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DE ROMANTIEK
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- De tge Eeuw in het Teken oan de Romantiek

AIle cultuurhistorische termen schijnen onderworpen aan.een iue-
tenschappelijk noodlot: ze komen in gebruik ter kenschetsing van
een bepaalde stijl; vervolgens van een schijnbàar welomschreven
historische fase; maar naarmate de studie van het betrokken ver-
schijnsel voortgaat, het Vyezen eryan meer verdiept wordt, en meer
feiten in het gezichtsveld worden betrokken, verwijdt zich het oor:
spronkelijke begrip. De grenzen vervagen, vroeger en later in de ge-
schiedenis vindt men treffende parallellen, nieuwe aspecten dringen
zich op. Zo is het gegaan'met het begrip Renaissance, met Gothiek
en Barok, zo gaat het ook met de term Romantiek. Men zou c1e

steiling kunnen verdedigen, dat de Romantiek niet alleen een alge-
meen voorkomende geestesgesteidheid is, maar ook als historische
periode veel meer omvat dan de periode van ongeveer rBoo-lB3o,
die bij traditie als zodanig wordt aangeduid. Dit rvas in het kort
de methodische conclusie van ons vorige artikel. Hier zal de Roman-
tiek nu worden beschouwd als de culturele grondslag van de gehele
rge en het begin der zoe eeuw. Het zal dan echter nodig zijn om
zowel de traditionele Romantiek, als realisme en naturalisme, be-
nevens het expressionisme in al zijn vormen, onder één perspectief
te overzien. De mogelijkheid daartoe wordt geboden door onze op-
vatting vau het begrip Romantiek, die zonder in vaagheden te ver-
vallen, het algemene karakter er van tracht te treffen.
Onder Romantiek hebben wij verstaan een geestesgesteldheid,
waarbij de nadruk valt op de vitale waarden. De Romanticus denkt
vitalistisch, organisch: De samenhang der werkelijkheid is hij ge-

neigd op te vatten als een organisme met een eigen bestaan, een

eigen rythme van worden, groeien en vergaan. Ja, de gehele wereid
ervaart hij als een ononderscheiden eenheid, als een allesomvat-
tende werkeiijkireid. Zelf met zijn bestaan tegenover die werkelijk-
heid geplaatst, voelt hij zich niet meer dan een cel van het grote



wezeo, afhankelijk van het rhythme in natuur en maatschapplj,
opgenomen in de wet van hct I:estaan met zijn vitale daemonieën,

en onderworpen aan de fataliteit van de dood. Voor de Romanticus
is er geen redding in de aigen:eenheid van de idee : hij ieeft nict uit
de idee maar uit het hart, nie\ in de rede maar in de ervaring. En
in zijn vitalistisch realisme is hij reddeloos overgeleverd aan de

angsten van het ogenblik; zij omhullen de wereld met een sfeer van
geheimzir:nigheid en ontzetting, van barheid en woestenij. Daaruit
bestaat slechts een ontkon.ren in dromen van exotische verte en

kleurrijk verleden. Voortdurend leeft de Romanticus aan de nacht-
kant van het bestaan, gestuwcl door ànderbewuste krachten en ge-

lcicl door sensaties.

Deze gesteldheid maakt dat de'Romanticus de totaliteit benadert
rran het detail uit, in tegenstelling tot de echte I(lassicus, die het
algemene principe toepast op het speciale geval. Dit brengt mede,

dat men het l(lassicisme kan kenmerken door de termen grootsheid
en verhevenheid (grandezzae maesta), het Romantisme door einde-
loosheid en subjectivisme. I'{atuurlijk kent ook de Romantiek de

verhefEng van het alledaagse tot,de hoogte van een in wezen'
poötische vrsie. Zo zeer-zelfs, dat men kan menen, dat in deze

poëtische visie het wezen der Romantiek gelegen is, maar bij nadere

overlveging kan he t de opmerkzame toeschouwer nie t ontgaan, dat
hier altijd sprake is van een in zekere zin subjectief opklimmen, ter-
wijl het Klassicisme veeleer gekarakteriseerd wordt door een syste-

matisch omvatten. Daarom bleek de geijkte tegenstelling tussen

Romantiek en realisme ook niet houdbaar' De Romantische litera-
tuur drukt zich - zoals wij zagen - bij voorkeur uit in een realistische

stijl, die met Klassicisme echter nauwelijks te verenigen valt. En op

wetenschappelijk gebied is het niet anders; Nuchterheid kenmerkt
ieciere wetenschap - ook de Romantische - Inaar de Klassicistische

lvetenschap boulvt systemen, waarin de bizondere verschijnselen
hun plaats vinden in een samenvattende visie, de Romantische
echter neigt er toe zich te verdiepen in het concrete) dat in zijn on-

uitputtelijkheid de totaliteit tracht te verwerkelijken'
De innerlijke tegenstelling tussen Klassicisme en Romantiek is hier
principieel gesteld, maar het spreekt vanzelf dat de werkelijkheid
wel onderscheidingen, maar geen absoiute scheidingen toelaat. Men
zal in de praktijk uiteraard steeds een vermenging van Klassieke en



Romantische opvattinesvormen tegenkomen, maar dat neemt niet
rveg, dat het hier ontwikkelde onderscheid ons in staat stelt de zeer
uiteenlopende uitingen van de r9e eeuwse cultuur in een verhei-
derende samenhang te doorzien. We zullen dit in het volgende aan-
nemelijk trachten te maken cloor het vcrkregen inzicht - zij het in
schets - op zijn bruikbaarheid te toetsen aan de culturele verschijn-
selen der laatste anderhalve eeuw.

Het Kiassicisme is een beeldende cultuur, de Romantiek een muzi-
kale . Het discursieve karakter der muziek beantwoordt aan de Ro-
mantische gesteldheid. Vandaar dat op dit gebied, evenals op dat
der literatirur - Thomson, Rousseau * de Romantische toon het
vroegst gehoord wordt. Reeds bij Mozart vindt men Romantische
eigenaardigheden, in de harmonie, in de stemming van sommige
symfonieen vooral. In Beethovens ieven is'de Romantische invloed
reeds een machtige stroom. Bij hem, als bij Goethe, stuwen de beide
primaire krachten der moderne wereld naar een intuïtieve synthese,
Helena en Faust, als flitsende belofte en een opdracht tevens. Maar
de Faustische rusteloosheid domineert weldra over de Helleense
bezinning. In de muziek wordt de vitale onbevredigdheid opge-
heven in een r.r'ereld van droom en verlangen, of gecompenseerd
door de roes der klankcn. Daarom gaat het de Romanticus in de

muziek ook niet om de muzikale vorm in cle gewone zin van het
woord, niet om de geestelijke aanschouwing van een compositori-
sche en harmonische structuur - toch tegeiijkertijd vitaal beleefd,
zoals in de kunst wel niet anders kan! - maar het gaat in de Roman'
tische muziek aiiereerst om verklanking van psychiscl-re oerkrachten,
om ontlading van ondragelijke spanning. Yandaar dat de melodi-
sche beweging de harmonische structuur gaat doorbreken. ,,Die
lv{elod.ik (ergreift) ein Sehnen ins Uferlose" '). ,,D" enige vorm der
muziek (is) de melodie", heet het in Wagners ,,Toekomstmuziek."
Er is een zich laten meeslepen door de klank, waarvan geen terug-
keer naar traditionele vormen mogelijk is. De klankschoonheid is

voor de Romanticus een vitaal gegeven, dat hij niet willekeurig kan
besturen. ,,Das Gegebene ist unbeeinflussbar, man kann sich ihm
nur ergeben." ').
r) Ernst Kurth, Rotnantischc Harmonik und ihrc Krise in W'agnns ,,Trislan", rgz3,blz,3t,
2) Gustav Becking, /ur Musikalischen Romanlik, Deutsche Viertcljhrsschr' f' Litt. wiss. u.
Gcistesgesch. rgz4, blz. 6oe.



Ook de harrnonie wordt hierdoor aangetast: het accoord wordt
doordrongen met bewegingselementen, die in de alteratie - cle op-
rlame van chrornatische neventonen - hun uitdrukking vinden.
trn alteratie en enharrnonie - de ge lijkstelling van een verhoogde trap
met de volgende verlaagde trap, dus cis-des, enz. - krijgen de on-
derbewuste spanningen een zinnelijke vorm. Bij Bach gold de klcinc
terts nog ais dissonant, in de zg. ,,Klassieke" muziek, bij Mozart en
Beethoven dus, is cle verlaagde derde trap rceds volkornen geaccep-
teerd, in de Romantische muziek openbaart zich een rusteloos
streven naar steeds verdere verwijding van de harmonische be-
levingssfeer, wat uitloopt op de poiytouie en de atonaliteit der qoe

eeuw. F{et is de innerlijke spanning, clie hier de drijvende kracht is,

en de Romanticus stuwt van experiment tot experiment totdat een

geheel nieuwe belevingsstructuur is ontstaan. Het hoeft dan ook
wel geen betoog, dat de moderne muziek geheel uit wezen en tech-
niek van de Romantische muziek voortvioeit, het impressionisme
als de subtiele vertolking ener.zintuigelijke, het expressionismè ener

intuïtieve vitaliteit.
Maar is het ook in de muziek mogeiíjk door de realistische periode
heen een verband te leggen tussen de oorspronkelijke Romantiek en

d.e Neo-romantische stromingen ?, Daarover schrijft Becking 1) : ,,An-
dere schlagen irber das ganze lgJahrhtmdert hinweg die Briicke zu

den moderrlen romantischen Strömungen und raiissen nun auch
die Realisten und Wagner in die Romantik einbeziehen, was schon

wegen der starken Einfliisse der ersten Jahrhunderthàlfte auf die
Zweite, keine Schwierigkeiten zu iraben scheint. Gerade Wagner
fiihrte ja manche Anlaufe zur Formbildung, iiber welche die Ro-
mantiker nicht hinauskommen, kràftig zumZiel und stellte die ro-
mantischen Phantasiën mit niichternem Sinn auf den Boden der
Wirklichkeit." Er is trouwehs niets daÈ Romantischer is dan Wag-
ners idee van het muziekdrama als samenvatting van de ,,kunst-
lnatig" ondersckreiden uitingsvormen der kunst tot één geheel dat
beantwoordt aa.n de oorspronkelijke eenheid van beleven. Trou-
wens Wagners vitalisme maakt hem in onze zin tot een echte Ro-
manticus om van de technische kenmerken van zijn muziek nog te

zwijgen. Zo blijkt het vitalisme, mits verstaan in zijn complexiteit,

t) T.a.p. blz. 583.



inderdaad een formule waarmee men de muzikale ltomantrek d,er
gchele rge en 2oe eeuw naar zijn wezefl kan interpreter€n.

Geldt dat ook voor de beeldende kunst? Naarhun aard zijn schil-
derkunst en beeldhouwkunst - vooral de laatste - on-Romantisch.
Hun formeel karakter verzet zich tot op zekere hoogte tegen de ro-
mantische drang naar expansie. Maar toch blijkt de Romantiek ook
op dit terrein diepgaande invloed te hebben uitgeoefend, en wel
voornanrelijk - zoals blijken zal - in de. fase van het realisme en daar-
na. In de tweede heift van de lBe eeuw ziet men in de schilderkunst
evenals in de literatuur een tendentie naar natuur en eenvoud.
Tegenover de spirituele Rokoko-cultuur betekent dit een orien-
tatie op he t natuurlijke le,ven. Dezelfcle zin heeft het meer op de voor
grond treden van het burgerlijke element en zelfs de nadruk die ge-
legd wordt op de uitbeelding van het geniale karakter, wat een na-
tuurlijk levensrecht fundeert tegenover de aristocratische traditie.
Maar met Goya breekt de nieuwe mentaliteit door: hij schept een

gespannen beeld, revolutionair van geste, en naar inhoud van een

kras psychologisch realisme. Toch is hij niet het beginpunt van een

ontwikkeiing. Wat men na hem te zien krijgt is het zogenaamde

kiassicisme. Maar ,,Was man in der Antike suchte", zo schrijft
Hamann 1), ,rwar nicht neue Form und Lebenshaltung, sondern
Natur. Wie schon im 15 Jahrhundert fand man in der Antike...

'eine neue Erdwirklichkeit, die Festigkeit und Greifbarkeit der Masse,

die Schwere des Erdverbundenen, die Realitàt des Diesseitigen."
Dit alles laat zích heel wel Romantisch interpreteren en had in de

tijdgeest ook de betekenis van Romantiek, waarin het al spoedig

overgaat. Het verlangen naar ,,natuur" uit zich in uitbeelding van
cle onbepaalde verte, het landschap. Een onbestqmde zucht naar
epiek Iceft zich uit in karakteristieke historische tafrelen. Een
weke stemming verleent de voorstelling een karakteristieke gevoels-

sfeer. Tegelijk nadert men de werkelijkheid met deemoedige precisie

en nauwkeurigheid. Ieder wezen, ieder ding wordt geëerbiedigd in
zijn eigenaardige bestaan.

Omstreeks l83o breekt zich een onomwonden realisme baan. Vooral
in Frankrijk streeft men naar een als het ware tastbare weergave der

werkelijkheid. Dan wordt de mens ook opnieuw ontdekt: In sug-

r) R. Hamann, Ccschichtc da Kuwt, tg3g,blz. 747.



gestieve vormen worden boeren en arbeiders in hun primitic,,,e -
vitale!- menselijkheid verbeeld. En al spoedig zet hier dan die wor-
steling in om de technische vormgeving van het vitale beleven, die
via het impressionisme in de talloze vormen van he i expressionisme
uitloopt. In het impressionisme van de tweede helft der ee uw worclr
het waarnemen iosgemaakt van de zin, de beleving zo volstrekt
mogelijk afgescheiden van de geestelijke aanschouwing. Bij Rodin
is alle vorm beleving geworden. Tenslotte wordt de ervaring der
r.verkelijkheid tot een verrukking der zinnen, rvaarin zich het levens-
gevoel ontlaadt. Het waarnemen als geestelijk bedrijf wordt quasi
geheel opgeheverr om ais vitaal beleven vrij gemaakt te worden.
Dit is het expressionisme in zijn verschillende vormen, waarin het
realisrne tenslotte in surreaiisme ornslaat. Een nieuwe werkelijk-heid'
wordt geconstrueerd, waarin slechts de wetten van het onderbewuste
gelding hebben; cle triomf van de vitaliteit in de kunst.

Ook de literatuur laat -_we zagen het reeds - een dergelijke ont-
wikkeling zien. Het heeft, na ons vorige artikel, geen zin uitvoerig
stil te ,staan bij de belangrijke openbaring van de Romantische
geestesgesteldheid in de r8e eeuw reeds. Hoe ook beschouwd,
steeds zal toch wel het begin van de l9e eeuw gelden als het eerste

hoogtepunt der literaire Romantiek. Het mag overbodig geacht
worden daar thans dieper op in te gaan. Maar dan ? De traditionele
geschiedschrijving laat ook hier de Romantiek cindigen met hct
opkomend realisme. Maar al de vorige rÀaal vroegen we ons af, of
dat eigenlijk wel enige zin heeft. Ziln Balzac en Dickens geen Ro-
mantici ? Is er bij hen niet die typische gerichtheid op het menselijk
beleven, die als Romantisch gelden moet tegenover Klassicistische
ideaiiteit? Zeker, het stijlprocédé is veranderd, maar is ook de ge-

zindheid nieuw ? Is Balzac's Comédie Humai'ne minder e en wereld van
hartstocht en gedrevenheid door fatale machten dan de wereld van
de,,echte" Romantiek? Trouwens, is Stendhal's Le Rouge et le Noir
minder realistisch dan Balzac's Euginie Grandet? Of twijfelt men
sonrs aan Stendhal's Romantische gesteldheid? De kwestie is stellig
deze, dat er tussen Romantiek en realisme geen tegenstelling be-

staat; het realisme is juist een stijlvorm, die evenals de ,,poëtische"
uit het begin van de r9e ceuw bij uitstek geschikt is om de Roman-
tische belevingssfeer tot uitdrukking te brengen, Wie daarvoor nog



een rlaci,er bewijs behoeft, verdiepe zich sleclr.ts in het werk van
Edgàr Allan Poe.

Zo gezien, Iaat zich ook het naturalisme met zijn deterministisch
fatalisme en zijn gerichtheid op het vitale bestaan, ongedwongen
als Romantiek interpreteren. Me n hoeft trouwens maar een wille-
keurig boek van Zola op te slaan om te beseffen, dat deze stijl heel
weinig heeft te maken met ,,wetenschap in de literatuur" en heel
veel met een visionnaire wereld van hartstochtelijke fataliteiten en
bijna magische daemonie (Germinal). Het behoeft wel geen betoog
dat vervolgens ook de moderne stromingen, zoals het symbolisme,
de nco-romantiek en alie vormen van expressionisme een roman-
tisch karakter vertonen: bij allen is de grondslag de vitale belevings-
wereid, het onbewuste rijk van instinct en verlangen. Alleen op deze

wijze is het mogelijk, de curieuze breuk in het culturele beeld der
rge eeuw te helen, en de tussenàse van realisme-en naturalisme
zinvol te verbinden met de bij traditie zo bizar gescheiden perioden
van oude Romantiek en moderne Romanticiteit.

In de moderne beeldende kunst, nog meer trouwens in de literatuur,
treedt het levensbeschoowingselement nadrukkelijk op. De vraag
rijst of men zo de Romantiqk in de hier ontwikkelde zin ook niet in
het geestelijk leven der r9i eeuw terug kan vinden. Men zal dan
echter in aanmerking móeten nemen, dan men hier het Romantische
vitalisme nie t onverhuld zal aantreffen. In de religiositeit openbaart
het zich als een onbepaald enthousiasme, een zich laten drijven op

halfbewuste emoties, maar ook een gesublimeerd besef van vol-
strekte afhankelijkheid en nietswaardigheid, Typerend is Goethei
bekende r.voórd: ,,IJnd wenn du ganz in dem Geftihle selig bist,
nenn das denn wie du wilist, nenn'§ Gltick, Herz, Liebe, Gott...
Gefiihl ist alies. Name ist Schall und Rauch, umnebelnd Himmels
Glut." Voor een Chateaubriand met al zijn hartstochtelijke ernst,

was het wezen van het Christendom toch gelegen in de ,,beautés
poétiques et morales". Het element der afhankelijkheid is het aan-

knopingspunt voor Schleiermacher; religie is voor hem ,,schlecht-
hinniges Abhóngigkeitsgefuhl". In deze sfeer krijgt het christelijke
zondebesef een hoogst merkwaardige functie. Zo schrijft Novalis:

,,Die,Siinde ist der gröBté Reiz ftir die Liebe der Gottheit; je stin-

diger sich der Mensch ftihlt, desto christlicher ist- er. Unbedingte



Vereinigung mit der Gottheit ist der Zveck der Stinde und der
Liebe". Bij Kierkegaard wordt dit zondebesef tot de existentiele
grond van het religieuze leven. Het is voor hem de godsdienstige
zin van de angst om het bestaan, die met de orrzekerheid van de
vitale existentie gegeven is. Van hier lopen draden naar de moderne
existentiëletheologie. i

Maar ook op het filosofische, wetenschappelijke en sociale denken
der r9e eeuw heeft het Romantische levensgevoel zijn stempel ge-
drukt. Leven is het magische symbool, waarop alle Romantische
denken gericht is, AIIe waarden en onderscheidingen verschijnen
als kwaiiteiten en categorieën van het,rl-e\ren". Vandaar de typisch
Romantische denkformule: ,,fets is niets ander§ dan..." Bew.ustzijn
is niets anders dan een vorm van maatschappelijk zijn (d.i. maat-
schappelijk leven), altruïsme is niets anders dan welbegrepen eigen-
belang, recht is niets anders dan tiaditionele macht, enz. Hetzelfde
Romantische relativisme vindt m.n'in het gebruik van de term
,,waar". De ware religie is het Romantische gevoel, de ware,demo-
cratie is de dictatuur. 1) De ontmaskeringsdrang kenmerkt de op-
stand der vitaliteit tegen de spiritueie vorm. Maar ook waar in het
denken de geest om zichzelfs wil wordt gezacht, draagt die geest de
kenmerken van het leven. In Hegcls panlogisme formeert zich het
zijn uit de zelfontvouwing van de geeit. Dat betekent niet alleen
dat het leven vergeestelijkt wordt opgevat, maar ook dat in ,,iaatste
instantie" - weer een romantische term! * de geest opgaat in het
leven. Zoals bekend, mcer in het bizonder in het Pruisendom. Na-
tuurlijk is hiermee weinig gezegd over de ideële waarde van Hegels
filosofie, maar we] iets over het levensgevoel van de Hegeiianen.
Naast deze -intuïtieve vormen van Romantische filosofie staan de
extraverte systemen, het positivistne en de evolutieleer. IvÍeer we ten-
schappeiijk dan filosofisch, maar in wezen niet minder vitalistisch.
Het positivisme laat het filosoferen opgaan in de beoefening der
wetenschappen, dat is de kennis der ervaring; de evolutieleer inter-
preteert het individuele en maatschappelijke bestaan als e'en biolo-
gisch proces. Het tBe eeuws vooruitgangsgeioof met zijn idealistisch
accent krijgt het karakter van een natuuriijk proces, dat buiten de

wil der mensen om verloopt. Het begrip ,,ontwikkeling" wordt de

grondslag van het historische denken; de strijd van allen tegen allen
r) Zio hierover ook: Carl Schmitt, Politísche Romantik, tgz5,2, blz, ro6 vlgg en r3z vlgg.



en de natuuriijke seiectie der sterksten het axioma der maatschap-
peiijlie theorie . En in deze formule van ,,the survival of the fittest"
worden naar echt vitalistische trant in de term ,,fittest" de begrip-
pen best en sterkst ononderscheiden verenigd. In het Marxisme daar-
entegen overwegen de collectieve aspectenr'maar even ,,natuurlijk"
geïnterpreteerd. De strijd der kudden zal hier even automatisch de
evolutie - en de mutaties! - tot stand brengen als de strijd der indi-
viduen in de andere gedachtengang. Ook hier gaat het behoren op
in het ,Ur. ,) \
De wetenschap der rge eeuw is zintuigelijk-empirisch geofiënteerd,
humanistisch in de betekenis, dic het woord bij de Angelsa\sische
volken gewoonlijk heeit, dat wil zeggen gebaseerd op de nuchtere
waarneming en gericht op de menselijke sfeer. Economie, sbciologie
en psychologie nemen hun plaats onder de wetenschappen in. Men
kan zich natuurlijk afvragen of de nuchterheid der rge eeuwse
wetenschap rvel verenigbaar is met het begrip Romantiek. Niet
hatuurlijk wanneer men hieronder verstaat wat men ook in het
dagelijks spraakgebruik ,,Romantisch" noemt. In die zin zou er van'
Romantische wetenschap nimmer sprake kunnen zijn. Dan zou ook
de nuchtere vakwetenschap van een Ranke geen Romantische
historiografie mogen heten. Maar wel mag men spreken vín Roman-
tiek in de wetenschap, wanneer men Iet op de gesteldheid die aan
deze wetenschap ten grondslag ligt en de beiangstellingsrichting,
die er in tot uiting komt. Het is de deterministisch-fatalistische hou-
ding, die deze rge eeuwse wetenschap karakteriseert. Niet om bij te
houden is het tempo der ontwikkeling op het gebied van de natuur-
wetenschappen, die hun stempel drukken op de gehele wetenschap-
peiijke methodiek. Deze staat in hít teken der mechanische causali-
teit, en ook in de geestelijke wetenschappen leidt dit tot een machi-
nistische opvatting. Helmholtz ontwiklelt zijn theorie ovcr de

fysica van de psyche. Het behaviorisme is daarvan een andere voort-
zetting. Maar het is ook de psychologie die in zijn verdere ontwik-
keling de grenzen van het mechanistische denken $oorbreekt. De
Romantische bewirstwording van het onderbewuste krijgt hier een

wetenschappelijke vorm, waarin echter de desintegratie van de

r) Onnodig op tc merken, dat hiermee nog heel weinig gezegd is over de gezindheid van
figuren als lvÍarx, Spencer en Comte. Het humanistisch element in het denken van de
jonge cn ook van de oudere Marx bv. is hcrhaaldelijk aangetoond.



menselijke pcrsoonlijkheid voltrokken rvordt. En wanneer omtrent
de eeuw'wissel)ng het fysische denkcn in eerr crisis raakt, is het om-
gekeercl de psychologie, die het gehele denken een ongeesteiijk ka-
rakter verleent. Het bestek van deze studie laat niet toe de gecom-
pliceerde structuur van dit denken van het hier qntwikkelde gezichts-
punt te overzien. Het lvordt gekenmerkt door een mengeling van
strikt determinisme en biologisch finalisme, r,an zintuigelijke dog-
matiek en vitalistische mythologie. Dat echter al deze intenties wor-
telen in het Romantische levensgevoel is misschien wel duidelijk
gewordcn.

Deze beschouwingen kunnen uiteraard geen andere betekenis heb-
ben dan een hypothese toe te lichten. Voor een werkelijk houdbaar
oordeel is vanzelfsprekend een uitvoeriger uitwerking nodig. Maar
ook zo reeds heeft de lezer voldoende stofom te overdenken in hoe-
verre de hier ontwikkelde ideeën een nieuwe opvatting van hèt ver-
schijnsel Romantiek mogelijk maken. Zoveel is in ieder geval duide-
lijk, dat deze heschouwingswijze een nieuw inzicht vermag te ver-
ienen in verschiliende schijnbaar onsamenhangende verschijnselen
van cle r 9e eeuwse geest. Er heeft in deze cultuurfase eèn wending
plaats gevonden naar het mcnselijke, het al te menselijke in zekere
zin. Anders gezegd: Het menselijke ging op in het ogenblik of vlucht-
te daaruit weg inhet ontijdeli'jke. Een poging echter om principieel
het blijvende in het tijdelijke te grijpen iigt niet in het wezen van de
Romantiek, ook al is hier de geestelijke natuur van de mens dikwijls
sterker gebleken dan'de levenslecr. Maar dat neemt niet weg, dat
het volkomen onhi§torisch gedacht zou zijn te wensen dat de Ro-
mantische ontwikkeling achterwége ware gebleven. .Het betekende
,een openbaring in de tijd, van het vitale elcment in de cultuur. Dat
een ,,rcincultuur"' in die sfeer evenmin iroudbaarheict bezit als een

uitsluitend geestelijke cultuur kracht, kan ons slechts leren, dat het
er thans om gaat vitaliteit en geest, kracht en duurzaamheicl, be-
zieiing en bezinning te verbinden tot een nieuwe cultuuridee.


