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55. De heersers van het nieuwe Duitse rijk, gesticht in 1871, betraden het 
internationale toneel vanuit een provinciale achtergrond. Ze vertrouwden 
blind op de traditionele militaire denkwijze. Anders dan hun Britse 
tegenhangers verschenen zij allen, op één uitzondering na (de excentrieke 
vorst Günter Victor, leider van het honderdduizend zielen tellende mini staatje 
Schwarzburg Rudolstadt in Thüringen), bij alle publieke gelegenheden en 
fotomomenten in uniform. Aan de vooravond van de overwinningsparade na 
de Pruisisch-Oostenrijkse oorlog van 1866 was de nieuwe kanselier van het 
Duitse rijk, Otto von Bismarck, uitgeroepen tot erehoofd van het zevende 
regiment van de Schwieren Landwehr-Reiter met de rang van generaal-
majoor, dit met de uitdrukkelijke bedoeling lat hij met gepast militair vertoon 
kon verschijnen. Zelfs in de hoedanigheid van meest vooraanstaande 
burgerlijke politicus droeg hij bij parlementaire gelegenheden geregeld, en in 
gezelschap van de keizer altijd, een uniform.

113. Er bestaat een duidelijke verwantschap tussen Einsteins radicale 
relativiteit van tijd en ruimte en Ernst Machs epistemologische 
impressionisme, dat we in het vorige hoofdstuk al tegenkwamen en dat de 
wereld en ook het zelf reduceerde tot een geheel van losse indrukken, dat 
misschien een samenhangende en stabiele indruk wekte, maar dat 
geenszins was. Een andere filosofische parallel, of voorloper, was vijftien jaar 
daarvoor, in 1889, gepubliceerd onder de titel Essai sur les données 
immédiates de la conscienee ('Opstel over de onmiddellijke indrukken van 
het bewustzijn'). Daarin stelt de Fransman Henri Bergson (1859-I941) dat de 
tijd gegijzeld wordt door de ruimte. Het meten van de tijd in termen van 
beweging door de ruimte, op de wijzerplaat van een klok, onderwerpt de duur 
van de zuivere ervaring, de tijd als zuivere kwaliteit, aan de tirannie van de 
kwantiteit, van het tellen en afmeten. Zuivere tijdsduur zoals die wordt 
waargenomen, schrijft Bergson, heeft niets van doen met de ruimte, of met 
de afstand tussen het ene en het andere streepje op de wijzerplaat. De 
ervaring van de tijd is juist iets heel anders: een constant uitdijen en 
inkrimpen, dat nu eens voorbij vliegt en dan weer akelig langzaam vooruit 
kruipt.

114. Door deze ervaring van geleefde tijdsduur te onderwerpen aan een 
ruimtelijke meetschaal, had de westerse cultuur feitelijk de menselijke 
ervaring tot slaaf gemaakt van de harde, ruimtelijke cultuur van feiten en 



cijfers, centimeters en tonnen. Ten behoeve van zakelijk en wetenschappelijk 
succes, impliceert Bergson, had de beschaving zichzelf van haar meest 
wezenlijke vrijheid beroofd. Voor Bergson moet het bewustzijn vertrouwen op 
het geheugen voor het creëren van een samenhangend wereldbeeld. In dat 
opzicht doet de menselijke geest opvallend veel denken aan een filmcamera, 
die reeksen statische beelden vastlegt om daarmee de suggestie van 
beweging, van identiteit, te wekken.

115. Als de waarheid niets meer is dan een bruikbare fictie, dan geldt dat ook 
voor alle gedachten, stelt de Duitser Hans Vaihinger in zijn Philosophie des 
Als Ob (1911). Volgens hem maken we intellectuele modellen van de wereld, 
die we behandelen alsóf ze overeenkomen met een realiteit die in wezen 
onkenbaar is. Deze modellen zijn eigenlijk niets anders dan intellectuele 
middelen om de uitdagingen van het dagelijks leven, de wetenschap en de 
kunsten aan te gaan. Ze hebben niets van doen met welke werkelijkheid dan 
ook, ze zijn alleen nauwkeurig genoeg om de toekomst te kunnen 
voorspellen, om oorzakelijke verbanden aan te duiden. Uiteindelijk zijn die 
modellen - God, de menselijke ziel, het atoom - niets anders dan een soort 
geestelijke landkaarten, nuttige ficties die alleen geldig zijn zolang ze niet 
door andere zijn vervangen. De Spanjaard José Ortega y Gasset 
(1883-1955) deed onderzoek in de Duitse universiteitsstad Marburg, waar hij 
de lokale grijze luchten vervloekte. Ortega y Gasset bracht alle kennis en 
ervaring terug tot individuele omstandigheden en veranderlijke perspectieven: 
'die zogenaamd onveranderlijke en unieke werkelijkheid [...] bestaat niet: er 
bestaan net zo veel werkelijkheden als er perspectieven bestaan'. Individuele 
gezichtspunten werden steeds belangrijker, vooral van kunstenaars die 
werkten met wat zij zagen: nergens zijn de versplintering van identiteiten en 
de fragmentering van tijd en ruimte treffender uitgedrukt dan in de beeldende 
kunst, op de doeken van Picasso en Braque, Malevitsj, Kandinsky, Carrà en 
Boccioni. Te midden van alle verwarring over de werkelijkheid en twijfels over 
de taal en de veelvoudige perspectieven van de menselijke ervaring werd het 
modernisme geboren. Met kenmerkende ironie zet Robert Musil al in de 
eerste zinnen van Der Mann ohne Eigenschaften de toon door het 
wetenschappelijke streven naar objectiviteit te contrasteren met de 
persoonlijke ervaring.

144. Zelfs in landen als Oostenrijk-Hongarije en Rusland, waar de 
perscensuur nog altijd van kracht was, maakte alleen al de enorme 
hoeveelheid drukwerk de censor praktisch overbodig. Informatie en ideeën 
deden in de steden als een lopend vuurtje de ronde en bereikten in luttele 
dagen zelfs de meest afgelegen boerderij. Hun macht kon verandering 
afdwingen als gevolg van overweldigende druk, wat uiteindelijk resulteerde in 



een onbeheersbaar opinieklimaat. Niet alleen Morel deed zijn voordeel met 
deze ommekeer in de machtspolitiek. Kapitein Dreyfus was opnieuw berecht 
en vrijgesproken als gevolg van een perscampagne, ook al was dat een 
nationale affaire geweest van bovenaf aangestuurd door machtige leden van 
de Parijse intellectuele, politieke en militaire elite. Een ander veelzeggend 
voorbeeld van de toenemende democratiserende kracht van de pers was de 
Bejlisaffaire in Kiev in 1913, waarbij de joodse boekhouder van een lokale 
fabriek werd beschuldigd van een absurde rituele moord op een christelijke 
jongen. De rabiaat antisemitische tsaar had de rechters instructies gegeven 
deze Mendel Bejlis te veroordelen en het hof stond onder zware druk. Ook in 
dit geval leidde de aandacht van de internationale pers voor de zaak er 
uiteindelijk toe dat de aangeklaagde werd vrijgelaten.
Het showproces tegen Bejlis met zijn omgekochte 'getuigen' en 
nepdeskundigen werd in de hele wereld gevolgd en bekritiseerd. Uiteindelijk 
bezweek het hof onder de druk. De massamedia hadden de macht uit zijn 
evenwicht gehaald en een nieuwe grondslag gegeven. Het imago van de 
macht, in de politiek van oudsher allesbepalend, was niet langer het domein 
van de hofkunstenaars en prestigeprojecten, maar werd bepaald op de 
redactieburelen. 'Moderne' vorsten als Wilhelm II van Duitsland deden hun 
best de media naar hun hand te zetten en een gunstig imago te bewaken. 
Maar ook hij moest ervaren dat hij danste met de duivel en dat die elk 
moment plotseling een andere richting kon uitschieten. Mannetjesmakers 
hebben altijd al geweten dat de waarneming veel krachtiger is dan de 
werkelijkheid.

232. Naarmate goed geoliede machines de menselijke spierkracht 
verdrongen, waardoor mannelijke kracht op de werkplek minder belangrijk 
werd, en de veranderende rol van de vrouw fundamentele vragen opriep over 
de verhouding tussen de seksen, gingen mannen zich minder zeker van 
zichzelf voelen. Wat waren ze nu precies en wat voor ruimte zou er in een 
industriële samenleving overblijven voor traditionele mannelijke deugden als 
moed, eer en kracht? Tegen de achtergrond van deze onzekerheid was 
homoseksualiteit tot een schrikbeeld geworden, dat levens kon verwoesten 
en steevast goed was voor grote koppen in de krant.
Homoseksualiteit was overal in Europa nog een misdrijf. Een enkele 
beschuldiging, zelfs anoniem, was genoeg om het gevaar te lopen van 
sociale uitsluiting en een lange gevangenisstraf. Maar, zoals Freud heeft 
aangetoond, samenlevingen met zulke strenge regels op het vlak van de 
menselijke hartstochten kunnen niet bestaan zonder een zekere mate van 
hypocrisie. Zo bestond er in Berlijn een bloeiende homoscène, die door de 
vroege seksuoloog en psychiater Magnus Hirschfeld (1868-1935) liefdevol 



wordt beschreven in zijn reportage Berlins drittes Geschlecht (1904). In dc 
grote stad, schrijft Hirschfeld, staan identiteiten minder bloot aan de controle 
door de buren en dat leidt tot een situatie die duidelijk is voor iedereen die 
haar wil zien: 'Mensen die het weten, zien in Berlijn op straat en in de kroeg 
algauw niet alleen mannen en vrouwen in de gangbare zin van het woord, 
maar ook veel mensen wier gedrag en zelfs fysieke verschijning afwijkend 
zijn, zodat men behalve van een mannelijk en een vrouwelijk ook van een 
derde geslacht kan spreken.

313. De beschaving maakte mannen vrouwelijker, doordat ze de levens van 
mannen en vrouwen meer op elkaar deed lijken: 'Cultuur en onderwijs 
dichten de kloof tussen mannen en vrouwen, feminiseren de man, maken 
hem antiviriel. Hoe meer een cultuur groeit, hoe geraffineerder die wordt, des 
te meer antiviriele invloeden komen er los.'
Rosa Mayreder (Zur Kritik der Weiblichkeit – 1905) verwoordt de ergste 
nachtmerries van de filosofen van de ontaarding en de theoretici van de 
mannelijke kracht. 'De beschaving bijna exclusief het resultaat van 
mannelijke intelligentie - is een proces geweest waarbij mannen zelf hebben 
geijverd voor de vernietiging van de mannelijkheid,' besluit ze. Ze koppelt 
deze analyse aan dé ziekte van die tijd: 'Het kantoor, de werkplaats, de 
praktijk, het atelier: het zijn de doodskisten van de mannelijkheid. Maar het 
meest monumentale mausoleum is de stad zelf [...] alle invloeden van het 
stadsleven spannen samen om de ziekte op te wekken die het meest indruist 
tegen de aard van de mannelijkheid zelf: de zenuwinzinking.'

317. De antisemieten en antifeministen verwarden zichtbare personen met 
onzichtbare oorzaken en richtten hun haat tegen een groep die zij 
beschouwden als corrupt en seksueel abnormaal. Zij keerden zich tegen de 
groep die de traditionele mannelijkheid bedreigde, hetzij met verregaande 
ontaarding (een andere beschuldiging die joden en vrouwen naar het hoofd 
werd geslingerd), hetzij door het symboliseren van een gevaarlijk instabiele 
seksuele identiteit, die van het ene op het andere moment leek te kunnen 
omslaan van oeroude geworteldheid naar aseksuele immoraliteit. Zowel 
joden als vrouwen gingen symbool staan voor de mannelijke angst te worden 
ontmand, te veranderen in de zielloze functie van een machine. Mannen 
maakten zich zorgen over het onmenselijke levenstempo, dat zelfs de 
sterkste man kon breken en hem kon storten in een schaduwleven, ver weg 
van de wetten van de natuur, die overigens werden geacht dat zijn positie 
aan de top onaantastbaar was.

378. In de echte wereld ging het gefragmenteerde, onregelmatige karakter 
van het bestaan in hand in hand met de opwinding en wisselvalligheid van de 



mode en de dwingende eisen van de industriële ontwikkeling, waarbij alles 
wat maar enigszins achterhaald was met een staalborstel werd weggepoetst. 
Ondanks de stijgende levensverwachting en de toenemende keuzevrijheid, 
had het leven nooit vluchtiger of kwetsbaarder aangevoeld. Voor de vele 
mensen die deze kwetsbaarheid ervoeren , die een fatsoenlijk bestaan wilden 
leiden, deed het verleden opeens veel denken aan een beloofd land van 
stabiliteit en houvast.

392. Als zij zowel het zenuwslopende leven in de grote stad wilden 
verbeelden als de mogelijkheid terug te keren naar een oerstaat van zijn, dan 
moesten ze hun taal vormen naar die uitdaging. Het veelzijdige, kunstmatig 
samengestelde, in confectiekleding gehulde, ideologische en gepolitiseerde 
zelf van de moderne stadsbewoner kon alleen worden geportretteerd door 
deze gefragmenteerde staat van zijn te weerspiegelen, door deze 
voortdurend onder spanning staande persoonlijkheden een versplinterde 
spiegel voor te houden. Om op te roepen wat mogelijk geweest had kunnen 
zijn en wat opnieuw mogelijk zou kunnen zijn, moesten kunstenaars een 
idioom bedenken dat radicaal brak met de westerse traditie zoals die tot dan 
toe had bestaan. Dat was tenslotte ook een traditie van onderdrukking, van 
christendom en kapitalisme geweest. Rauwe dissonante klanken, extreme 
passies, ruw gemodelleerde figuren en starre maskers waren nodig om het 
pantser van de burgerlijke persoonlijkheid en zijn door geboden en verboden 
ingesnoerde instincten bloot te leggen en te doorboren. De menselijke aard 
zou daardoor niet zozeer veranderen als wel worden bevrijd, wat een 
maatschappelijke revolutie zou betekenen.

464. De gewelddadige megalomanie die door zijn walging werd opgewekt, 
liet zich het beste door de patiënt ( Ernst Wagner) zelf verklaren: 'Het gevoel 
van onmacht leidt tot gespierde taal.'

482. Waar de dominantie van de man afschrikwekkend was vanwege zijn 
gemechaniseerde geweld, toont Kubin de erotische aantrekkingskracht van 
de vrouw als zo mogelijk nog afschrikwekkender en verpletterender. Met de 
zekerheid van een dromer vangt hij de belangrijkste krachten van zijn tijd in 
beelden: gestroomlijnde, zwarte, machinaal aangedreven voertuigen schieten 
over een achtbaanssnelweg, recht op de dijen van en reusachtige vrouw af, 
de duisternis in; een gigantische Salomé met en reusachtige bos haar, haar 
buik opgezwollen van monsterlijke vruchtbaarheid, danst bovenop een rij 
afgesneden mannenkoppen; de prent Auge um Auge toont een met messen 
toegetakeld vrouwenlichaam, een onbeduidende, meelijwekkende 
mannenfiguur met een minuscule erectie duikt voorover tussen de dijen van 
een enorme vrouw ( Salto Mortale 1902) (de herinnering aan Gustave 



Courbets L'Origine du monde dringt zich op), haar vagina in, een hoogst 
ongelijke gemeenschap.

500. De roes van de moderniteit bracht gevaar met zich mee (ongelukken, 
terroristische aanslagen), het angstige gevoel voort te razen zonder duidelijke 
richting, een elektriciteitskabel onder stroom vast te hebben en alle kanten uit 
te zwiepen, 'rond te tuimelen in de maalstroom van oneindige krachten'. (...) 
De belangrijkste intellectuele, wetenschappelijke en emotionele 
veranderingen die deze twee werelden van elkaar scheidden, vonden plaats 
tussen 1900 en 1914. Tijdens de Wereldtentoonstelling van 1900 had Adams 
de cultuur van het traditionele principe van vrouwelijke vruchtbaarheid, de 
maagd, doodverklaard. In plaats daarvan was de stuwende kracht van de 
dynamo gekomen. Met de keuze voor die twee symbolen legde hij ook de 
twee centrale motieven van verandering in de jaren na 1900 bloot: machines 
en vrouwen, snelheid en seks.

505. Er vonden echter ook subtielere, minder opzienbarende, maar niet 
minder diepgaande veranderingen plaats. Overal in Europa kregen vrouwen 
elk jaar minder kinderen. Overal in het Westen genoten ze meer opleiding en 
gingen ze steeds vaker in de fabrieken, winkels en al snel ook in de vrije 
beroepen hun eigen geld verdienen. Ze namen duidelijk vaker hun eigen 
beslissingen, doordat ze ervoor kozen niet te veel zwangerschappen te 
riskeren en te investeren in een toekomst met minder, maar beter opgeleide 
kinderen. Als we de toenmalige deskundigen die over dit verschijnsel 
schreven mogen geloven, waren veel beschouwers verrast en vatten ze het 
ook nog eens persoonlijk op. Het kwam kennelijk niet bij hen op dat het 
dalende geboortecijfer een teken was van sociale vaardigheid en het gevolg 
van beslissingen die paren met wederzijdse instemming namen - in plaats 
daarvan schreven ze over het verval van de man, het schrikbeeld van la 
dépopulation, zoals een van hen het noemde.

511. De meest elementaire gegevens van het menselijk leven - tijd en ruimte, 
fysieke integriteit en persoonlijke identiteit - was hun stabiliteit ontnomen door 
het veranderende tij dat het Westen in zijn greep had. Met het oprukken van 
de consumentenstammen ten koste van de oude rangen en standen deed 
het verlies van authenticiteit, van uniciteit en een onbetwiste identiteit zich 
duidelijk voelen.
De cultus van de redeloosheid.
De nieuwe wereld die in de jaren na 1900 vorm kreeg, was er een van de 
rede, van experts en wetenschappers, statistici en ingenieurs. Tot die tijd had 
de rede de wereld minder mysterieus gemaakt, naar het voorbeeld van 
Descartes, Hume en Kant de sluiers van het bijgeloof weggetrokken. Bewijs 



en deductie hadden de plek van openbaring en geloof ingenomen. Nu 
vervulde de rede die functie niet langer. De filosofische rede had zijn eigen 
samenstellende delen (taal en waarneming) op de korrel genomen, in 
navolging van Nietzsches beschrijving van de waarheid als 'een mobiel leger 
van metaforen', dat zijn vijand in een steeds wisselende samenstelling 
tegemoet treedt. Nu de samenleving van de rede een onzekere toekomst 
tegemoet ging, wekte de rationaliteit argwaan en leidden de gevoelens van 
duizeling, die zo veel tijdgenoten beschreven, tot een sterk irrationele 
respons. Als de rede geen zekerheid bood, maar die daarentegen alleen 
ondermijnde, dan moest er volgens veel intellectuelen redding schuilen in het 
instinct, in oerkrachten. Een zoektocht naar pure zekerheden was het gevolg, 
naar mystieke waarheden, een fascinatie met het onbewuste, een 
verheerlijking van geweld, spontane actie en oorlog, een angstig vertoon van 
mannelijkheid en viriele kracht. Naarmate de rede de wereld verder 
ondermijnde, beloofde de redeloosheid – het tijdloze rijk van instinct en 
inspiratie, van impulsiviteit en irrationaliteit – het breed gedeelde gevoel van 
emotionele en intellectuele vervreemding te verlichten.


