevoel van crisis en
degeneratie vond zijn uitweg in allerlei protestbewegingen bestaande uit kunstenaars en
intellectuelen afkomstig uit het middenklasse milieu.
George’s cultuurkritiek was geen alleenstaand geval, maar een wijdverbreid
verschijnsel in zijn tijd. Zoals bijvoorbeeld de Wandervögelbewegung. In hoeverre was
George’s cultuurkritiek modern of antimodern? In dit opzicht was George’s cultuurkritiek een
reactie op de industriële en politieke modernisering van het laat-negentiende eeuwse
Duitsland. Wat dat betreft was de kritiek van George antimodern te noemen omdat hij zich
afzette tegen de moderne ontwikkelingen. Romantische kunst moest weer de oude status
krijgen die het verdiende. Met deze romantische apolitieke instelling probeerde George zijn
doel te verwezenlijken door middel van zijn nieuwe dichtkunst. De moderne tijd bleek
onderhevig aan oppervlakkige en modieuze fluctuaties en dat was de reden om zich af te
keren van het burgerlijke leven en zich geheel te wijdden aan de dichtkunst. In dat opzicht
was George antimodern, maar belangrijker is de moderne kant van de dichter. Door zich tegen
het naturalisme te keren zocht hij zijn eigen weg en vorm in zijn expressionistische
esoterische dichtkunst. De schepping van een nieuwe dichtvorm was zijn esthetische opgave.
Op deze wijze kon hij geestelijk en artistiek terugkeren naar de romantische lyrische traditie
van zijn helden zoals Hölderlin en Goethe. Met name het esoterische en hermetische karakter
van de George-Kreis en de sterke hang naar exclusiviteit maakte de groep modern en een
product van hun tijd. Het was een reactie op de sterk veranderde cultuur waar
massaconsumptie, commercie en reproductie een steeds grotere rol gingen spelen. Als gevolg
daarvan keerden kunstenaars zich terug uit deze in hun ogen decadente maatschappij. De
kunst die de groep creëerde mocht niet overmatig gereproduceerd worden, het moest eenmalig
en uniek blijven. Deze romantische gedachte over de eenmaligheid van een kunstwerk was in
die zin een modern en nieuw fenomeen.
George was zich als kunstenaar terdege bewust van de kracht van nieuwe kunst. Door
het creëren van nieuwe artistieke concepten kon men de oude kunst achter zich laten en als
het ware een nieuw tijdperk inluiden. En dit is precies waar George naar verlangde, een
nieuwe wereld, maar vooral een nieuw Duitsland. Een Duitsland waar weer echte kunstenaars
c.q. helden zouden opstaan en een Duitsland waarin grootste Duitsers de alom gerespecteerde
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status zouden terugverdienen. George wilde niet terug naar een romantische traditie, maar had
bepaalde sentimenten overgenomen, waaronder het verlangen naar heroïsche daden. George
wilde een held zijn en dat is hem in bepaalde mate gelukt. Hij had daadwerkelijk een nieuwe
intuïtieve, spirituele en mystieke weg gevonden. Zijn missie was tot religieuze proporties
uitgegroeid doordat hij zichzelf verhief tot schepper en almachtige verlosser. Hij was de
priester die zijn eigen godsdienst schiep. George zelf was middelpunt en creator van de
esthetische wedergeboorte van Duitsland geworden. George’s vaderland verkeerde in een
staat van decadentie en hij was zich er terdege van bewust dat dit de laatste fase was voordat
de ondergang zou plaatsvinden. Dit sterke ondergangsbesef leidde zowel tot een vorm van
escapisme als een daad van verzet. Spengler’s Der Untergang des Abendlandes was eveneens
een voorbeeld hiervan. Voor hem was het sterk vertegenwoordigde crisisbesef de leidende
drijfveer om actie te ondernemen. Spengler vond zijn esthetische opgave in het schrijven van
een nieuw geschiedfilosofie en George werd zijn eigen vleesgeworden esthetiek. George zelf
was de verlosser van het Duitse volk en schepper van een nieuwe Duitse natie. Dit egotisme
samen met een extreem vertrouwen in hun eigen kunnen was dus zowel bij Spengler en
George terug te vinden.
Wat was nu precies de betekenis van de kunstconceptie van de George-Kreis?
George’s esthetische opdracht is tweeledig te beschouwen. Ten eerste was George zeer
begaan met Duitsland en de wanhopige staat waarin het land verkeerde. De dichter vond het
medicijn voor de cultuurcrisis in de creatie van een nieuwe vorm van kunst. Via zijn
gedichten kon hij zijn kritiek op de decadent geworden Duitse cultuur uitten. Ten tweede kan
het esoterische en hermetische karakter van de George-Kreis als een vorm van esthetisch
escapisme aangemerkt worden, maar met alleen deze stelling wordt de Kreis tekort gedaan.
De kunst van de George-Kreis was tegelijkertijd een daad van verzet tegen de decadent
geworden cultuur. Een symptoom van de verziekte cultuur was de hoge reproduceerbaarheid
van de moderne kunst.

Unieke kunstwerken werden zeldzaam en

George wilde deze

degeneratie tegengaan door zich terug te trekken uit de wereld van de marktwerking.
Deze instelling onderstreept de moderniteit van de George-Kreis. Stefan George was een
revolutionair kunstenaar door zijn unieke transcendente kunst. De esthetische regeneratie die
de Kreis voortbracht had was het resultaat van hun antimoderne cultuurkritiek. Paradoxaal
genoeg maakte dat kenmerk de Kreis een onderdeel van de moderne maatschappij van hun
tijd. In feite was George’s cultuurkritiek een vorm van antimoderne moderniteit.55 Een
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paradoxaal begrip dat de betekenis en werking van de George-Kreis omsluit. Maar dat is niet
de enige betekenis van de George-Kreis. Het feit dat Goerge esthetische vernieuwing zocht
kwam voort uit zijn signalering van het eind van de kunst. Dit eindtijd-denken en daarmee de
wil tot esthetische vernieuwing was een vorm van pre-postmodernistisch denken.
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Hoofdstuk III:
Josef Goebbels, de esthetische opgave van een uitvoerder
3.1. Goebbels’ moderniteit en antimoderniteit

Goebbels’ begintijd: idee en vorming
Josef Goebbels werd geboren op 29 oktober 1897 in Rheydt, een industriestadje vlakbij de
Nederlandse grens. Hij groeide op in een tamelijk arm streng katholiek gezin en het was niet
altijd even gemakkelijk om de vijf kinderen in het gezin Goebbels te onderhouden. Goebbels
werd al vroeg in zijn leven geconfronteerd met een beenmergziekte die zijn rechtervoet- en
been beschadigde. Het was moeilijk voor de jonge Goebbels om te accepteren dat zijn lijf in
zijn ogen ‘mismaakt’ was en hij nam het zijn moeder zelfs kwalijk dat zij hem niet verachtte
hierom. Eenmaal op het gymnasium behoorde hij tot een van de beste leerlingen van zijn klas
en realiseerde hij zich dat kennis macht was. In zijn laatste jaar schreef hij het beste opstel van
de klas en als beloning mocht hij een afscheidsrede houden.
Goebbels gaf zich de naam Ulex, omdat hij zich een oude Duitse idealist voelde, met
diepe en dromerige eigenschappen zoals bijna elke Duitser bezat ondanks alle industriële en
materialistische tijdgeest. De invloed van Nietzsche was toonaangevend. Toen Goebbels Also

sprach Zarathustra gelezen had, geloofde hij niet langer in het bestaan van God. Het idee dat
het katholieke geloof rechtvaardiging kon brengen wekte bij de jonge Goebbels ferme
weerstand op.
Goebbels meldde zich vrijwillig aan bij het leger om mee te vechten in de oorlog,
maar werd door zijn kreupele been afgewezen. Het einde van de Eerste Wereldoorlog was
voor Goebbels een schokkende gebeurtenis. Het was nu zaak om van deze jaren van oorlog en
ellende te leren en het later beter te doen. Ofwel een les trekken uit de Eerste Wereldoorlog,
Goebbels verwoordde het als volgt: Wenn ich lebe köntte, ich wollte mit Deutschland leben,

lernen und wiederaufstehen, wenn nicht zu politischer, so doch zu moralistischer Höhe.56
Goebbels was op zoek naar de zin van de oorlog en de rol van Duitsland hierin.57
In 1917 vertrok Goebbels naar de universiteit van Heidelberg waar hij filosofie en
germanistiek ging studeren. In deze tijd ontwikkelde Goebbels zijn eerste heldenprojectie en
wel op zijn studiemaatje Flisges die in het bezit was van een ijzeren kruis en een kapotte arm.
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Goebbels was gefascineerd over zijn ideeën over God en de wereld. Goebbels staakte in deze
periode ook zijn activiteiten bij de katholieke studentenvereniging omdat hij zich niet langer
kon vinden in hun Anspruch ofwel aanspraak op het geloof.
Goebbels had veel last van depressies en ondanks het advies dat zijn vader hem
aanbood zijn heil te zoeken in het katholieke geloof keerde hij zich hiertegen af. In 1920
kwam hij in aanraking met Spengler’s Der Untergang des Abendlandes. Een boek dat zijn
stemming, hoe kan het ook anders, negatief beïnvloedde. In Spengler’s ondergangsprofetie
zag Goebbels de realiteit van Duitsland bevestigd. Spengler doorkruiste in zijn werk precies
de visie van de gerechten Welt zoals Goebbels hem altijd hoopte te zien. Het sterkere moest
overwinnen en het zwakke zou ten onder gaan. Goebbels schreef over Der Untergang des

Abendlandes het volgende: Pessimismus, Verzweifelung. Ich glaube an nichts mehr.58
Goebbels wilde promoveren bij de joodse literatuurwetenschapper en dichter Friedrich
Gundolf, een van Stefan George’s grootse vertrouwelingen. Hij was een groot bewonderaar
van deze man. Gundolf was samen met Stefan George de kern van de George-Kreis. In
hoeverre Goebbels beïnvloed was door de ideeën van de George-Kreis via Gundolf is niet te
meten, maar een feit is wel dat Goebbels al vroeg in zijn leven in aanraking was gekomen met
de moderne kunstopvattingen van Gundolf.
In vier maanden tijd schreef Goebbels zijn dissertatie over de ‘bekeerde romantiek’.
Goebbels zag een befehlende en zwingende Kraft in de romantiek, een overdaad van gevoel
die niet altijd vrij was van een kwaad sentimentalisme. In de periode van de romantiek
circuleerde wel ideeën en gedachten, maar nergens vond men harmonie, vervulling of rust.
Het gevoel van onrust heerste. Dat was precies het punt dat Goebbels wilde maken door de
problemen van de romantiek te vergelijken met die van tegenwoordig. Op deze wijze maakte
hij duidelijk dat het een zware tijd was voor de mensheid en dat men met recht kon spreken
van een Europese crisis. Der fühlt das drückende in der Luft, atmet mühsam in dieser

Atmosphäre.

59

Het ontbrak Spengler’s en Goebbels’ generatie aan briljante genieën. Juist in

hun tijd was het zo van belang dat er een geniale politieke persoonlijkheid opstond, die de
politieke crisis zou kunnen oplossen. Duitsland moest gered worden en in slimme
politiekvoering zagen zij beiden een uitkomst. Het verlangen naar een sterke heroïsche
persoonlijkheid was een typisch conservatief romantische geestesgesteldheid die bij veel
autonome intellectuelen en exponenten van de Konservative Revolution aanwezig was.
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De oorzaak van de politiek en moralistische verwarring dezer dagen was het materialisme,
aldus Goebbels. Onder invloed van Spengler’s teksten schreef hij Vom Geiste unserer zeit’en

Vom Sinn unserer Zeit. In deze tijd schreef hij ook de roman Michael. Ein Deutsches
Schicksal in Tagebuchblattern (1929) en de twee toneelstukken: Blutsaat en Der Wanderer.
Michael was het prototype van een nieuwe mens die als voorman diende van het nationaalsocialisme. De staatsman was een kunstenaar zo gaf Goebbels te kennen in Michael. Het volk
was voor hem niets anders dan wat voor de beeldhouwer de steen is. Volgens Goebbels was
de politiek de beeldende kunst van de staat, zoals de schilderkunst de beeldende kunst van de
kleur is.60 Deze opvatting over het staatsmanschap werd kenmerkend voor Goebbels’ latere
houding tegenover de Führer wanner hij Hitler gaandeweg steeds meer ging beschouwen als
de ultieme kunstenaar.
Goebbels schreef het volgende over de toekomst van Duitsland in Der Wanderer: In

Dir lebt felsenfest ein starker Wille: Das Neue Reich, wird kommen, weil es kommen muss,
Geh’ hin, gestalte es, Sei rufer in die Wüste! Du lebst!, Deutschland stirbt nicht (Er
verschwindet in einer Wolke)61 In dit citaat onthulde hij zijn intense verlangen naar een nieuw
tijdperk. Opmerkelijk is dat Goebbels op de rand van de wanhoop toch zeer sterk geloofde in
een redding van de ondergang in combinatie met sterk leiderschap. Het was voor Goebbels
geen optie om zich over te leveren aan de culturele en politieke degeneratie die Duitsland
bedreigde. Goebbels’ redde bij wijze van spreken zichzelf van de tegemoetkomende neergang
door al zijn geloof en laatste sprankje hoop in de toekomst van een nieuw rijk geleid door een
geniale leider te leggen. Het lukte Goebbels, ondanks zijn sterk aanwezige ondergangs-en
crisisbesef, om dit negatieve gevoel ondergeschikt te maken, of wel, in te zetten voor een
opportuun en apodictisch hoger doel. In die zin was Goebbels’ onvoorwaardelijke hoop en
geloof in het in de nabije toekomst herrijzende Duitsland een vorm van sublimatie. Zijn
grootste angst bleek waarheid te worden. Duitsland stond aan de rand van de afgrond. Omdat
Goebbels deze politieke en culturele degeneratie van zijn land niet kon verdragen zette hij
zijn angsten om in een politieke en culturele utopie. Zijn afweer tegen de crisis draaide in
volle gang en manifesteerde zich in geschriften waarin hij zijn idealen uiteenzette.
Goebbels heeft ondanks vele pogingen het niet voor elkaar gekregen om de roman

Michael te publiceren. Was Goebbels een mislukte kunstenaar? Ondanks dat hij geen artistiek
succes behaalde met zijn romans en zich niet tot volwaardig kunstenaar ontwikkelde, had hij
wel zijn expressie gevonden. Met zijn loopbaan in de politiek ontplooide Goebbels zich tot
60
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een talent in het gebruik van de media. Ondanks zijn persoonlijk artistieke falen vond hij zijn
esthetische opdracht onder de vleugels van de in Goebbels’ ogen kunstenaarstalent Hitler.

Goebbels’ groeiende Hitlerfixatie
In 1921 behaalde Goebbels zijn met zijn dissertatie de doctorstitel en liet zich vanaf dat
moment alleen nog maar aanspreken met ‘Herr Doktor’, een gewoonte die destijds
gebruikelijk was in Duitsland. Zijn verworven titel had voor Goebbels een extra betekenis
namelijk de stijging van zijn sociale status. Opgetogen las Goebbels de berichten in de
kranten over de politieke ontwikkeling in het zuiden van Duitsland waar de lokale agitator
Adolf Hitler het Führerdom predikte en een einde wilde maken aan de onmacht van
Duitsland. Goebbels volgde Hitler op de voet en was rond het jaar 1925 ervan overtuigd dat
het deze man was die Duitsland een sterke leider kon verschaffen en het land zijn waardigheid
kon teruggeven. Goebbels had in de voorgaande jaren nog wel eens twijfels over Hitler, maar
raakte in verloop van tijd steeds meer overtuigd van de kracht van deze geweldige redenaar.
Goebbels schreef op 6 november 1925: Wir fahren mit dem Auto zu Hitler (…) Drück mir die

Hand. Wie ein alter Freund. Und diese groβen, blauen Augen. Wie sterne.’ Goebbels schreef
het volgende over Hitler’s redekunsten: ‘Dann spricht er hier noch eine halbe Stunde. Mit

Witz, Ironie, Humor, Sarkasmus, mit Ernst, mit Glut, mit Leidenschaft. Alles hat dieser Mann,
um König zu sein. Der geborene Volkstribun. Der kommende Diktator.62 Uit dit citaat klinkt
Goebbels’ wanhoop door die omgeslagen is in een extreem vertrouwen in èèn man. Alle hoop
was gevestigd op Hitler.
De overtuiging dat Hitler Duitsland kon redden van de ondergang groeide na verloop
van tijd steeds verder. Op 25 november 1925 beschreef Goebbels zijn recente ontmoeting met
Hitler. Goebbels is zeer tevreden dat Hitler zoveel aandacht aan hem besteedde en sprak zijn
bewondering nog eens uit. Hitler gaf Goebbels tijdens deze ontmoeting een portret van
zichzelf. Goebbels zou het later op zijn bureau zetten. Zijn hoop was volledig op Hitler
gevestigd. Goebbels had het intense verlangen naar een heroïsche redding van Duitsland en
projecteerde zijn sterke gevoelens op Hitler. Goebbels bombardeerde Hitler gaandeweg tot
deze held en redder. In de jaren die volgden waande Goebbels zich meer en meer een echte
vriend van Hitler en voelde hij zich sterk met de man verbonden. Zo schreef Goebbels op 14
juni 1926: Hitler ist gestern mittag abgefahren. Alles ist bis ins Kleinste vorbereitet. Auf der
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Geschäftstelle ein Mordsbetrieb. Ich freue mich so sehr auf Hitler. Ich verehre und liebe
ihn.63
Tenslotte nam Goebbels’ zijn verering religieuze proporties aan wanneer hij Hitler
redevoeringen diep en mystiek en evangelisch noemde. Goebbels dankte het lot voor de
komst van deze man. Hitler was door een bijzonder en ongrijpbaar mengsel van waanzinnig
redenaarstalent, indringende overtuigingskracht en psychologisch inzicht in de Duitse
problematiek door Goebbels, en gaandeweg door een groot gedeelte van de Duitse bevolking,
tot een god verheven. Deze tendentieuze neiging van adoratie en verheerlijking van het sterke
leiderschap is tevens terug te vinden bij zowel Spengler en George. Spengler zag een Caesarfiguur als enige uitweg uit de politieke crisis van Duitsland en George verhief zichzelf als
redder en geestelijk leider van zijn nieuwe vaderland. Het onmiskenbare krachtige verlangen
naar sterke persoonlijkheden en leiderschap speelden een significant grote rol in het denken
van Spengler, George en Goebbels. Dit verlangen kwam voort uit de traditie van het politieke
genie. Het Führerprincipe of de geniecultus was een overblijfsel uit de preromantische Sturm

und Drang periode was sindsdien in het Duitse geestelijke en intellectuele klimaat aanwezig
en bereikte in het begin van de twintigste eeuw zijn hoogtepunt. De geniecultus behelsde het
idee dat de creatieve mens, het genie, zijn scheppingen niet rationeel construeerde, maar door
innige kracht en drang vanuit de bodem van zijn ziel aan de oppervlakte kwamen en zich
manifesteerde in creatieve expressie. Deze opvatting was destijds terug te vinden bij
schrijvers zoals Goethe, Schelling, Hegel en Schopenhauer. De opkomst van het
materialistische gedachtegoed resulteerde in een versterking van de unheimische romantische
esthetische sentimenten die culmineerde in het denken van Nietzsche. De filosoof verlangde
naar een revolutionaire eigentijdse kunst ofwel een transcendente kunstvorm in dienste van de
samenleving die de mens nieuwe idealen zou verschaffen.64
Goebbels en Hitler hebben zich laten inspireren door de geniecultus rond oudkanselier Otto von Bismarck. Al vanaf zijn aftreden in 1890 ontstond rondom Bismarck een
ware mythevorming. Hij belichaamde voor vele Duitsers het politieke en militaire succes van
de Duitse eenheidstaat en was de sterkste leider die het land had gekend. Bismarck had
daadkrachtig stand gehouden tegen Reichsfeinde katholieken, socialisten en Polen, een
houding die veel respect afdwong. Bismarck was door zijn politieke successen een ware
Duitse held geworden. Bismarcks politiek en persoonlijkheid bleef Leitbild voor de Duitse
politiek, zowel voor de antagonisten van de Weimar-Republiek die hun heil zochten in de
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geschiedenis tot aan Hitler, die zichzelf de rol als talentvolle opvolger van Bismarck toe
bedeelde.65
Het vereren en verafgoden van het politieke genie was in die zin dus geen nieuw
fenomeen in Duitsland. Goebbels en Hitler konden voortbouwen op de bestaande traditie van
de verheerlijking en mythologisering van het politieke genie. Hitler creëerde zijn eigen

Führerkultus met hemzelf als middelpunt en Goebbels als trouwe vormgever. Deze vorm van
mythevorming was tevens terug te zien bij de heldenvering in de Georgekreis. Terwijl George
zich afkeerde van de maatschappij en een hermetisch en esoterische cultus om zijn figuur
schiep, zocht Goebbels zijn esthetische voldoening aan de andere kant van het spectrum,
namelijk in de politiek.
De drijfkracht van hun sterke verlangen naar een politiek genie lag in de angst voor de
degeneratie en politieke neergang en in de angst voor de liberale democratie. Spengler
waarschuwde niet zonder reden voor de ondergang van het decadente tijdperk. Het was van
levensbelang dat een sterke politieke leider Duitsland de apocalyptische Zivilisation-fase door
zou leiden. De Caesar-figuur zou Duitsland naar de volgende fase van de cyclus leiden.
Esthetische vernieuwing was daarom van levensbelang om de Duitse cultuur te redden van de
ondergang. Zowel Spengler, George en Goebbels voelden deze intensieve en profetische
drang om hun esthetische opdracht te vervullen om de decadente cultuurgeest te verdrijven én
de superioriteit van Duitsland te onderstrepen.66

Kunstpolitiek onder Hitler: de strijd tegen de decadentie
In 1929 begon Goebbels zijn loopbaan als parlementslid in de Rijksdag en werd Rijksleider
voor de propaganda van de NSDAP. Hitler was in zijn sas met der gescheite Dr. Goebbels.
Goebbels had inzicht in de psychologische toestand van het Duitse bevolking en begreep als
geen ander hoe hij de massa voor zijn standpunten moest winnen. Goebbels meende dat zijn
propaganda primitief moest zijn, omdat het volk primitief en simpel denkt.67 Op deze wijze
sprak Goebbels een taal die het volk verstond. De hoogintelligente Goebbels gaf volmondig
toe dat zijn redevoeringen wat primitief aandeden, maar dat was volgens hem noodzakelijk
om de bevolking te kunnen bereiken. Goebbels was uitermate goede demagoog die humor,
satire en sombere ernst op een unieke wijze combineerde. Dit neemt niet weg dat Goebbels’
analyses gebaseerd waren op angst en vals sentiment, zijn talent lag in het feit dat hij precies
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de juiste woorden wist te vinden. Dit deed hij door het Duitse volk met veel respect en
waardigheid te benaderen en alle pijnlijke gebeurtenissen in het verleden te benoemen en een
glansrijke toekomst voor Duitsland te beloven. De door Goebbels slim gehanteerde
mediastrategie is pre-postmodernistisch omdat hij precies wist wat hij deed en wilde bereiken.
Zijn kunst in de vorm van redevoeringen en films was in die zin ordinair, sensatiebelust en
marktgericht. Een verwijt dat veel postmoderne kunstenaars in de jaren zeventig te verduren
kregen.
De machtsovername door Hitler in januari 1933 beschouwde het regime als een
‘Duitse’ revolutie. Hitler had een uitgesproken mening over kunst en besteedde dan ook veel
tijd een aandacht aan de ontwikkeling van de esthetische kant van zijn beleid. Het dwingende
en elitaire karakter van Hitler werd reeds begin 1933 zichtbaar toen hij een
kunsttentoonstelling organiseerde met de titel Novembergeist-Kunst im Dienste der

Zersetzung’ die in verschillende Duitse steden werd getoond, waaronder München en
Dresden. Hitler refereerde met Novembergeist, ofwel de novembermentaliteit naar de laffe
overgave van Duitsland na de Eerste Wereldoorlog aan de geallieerden. Het Duitse leger had
zich onder valse voorwendselen overgegeven, terwijl nog niet alle hoop verloren was. De
dolkstoot werd uitgedeeld. Deze mythe van de dolkstootlegende diende na de oorlog voor
veel hoopvolle Duitsers als houvast. De tentoonstelling Novembergeist was de eerste
kunstmanifestatie van ‘ontaarde kunst’. In de toekomst zouden meer van deze negatieve
tentoonstellingen volgen onder leiding van Goebbels. De directeur van de Nationale galerie,
Ludwig Justi werd in juli 1933 weggestuurd en vervangen door Alois Schardt die zich wel
inzette voor moderne kunst, maar gedwongen door de autoriteiten de Max Beckmannzaal
sloot. Gaandeweg namen de aanvallen op de moderne kunst steeds meer toe. In september
1933 organiseerde Dresden een tentoonstelling met de titel Spiegelbilder des Verfalls in der

Kunst, die later de reistitel Antikomitern-Ausstellung kreeg. Representanten der verval waren
onder andere Max Beckmann en Paul Klee. Ook kunstenaar Otto Dix moest het ontgelden
omdat hij de keerzijde en ellende van de Eerste Wereldoorlog verbeeldde door onder andere
stervende mannen aan het front te tekenen. De partijleiders meenden dat het Duitse volk zelf
moest kunnen beoordelen wat echte kunst was en wat niet. Het was daarom zogenaamd van
belang om deze tentoonstellingen te organiseren, maar in de praktijk was er uiteraard geen
sprake van vrije keuzebepaling.68 Het nationaal-socialistische bewind drong hun
kunstopvattingen aan de Duitse bevolking op. De samenleving moest heropgevoed worden en
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daarom werden entartete kunstenaars uitgesloten, de nazi’s maakten de dienst uit in wat goed
en slecht was voor de massa. Het begrip entartet had zijn oorsprong bij het decadentiebegrip
van de fin-de-sciècle periode. De tekenen van verval diende zich in de ogen van critici in de
vorm van moderne kunstuitingen aan. Men geloofde dat het tijdperk der epigonen voorbij was
en men keek reikhalzend uit naar een nationaal-socialistische revolutie.

Entartete Kunst
Onder het begrip entartete Kunst werden destijds veel avant-gardistische kunststromingen
zoals het impressionisme, kubisme, fauvisme, dadaïsme, expressionisme, surrealisme, Der

Blaue Reiter en de nieuwe zakelijkheid geschaard met representanten als Kokoschksa,
Schiele, Kirchner en Chagall. Het voornaamste probleem dat de nationaal-socialisten met
bovenstaande kunst ondervonden was dat de moderne kunstenaars durfden te experimenteren
met kleur, vorm en inhoud wat resulteerde in abstracte voorstellingen. De nazi’s
aanschouwden liever figuratieve kunst en hielden van realistische heroïsche en gladde
afbeeldingen waarin het ‘gezonde’ lichaam en geest werd
geësthetiseerd. De nationaal-socialisten hadden de ideale
lichaamsbouw van de mens geïnspireerd was op de
Griekse oudheid. De klassieke schoonheid werd het
toonbeeld van zowel innerlijke als uiterlijke kracht in de

Körperkultur. De klassieke mens blonk zowel in intellect
en sport uit, dat laatste zou zeer filmisch uitgebeeld
worden door de bekendste filmmaakster van het Derde
Rijk Leni Riefenstahl in haar film Olympia uit 1936. De
esthetiek van het welgevormde lichaam moest uitgebeeld
worden zoals de nazi’s dat graag voor ogen zagen.

Figuur 5. karikatuur van Hitler’s kunstsvoorkeur

Paradoxaal genoeg was de fysieke werkelijkheid van Goebbels en Hitler totaal niet geijkt op
het klassieke ideaal. Voor de film Triump des Willens uit 1935 maakte Riefenstahl gebruik
van hypermoderne cameratechnieken voor die tijd zoals het gebruik van telelenzen en
luchtfotografie om ongekende en vervormde perspectieven te scheppen. Bovendien wist zij
muziek slim in te zetten om de boodschap van de film te versterken. Zij was in haar tijd
revolutionair op het gebied van beeld en geluid.
Benjamin realiseerde zich dat het moderne medium film politiek misbruikt kon
worden. Dankzij Riefenstahl en Goebbels werd de film in dienst gesteld voor de leidercultus,
de massa moest zich vereenzelvigen met de Fürher. Benjamin zag het dreigende onheil van de
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esthetisering van de politiek door het fascisme al in de jaren dertig als een groot gevaar dat
zou culmineren in oorlog.69
Geheel anders gaven Schiele en Kokoschka het lichaam vorm. Zij legden in hun
schilderijen de nadruk op de keerzijde van het menselijke bestaan en toonden verwrongen
lichamen doordrenkt met seksuele frustratie en verval. Zij hanteerden een tegengestelde vorm
van esthetiek door juist de tekenen der verval uit te beelden, de donkere kant van de mens
kreeg een angstaanjagend gezicht. De moderne kunstenaarsgroepen legden de rauwe
werkelijkheid bloot in hun schilderijen. Net zoals de dichter Gottfried Benn die in zijn
gedichten de rauwe realiteit omschreef in expressieve, voor sommigen schokkende
beeldspraak. In hun negative Kunst (Adorno) trachtten zij een zo puur en eerlijk mogelijk
beeld te scheppen van de realiteit, ook al was deze doordrenkt van crisis en ellende. Door de
ontkenning van harmonie in het leven bleef hij zijn utopie trouw. Adorno omschreef het als
volgt: So wenig wie Theorie vermag Kunst Utopie zu konkretisieren; nicht einmal negativ.

Das neue als Kryptogramm ist das Bild des Untergangs; nur durch dessen absolute
Negativität spricht Kunst das Unaussprechliche aus, die Utopie.70
Hitler’s esthetische ideaal lag in de welgevormdheid en romantiek van de vroege negentiende
eeuwse schilderkunst. Dit was een totaal andere vorm van artistieke expressie dan de sombere
kunst van bijvoorbeeld de Secession. Hitler waardeerde de werken van de laatromantische
Carl Spitzweg en Eduard Grützner.71 Hitler wilde een groots Deutsches Museum dat gevestigd
moest worden in de Oostenrijkse stad Linz. Het gebouw, ontworpen door Albert Speer moest
Hitler’s persoonlijke kunstverzameling gaan behuizen. het museum is nooit gerealiseerd, het
is Hitler’s droomwens gebleven.

Richtingsstrijd: Goebbels versus Rosenberg
Hoewel Hitler zich in het begin afzijdig hield van het debat over moderne kunst, zijn mening
over abstract kunst hield hij niet voor zich. De kunst van de kubisten, dadaïsten en futuristen
deed Hitler af als Kunstgestotter.72 De schilderijen van de dadaïsten en impressionisten
verkondigde niet het hoogstaande en prachtige maar beeldde verval en degeneratie zowel qua
vorm als inhoud.
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Goebbels werd benoemd als minister van cultuur en propaganda. In eerste instantie schreef hij
niet direct alle moderne kunst af, maar zag hij ook in het Duitse expressionisme een
verwezenlijking van een echte nieuwe Duitse tijd. Kunstenaars en denkers zoals Benn,
Heidegger, Hindemith, Nolde, Jünger, Moeller van den Bruck en ook Beckmann, die net als
Goebbels adepten waren van een Duitse revolutie geloofden dat de decadente cultuur omgezet
kon worden in Kultur. Goebbels zag in eerste instantie deze conservatieve revolutie, bereikt
door revolutionaire kunst als uitdrukking van de nieuwe tijd als oplossing van de
problematische decadente klimaat waarin de Westerse cultuur zich bevond.
Goebbels was in deze periode geen cynische Realpolitiker
en nihilist, maar hield in deze beginjaren als minister
oprecht van een aantal stromingen in de moderne kunst. Hij
waardeerde het expressionistische werk van schilders als
Ernst Barlach en Käthe Kollwitz. De architect Albert Speer
zou een aantal aquarellen Emil Nolde in het kantoor van
Goebbels opgehangen hebben en daar de rijksminister zeer
gelukkig mee gemaakt hebben. Vaststaat dat Goebbels een
portret van zichzelf gemaakt door de impressionistische
schilder Leo von König in zijn kantoor had hangen. Veel
topfiguren van de NSDAP fantaseerden

figuur 6. Portret van Goebbels door Leo König

over de creatie van één ultiem meesterras. Goebbels interesseerde zich weinig voor deze
megalomane ideeën, maar dat nam niet weg dat hij toen al wel een rabiate antisemiet was. De
minister koppelde deze gevoelens aanvankelijk nog niet aan zijn kunstkritiek.73
Goebbels’ ideële wortels lagen in de socialistische Strasser-factie van de NSDAP die
hoopten op een connectie van de sociale revolutie en de avant-garde. Goebbels behoorde tot
de linker pro-moderne vleugel van deze factie die zich verzetten tegen de völkische
kunstpolitiek van partij-ideoloog Arthur Rosenberg. Het debat over de esthetische waarde van
abstracte kunst kwam vanaf 1933 in een stroomversnelling toen Rosenberg en Goebbels
tegenover elkaar kwamen te staan. Rosenberg, die zichzelf destijds uitriep tot officiële
‘partijfilosoof’ proclameerde tegenstander te zijn van de acceptatie van abstracte kunst.
Een eerste aanleiding van een frontale confrontatie was de in maart 1934 geopende
tentoonstelling in Berlijn over Italiaanse futuristische kunst van luchtvaartuigen, de
Aeropittura. Deze kunststroming dankte zijn naamgeving aan de schilders Carlo Carrá en
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Giorgio de Chirico die hun kunst in de periode 1910 tot 1920 deze naam gaven. Hun werk
valt te omschrijven als een realistische weergave van verlaten ruimtes zoals een plein, kamer
of straat gekenmerkt door de aanwezigheid van een aantal geheimzinnige objecten zoals
bijvoorbeeld speelgoed, een hoed, lange schaduwen of perspectivische vertekeningen. De
combinatie van deze twee aspecten zorgen voor een mysterieuze en melancholieke sfeer. De
verstilling en de verlatenheid die schilderijen uitdrukken doen vermoeden dat er een
aanwezigheid bestaat van een metafysische werkelijkheid die zowel voelbaar als ongrijpbaar
is.74 Deze mystiek kenmerkend voor de Aeropittura protegeerde Goebbels, terwijl Rosenberg
met zijn völkische factie juist concrete en begrijpbare afbeeldingen voor de gewone man
voorstond. Goebbels probeerde via verschillende kanalen oppositie tegen Rosenberg te voeren
door bijvoorbeeld de NSD-studentenbond die tegen de völkische beweging streed te steunen.
Ook steunde de minister openlijk andere modernistische groeperingen zoals de
expressionistische stroming Der Norden en de kunstkrant Kunst der Nation in het najaar van
1935.75

Keerpunt
Toen Hitler eind 1935 zijn jaarlijkse partijrede over kunst en cultuur hield sprak hij zich zeer
kritisch uit tegen moderne kunst. Hoewel de richtingsstrijd hiermee nog niet definitief
beslecht was, het was voor het eerst dat Hitler zich in het openbaar zo fel uitliet over deze
kwestie. Hitler maakte bovendien de völkische factie belachelijk door hun program nordische

Phrasen te noemen. Hitler verwees met deze woorden vermoedelijk naar de mystieke en
occulte Thule-Gesellschaft76 alias de Orde van de Teutonen waar veel nationaal-socialisten
hun spirituele heil in zochten. Deze quasi-geheime gemeenschap onderzocht de wortels van
het arische ras. Rosenberg scheen in zijn jeugdjaren in aanraking te zijn geweest met deze
mystieke groepering. Hitler heeft zich echter nooit met het Thule-Gesellschaft ingelaten.
Rosenberg en Goebbels vonden in Hitler geen medestander voor hun sterk uiteenlopende
standpunt wat betreft op te stellen richtlijnen voor abstracte kunst. Naar aanleiding van
Hitler’s uitspraken kwam de richtingsstrijd wel in een geheel ander vaarwater terecht. Op 25
november 1935 schreef Goebbels in zijn dagboek dat de Führer zal zorgen dat de kusnten
weer in bloei zouden komen dankzij het beleid. Hitler keek altijd in de toekomst en Goebbels
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vetrouwde hem volledig.77 Goebbels was zodanig onder de indruk was van de woorden van
zijn leider dat hij zich neerlegde bij deze sindsdien officiële koers van de Partij. Alsof
Goebbels vanaf dat moment was gaan geloven in Hitler’s kunstpolitiek. Goebbels leek
sindsdien gleichgestaltet in zijn gedachtes over kunst. Het was niet Hitler die zich
conformeerde aan de ideeën van Rosenberg of Goebbels, maar het was de rijksminister die
zijn kunstvisie schikte naar de felle kritiek van de Führer. De hoop die Goebbels vroeger nog
koesterde voor een hoge status van expressionistische kunst was na Hitler’s rede vervlogen en
koos hij zelf voor een radicale omkering van zijn ideaalbeeld. Dit had als gevolg dat de avantgarde en abstracte kunst definitief niet meer als potentiële catharsis van het nieuwe Duitse rijk
zou kunnen uitgroeien. Goebbels was overstag. Het leek alsof Hitler een tussenweg gevonden
had in het ideologische kunstdebat tussen Rosenberg en Goebbels. Hitler stemde niet in met
de völkisch romantische kunstopvatting van Rosenberg en hij accepteerde vooraanstaande
positie van de avant-garde kunst zoals Goebbels die voorstond niet. Hitler had zijn eigen
koers ingezet. Deze abrupte overgang van Goebbels positie als liefhebber moderne kunst naar
een kritische en fel afwijzende houding ten opzichte van abstracte kunst is opmerkelijk.
Goebbels vestigde zijn al hoop op een catharsis van Duitsland op de leider van het land, zijn
adoratie voor Hitler groter dan voor de moderne kunst.

Op 20 juli 1937 werd de tentoonstelling

Entartete Kunst in het Haus der Deutschen
Kunst geopend

waar men zich kon laten

overtuigen van de Kulturdokumente des

Bolschwismus

und

der

jüdischen

Zersetzungarbeit. Hitler omschreef het als
volgt: Kubismus, Dadaismus, Futurismus,

Impressionismus usw. haben mit unserem
deutschen Volke nichts zu tun.78 De moderne

Figuur 7. Opening van de tentoonstelling Entartete Kunst

kunst was in de ogen van Hitler het bewijs dat de Duitse Kultur in verval was geraakt. De
expressionistische schilder Emil Nolde die het nationaal-socialisme in eerste instantie
omarmde, moest met leden ogen aanvaarden dat zijn kunst het stempel entartet opgedrukt
kreeg.
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Het begrip entartet werd geïntroduceerd door de joodse kunstcriticus Max Nordau met zijn in
1992 uitgegeven boek Die entartete Kunst. Nordau ageerde in dit pamfletachtige werk tegen
alle vormen van moderne kunst en fenomenen van de moderne tijd zoals Jugendstil, Nietzsche
en Van Gogh.
Kunst was in deze context niet slechts een kunstwerk op zichzelf, maar ook een vorm
van sociale macht. Kunst kreeg ten tijde van het nationaal-socialisme een bijkomende sociale
functie

namelijk

kunst

als

medium

der

sociale

controle

door

een

gestuurde

werkelijkheidsduiding. Kunst kon op deze wijze zodanig gemanipuleerd en geselecteerd
worden dat autoriteiten het slim konden inzetten om hun boodschap aan het volk tentoon te
spreiden. Goebbels was zich al in een vroeg stadium bewust van wat de kracht van kunst kon
inhouden. De nationaal-socialisten meenden dat zij leefden in een tijdperk gekenmerkt door
culturele industrie dat onderhevig was aan een proces van commercialisering en
democratisering van de kunsten. Kunst was daarom niet langer voorbehouden aan de
burgerlijke hoogcultuur, maar was een massacultuur geworden.79 De nationaal-socialisten
hebben naar deze inzichten kunstpolitiek bedreven. Een bijkomend verschijnsel was dat
mythevorming een prominente plaats kreeg toebedeeld in de verscheidende nationaalsocialistische kunstuitingen.

Propaganda als esthetische expressie : geistige Mobilmachung
De wanhoop van de cultuurcrisis sublimeerde in een esthetische revolutie door de nationaalsocialisten. De politiek was geësthetiseerd en verheven tot kunst. Goebbels kon zijn
esthetische expressie kwijt in zijn redevoeringen. Wanneer je een tekst nader bekijkt valt op
hoe doordacht elk woord geplaatst is. Ondanks dat Goebbels geen schrijver werd, was
Goebbels géén mislukte kunstenaar. Goebbels heeft in een brief naar de voorname Duitse
dirigent Wilhelm Furtwängler dat politiek bedrijven een kunst op zichzelf was.80 Deze stelling
is exemplarisch voor Goebbels zijn levensvervulling. Hij zag zichzelf als een kunstenaar, hij
geloofde in zijn eigen artistieke kunnen. De esthetische scheppingskracht van zijn propaganda
in de vorm van redevoeringen en films waren subliem en bovendien zeer vernieuwend van
aard. In zijn redevoeringen ontpopte Goebbels zich als een getalenteerde rederijker. Ter
illustratie kan de redevoering van 10 mei 1933 genomen worden. De rede was een zwart
expressionistisch sprookje aangezien deze plaats vond op het operaplein waar zich diezelfde
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nacht de boekverbranding zou gaan voltrekken. Goebbels stelde het publiek retorische vragen
zodat de luisteraar geprikkeld werd om over de boodschap van de rijksminister na te denken.
De massa werd medeverantwoordelijk gesteld voor de fantastische revolutie toen Hitler op 30
januari van dat jaar Hindenburg tot Rijkskanselier werd benoemd. De in Goebbels’ ogen
belangrijke sociale groepen uit de samenleving werden geëerd door hun goede optreden
tijdens de revolutie. Arbeiders, burgers, studenten, soldaten, de intellectueel en de proletariër,
iedereen was opgestaan. Goebbels trachtte op deze manier zoveel mogelijk individuen te
winnen voor het nationaal-socialistische gedachtegoed. In de rede wees Goebbels op groot
aantal boeken (Schmutz) van joodse schrijvers dat de echte Duitse Volksgeest verdringt.
Goebbels riep het publiek op om de revolutie te blijven steunen. Zijn argumentatie is veelal
waterdicht, klinkt overtuigend en is uitermate theatraal tot aan het pathetische toe. Om zijn
sleutelwoorden nog meer kracht bij te zetten druk hij belangrijke woorden cursief af. Op
papier wist hij de gewone Duitser te raken door hem zijn zelfrespect als Duitser terug te geven
door te beloven dat de nieuwe Duitse mens zijn authentiek karakter terugkrijgt. De esthetiek
van zijn redes ligt in zijn weloverdachte evocatieve woordkeuze en sprekende metaforen. Das

alte liegt in den Flammen, das neue wird aus der Flamme unseres eigenen Herzens wieder
emporsteigen!81 Goebbels’ redevoeringen waren expressionistische literatuur bij uitstek!
Naast Goebbels’ literaire esthetiek wist hij uitermate goed hoe hij de massa kon
bereiken. Hij was een uitstekende spreker. Goebbels was geen mislukte kunstenaar want hij
had zijn esthetische expressie gevonden in het schrijven en uitspreken van redes. Bovendien
was Goebbels de spil van het nationaal-socialistische artistieke perspectief naast Hitler. Zijn
geraffineerde verwoording en verfilming van zijn visie op de cultuurcrisis is een kunst op
zichzelf. Goebbels’ voelbare wanhoop sublimeerde in zijn expressionistische redevoeringen,
zijn esthetische uitdrukking was vervuld. Dat was zijn regeneratieve ‘nieuwe kunst’ als
tegengif voor de cultuurcrisis. Tenslotte was zijn talentvolle schrijverschap terug te zien in de
esthetiek van zijn dagboeken. Deze beschouwde hij als zijn kunstwerk. Goebbels beschreef
zijn leven met nauwkeurig geplaatste woorden. Het was zijn persoonlijke esthetische
document en daarmee beschouwde hij zichzelf geheel niet als mislukt kunstenaar. Opvallend
was dat hij in de laatste delen van zijn dagboeken berichten van de Wehrmacht overnam om
de politieke situatie te beschrijven. Dit was wel een extreme en existentiële kant van de
weergave van de actualiteit. Terwijl Goebbels in zijn eerste dagboeken nog in zijn eigen
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woorden de politieke situatie beschreef, plaatste hij later ook de plastische optekening van de
Wehrmacht.

De moderniteit van Goebbels
Goebbels was een meester in het bespelen van de massa door middel van een zeer virtuoze
omgang met en organisatie van moderne massamedia. In hoeverre was Goebbels een modern
politicus? Goebbels zette moderne massamedia zoals film en fotografie in om zijn boodschap
bij het Duitse volk te brengen. Maar tegelijkertijd was de inhoud van zijn cultuurkritiek
conservatief. Goebbels verzette zich door de invloed van Hitler hevig in woord en daad tegen
het ontstaan en de ontwikkeling van avant-garde kunststromingen. De destijds zeer
vernieuwende artistieke impuls die zich door Europa verspreidde zag Goebbels onder invloed
van Hiter als teken van verval en degeneratie van de Westerse cultuur. Geïnspireerd door
lezing van Spengler’s ondergangsprofetieën nam Goebbels de ontwikkeling van de avantgardekunst waar als symptoom van het sluimerende proces van cultureel verval. De Westerse
en Duitse cultuur was ziek geworden en moest daarom gezuiverd door middel van een
esthetische revolutie. Goebbels geloofde dat zijn levensdoel in deze taak verborgen lag en
zette zich op een bijna evangelische wijze in om dit doel te verwezenlijken. De esthetische
revolutie ontketend door Goebbels zou Duitsland op het verdiende hoge niveau brengen van
een Kultur-Nation van ongekende proporties. Goebbels had dus enerzijds het verlangen naar
een nieuw artistiek én politiek tijdperk voor Duitsland en anderzijds wilde hij alle nieuwe
kunstuitingen vernietigen. Opmerkelijk was Goebbels’ zijn veranderde houding ten opzichte
van abstracte kunst. Hij bleek waanzinnig loyaal tegenover het regime omdat hij zijn visie
uiteindelijk volledig bijstelde naar die van Rosenberg. Hij erkende en droeg de consequenties
van zijn ‘verlies’ van het kunstdebat, hieruit bleek zijn loyaliteit tegenover Hitler.
Goebbels had naast zijn vroegere kunstvisie nog een vooruitstrevende moderne kant.
Dankzij moderne technieken zoals de film kon Goebbels via de bioscoop de massa bereiken
en winnen voor de Nationaal-socialistische zaak. Goebbels gebruikte paradoxaal genoeg
moderne middelen voor zijn antimoderne romantische conservatieve utopie. Hij was zich
bewust van het feit dat goede propaganda er niet uit moest zien als propaganda, maar als
vermaak. Op deze manier kon de ‘verborgen’ boodschap opgenomen worden door de massa.
De moderniteit van het Derde Rijk lag onder andere besloten in de ambivalente houding
tegenover de technologische ontwikkelingen. Hoewel sommige moderne kapitalistische
technieken nog angstvallig werden geweerd, maakte het nationaal-socialistische regime als
eerste in de twintigste eeuw gebruik van moderne technologieën. Hitler maakte bijvoorbeeld
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extensief gebruik van het vliegtuig en snelle auto’s vervoerden hem over de Autobahnen. Uit

Hitlers tafelgesprekken82 blijkt dat Hitler gefascineerd was door militaire technologie.
Volgens Hitler zou een herbewapend Duitsland niet leiden tot een zielloos Duitsland.
Goebbels meende dat de Duitse ziel en moderne technologie uitermate goed verenigbaar
waren. Volgens hem kon het nationaal-socialisme het bewerkstelligen om de zielloze
technologie leven in te blazen.
Goebbels pleitte al vanaf november 1933 in zijn openbare redevoeringen voor een

stahlernde Romantik dat het leven in Duitsland weer de moeite waard zou maken. De
rijksminister geloofde dat de cultuurcrisis overwonnen kon worden door het Nationaalsocialisme door de combinatie van techniek en hun eigen romantische invloeden. Duitsers
waren de romantici van een nieuwe Duitse gesteldheid. Het grote rijk met de beste industriële
creaties moest zorgdragen dat de beste kwaliteiten van het volk gewaarborgd zouden blijven.
Dat was het rijk van hun romantiek.83 De culturele paradox lag in de hoopvolle omarming
van de moderne technologie door Duitse denkers en politici, waaronder Spengler en Goebbels
die tegelijkertijd de Verlichte rede afwezen.
Een ander aspect van Goebbels’ antimoderniteit en conservatieve kant lagen in zijn
felle afwijzing van de abstracte kunst en zijn rabiate antisemitisme. De kunstpolitiek gevoerd
vanaf 1937 was conservatief en dwingend. Het artistieke ideaalbeeld vonden de nationaalsocialisten in romantische en thematische schilderkunst en de klassieke beeldhouwkunst.
Irrationele tendensen namen een prominente rol in vervulling zowel in de persoonlijke
jodenhaat van Goebbels als zijn propagandafilms. Goebbels’ vroegere opvattingen zijn
wellicht te plaatsten in Nipperdey’s begrip ‘zweite Modernität’. De historicus doelde met dit
concept op de generatie na Nietzsche die zich afzette tegen de heersende decadentie en zich
zeer bewust was van een cultuurcrisis. Goebbels voelde de noodzaak om de crisis van zijn tijd
te bestrijden. De moderniteit van Goebbels bleek uit het feit dat hij de oplossing voor de crisis
in een esthetische regeneratie van de kunsten zag en zijn intelligente en pre-postmoderne
gebruik van moderne technieken.
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3.2. De esthetische opgave van Goebbels
Uitkomst: Hitler, de ultieme kunstenaar
In Hitler had Goebbels de belichaming en verwezenlijking van het nieuwe Duitse rijk
gevonden. Hitler was de uitkomst van Goebbels’ esthetische opgave, hij was de vormgever
van zijn nieuwe wereld. Het oude Duitsland moest een catharsis ondergaan waardoor het land
en de bevolking in een nieuw tijdperk uit kon groeien. Het land zou zijn oude status van

Kulturnation terugwinnen en met een de geselecteerde en uitverkoren bevolking de wereld
kunnen veroveren. Hitler was de vleesgeworden personificatie van de Führermythe waarnaar
Goebbels intens naar verlangde. Goebbels zag in Hitler de mogelijkheid dat de esthetische
Duitse catharsis realiteit kon gaan worden, waar Geist en Macht samen zouden smelten.
Goebbels vergoddelijkte Hitler en zag in hem de laatste mogelijkheid om Duitsland door de
fase van Zivilisation te leiden. Goebbels sprak: Die Masse ist tot (…) Aber der starke Mann

lebt.84 Dit citaat geeft aan dat Goebbels al zijn hoop in de handen van de Führer legde. Het
heroïsche Führerideaal was tevens waar te nemen bij Stefan George en zijn kreis. Het verschil
lag in het feit dat Goebbels dit ideaal projecteerde op zijn ‘meerdere’ Adolf Hitler, en George
zichzelf deze rol van sterke goddelijke leider toebedeelde. In beide gevallen nam de verering
mythische en religieuze proporties aan. Goebbels had zijn nieuwe god gevonden in de man
Hitler en had zijn creatieve expressie gevonden in zijn functie als propagandaminister. Hitler
was de grote kunstenaar, een politiek kunstenaar. Goebbels had politiekvoeren geësthetiseerd.
Deze tendens was bij Hitler al aanwezig, maar Goebbels had de esthetisering vervolmaakt.
De politiek werd verheven tot kunst. De schoonheid van de indringende toespraken van Hitler
die perfect samenvloeide met de gegeven fysieke ondersteuning, schepte de illusie dat het
keerpunt was bereikt en een nieuw Duitsland in zicht was. De aanzienlijk grote rol die de
esthetisering van de politiek innam ten tijde van het Derde Rijk was uniek in de geschiedenis
geweest. De opgave van de nieuwe kunst was om door middel van zichtbare symbolen,
kleuren, tekens en klanken een algemeen ‘zijn’ te ontwikkelen, om een soort levensmythos te
creëren. Deze grondslag geformuleerd door Rosenberg werd het allesomvattende symbool het
arische ras. Goebbels’ en Hitler’s utopische verlangen naar sterk mythisch en esthetisch
leiderschap was uitgekomen. Hitler was de beloofde profeet dat Duitsland naar een nieuw
machtig era zou leidden.
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Heeft Goebbels uiteindelijk zijn esthetische opgave gevonden en kunnen vervullen? Goebbels
was een briljante en zeer intelligente man met zeer veel gevoel voor de esthetiek dat is terug
te zien in zijn politieke stijl. Tevens was hij zich zeer bewust van de kracht van kunst.
Goebbels heeft zijn esthetische opgave kunnen vervullen door zijn politieke overtuiging
esthetisch vorm te geven in zijn propaganda. Goebbels’ propaganda was zijn esthetische
vervulling geïnspireerd en in opdracht van de ultieme kunstenaar Hitler.
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Conclusie
In hoeverre was de cultuurkritiek van Spengler, George en Goebbels modern, antimodern of
postmodern? Waren zij revolutionaire kunstenaars die een nieuwe vorm van kunst schiepen?
Of was hun kunst alleen uit frustratie geboren?
Spengler heeft als een uil van Minerva zijn esthetische opdracht vervuld in de vorm
van een nieuwe geschiedwetenschap. Zijn revolutionaire morfologische en metafysische
geschiedfilosofie initieerde een eindpunt van de kunst. De cultuur was decadent geworden en
daarom was esthetische vernieuwing noodzakelijk. Het verlangen om een esthetische
vernieuwing te creëren was daarom des te groter. Bij Spengler culmineerden deze twee
aspecten in een kunstwerk op zichzelf, Der Untergang des Abendlandes. Spengler was de
kunstenaar-profeet die dit kunstwerk geschapen en hij was daarom geen mislukte kunstenaar
omdat de geschiedwetenschap verheven was tot kunst. Hij was een voorloper op dat gebied
omdat hij de grens tussen geschiedschrijving en literatuur deed vervagen. Hij beschreef de
ontwikkeling van de wereldculturen met zeer expressionistisch taalgebruik op een unieke
geschiedmethodologische manier. De combinatie tussen zijn nieuwe geschiedwetenschap en
literatuur was uiterst modern. Met name door de parallel verweven politieke en visionaire
opvattingen. Spengler’s esthetische opgave was in dit opzicht geresulteerd in een vorm van

pre-postmodernisme. De kunst was tot een eindpunt gekomen en regeneratie was essentieel
voor de levenskracht van de Duitse cultuur. Spengler gaf zijn nieuwe kunst op een unieke
wijze vorm van een mengelmoes van traditionele aspecten zoals romantische en conservatieve
waarden in zijn geschiedfilosofie en postmoderne kenmerken zoals de unieke integratie van
morfologie, metafysica, politiek, cultuurkritiek, Dichtung en esthetica. Dit is een sprekend
voorbeeld van het pre-postmodernisme van Spengler, namelijk de uitzonderlijke
samensmelting van deze kenmerken in Der Untergang des Abendlandes.
Zijn moderne toekomstvisie voor Duitsland maakte Spengler een uitermate kritisch en modern
denker, maar tegelijkertijd zocht hij houvast bij romantische ideale en zoals de Führercultus.
Zijn antimoderne kant lag in zijn deze romantisch conservatieve fantasieën die aanwezig was
bij meerder exponenten van de Konservative Revolution. Maar juist deze veronderstelde
antimoderne inslag van Spengler toont Spenglers pre-postmodernisme. Het belangrijkste
aspect van Spengler’s pre-postmodernistische karakter was zijn besef dat de wetenschap zijn
bevoorrechte positie als ‘hoeder van de waarheid’ verloren had. De traditionele taak van de
historicus geformuleerd door Ranke om te reconstrueren Wie es eigentlich gewesen speelde
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voor Spengler geen significante rol in zijn werk. Spengler dan ook niet alleen historicus of
filosoof, maar ook dichter, profeet en kunstenaar ineen. Een postmodernistische
multidisciplinaire

versnippering

bij

uitstek.

Het

anti-rationalistische

en

antivooruitgangsdenken van Spengler was niet alleen een romantisch ideaal, maar ook bijna
een postmodernistische gedachte. Bovendien schreef Spengler een wereldgeschiedenis in de
vorm van een groot verhaal, een narratieve metageschiedenis. Lantink noemde Spengler zelfs
de vergeten vader van de posthistorie, en dat is exact was de filosoof was. Spengler was zijn
tijd ver vooruit. Spengler heeft zijn pre-postmoderne posthistorie als een uil van Minerva aan
de wereld aangeboden, het is nu aan de nieuwe generatie intellectuelen om zijn ideeën in een
metageschiedenis voort te zetten.

Stefan George’s moderniteit en antimoderniteit zijn net zoals bij Spengler onder te brengen in
het begrip pre-postmoderniteit. George was in het begin van zijn carriere een kritische en
modern dichter. Hij ageerde tegen het rationele en plastische naturalisme en liet zich
inspireren door de Franse symbolisten. George voelde sterk het belang om geistige Kunst te
scheppen om de decadente cultuur te verdrijven. Door het decadente karakter van de kunst
was het eindpunt bereikt. Esthetische vernieuwing was noodzakelijk omdat hij een eindtijd
van kunst signaleerde. Dit eindtijd-denken en daarmee de wil tot esthetische vernieuwing was

pre-postmodernistisch.
In de loop der tijd beschouwde hij zichzelf steeds meer als brenger van de nieuwe
kunst, en daarmee de nieuwe wereld. George was niet een willekeurige kunstenaar, hij was de
profeet van de nieuwe esthetiek. Deze instelling had een grote aantrekkingskracht voor andere
jonge vernieuwers en de George-kreis was een feit. Opmerkelijk is dat George’s
cultuurkritiek tot uiting kwam in het esoterische en strikt hermetische karakter van zijn kunst.
Dit kenmerk maakte de Kreis niet zozeer uniek, maar uiterst modern. Hier ligt de paradox van
de moderniteit van de Kreis. Het esoterische karakter was een directe reactie op de steeds
moderner wordende wereld. In dat opzicht was de Kreis dus antimodern. George wilde niet
meegaan met deze modernisering die zich uitte in commercie en massaproductie. De George-

kreis trok zich terug uit deze decadente maatschappij. Om met Adorno’s woorden te spreken
kenmerkte de George-kreis zich door hun negative Kunst door hun afkeer van de
marktwerking en commercialisering van de maatschappij. Deze instelling was in wezen pre-

postmodern door hun aversie van de onontkoombare invloed van verwetenschappelijking en
technologiesering van de wereld.
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In deze houding lag tevens hun esthetische expressie van de Kreis verborgen. Hun dichtkunst
was niet toegankelijk voor de massa en zeer daardoor zeer exclusief en elitair. Moderne
componisten hadden wel interesse in de esoterische dichtkunst, maar hun verzoeken werden
niet altijd gehonoreerd. De exclusiviteit stond hoog in het vaandel en George was dan ook
huiverig voor het leveren van teksten voor op muziek. George was in dat opzicht een moderne
en revolutionaire kunstenaar die zijn esthetische opgave vervuld had door zijn kunst exclusief
en esoterisch te houden.

Josef Goebbels zag in de vroege jaren dertig het expressionisme een voorteken van de Duitse
revolutie. Hij vestigde zijn hoop op esthetische regeneratie in het artistiek kunnen van deze
nieuwe kunstenaars. Hij was zeer bewust van de kracht van kunst en ondanks dat hij zijn
liefde voor abstracte kunst onder invloed van Rosenberg en Hitler moest verkwanselen bleef
hij de Fürher trouw. Hitler belichaamde voor Goebbels de ultieme kunstenaar die hijzelf ook
graag wilde zijn. De rijksminister vond in zijn werk zijn esthetische expressie en vervulde
deze met passie. Zijn redevoeringen blinken uit van artistiek talent en zijn dagboeken verhief
hij tot een kunstwerk. Dat was zijn nieuwe kunst en poging tot regeneratie van de Duitse
cultuur. Goebbels was geen mislukte kunstenaar want zijn redevoeringen waren
expressionistische literatuur bij uitstek. Ook hij zag in dat de kunst een regeneratie behoefde.
Goebbels net zoals Spengler en George een exponent in het eindtijd-denken van zijn tijd. Het
bewustzijn van de decadent geworden cultuur was ook bij Goebbels aanwezig. Dit eindtijddenken was pre-postmodern. Goebbels vond de oplossing van deze cultuurkritische
gedachtegang in twee aspecten. Het antimoderne aspect was Goebbels’ verlangen naar een
sterke politieke leider voor Duitsland zoals in de Wilhelminische periode aanwezig was. Het
tweede en moderne aspect was zijn gebruik van moderne opnameapparatuur en-technieken.
Goebbels’s moderniteit lag in zijn bereidheid deze technische hypermoderne apparatuur in te
zetten voor zijn boodschap.
Goebbels lijkt op een postmodernistische kunstenaar doordat hij een beroep deed op
bestaande traditie, invented of niet. In Goebbels ‘ geval was dat de mythe van de sterke
politieke leider, geïnspireerd op de Bismarckcultus. Goebbels’ taak was om Hitler geliefd te
maken bij de Duitse bevolking. De getalenteerde redenaar vertaalde hij zijn boodschap tot een
voor de massa begrijpelijk niveau. Dit was een zeer slimme methode van propagandabeleid
dat hij tevens toepaste op het gebied van de nieuwe media zoals radio en film. Door de massa
‘amusement’

te bieden zorgde Goebbels ervoor dat zijn boodschap overkwam. De

rijksminister was uitermate ‘ marktgericht’ bezig. Opmerkelijk is het de leggen verband met
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de postmoderne kunstenaars uit de jaren zeventig. De esthetieke kritiek die zij te verduren
kregen was dat zij ordinaire, sensatiebeluste en marktgerichte kunst maakten. Het waren juist
deze eigenschappen van de postmoderne kunst die Goebbels voor het bestaan ervan toepaste
in zijn propaganda. Goebbels besefte dat zijn propagandakunst ordinair (primitief
taalgebruik), sensatiebelust (opzwepen van de massa) en marktgericht (amusement bieden)
was.

Wat verbindt tenslotte Spengler, George en Goebbels nog verder met elkaar? Ze hebben
alledrie hun wortels liggen in de beweging van de Konservative Revolution ten tijde van de
Republiek van Weimar en in de moderniteit van het late keizerrijk. Ze zagen niets in de
democratische republiek en hoopten op een betere toekomst voor Duitsland. Wat bij alledrie
de hoofdpersonen overeenkomst was hun verlangen naar een antimoderne romantische

Führercultus en moderne esthetische vernieuwing. Het ontbrak Spengler’s, George’s en
Goebbels’ generatie aan briljante genieën. Juist in hun tijd was het zo van belang dat er een
geniale politieke persoonlijkheid opstond, die de politieke crisis zou kunnen oplossen.
Duitsland moest gered worden en in slimme politiekvoering zagen zij beiden een uitkomst.
Het verlangen naar een sterke heroïsche persoonlijkheid was een typisch conservatief
romantische geestesgesteldheid die bij veel autonome intellectuelen en exponenten van de

Konservative Revolution

aanwezig was. Spengler loste het Führerprobleem op door de

analyse van zijn tijd op te schrijven in Der Untergang des Abendlandes. In het boek gaf hij
aanwijzingen voor een positieve toekomst voor Duitsland. George proclameerde zichzelf als
ultieme esthetische vernieuwer en profeet-leider. En tenslotte vond Goebbels samen met een
groot gedeelte van de Duitse bevolking in Hitler de ultieme politicus-kunstenaar.
Spengler, de denker, George de kunstenaar en Goebbels de uitvoerder waren de pre-

postmodernen van hun generatie intellectuelen. Hun inzicht in de problemen van de Duitse
cultuur uitte zich in een nieuwe vorm van expressionistische kunst. Ze vervulden alledrie de
rol van kunstenaar in verschillende disciplines en bleken daarin uitermate succesvol. Ze
waren geen mislukte kunstenaars maar hun cultuurkritiek was gesublimeerd in hun pre-

postmoderne esthetische opgave.
Mijn begrip pre-postmodernisme lijkt op het begrip antimoderne-modernität van
Benjamin, maar ik maak de verbinding met het postmodernisme. Juist het aanwezige gevoel
bij Spengler, George en Goebbels dat de kunst en cultuur tot een eindepunt was gekomen
leefde ook in de jaren zeventig ten tijde van het postmodernisme. De drang tot esthetische
vernieuwing kwam destijds tot uiting in de zoektocht naar de vraag wat kunst in wezen was.
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Kunstenaars provoceerden en experimenteerden met hun kunst om tot een oplossing voor dat
vraagstuk te komen. Ook op het gebied van de geschiedwetenschap, de dichtkunst en de
filmkunst werd er geëxperimenteerd.
Tot slot moet Spengler’s, George’s en Goebbels’ positie in de cultuurgeschiedenis
bepaald worden. Zijn zij exponenten van de ideologische Sonderwegthese van Stern? Of
kunnen zij onder de zweite Modernität van Nipperdey geschaard worden? Of zijn zij op
zichzelf staande afzonderlijke pre-postmodernisten? Spengler, George en Goebbels zijn in
deze scriptie niet gedetermineerd neergezet door het moeilijke modernisatieproces van de
negentiende eeuw. Hoewel Duitsland een bijzonder weg in de geschiedenis heeft belopen, ben
ik niet van mening dat de ontevredenheid tegenover de moderniteit diep in de Duitse ziel
gelegen lag. De Duitse Sonderwegthese was niet mijn uitgangsount voor deze scriptie, ik
wilde Spengler, George en Goebbels niet van te voren determineren, maar als Duitse
autonome intellectuelen benaderen.
Spengler, George en Goebbels passen uitstekend in Nipperdey’s zweite Modernität,
maar ik wil verder gaan dan enkel deze plaatsbepaling van de drie intellectuelen. In
Nipperdey’ s these belichamen Spengler, George en Goebbels de tweede generatie
modernisten na Nietzsche. Om de revolutionaire kant van hun nieuwe kunst te benadrukken
schaar ik hen liever onder een entiteit van pre-postmodernisten. Om hun bezondere en unieke
karkakter van hun esthetiek en daarmee hun voorloperspositie te benadrukken heb ik het
begrip pre-postmodern ontwikkeld. Pre is meer van toepassing dan post, maar om de
tegenstrijdigheden in de moderniteit van Spengler, George en Goebbels aan te geven
verdienen zij beiden een plaats in het begrip pre-postmoderniteit. Spengler, George en
Goebbels waren als denker, kunstenaar en uitvoerder uniek in hun tijd door hun pre-

postmoderne en vernieuwende esthetiek.
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Nawoord
De geschiedenis van de cultuur en met name mentaliteits- en ideeëngeschiedenis heeft mij al
in de beginjaren van mijn studie gefascineerd. Ik heb met veel plezier vakken gevolgd bij
Maarten van Rossem, Ed Jonker, Joes Segal en Leen Dorsman. Het laatste vak dat ik moest
afronden voordat ik aan mijn scriptie begon was de cursus Moderne Klassieken. In zeven
weken bediscussieerden we als werkgroep elke week een invloedrijk denker. De theorieën en
filosofieën van de denkers werd goed uitgediept. Ondanks de historistische insteek van de
cursus door zeven ‘grote mannen’ in de reeks op te nemen, was het voor mij een interessante
filosofische ontdekkingsreis. De cursus heeft me op een ander niveau van denken gebracht en
dat heeft alleszins bijgedragen aan de verdieping van mijn scriptie. Mijn grote dank gaat uit
naar mijn scriptiebegeleider Dr. Frans Willem Lantink. De gesprekken met hem waren zeer
inspirerend en hij heeft mij geweldig geholpen met de afbakening van mijn onderwerp en de
moeilijke stof.

69

