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Nederlandse samenvatting

Er is wel beweerd dat het surrealisme zich bijzonder uitvoerig in de westerse 
esoterie en het occultisme verdiepte—zo zeer zelfs, dat de beweging ‘occult’ of 
‘esoterisch’ genoemd zou kunnen worden. Tegelijkertijd wordt het aandeel van 
de esoterie in het surrealisme door anderen gerelativeerd als oppervlakkig en 
nauwelijks relevant, of zelfs ontkend. In The Occultation of Surrealism gaat Tessel 
M. Bauduin nader op dit complexe vraagstuk in, waarbij zij zich specifiek richt op 
het surrealisme onder leiding van oprichter André Breton.
 Het staat buiten kijf dat de westerse esoterie een zeker aandeel heeft 
gehad in het surrealisme van Breton en zijn tijdgenoten. ‘Westerse esoterie’ 
is een paraplu-term waaronder allerlei heterodoxe religieuze bewegingen en                   
gedachtegoed sinds de Renaissance zijn samengebracht, inclusief het occult-
isme. Bekend is de oproep van Breton, in zijn Tweede Surrealistisch Manifest 
(1929), tot een ‘occultatie van het surrealisme’. Bovendien zijn er in de surreal-
istische literatuur en kunst verwijzingen te vinden naar, bijvoorbeeld, alchemie, 
magie, spiritualisme en mediums, als naar verscheidene esoterische denkers, 
zoals de alchemist Flamel. De vraag is echter in hoeverre het noemen van een 
naam of het verwijzen naar een stroming daadwerkelijk betekent dat men zich 
heeft verdiept in esoterisch en occult gedachtegoed; houdt het schrijven van 
een gedicht over de Steen der Wijzen in dat iemand een alchemist genoemd 
kan worden? Inhoud en context van een esoterische verwijzing zijn dan ook es-
sentieel om een beter beeld te krijgen van de rol die esoterisch gedachtegoed 
in het surrealisme gespeeld heeft. The Occultation of Surrealism is dan ook een 
diepgravende studie van de verscheidene vormen van esoterie die aan te treffen 
zijn in het surrealistisch discours binnen de historische context.
 De zogenaamde ‘occultatie’ van het surrealisme was een dynamisch     
proces dat verschillende fases kende. Gedurende de vroege jaren 1920, bijvoor-
beeld, organiseerde een groep jonge dichters verscheidene seance-achtige 
sessies. Spiritualistische seances, dynamische psychiatrie, parapsychologisch 
onderzoek en populaire uitingen van somnambulisme, die alle terug gaan op 
de esoterische stroming van het mesmerisme, vormden een bron van inspiratie. 
Echter, het doel van de jonge proto-surrealisten was toegang te verkrijgen tot 
de innerlijke, en in hun optiek authentieke, creativiteit. Hoewel men dus gebruik 
maakte van bepaalde esoterische praktijken, zoals de seance en mediumistische 
trances, werden deze van elk esoterisch karakter ontdaan en dienden alleen voor 
het contact maken met het eigen creatieve onderbewuste.
 De surrealistische zoektocht naar het creatieve onderbewuste en de 
expressie daarvan verplaatste zich tegen het eind van de jaren 1920 naar de 
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straten van Parijs. Zoals deze studie duidelijk maakt scheerden de surrealisten 
mediums en helderzienden over één kam met kinderen, mentaal gestoorden en 
niet-westerse, zogenaamd “primitieve”, volkeren: als zijnde originele marginale 
kunstenaars die ongehinderd door civilisatie, cultuur of zelfs ratio hun creatieve 
onderbewuste uitten. Of een medium zélf dacht met geesten te communiceren 
of niet was voor de surrealisten daarbij volstrekt irrelevant; de waarde zat wat 
hen betreft in de irrationaliteit van de expressie. De surrealisten stelden zich 
dan ook ten doel op vergelijkbare wijze een authentieke vorm van creatieve                         
expressie te bereiken, en zelf een ‘ziener’ (zoals men het noemde) te worden. 
Daarbij  schroomde men er niet voor ter inspiratie helderzienden te bezoeken, 
zelf tijdelijke gekte voor te wenden, of, in het geval van Breton, een verhouding 
te beginnen met een mediumistische en mentaal zeer onstabiele vrouw. 
 Bretons ultieme doel met en voor het surrealisme was een bepaal-
de staat te bereiken waarin realiteit en super-realiteit, rationeel en irrationeel, 
waken en dromen, het bewuste en onbewuste, gedachte en werkelijkheid zijn        
samengesmolten tot één geheel, of wel de surrealiteit. Onderdeel hiervan was 
een surrealistisch wereldbeeld gebaseerd op correspondenties, waarin ver-
banden worden gelegd tussen ogenschijnlijk niet gerelateerde gebeurtenissen 
en dingen. Om zo’n wereldbeeld te bewerkstelligen introduceerde Breton onder 
meer het idee van “objectief toeval”: iets dat wel héél toevallig overkomt blijkt 
een indicatie van een onderliggende relatie of surrealistische correspondentie. 
Droomlogica functioneert bijvoorbeeld ook op deze wijze. Ook in mythen speelt 
dit mechanisme vaak een rol, en mythologie begon dan ook een steeds be-
langrijkere plaats in het surrealisme in te nemen. Een wereldbeeld gebaseerd op 
correspondenties stond ook wel bekend als analogisch, dat wil zeggen, magisch; 
en langzaam maar zeker werd het surrealisme een wereld vol magische  gebeur-
tenissen, wezens en dingen.
 Bij aanvang van de jaren 1940 heerste dan ook het idee dat de sur-
realistische kunstenaar min of meer een magiër was: iemand die op irrationele 
wijze de wereld beïnvloedt door middel van haar of zijn kunst. In verschillende 
opzichten kunnen de vroege jaren ’40 beschouwd worden als de periode waarin 
Bretons interesse in de esoterie een nieuw hoogtepunt bereikte. Zijn groeiende                  
fascinatie werd niet in het minst aangewakkerd door een baanbrekend boek, Vic-
tor Hugo et les illuminés de son temps (1941) van Auguste Viatte. Hierin wordt  
over-tuigend aangetoond dat gedurende de Romantiek vele schrijvers en kun-
stenaars gefascineerd waren en soms zelfs diepgaand beïnvloed door  westers 
esoterisch gedachtegoed. De Romantische kunst en literatuur vormden een grote 
bron van inspiratie voor de surrealisten, en na de Tweede Wereld Oorlog was dat 
alleen nog maar meer het geval. Bretons nieuwe inzichten in het esoterisch karak-
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ter van de Romantiek leidden dan ook tot een groeiende nadruk op de esoterie 
in het surrealisme. De jaren ‘40 vormden daarmee een waterscheiding tussen 
oppervlakkig gebruik van esoterische praktijken en ideeën voor geheel  eigen 
doeleinden, en een meer diepgravende interesse in esoterische stromingen en 
zelfs een geheel integreren van esoterisch gedachtegoed. Dit kwam publieke-
lijk tot uiting in een tentoonstelling georganiseerd in 1947, waarin verwijzingen 
naar esoterische denkers en naar occulte zaken zoals tarotkaarten nadrukkelijk 
aanwezig waren. Deze tentoonstelling bracht vooral de tegenstelling tussen Bre-
ton en zijn mede-surrealisten enerzijds, en andere linkse intellectuelen anderzijds 
aan het licht, aangezien de laatsten de esoterie als reactionair, ouderwets en 
zelfs gevaarlijk beschouwden. Het Bretoniaans surrealisme raakte hierdoor sterk      
geïsoleerd. Dit weerhield Breton er trouwens niet van om gedurende de jaren 
1950 magie en alchemie een steeds centralere plek in het surrealisme toe te 
bedelen. Daarbij zij wel aangetekend dat, zoals hij zelf zei, de surrealisten nooit 
‘fideisten’ (gelovigen) werden; magie en alchemie werden vooral gezien als vor-
men van poëzie en kunst. 
 Door middel van een historische analyse van de verscheidene vormen 
van de esoterie in het surrealisme van Breton, gedurende verschillende perioden, 
toont deze studie aan dat de zogenaamde ‘occultatie’ van het surrealisme een 
dynamisch en veelzijdig proces was, dat van tijd tot tijd nogal verschilde.  Er 
wordt duidelijk aangetoond dat verschillende vormen van esoterie en occultisme 
inderdaad een rol van belang konden spelen in het surrealisme, maar dat er van 
een werkelijke ‘occultatie’ nauwelijks sprake was; uiteindelijk was alles onder-
geschikt aan het surrealisme zelf.




