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HOOFDSTUKK 4 

EtneEtne neue Morgenröte. 
Dee romantische Middeleeuwen van Friedrich 

Schlegell  en Joseph Görres 

Inn de jaren 1823-1824 schilderde de Duitse romanticus Caspar David Fried-
richh zijn mysterieuze 'Graf van Ulrich von Hutten' (afb. 1). Het linnen toont 
eenn man met 'altdeutsche' baret. Zijn aandacht is gevestigd op het 'altaar', 
eenn sarcofaag, die met een ridderhelm is bekroond. Op het postament van 
hett borstbeeld staat 'Hutten' te lezen. In het jaar waarin Friedrich met 
ditt schilderij begon, werd de driehonderdste sterfdag van de humanist 
Ulrichh von Hutten herdacht. In de Romantiek werd deze geleerde vooral 
alss patriot beschouwd. In zijn geschriften had hij onder meer het verzet van 
dee Germanen tegen de Romeinse overheersers geroemd. Hutten had nooit 
eenn gedenkteken gekregen en dat werd door velen betreurd. Friedrich gaf 
hemm met dit schilderij alsnog een monument. 

Opp de sarcofaag waren enkele namen gegraveerd, waaronder: 'Arndt 1813', 
'Görress 1821' en 'F. [sic] Scharnhorst'. Het jaar 1813 herinnerde aan de bevrij-
dingsoorlogg tegenn de Fransen. Gerhard Johann von Scharnhorst, hervormer 
vann het Pruisische leger, was in de strijd voor het vaderland gevallen. De 
dichterr en historicus Ernst Moritz Arndt gold als bestrijder van elke vorm 
vann despotisme. Joseph Görres had in 1819 de Pruisische dwangheerschappij 
moetenn ontvluchten, waarna hij, evenals de zestiende-eeuwse humanist, in 
Zwitserlandd een veilig heenkomen vond. Friedrichs 'Rückenfigur', de man 
mett middeleeuwse baret, had toevallig of niet, de gelaatstrekken van Görres. 
All  deze vaderlanders werden als geestelijke nazaten van Hutten gezien. 

Dee gotische ruïne op het schilderij was gemodelleerd naar de voorma-
ligee sacristie van de kloosterkerk in 'auf dem Oybin' bij Zittau, waarvan 
Friedrichh eerder een schildering had gemaakt. In zijn dagen ging deze mid-
deleeuwsee bouwstijl door voor een Duits-nationale bouwstijl. Ongeveer op 
dee plaats waar hij op de vroegere schildering een madonna met kind had 
afgebeeld,, bevond zich nu een Hdes-figuur, omgeven door dorre takken. 
Zoalss de bouwval herinnerde aan de teloorgang van de Duitse natie en de 
inscriptiess aan het verlies van vrijheid, zo herinnerde het onthoofde beeld 
vann Fides, symbool voor geloof, aan het verval van religiositeit. Niettemin 
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warenn er voorzichtige tekenen van hoop. Boven de muren torende trots een 
machtigee spar, symbool voor de standvastige gelovige christen. En rondom 
dee sarcofaag bloeiden bloemen.' 

Inn de in contemplatie verzonken 'Rückenfigur' bracht Friedrich zowel 
dee 'wending naar de geschiedenis' als de verwaarlozing van die historische 
opdrachtt tot uitdrukking. In het schilderij kwamen, achteraf bezien, Ro-
mantiek,, historisme, cultureel nationalisme, christendom en mediëvisme 
onopvallendd bijeen. Al die geestesstromingen bepaalden ook het denken 
vann Friedrich Schlegel en Joseph Görres, de personen die in dit hoofdstuk 
allee aandacht krijgen. 

afb.. ï. Caspar David Friedrich, Graf van Ulrich von Hutten (1823-1824) 
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Inn hun tijd konden de Middeleeuwen richting geven aan het natiegevoel, 
maarr er bestond geen eensgezindheid over de vraag wat onder de Duitse 
natiee moest worden verstaan en hoe hieraan staatkundig vorm moest wor-
denn gegeven. Mede hierom is voor twee hoofdpersonen gekozen. Schlegel, 
geborenn in Hannover, dat toen in personele unie met Engeland was ver-
bonden,, kwam uiteindelijk in het Habsburgse Oostenrijk terecht. Görres, 
diee uit angst voor Pruisische repressie ballingschap had gezocht in onder 
meerr Zwitserland, vond uiteindelijk een toevluchtsoord in het koninkrijk 
Beieren.. Schlegel was een representant van de 'Jenaer Romantik*, Görres van 
dee 'Heidelberger Romantik'.2 Dat de Middeleeuwen een ontdekking waren 
vann de Romantiek, is een voorstelling die vooral door de dichter Heinrich 
Heinee bekendheid heeft gekregen. 'Wat was eigenlijk de romantische school 
inn Duitsland?' schreef hij. 'Zij was slechts de opwekking van de poëzie der 
Middeleeuwen,, zoals die zich in liederen, beeldhouwkunst en bouwwerken, 
inn kunst en leven had gemanifesteerd.'3 

Voorr de romantici leek - in onderscheid met achttiende-eeuwers als Mu-
ratorii  en La Curne de Sainte-Palaye - de toe-eigening van het middeleeuwse 
tijdvakk te voorzien in een existentiële behoefte.4 Voorloper van de Duitse 
Romantiekk was de Zwitserse historicus Johannes von Muller, waarover Au-
gustt Wilhelm Schlegel, broer van Friedrich, schreef: 'Hij is de eerste onder de 
nieuweree historici, die de grootsheid van de Middeleeuwen echt begrepen.' 
Mullerr roemde de Germaanse vrijheid die de Zwitserse eedgenootschappen 
haddenn voortgebracht, verdedigde de middeleeuwse Kerk die de vrijheid 
vann de afzonderlijke staten garandeerde, en bewonderde de poëzie van de 
riddercultuur,, die hij vooral door het werk van Johann Jakob Bodmer had 
lerenn kennen.5 Romantiek en Middeleeuwen, hierin had Heine gelijk, waren 
hechtt met elkaar verbonden. Maar daarmee is weinig gezegd. Want aan die 
symbiotischee relatie konden verschillende motieven ten grondslag liggen. In 
ditt hoofdstuk is gepoogd verschillende betekenislagen van die contextuur 
uitt te diepen. 

DeDe poëtische Middeleeuwen 

Hett begrip 'Romantiek' doet onwillekeurig denken aan avonturen en verre 
reizen,, aan gevoel en fantasie, de verheerlijking van dromen en het on-
bewuste,, aan de verbeelding van het vreemde en aan fascinatie voor het 
verleden.. Kortom, aan de vlucht uit de werkelijkheid. Die gedachte aan de 
Romantiekk is ontegenzeglijk juist, maar laat een bepaald aspect onderbelicht. 
Trachttee Chateaubriand met zijn concept van 'couleur locale' de historische 
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werkelijkheidd recht te doen, Friedrich Schlegel - romanschrijver, literatuur-
historicuss en -theoreticus, kunstcriticus, filosoof en politiek denker - stelde 
zichh steeds ten doel de nuchtere werkelijkheid te vatten. Meer als geleerde 
dann als dichter of dromer verwoordde hij hoofdgedachten van de 'Roman-
tiek'.66 Sporadisch gaf hij zich over aan de gangbare notie van 'Mittelalter-
schwarmerei'' (afb. 2). 

Inn 1790 begon Schlegel een rechtenstudie in Göttingen, waar hij tevens 
collegess volgde bij de klassiek filoloog Christian Gottlob Heyne en de histo-
ricii  Johann Christoph Gatterer en August Ludwig von Schlözer. De laatsten 
maaktenn het begrip 'Mittelalter' als algemene cultuurperiode courant in 
dee Duitse gebieden. Na een verblijf in Leipzig vestigde Schlegel zich op 
tweeëntwintigjarigee leeftijd in Dresden. 'In het mooie Dresden,' zou hij later 
schrijven,, 'ontwaakte mijn jeugdig gevoel, daar zag ik de eerste kunstwerken, 

afb.. 2. Friedrich Schlegel, schets van Ludwig Schnorr von Carolsfeld (1821) 
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daarr verdiepte ik me meerdere jaren in de studie van de Oudheid.'7 Evenals 
Muratorii  was Schlegel aanvankelijk gegrepen door de antieke cultuur. De 
'heiligee Winckelmann' was daarbij zijn grote voorbeeld.8 Het resultaat van 
zijnn naspeuringen legde hij vast in twee grote studies: Die Griechen und Ro-
mermer (1797) en Geschichte der Poesie der Griechen und Romer (1798). Beide 
boekenn had hij willen uitbreiden tot een meerdelige serie, maar door een 
verschuivingg van interessen kwam het hier niet van. 

InIn een van de opstellen in Die Griechen und Romer, getiteld 'Über das 
Studiumm der Griechischen Poesie', oorspronkelijk geschreven in 1795-1796, 
liett Schlegel zich voor de eerste maal, zij het summier, uit over de Middel-
eeuwen.. Het werk van Dante, 'een groots lichtschijnsel', was geschreven in de 
'treurigee nacht van dat ijzeren tijdperk'. De Middeleeuwen waren een 'groot 
barbaarss intermezzo'. Niettemin lag volgens de auteur in deze periode de 
kiemm van latere ontwikkelingen: toen het tijdvak was beëindigd, kwam de 
modernee poëzie tot volle ontwikkeling.9 

'Dee studie van de Grieken en Romeinen,' schreef hij, 'is van absolute 
waarde,, voor alle tijden en de hele mensheid.'10 Hans Robert Jaufi bestu-
deerdee 'Über das Studium der Griechischen Poesie' in het licht van de 
QuerelleQuerelle des Anciens et des Modemes en kwam daarbij tot de conclusie dat 
Schlegel,, de 'grootste kwartiermaker, heraut en profeet van de Romantiek',11 

inn dit geschrift het standpunt van een 'ancien' innam, aangezien hij het 
principee van het (klassieke) 'schone' uiteindelijk prefereerde boven het 'in-
teressante',, een ander door hem gehanteerd criterium.12 De oude Grieken 
leverdenn de poëtische voorbeelden, die anderen moesten navolgen. Daar-
meee liet Schlegel zich weinig gelegen aan de kritiek die Johann Gottfried 
Herderr eerder op de normatieve klassieke poëtica had geuit. Voor Herder 
warenn de antieke regels, zoals bijvoorbeeld de eenheid van tijd, plaats en 
handeling,, geen universele esthetische wetten, maar enkel voorschriften, die 
inn een bepaalde historische situatie nuttig waren geweest.13 

Inn 1796 schreef Schlegel aan Christian Gottfried Körner, rechtsgeleerde en 
beschermerr van Friedrich Schiller, dat hij allengs 'versteende' in de studie der 
klassieken.. Daarom ging hij zich nu toeleggen op onklassieke en antiklassieke 
schrijverss van nieuwere tijden.w De lectuur van deze auteurs bleef niet zonder 
gevolgen.. Spoedig hierna nuanceerde hij zijn visie op de esthetica van de 
Ouden,, definieerde hij het Romantiek-concept in de literatuur, en kreeg hij 
meerr oog voor de dichtkunst van de Middeleeuwen. 

Inn de achttiende eeuw waren geleerden als Christoph Martin Wieland en 
Herderr niet vergeten dat het begrip 'roman' oorspronkelijk betrekking had 
opp literatuur die niet in het Latijn, maar in de (Romaanse) volkstaal was 
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geschreven.. Tot de 'romans' rekende men heldenverhalen en liefdesgeschie-
denissen,, samengesteld in proza of versvorm, in de Romaanse, maar ook 
inn de Germaanse, waaronder Hoogduitse talen. Dantes Divina Commedia, 
dee 'romanzi' van Ariosto en Tasso, maar ook het Nibelungenlied werden 
alduss als 'romans' bestempeld. Het begrip drukte een tegenstelling uit tot de 
klassiekee en eigentijdse classicistische letterkunde. 

Toenn Schlegel begon met lezing van contemporaine werken, waaronder 
Goethess Wilhelm Meister en Ludwig Tiecks William LovelU stond voor hem 
all  snel vast dat de oude 'romantische' traditie, waarin de auteurs zich weinig 
haddenn aangetrokken van de klassieke esthetica, in zijn eigen tijd werd 
voortgezett door auteurs als Goethe en Tieck. In 1798 verkondigde hij de 
suprematiee van de 'romantische poëzie'. Deze poëzie kwam overeen met wat 
hijj  eerder de 'interessante Poesie' had genoemd. Anders dan voorheen stelde 
hijj  nu dus het 'interessante' boven het 'schone'. 'Romantisch' betekende: 
fantasierijk,, streven naar oneindigheid, verheerlijking van 'worden' boven 
voltooiingg en uitbeelding van geniale individualiteit.15 Soms betrok Schlegel 
hett begrip 'romantisch' op alle postklassieke literatuur, dan weer op de 
literatuurr van Middeleeuwen en Renaissance. 'Romantisch' kon ook worden 
ingewisseldd voor 'modern', waarbij hij onderscheid maakte tussen 'alteste 
moderne'' en 'moderne' literatuur. Aanvankelijk voerde hij vooral Cervantes 
enn Shakespeare op als romantische voorbeelden, en had hij minder aandacht 
voorr de middeleeuwse wortels van de romantische poëzie.16 

Schlegell  onderscheidde 'fantastische', 'sentimentale,'17 'psychologische' 
enn 'filosofische' romans, maar de ideale roman wist al deze typen met elkaar 
tee verenigen. In fragment 116 van het door hem en zijn broer August Wilhelm 
opgerichtee tijdschrift Athenaum, dat van 1798 tot 1800 zou verschijnen en 
waaraann de dichter Novalis en theoloog Friedrich Schleiermacher bijdragen 
zoudenn leveren, schreef hij: 'De romantische dichtsoort is nog in wording; 
hett behoort tot haar wezen, dat zij slechts voortdurend kan worden, en 
nooitt voltooid kan zijn.'18 In de context van 'wording', gedacht als medicijn 
tegenn verstarring, moet ook Schlegels ironie-begrip worden gezien.19 Toen 
hijj  tot het besef was gekomen dat de klassieke kunstregels geen universele 
normatievee poëtica konden opleveren, accentueerde hij de betekenis van 
dee literatuurgeschiedenis. Een criticus moest steeds de context bestuderen, 
schreeff  hij in zijn 'Literaire notities'.20 De subjectieve, impressionistische 
indrukk kreeg dan allengs meer objectiviteit: de interpretatie werd zelf een 
kunstwerk.kunstwerk. In 'Epochen der Dichtkunst' omschreef hij het belang van de 
literatuurgeschiedeniss als volgt: 'De kunst berust op het weten, en de weten-
schapp der kunst is haar geschiedenis.'21 
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Mett zijn begrip van de romantische poëzie bevrijdde Schlegel zich uit de 
kluisterss van de Ouden. In zijn te Parijs gehouden lezingen, gebundeld in 
GeschkhteGeschkhte der europaischen Literatur (1803-1804), ging de meeste aandacht 
vooralsnogg uit naar de Griekse literatuur. In deze lezingen toonde hij echter 
ookk interesse voor de 'Literatur der christlichen Zeiten'. Naar verhouding had 
hijj  minder over de Middeleeuwen te melden. Het hoogtepunt van de middel-
eeuwsee literatuur plaatste hij overigens in de zuidelijke gloed van het Middel-
landse-Zeegebied,, in de Italiaanse, Provencaalse en Spaanse literatuur. 

InIn Parijs had Schlegel in de bibliotheek van het Arsenal de enorme 
nalatenschapp van La Curne de Sainte-Palaye aanschouwd.22 Gaandeweg 
verruimdee hij zijn kennis van de middeleeuwse literatuur, onder meer door 
dee editie van oude teksten. In 1802 publiceerde hij Geschkhte der Jungfrau 
vonvon Orleans en twee jaar later onder de koepeltitel Sammlung romantischer 
DichtungenDichtungen des Mittelalters onder andere Geschkhte des Zauberers Merlin en 
LotherLother und Maller. Eine Rittergeschkhte. Weer twee jaar later gaf hij in het 
doorr hem geredigeerde Poetisches Taschenbuchfür dasjahr 1806 een vertaling 
vann de 'roman' Historia Karoli Magni et Rotholandi van de pseudo-Turpijn 
inn druk.23 

Schlegelss interesse voor de Middeleeuwen ging gelijk op met zijn onder-
zoekk naar religie en christendom, dat hij ontwikkelde in zijn 'Symphiloso-
phie'' - filosofische samenspraak - met Novalis.24 Beide schrijvers hadden 
elkaarr voor het eerst tijdens Schlegels jaren in Leipzig ontmoet. Ook ge-
durendee zijn verblijf in Jena en Berlijn kreeg hij bezoek van Novalis. Hier 
maaktee Schlegel kennis met onder anderen de schrijfster, en zijn latere echt-
genotee Dorothea Veit (geboren Mendelssohn; Schlegel zou haar portretteren 
alss Lucinde in zijn gelijknamige, semi-autobiografische roman), Schleierma-
cher,, de filosofen Johann Gottlieb Fichte en Friedrich Wilhelm Schelling en 
dee schrijvers Tieck, Wilhelm Wackenroder en Clemens Brentano. 

Novaliss had zich aanvankelijk onder invloed van Schlegels studies ge-
ïnteresseerdd voor de Oudheid.25 In de winter van 1798 schreef Schlegel hem 
datt hij een nieuwe religie wilde stichten. Novalis was de Christus, die in 
Schlegell  een krachtige Paulus zou vinden. De nieuwe religie moest geheel 
enn al magie zijn. Het christendom was ongeschikt omdat het te politiek en 
materialistischh was.26 

Niett lang hierna begon Schlegel aan zijn 'Ideen', die hij in zijn Athenaum 
zouu publiceren. Omdat de 'romantici*  - Schlegel noemde zichzelf en zijn 
medestanderss overigens nooit bij die naam27 - een beweeglijke denkwijze 
voorstonden,, legden zij hun gedachten bij voorkeur neer in lezingen, tijd-
gebondenn periodieken en aforismen. Schlegel ondeende de aforisme-vorm 
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aann Sébastien Chamforts Pensees et maximes, waarvan in 1797 een Duitse 
vertalingg was verschenen.28 In de 'Ideen' weerklonk de echo van discussies 
diee hij met Novalis en Schleiermacher had gevoerd, zoals in de volgende 
aforismen:: 'Aan niets heeft de tijd meer behoefte dan aan een geestelijk 
tegenwichtt tegenover revolutie en despotisme'; 'Laat de religie vrij , en een 
nieuwee mensheid zal beginnen'; 'Ook de zogenaamde "Volkslehrer" die de 
staatt heeft aangesteld zullen weer priesters worden'; 'In alle gevoelsuitingen 
kann de religie uitbreken. De wilde drift en zoetste smart grenzen hier on-
middellijkk aan elkaar'; 'Alle begrip van God is leeg geklets. Maar de Idee der 
Godheidd is de Idee van alle Ideeën'; 'Alleen hij kan kunstenaar zijn, die een 
eigenn religie, een oorspronkelijk inzicht in het oneindige heeft' en 'Zoals de 
koopliedenn in de Middeleeuwen, zo zullen de kunstenaars zich verenigen in 
eenn hanze, om elkaar enigermate te ondersteunen'2*  Novalis maakte kant-
tekeningenn bij een manuscript van Schlegels 'Ideen'. Hierin tekende hij aan 
datt Schlegel terecht had ingezien dat na de politieke revolutie een 'heilige 
revolutie'' zou volgen - een gedachte die hij in zijn eigen verhandeling Die 
ChristenheitChristenheit oder Europa zou vertolken.30 

Reedss in de herfst van 1798 had Schlegel bij Novalis geïnformeerd hoe 
hett met diens werk over 'de christelijke monarchie' stond.31 Novalis begon 
pass te schrijven aan Die Christenheit, nadat hij zich eerst had verdiept in 
dee middeleeuwse geschiedenis. Inmiddels, zo bleek uit zijn correspondentie 
mett Schlegel, had hij zijn pantheïstische overtuigingen verruild voor die van 
hett christendom. Midden november 1799 las Novalis zijn opstel - waarin de 
glanzendee tijden van de middeleeuwse religievrede werden bezongen - voor 
tee lena, in gezelschap van onder anderen de gebroeders Schlegel en Tieck, 
waarnaa hij het manuscript aanbood voor publicatie in Athenaum. Schelling 
kreegg na kennisname van het betoog terstond een nieuwe aanval van 'Enthu-
siasmuss fur die Irreligion', meldde Schlegel aan Schleiermacher. De laatste 
zagg evenmin veel in het essay, dat hij te katholiek vond. Uiteindelijk werd 
Goethee als scheidsrechter ingeroepen: hij sprak zich uit tegen publicatie.32 

Nadatt Novalis in het voorjaar van 1801 was gestorven, werden tot 1826 
slechtss gedeelten van het opstel gepubliceerd. Dat neemt niet weg dat Die 
ChristenheitChristenheit van grote invloed was op Schlegels mediëvisme. In het voetspoor 
vann Novalis - die de tripartiete structuur van Oudheid-Middeleeuwen-
Nieuwee Tijd verruilde voor een indeling in 'Middeleeuwen'-Nieuwe Tijd-
Toekomstt - verlegde hij zijn interesse verder van Oudheid naar Middeleeu-
wen. . 

Inn Die Christenheit gebruikte Novalis nergens de term 'Middeleeuwen'.33 

Ditt was weinig verrassend aangezien hij de periode niet als tussentijd, maar 
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alss 'Vorzeit' beschouwde. Aan Novalis vertrouwde Schlegel toe dat hij zijn 
scepsiss tegenover de christelijke religie had laten varen. 'Ik geef je gelijk dat 
hett christendom de religie van de toekomst is, zoals de Griekse die van het 
verledenn was, zelfs al bij de Ouden zelf.'34 En in een van zijn filosofische 
fragmentenfragmenten tekende hij aan: 'Het nieuwe XQ [christendom] moet zonder 
omslagg het katholieke zijn, maar wel het oudkatholieke, niet het pausdom.'35 

Schlegelss toekomstige werk zou in belangrijk mate een historische uitwer-
kingg én een actuele vertaling van Novalis' utopische program zijn. Maar 
waarr Novalis vanuit 'stemmingen' het geheel probeerde te begrijpen, was 
voorr Schlegel het verstand normerend.36 

DeDe schone Middeleeuwen 

Inn 1802 vertrok Schlegel naar Parijs, waar hij twee jaar zou blijven. Hier 
begonn hij zijn tijdschrift Europa, dat van 1803 tot 1805 zou verschijnen. In 
dee titel klonk de echo van Novalis' Die Christenheit oder Europa door. Met 
hett tijdschrift wilde Schlegel een Europees cultuurbewustzijn uitdragen, dat 
eenheidd en harmonie moest brengen. Wat Diderots Encyclopédie voor de Ver-
lichtingg was geweest, moest Europa voor de nieuwe tijd zijn. In het periodiek 
publiceerdee Schlegel zelf kunsthistorische studies, waarin hij de voorrang 
vann de klassieke esthetica ter discussie stelde. Daarmee bekritiseerde hij 
impliciett het 'Weimarer Klassizismus'.37 

Nadatt hij in zijn 'Symphilosophie' met Novalis de 'oudkatholieke' Mid-
deleeuwenn had ontdekt, werd hij zich nu bewust van de band tussen Middel-
eeuwenn en vaderland. Op doortocht naar Parijs bracht het Duitse landschap 
hemm terug in het middeleeuwse tijdperk. Bij het zien van de Franse natuur, 
zoo schreef hij in zijn 'Reise nach Frankreich', verlangde hij onmiddellijk terug 
naarr de bosrijke bergen, heuvels en dalen van Duitsland. Vooral de Wart-
burgg bij Eisenach (bezongen door Novalis in Heinrich von Ofterdingen) had 
diepee indruk gemaakt: 'Als men zulke dingen ziet, kan men er niet omheen 
zichh in te denken wat de Duitsers eertijds waren, toen ze nog een vaderland 
hadden.'' De aanblik spoorde hem aan tot het schrijven van verzen: 'Op de 
hogee bergen/ daar woonden de ouden/ de ouden, de ridders van het heerlijke 
land!' ' 

Dee kennismaking met de 'algemeenheid van de Franse natie' had hem 
doenn beseffen dat het leven van de oude Duitsers door vrijheid en indivi-
dualismee was gekenmerkt. Maar anders dan in Frankrijk, waar de leefwijze 
samenviell  met de geest van de tijd, waren in Duitsland brokstukken van 
zedenn en denkwijzen uit betere tijden bewaard gebleven. Ten onrechte had 
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menn de 'Middeleeuwen' in het verleden geplaatst. De keizertijd van Karel 
dee Grote tot Frederik n was geen overgangstijd geweest. Voor Schlegel was 
duidelijkk dat 'wij eigenlijk zelf in de ware Middeleeuwen leven'. De nieuwe 
tijdd was een middentijd tussen de ten onrechte zo genoemde Middeleeuwen 
enn een nog verborgen toekomst - een gedachte, die reeds was verwoord 
doorr Novalis in Die Christenheit. Ook had Schlegel zo zijn oplossingen voor 
Europa,, dat verscheurd was tussen klassieke en romantische ideeën. Het 
avondlandd moest zich richten op de Oriënt, 'waar alles in één adem en met 
ongedeeldee kracht uit de bron ontsprong'38 

InIn navolging van Herder had Schlegel reeds in zijn 'Rede über die My-
thologie'' (1800) uiting gegeven aan zijn verlangen naar de Indische Oriënt.39 

InIn dit opstel betreurde hij het gebrek aan mythologie in de moderne tijd. 
'Aann onze poëzie ontbreekt een middelpunt, dat de mythologie voor de 
Oudenn was. Al het wezenlijke waarin de moderne dichtkunst achterloopt 
bijj  de antieke, laat zich in de volgende woorden samenvatten: wij hebben 
geenn mythologie.' Daarom was het hoogste tijd een nieuwe mythologie te 
scheppen,, 'een nieuwe bedding voor de oude, eeuwige oerbron der poëzie'. 
Hett filosofisch idealisme, dat 'het begin en einde van alle fantasie' was, en de 
schattenn van de Oriënt moesten de weg wijzen naar een nieuwe mythologie.40 

Inn zijn Parijse jaren kreeg Schlegel onderricht in het Perzisch en het 
Sanskriet.. In zijn boek Über die Sprache und Weisheit der Indiër (1808) con-
stateerdee hij verwantschap tussen de talen die in de loop van de negentiende 
eeuww zouden worden aangeduid als Indo-Germaanse of Indo-Europese ta-
len.. In de Indische poëzie hoopte Schlegel de verloren eenheid van de men-
selijkee geest terug te vinden. Bij verschijning van zijn boek was die zoektocht 
voorr hem minder actueel geworden. De ware symboliek had hij inmid-
delss in de 'mythologie', kunst en mystiek van het christendom gevonden.41 

Heinee meende dat het Indiëboek reeds vanuit katholiek perspectief was ge-
schreven:: in de Indische mythen had Schlegel 'een olifanten-Middeleeuwen' 
gevonden.42 2 

InIn Parijs ontdekte Schlegel de schilderkunst van de Middeleeuwen.43 Hier 
warenn ook de kunstschatten te zien, die de Fransen uit Italië en de Nederlan-
denn hadden geroofd. In Parijs bezocht Schlegel het Musée des Monuments 
Francaiss van Alexandre Lenoir, aanschouwde hij de collectie in het Louvre 
enn zag hij de privé-verzameling van Lucien Bonaparte. Het Louvre vond 
hijj  een treurig museum, gebouwd in donkere eeuwen voor despoten zon-
derr 'Bildung'.44 In zijn kunsttheorie stond Schlegel een empirisch-inductieve 
benaderingg voor. Eerst moest men kunstobjecten bekijken, om vervolgens 
tott algemene inzichten te kunnen komen. In Parijs bestudeerde hij vooral 
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dee oude Italiaanse en Duitse meesters, die tot dan zo goed als onbekend 
waren.455 Tot de laatste categorie rekende hij ook Van Eyck en Memling, bij 
wiee de kunst naar zijn oordeel haar hoogste bloei had bereikt. Studie van 
dee oude meesters was volgens Schlegel bepaald geen nutteloos tijdverdrijf. 
Degenee die de geest van het verleden wist te vatten, kon zich hierdoor laten 
inspirerenn voor de toekomst. 

Evenalss de onvoltooide kerken en torens van de gotische bouwkunst, 
wass ook de christelijke schilderkunst, aldus Schlegel, onvoltooid gebleven. 
Aann de bezieling en eenheid van de christelijke schilderkunst was met de 
'Renaissance'' en de Reformatie een einde gekomen. Kunstenaars opteerden 
sindsdienn voor heidense en zinnenprikkelende thema's. Daarbij gaf men de 
voorkeurr aan portretten, landschappen, jachtscènes en stillevens. De kunst 
wass louter techniek geworden. De idee was verdwenen. 

Dee door Schlegel besproken schilderijen dateerden overigens uit de peri-
odee van de Late Middeleeuwen en Vroege Renaissance. Fra Bartolomeo schil-
derde,, aldus Schlegel, 'kerkelijke' taferelen in een tijd waarin nog waarheid 
vann gevoel en 'Enthusiasmus' voor dergelijke zaken bestond. Een Kruisiging 
vann Correggio maakte door de uitgebeelde smart en lelijkheid waarmee de 
figurenfiguren waren getekend, diepe indruk op Schlegel (precies zoals later de Krui-
sigingg van Grünewald Joris-Karl Huysmans zou overweldigen). Dat gold ook 
voorr de martelaarsscènes - zoals het lijden van de Heilige Agatha, geschil-
derdd door Sebastiano del Piombo - die in de moderne tijd ten onrechte voor 
onwaardigg werden gehouden. 

Dee 'middeleeuwse' kunstopvatting verschilde volledig van de oppervlak-
kigee esthetica van de Oudheid, waarin het schone en ideale leidende be-
grippenn waren. Te lang had men blindelings vastgehouden aan de eenzijdige 
klassiekee theorie. 'Als men zich eerst op de historische weg had georiënteerd, 
wass het antwoord ongetwijfeld wat anders uitgevallen,'46 

Eenn gelukkig samentreffen van de schone idee, technische volkomenheid 
enn bekoorlijke rijkdom aan zinnelijke uitbeelding was in de kunst van de 
oudee meesters tot stand gebracht. 

Veell  kritiek had Schlegel op moderne kunstenaars, vooral de Franse ne-
oclassicisten.. Het ontbrak hun aan innig en diep gevoel. Het gebruik van 
symboliekk was voor hen een kwestie van 'Spielerei' geworden. De oude 
meesterss hadden tenminste begrepen dat slechts wat onvoltooid of onzicht-
baarr was, op symbolische wijze mocht worden aangeduid. Verder hekelde 
hijj  moderne kunstenaars die om het even hun inspiratie zochten bij Grie-
ken,, Romeinen of Kelten. In het christendom was meer dan genoeg stof 
tee vinden. Te veel lieten hedendaagse schilders zich beïnvloeden door de 
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beeldhouwkunst.. Zij begrepen niet dat schilderkunst en 'plastische stijl' to-
taall  verschillende zaken waren. Met dergelijke uitlatingen rekende Schlegel 
impliciett af met het classicisme van Goethes Propylaen, 

Dee oude meesters hadden niet alleen de natuur bestudeerd, maar ook de 
godheidd in de natuur. Want uiteindelijk was de schilderkunst een goddelijke 
kunst,, 'meer dan een noodzakelijke ontwikkeling van de menselijke natuur'. 
Doorr middel van deze kunstvorm kon de mens zich met het goddelijke in 
verbindingg stellen. De schilder, concludeerde Schlegel, moest een dichter 
zijn.. Poëzie kon in de schilderkunst voortkomen uit religie of uit mystieke 
filosofie.filosofie. Kunstenaars van zijn tijd die die weg te ver of te steil vonden, 
dedenn er goed aan Oud-Duitse dichters te lezen. Die konden jonge schilders 
terugvoerenn naar het romantische land en hen bevrijden van 'de prozaïsche 
mistt van antieke na-aperij en ongezond kunstgezwets'.47 

Inn september 1803 hadden de Keulse broers Sulpiz en Melchior Boisserée 
zichh bij Schlegel in Parijs vervoegd. De Boisserées hadden Schlegel rondgeleid 
doorr de Notre-Dame en zijn interesse in middeleeuwse bouwkunst gewekt. 
Inn de jaren hierna maakt Schlegel kunstreizen waarvan hij verslag deed in zijn 
'Briefee auf einer Reise durch die Niederlande, Rheingegenden, die Schweiz, 
undd einen Teil von Frankreich' (1806). In zijn verzamelde werken gaf hij 
dezee 'Briefe' de veelzeggende titel Grundzüge der gotischen Baukunst. Górres 
riepp na lezing de schrijver op een boek te schrijven over de gotiek, dat voor 
kenniss van de Middeleeuwen en daardoor voor de 'Bildung' van de eigen tijd d 
dezelfdee waarde had als Winckelmanns werk over de Oudheid had gehad 
voorr de vorige generatie.48 De 'Briefe' vormden de eerste substantiële bijdrage 
overr de gotiek in de Duitse literatuur. Als eerste Duitser typeerde Schlegel de 
gotiekk als christelijke stijl, en - in de Grundzüge - als 'romantische kunst'.49 

InIn 1772 had Goethe zijn Von deutscher Baukunst geschreven, waarin hij 
erkendee dat hij, opgezadeld met alle vooroordelen over de 'gotiek', verrast 
wass door de 'ruwe wildheid' van de kathedraal in Straatsburg. Grote bewon-
deringg had hij voor het genie van de bouwmeester Erwin von Steinbach. Als 
eerstee Duitser meende Goethe dat de gotiek van Duitse herkomst was: 'het 
iss Duitse bouwkunst, onze bouwkunst'50 Maar anders dan Schlegel bracht 
Goethee deze bouwstijl niet in verband met de christelijke religie.51 

Schlegell  liet er in zijn 'Briefe' geen misverstand over bestaan dat hij een 
voorliefdee voor de gotiek had. Daarbij waren nostalgische, esthetische, na-
tionalee en religieuze motieven in het geding. In de kerk van Saint-Denis 
wass hij door dezelfde gevoelens van weemoed overvallen, als eerder Cha-
teaubriand:: 'Toen de poorten werden geopend, vloog een schare kraaien en 
kauwenn opgeschrikt de lucht in. En nu zagen we de opengebroken graven 
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vann koningen.'52 Bij het zien van de ruïnes droomde hij weg naar vroegere 
tijden.. De gotische bouwwijze waardeerde Schlegel om haar eenvoud, na-
tuurlijkheid,, schone verhoudingen, elegantie en transparantie. Als de dom 
vann Keulen voltooid was geweest, had dit bouwwerk een vergelijking met 
hethet grootste monument uit het oude of nieuwe Rome gemakkelijk kunnen 
doorstaan.. De gotiek was ook voor Schlegel een Duitse bouwstijl, die door 
Duitsee bouwmeesters over heel Europa was verspreid. 

Gotiekk was voor hem overigens synoniem met middeleeuwse bouwkunst 
inn het algemeen. Daarbinnen onderscheidde hij - in de Grundzüge - een 
'oudchristelijkee bouwstijl', die verwantschap had met de Byzantijnse, en een 
'romantischee bouwwijze', die 'authentiek Duits' was. De oudchristelijke stijl 
beantwoorddee aan wat thans de Romaanse stijl is, de romantische aan de 
gotiekk in strikte zin. Pas in 1841 zou Franz Mertens overigens vaststellen 
datt de gotiek van Franse oorsprong was.53 De middeleeuwse bouworde had 
voorr Schlegel ook een religieuze connotatie. De oude architecten waren erin 
geslaagdd om op magistrale wijze de oneindigheid te verbeelden. De klassieke 
bouw-- en beeldhouwkunst had hij inmiddels ver achter zich gelaten. 'Ik word 
steedss eenzijdiger,' schreef hij aan zijn broer August Wilhelm in verband met 
eenn voorgenomen reis naar Rome, 'ik geloof dat buiten de handschriften mij 
inn Italië nog het meest de gotische kerken interesseren.'54 En in zijn literaire 
aantekeningenn noteerde hij: 'De beeldhouwkunst van de Ouden is slechts 
eenn valse kunst.'55 

Pass in 1819 kwam het van een reis naar Rome. Dat jaar bezocht hij in 
Oostenrijksee diplomatieke dienst de Eeuwige Stad. Ter ere van het keizerlijke 
bezoekk was door het Pruisische gezantschap in Palazzo Caffarelli een expo-
sitiee ingericht, waar schilderijen, kartons en beelden van vooral Nazareners 
warenn tentoongesteld. Naast Friedrich Overbeck, Julius Schnorr von Carols-
feldd en Peter Cornelius had ook Philipp Veit, zoon van Schlegels echtgenote 
Dorotheaa uit een eerder huwelijk, zijn medewerking gegeven. Verschillende 
criticii  brachten naar voren dat de kunstenaars van de Lukas-broederschap in 
Oud-Duitsee gekunsteldheid waren vervallen. Schlegel ergerde zich ook aan 
laatdunkendee uitlatingen over de 'nieuwe kunst' in Goethes tijdschrift Kunst 
undund Altertum. Hiermee had Goethe zijn 18de Brumaire gepleegd, schreef 
Heine,, en een einde gemaakt aan het directorium van Schlegel.56 Dorothea 
Schlegell  wist haar echtgenoot te overreden om de verdediging van de Duitse 
kunstenaarss op zich te nemen. In hetzelfde jaar verscheen nog 'Über die 
deutschee Kunstausstellung in Rom". 

Geenn wetenschap of kunst, betoogde Schlegel in dit geschrift, kon zich 
losmakenn van de overlevering. Achttiende-eeuwse kunstenaars, onder wie 
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Winckelmannss vriend Anton Raphael Mengs, hadden zich gericht op de 
schilderkunstt van Correggio en Titiaan. Winckelmann had begeestering 
voorr de antieken opgewekt, maar de kunstenaars waren intussen dwaalwegen 
opgegaan.. Vooral Franse schilders beeldden met theatrale overdrijving de 
antiekee helden af. Wilde deze kunst echter bezield raken, 'moest eerst heel 
Europaa opnieuw heidens worden'. Daarop had men volgens Schlegel dan 
ookk gehoopt in de Revolutie. De Duitse kunstschool te Rome nu had zich 
openlijkk verzet tegen de dominantie van de Franse. Met vrucht brachten de 
Duitsee schilders de frescotechniek opnieuw tot leven. Doelbewust richtten 
zijj  zich op de kunst die eertijds de hoogste graad van volkomenheid had 
bereikt.. De oude Italiaanse en Duitse meesters hadden immers idee en leven 
inn hun werk gerealiseerd. Door de idee opnieuw tot uitdrukking te brengen 
boektenn de Nazareners grote vooruitgang. Vanwege hun oriëntatie op de 
Oud-Duitsee meesters - dus op de nationale en christelijke kunst - verdiende 
hunn werk dan ook de voorkeur.57 

Bijj  al zijn publicaties over middeleeuwse primitieven, gotiek en Na-
zarenerss was Schlegel de romantische, middeleeuwse literatuur zeker niet 
vergeten.. In de herfst van 1807 vatte hij samen met zijn broer het plan op, 
omm onder de titel Mittelalter een tijdschrift uit te geven, waarin literatuur, 
geschiedenis,, filosofie en kunst van die periode zouden worden gerehabili-
teerd.. Het tijdschrift zou echter nooit verschijnen.58 

Inn 1808 maakte Schlegel definitief de overstap naar de katholieke Kerk.59 

Heinee wist wel hoe dat zo was gekomen: 'Friedrich Schlegel en zijn vriend 
dee heer Joseph Görres zochten in de oude steden aan de Rijn naar resten 
vann Oud-Duitse schilderijen en beelden, die ze blind vereerden, als heilige 
relieken.'600 Na zijn bekering vertrok Schlegel naar Wenen. Een jaar later 
kreegg hij hier een betrekking als 'Hofsekretar der Armeehofkommission'. 
Inn deze functie was hij verantwoordelijk voor de uitgave van het legerblad 
ÖsterreichischeÖsterreichische Zeitung. In de jaren 1810-1811 was hij redacteur van de door 
Metternichh gestichte Österreichische Beobachter, waarin fragmenten uit Jo-
hanness von Müllers Vierundzwanzig Bücher Allgemeiner Geschichte werden 
gepubliceerd.61 1 

Viaa Friedrich Christoph Perthes, uitgever van het Vaterlandisches Mu-
seumseum in Hamburg, bereikte hem het verzoek om dit tijdschrift voort te 
zettenn nadat Hamburg onderdeel van het Franse rijk was geworden.62 In de 
jarenn 1812-1813 verscheen het periodiek onder de naam Deutsches Museum. 
Medewerkingg gaven onder anderen Jacob en Wilhelm Grimm, Wilhelm von 
Humboldt,, vorst Metternich, Adam Muller, Madame de Staël (met frag-
mentenn uit de door Schlegel vertaalde eerste druk van De l'Allemagne) en 
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Josephh Görres. Görres vermoedde dat Deutsches Museum bovenal Oosten-
rijkss zou worden. Dat was geen nadeel omdat 'Oostenrijk in de grond nog 
hett enige Duitsland was, een echt oorlogsschip, al het andere bestond uit 
kanonneerboten'.633 Na verschijning van de eerste afleveringen deelde Görres 
meee dat het tijdschrift er onder Schlegel niet slechter op was geworden.64 

Schlegell  liet in zijn inleiding op de tweede jaargang nadrukkelijk weten dat 
MuseumMuseum een 'algemeen Duits' tijdschrift was, dat 'de gehele Duitse "Geistes-
bildung""  omvatte'. 'Het mag duidelijk zijn,' schreef hij aan Sulpiz Boisserée, 
'datt Oud-Duitse kunst, poëzie en kunstgeschiedenis tot de hoofddoelen van 
ditt Museum behoren.'65 In de literaire bijdragen lag het zwaartepunt op de 
Middeleeuwenn en de 'nordische' dichtkunst. Die tendens kwam duidelijk 
naarr voren in de bijdragen van August Wilhelm Schlegel, Görres, de gebroe-
derss Grimm en vooral van Schlegel zelf. Daarmee was Deutsches Museum in 
zekeree zin de realisering van het nooit verschenen tijdschrift Mittelalter. 

Inn 1812 hield Schlegel in Wenen zijn lezingen over de Geschichte der alten 
undund neuen Literatur, die hij drie jaar later in boekvorm zou publiceren. 
Anderss dan in zijn Geschichte der europaischen Literatur kwam de Oudheid 
err ditmaal bekaaid af. Middeleeuwen en Nieuwe Tijd kregen elk hetzelfde 
aantall  pagina's toebedeeld. 

InIn zijn Weense lezingen paste Schlegel zijn Romantiek-concept aan en 
wistt hij een verzoening tot stand te brengen tussen klassieke, middeleeuwse 
enn moderne literatuur. Het was de taak van de poëzie, schreef hij hier, om 
-- ten dienste van de mensheid, het leven en de natie - 'de authentieke 
herinneringenn en sagen voor een volk te bewaren en te verfraaien'.66 Het 
wezenn van de romantische literatuur lag, aldus Schlegel nu, besloten in de 
'betrokkenheidd op het leven' en 'het christelijke liefdesgevoel, waarin zelfs 
hett lijden middel van verheerlijking is'. In ruime zin, ging hij voort, was 
ookk de Homerische, Indische en Perzische poëzie romantisch. Vonken van 
hethet goddelijke licht waren bijvoorbeeld te vinden in de antieke tragedies. 
Wantt ondanks hun duistere wereldbeeld, hadden de tragediedichters het 
levenn met gevoel en wraakzuchtige begeestering begrepen en vormgegeven. 
Maarr pas in het christendom was de goddelijke liefde volmaakt tot uiting 
gekomen.. De klassieke literatuur was dus niet principieel tegengesteld aan de 
romantische.. In strijd met de romantische poëzie waren enerzijds de dichters 
diee gekunstelde, 'antikiserende' poëzie schreven, 'zonder innerlijke liefde', 
anderzijdss de modernen die zich geheel enn al toelegden op de eigen tijd.67 

Dee Geschichte der europaischen Literatur was vanuit Europees perspectief 
geschreven.. In de Geschichte der alten und neuen Literatur bepaalden ook 
vaderlandslievendee motieven zijn interesse in de middeleeuwse literatuur. 
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Aann de authentieke, in de moedertaal geschreven voortbrengselen van de 
letterkundee was de geest van een tijdperk en het karakter van een natie 
aff  te lezen. Het Nibelungenlied omschreef hij als een Vaderlands werk', dat 
dee eerste plaats innam onder de heroïsche riddergedichten van het nieuwe 
Europa.. Ten onrechte had men de Middeleeuwen als een lege ruimte tussen 
dee 'Bildung' van de Oudheid en de verlichting van nieuwere tijden gehouden. 
Diee voorstelling was alleen al onjuist omdat de beschaving van de Oudheid 
nooitt geheel ten onder was gegaan, en het beste en edelste van de eigen tijd 
ontsprongenn was aan de geest der Middeleeuwen. 

Dee middeleeuwse literatuur was onderdeel van de 'poëtische voortijd', 
preciess zoals de Homerische gezangen tot de Griekse voortijd behoorden. 
Ongegrondd was de wijdverbreide opvatting dat de Germaanse volken bar-
barijj  over het door hen veroverde Romeinse rijk hadden gebracht. Anders 
dann in het Byzantijnse rijk, waar de literatuur steriel was geworden, begon 
voorr het avondland met de Goten 'een nieuw morgenrood'. De Germaanse 
daadkrachtt en volheid van leven hadden, naast het Germaanse natiegevoel, 
nieuww leven gegeven aan de literatuur. Dit jeugdige gevoel had zich opnieuw 
geopenbaardd tijdens de kruistochten, toen in heel Europa minneliederen, 
diee de Provencalen 'de vrolijke wetenschap' noemden, werden gezongen.68 

Evenalss Chateaubriand liet ook Schlegel zich imponeren door de mythe van 
dee 'verjongende barbaren'. 

DeDe keizerlijke Middeleeuwen 

Schlegelss aandacht voor de Middeleeuwen bleef niet beperkt tot zijn ver-
handelingenn over literatuur, bouwkunst en beeldende kunsten. Ook in zijn 
geschiedkundigg werk verdiepte hij zich in het tijdvak. Dat historisch werk 
wass in een tijd van grote veranderingen, steeds nauw verweven met de actuele 
politiek.. Omgekeerd waren zijn politieke geschriften steeds sterk historisch 
geïnspireerd.. Terwijl Chateaubriand zich in zijn politieke theorie en praktijk 
nauwelijkss door de Middeleeuwen het leiden, was het tijdvak voor Duitse 
romanticii  als Schlegel en Görres een onuitputtelijke bron van staatkundige 
denkbeelden. . 

Schlegelss belangstelling voor politieke theorie kwam het eerst tot uiting 
inn zijn 'Versuch über den Begriff des Republikanismus' (1796), een beschou-
wingg naar aanleiding van Kants Zum ewigen Wieden. In zijn verhandeling 
gaff  Schlegel in het voorbijgaan een afkeurende visie op de middeleeuwse 
staatkunde.. Zijn denkbeelden ontleende hij vooral aan de Griekse filosofie, 
wantt 'de onbekendheid met de politieke vorming van Grieken en Romeinen 
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iss de onuitsprekelijke bron van verwarring in de geschiedenis van de mens-
heid,, en van groot nadeel voor de politieke filosofie van de modernen, die 
inn dit opzicht nog veel van de Ouden te leren hebben'.69 

Inn het 'Versuch', maar ook in zijn latere politieke geschriften, was de Revo-
lutiee - precies als voor Chateaubriand, Görres en andere tijdgenoten - steeds 
hett ijkpunt van zijn overwegingen. Kant had, aldus Schlegel, te weinig oog 
gehadd voor historische principes en politieke geschiedenis. Schlegels eigen 
kenniss van de Griekse geschiedenis (en van Aristoteles' Politica) had hem 
geleerdd dat de despotische regering verwerpelijk was. Van de drie vormen 
vann despotische regering, dacht hij bij de tirannie aan heersers als Nero en 
bijj  de ochlocratie aan het 'Sansculottismus'. De grootste bedreiging voor 
dee mensheid vormde echter de oligarchie, die ooit was gerealiseerd in het 
Europesee feodalisme. De feodale kaste, verbonden door gemeenschappelijke 
belangen,, had zich op ontoelaatbare wijze van de rest van de samenleving 
vervreemd. . 

Tegenoverr het despotisme stelde Schlegel het 'republicanisme', dat poli-
tiekee vrijheid en politieke gelijkheid garandeerde. De constitutie van het re-
publicanismee was gebaseerd op politieke representatie die, zolang tenminste 
dee algemene wil werd gerespecteerd, gestalte kon krijgen in een monarchie, 
democratiee of republiek. Het 'nationale' republicanisme - betoogde hij tot 
slot,, niet anders dan Kant - kon echter pas volledig worden ontplooid in 
eenn universeel republicanisme, dat bestond uit de 'broederschap van alle 
republikeinen'' en 'autonomie van elke afzonderlijke staat en isonomie van 
alle'' impliceerde.70 Die isonomiegedachte zou een constante in zijn politieke 
filosofiefilosofie blijven. 

Maarr Schlegels voorliefde voor het republicanisme bekoelde snel. Mede 
gestimuleerdd door Novalis' Die Christenheit, dat in zekere zin ook een 
antwoordd op Kants vraag naar verwerkelijking van de Eeuwige Vrede was, 
kwamm hij tot het inzicht dat de politiek een religieus en kerkelijk fundament 
nodigg had. Maar anders dan Novalis beklemtoonde Schlegel ook en vooral de 
roll  van de keizer. In zijn historische studies groeide allengs zijn bewondering 
voorr de middeleeuwse 'universele monarchie'. Want na het 'Versuch' schreef 
hijj  lange tijd meer over geschiedenis dan over politiek. 

Inn diverse bewaard gebleven cahiers maakte hij aantekeningen over ge-
schiedeniss en politiek. In een van die schriften, Germanische Alterthümer 
(1804),, kwam zijn nationale en idealiserende visie op de Middeleeuwen 
voorzichtigg tot uiting. Hij tekende onder meer de volgende zaken op: 'De 
Karolingenn waren welzeker meer Duitsers dan Fransen, omdat Austrasië 
hunn oorspronkelijke rijk was, en Neustrië slechts als een verboden rijk werd 
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gezien';; 'Middeleeuwen is toch een mooi woord - centraalperiode zoals ook 
inn de (po [filosofie]. De Middeleeuwen zijn een nacht, even geheimzinnig en 
schoon.. De nacht der Middeleeuwen duurde 1000 jaar, van 500-1500'. Op-
nieuww draaide hij de zaken om. Zoals hij eerder in zijn Reise nach Frankreich 
dee moderne tijd als een middentijd had bestempeld, benadrukte hij nu de 
schoonheidd van de duisternis. 

Schlegell  interesseerde zich ook voor het vertrouwde genre van de univer-
selee geschiedenis, zij het dat hij die (aanvankelijk) niet in christelijke termen 
begreep.. In Germanische Alterthümer maakte hij een onderscheid tussen 
driee perioden van de 'Universalgeschichte': oude geschiedenis (waartoe hij 
dee geschiedenis van Indiërs, Egyptenaren,, joden, Perzen, Scythen en Goten 
rekende);; een middelste geschiedenis van Grieken, Romeinen en Feniciërs, 
waarinn de 'Bildung' van de mensheid zich had ontwikkeld; en een nieuwe 
geschiedenis,, vanaf de geboorte van Christus tot de huidige tijd.71 

Inn Zur Historie, een notitieboekje van 1805, kwam hij tot een andere inde-
lingg van de universele geschiedenis. Het eerste tijdvak zou de oorsprong van 
hethet mensengeslacht betreffen; het tweede de 'uiterlijke, politieke' geschiede-
niss van Indiërs tot Germanen; het derde de religieuze, filosofische en christe-
lijkee geschiedenis; het vierde 'de bloei der Middeleeuwen van Theodorik tot 
Frederikk 11, inclusief de kruistochten'; en het vijfde tijdvak de nieuwe geschie-
denis.. In dit cahier leverde Schlegel kritiek op het geloof van zijn protestantse 
voorvaderenn en bleef hij trouw aan de opvattingen van de Verlichting: 'De 
Verlichtingg is geen uitvloeisel van de Reformatie; de ergste en vreselijkste 
vormenn van bijgeloof leefden juist het langst bij de protestanten voort.'72 

Inn de jaren 1805-1806 hield Schlegel zijn Vorlesungen über Universal-
geschichte,geschichte, waarin hij in het eerste boek 'De donkere oude geschiedenis' 
beschreef,, in het tweede 'De bekende oude geschiedenis' (vanaf Alexander 
dee Grote), in het derde 'De geschiedenis van de Middeleeuwen' en in het 
vierdee 'De nieuwe geschiedenis'. Het belang van de Middeleeuwen kwam 
niett enkel tot uiting in het feit dat hij een heel boek aan de periode wijdde, 
maarr vooral ook door de expliciete apologie van het tijdvak. 

Opp technisch gebied, betoogde Schlegel, hadden de middeleeuwers meer 
gepresteerdd dan de Grieken en Romeinen. Hierbij wees hij op de uitvinding 
vann onder meer het kompas en de boekdrukkunst. Dat de politieke constitu-
tiee van de Oudheid louter op schijn was gebaseerd, bleek wel uit de volledige 
ontwrichtingg van het staatsverband in de late Romeinse tijd. Het Duitse 
keizerschapp tekende zich gunstig af tegenover het despotische Romeinse 
imperium.. In de Middeleeuwen was het keizerschap een 'Obermonarchie' 
geweest,, waarin de kleinere christelijke staten hun vrijheid hadden behou-
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den.. De keizers verdedigden de interne cultuur en beschermden de kleine 
statenn tegen vijanden van buiten. Ook in religieus en moreel opzicht waren 
dee Middeleeuwen van een hogere orde dan de Oudheid. Het middeleeuwse 
avondlandd onderscheidde zich, evenals de Oriënt, door het harmonieuze 
samenlevenn van verschillende standen. Het open karakter van de standen-
maatschappijj  en de relatieve vrijheid van geestelijken, burgers en kunstenaars 
hadd in Europa, anders dan in het Oosten, niet tot culturele en politieke ver-
starringg geleid. Als bekend, zochten zowel oriëntalisten als mediëvisten in 
dee negentiende eeuw naarstig naar een verloren paradijs. Maar het Oosten 
moestt het bij Schlegel uiteindelijk afleggen tegen het Westen. 

Ongetwijfeldd tot verbazing van veel toehoorders zwaaide Schlegel in zijn 
VorlesungenVorlesungen über Universalgeschichte de loftrompet over de Noormannen. 
Aann het optreden van dit volk was 'de romantische geest van die tijden' 
aff  te lezen. Niet minder opmerkelijk was zijn typering van de Goten, die 
overr een milder karakter en betere zeden hadden beschikt dan de Franken. 
Maarr de invloed van de laatsten was door de stichting van het keizerschap 
grotergroter geweest. Met het herstel van het keizerschap was in de praktijk ook 
hethet pausdom ontstaan. 

Dee elementen van de ware en goddelijke constitutie, concludeerde Schle-
gell  in zijn laatste Vorlesungy waren de theocratie ofwel 'het hoogste gezag 
vann verlichte lieden' en het heroïsme, 'de natuurlijke voorrang van diegenen 
diee hun leven voor het beste offeren'. Beide elementen waren gedurende de 
Middeleeuwenn naar verhouding het meest volkomen gerealiseerd. Enerzijds 
wass de theocratie er minder streng geweest dan in bijvoorbeeld Egypte, 
anderzijdss had het heroïsme zich niet, als in de Oudheid, bij individuen ver-
werkelijkt,, maar in het instituut van de ridderschap. Herstel en voltooiing 
vann de middeleeuwse constitutie was in zijn ogen de grote politieke opdracht 
vann zijn eigen tijd.73 

Naa Napoleons kroning tot keizer was Schlegel steeds meer gaan nadenken 
overr het 'ware keizerschap'.74 Oostenrijk kreeg daarbij een ereplaats toebe-
deeld.. Uit losse notities die hij van 1807 tot 1812 maakte, valt met enige moeite 
dee volgende visie te reconstrueren. Oostenrijk, aldus Schlegel, had als enig 
landd de vrije, Germaanse constitutie weten te handhaven. Het Habsburgse 
rijkrijk  was een verbond van volkeren, wier eigenheid volkomen werd gerespec-
teerd.. Oostenrijk nu kon model staan voor het toekomstige Europa. In dit 
werelddeell  was behoefte aan een vrije, op standen gebaseerde constitutionele 
'Universalmonarchie'. . 

Hett keizerschap moest daarbij niet in Franse, maar in Duitse handen 
vallen.. Niet door het nastreven van een machtsevenwicht, maar door de 
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vormingg van een 'eedgenootschap', zoals dat gedurende de Middeleeuwen in 
dee Hanze was gepraktiseerd, kon de Europese eenheid worden gegarandeerd. 
Zo'nn universele monarchie moest samenwerken met de hiërarchie van de 
Kerk,, precies zoals Karel de Grote het eertijds had bedacht.75 De keizer was 
dienaarr en voogd van de Kerk. Paus en geestelijkheid zouden ervoor zorgen 
datt het keizerschap niet in despotie zou ontaarden. Als de christenheid op 
diee wijze in één lichaam was verenigd, zou als vanzelf een einde komen aan 
dee tijd van oorlogen. Op termijn konden dan zelfs adel en koningschap het 
veldd ruimen.76 

Zijnn ideeën over Middeleeuwen en keizerschap werkte Schlegel uit in zijn 
lezingenn Über die neuere Geschichte (1810-1811). In de Middeleeuwen waren 
adel,, geestelijkheid en burgerij ontstaan, en daarmee leverde de geschiedenis 
'eenn natuurlijke en hoogst leerzame theorie van de ware staat, dat wil zeggen 
eenn rechtssysteem op basis van standen'.77 In deze lezingen schetste hij de 
geschiedeniss van de twee 'volksmachten', keizerschap en pausdom. Maar 
ookk in de Middeleeuwen was het ideaal - een rechtvaardig en vrij verbond 
vann staten en landen, waarbij paus en keizer de eenheid bewaakten - nooit 
volledigg gerealiseerd. Desondanks lag het in zijn bedoeling die tijden te 
schetsen,, omdat deze politieke idee van grote waarde voor de eigen tijd 
was.78 8 

Tweee jaar later boog Schlegel zich opnieuw over de indeling van de ge-
schiedenis.. Daarbij ontwierp hij een universele geschiedenis in christelijke 
termen.. Het eerste tijdvak van 'Adam tot Nimrod of Noach' behoorde geheel 
enn al tot de natuur. Het tweede tijdvak was de periode van de Openbaring, 
datt liep van 'Noach en Nimrod, Babel en Abraham tot Cyrus'. In het derde 
tijdvakk van 'Cyrus tot Constantijn' ontvouwde zich de menselijke, verstan-
delijkee natuur. Het laatste tijdperk, van 'Constantijn tot Karel v', was dat 
vann de Kerk. In de moderne tijd stond de mensheid een nieuwe zondvloed 
enn een wereldgericht te wachten, zodat deze periode wellicht van de wereld-
geschiedeniss moest worden uitgesloten.79 In een aantekening van hetzelfde 
jaarr kwam hij tot een herwaardering van het leenstelsel. De heerschappij van 
dee paus over alle vorsten kwam voort uit de 'feodale idee'. De ridder was een 
dienstmann van God en de koning hield zijn rijk als een leen van God.80 

DeDe organische Middeleeuwen 

All ee opgedane historische inzichten over keizerschap, kerkelijke hiërarchie 
enn standen verwerkte Schlegel in een omvangrijk politiek-theoretisch essay, 
datdat de titel 'Signatur des Zeitalters' kreeg. In deze indrukwekkende synthese 
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schiepp hij een organisch beeld van de middeleeuwse samenleving. Tijdge-
notenn konden hieraan een voorbeeld nemen. Schlegel publiceerde het essay 
inn diverse afleveringen in het door hem opgerichte tijdschrift Concordia, 
waarinn ideeën van de 'Late Romantiek', 'Weense Romantiek' of ook wel 
'politiekee Romantiek*  hun neerslag vonden. Medewerkers waren onder an-
derenn de filosoof Franz von Baader en Adam Muller. De laatste schreef een 
bijdragee waarin hij de lijfeigenschap verdedigde. Muller, die zich in 1805 in 
Wenenn tot het katholicisme had bekeerd, had eerder in Die Elemente der 
StaatskunstStaatskunst de feodale staat als organische staat geschetst. Anders dan in het 
'mechanisme'' van de Romeinse staat, waren in de Middeleeuwen de afzon-
derlijkee delen levendig met elkaar verbonden. Voor de meer liberale August 
Wilhelmm Schlegel was de verschijning van Concordia reden om de literaire 
enn persoonlijke banden met zijn broer te verbreken. 

Friedrichh Schlegel begon zijn opstel met een diagnose van de tijdgeest: 
ofschoonn Europa na jaren van heftige oorlogen een uiterlijke vrede kende, 
heerstee algemeen een innerlijke onvrede. Een gelukkiger toestand, waarop 
iedereenn had gehoopt, was uitgebleven. Als gevolg hiervan waren de burgers 
doorr gevoelens van onverschilligheid bevangen. 

Dee ellende was volgens de auteur niet los te zien van het politieke, morele 
enn religieuze ongeloof van zijn dagen. Reeds vóór de Franse Revolutie hadden 
sommigen,, in een verlangen naar absolute vrijheid, de oude politieke en 
religieuzee banden willen doorsnijden. Bij schrijvers als Johannes von Muller 
hadd dat geleid tot een 'avondgevoel', een geloof in naderende ondergang. 

Nadatt in 1789 een 'revolutie van onder*  had plaatsgevonden, was vervol-
genss een 'revolutie van boven' ingezet. Met wapengekletter hadden nieuwe 
despotenn het oude rijk tot op de bodem afgebroken. Veel Duitsers verloren 
vann de ene dag op de andere hun vertrouwde landsheer, zeden en rechtssys-
teem.. De Germaanse Kerk en al haar instituten waren ineengestort, 'alsof 
menn de eenvoudige waarheid had vergeten, dat uiterlijke vrede slechts op in-
nerlijkee vrede kon berusten'. Het slechte principe meende Schlegel gevonden 
tee hebben in het streven naar het absolute. Het goede principe omschreef hij 
alss 'het levendig positieve' ('das lebendig Positive'). 

Omm dit laatste principe vorm te geven, moest de geschiedenis erbij wor-
denn gehaald. Het levendig positieve beginsel was historisch gegrondvest in de 
standensamenleving.. De kleinste en meest eenvoudige corporatie, waarop de 
anderee corporaties waren gebaseerd, was 'het heiligdom van de familie'. De 
hoogstee en alomvattende corporatie was Christus in zijn Kerk. Daartussen 
bevondenn zich andere instellingen, als gilden en scholen. In de wereldge-
schiedeniss had deze organische en 'levendig, vrije idee in het politieke leven' 
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haarr hoogste uitdrukkingsvorm gevonden in het 'Oud-Duitse, christenka-
tholiekee keizerschap'. Grootste vijand van deze idee was het liberalisme, dat 
slechtss abstracties formuleerde zonder historisch fundament. De liberalen 
warenn bevangen door de onvaderlandse 'Engelse ziekte' van het parlementa-
risme,, dat niet het algemeen belang, maar enkel de partijgeest sanctioneerde. 
Hierdoorr kon slechts een atomisering van de samenleving plaatsvinden. Om 
tweedrachtt te beëindigen, kon men beter toevlucht nemen tot een organisch 
staatsverbandd en een ander heilmiddel uit oude bron: de middeleeuwse 
Godsvrede.81 1 

InIn het laatste deel van zijn opstel ging Schlegel in op enkele verwante 
denkers.. Görres was 'een geniale schrijver' en 'de meest veelzijdige en geest-
krachtigee onder de doctrinaire Duitse denkers en verdedigers van de chris-
telijkee staatstheorie'. Hij had de moed gehad om zich uit te spreken voor een 
'hogeree religievrede', die de toekomst zeker moest stellen. Hij had echter geen 
duidelijkee keuze gemaakt tussen corporatieve en representatieve principes.82 

Edmundd Burke, zo ging Schlegel verder, had in zijn geschriften de revolutio-
nairee dwalingen blootgelegd en Louis, vicomte de Bonald had de idee van de 
christelijkee staat in monarchale vorm verdedigd. Maistre had weliswaar an 
sichh juiste ideeën, maar hij was een 'ultra', die in zijn geschiedvisie geen oog 
hadd voor het Duitse keizerschap in de Middeleeuwen. Voor Schlegel waren 
zijnn eigen 'organisch-historische' denkbeelden aldus wel onderscheiden van 
hett Franse rationalistische traditionalisme. 

Aann het slot van zijn opstel legde Schlegel uit waarom kennis van de 
Germaans-middeleeuwsee grondslagen nuttig was voor het heden. In de Ger-
maansee wereld had het christendom vaste voet gekregen, omdat het billijk e 
rechtt van de Germanen naadloos aansloot bij de geest van het christendom. 
Hett Romeinse recht was daarentegen gebaseerd op abstracte principes, die 
loss van het leven stonden. De Germaanse maatschappij had haar fundament 
inn de standen. Anders dan in de representatieve constitutie was de vorst er 
geenn speelbal van allerhande partijbelangen. In de representatieve staat hing 
invloedd af van grond- of geldbezit. De christelijke op corporatieve grondslag 
georganiseerdee staat kende echter geen materiële grondslag, maar een alge-
meenn geestelijke. In de Middeleeuwen was de paus een milde vredestichter 
enn rechtvaardige scheidsrechter geweest, een waakzame volkstribuun van 
dee hele christenheid, die werd bijgestaan en beschermd door de keizer. Die 
toestandd kon enkel opnieuw en vollediger worden gerealiseerd als de eenheid 
binnenn het christendom werd hersteld. Slechts een keuze voor christelijke 
eenheidd kon de civilisatie behoeden voor algemene chaos.83 
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DeDe mythische Middeleeuwen 

Schlegell  verdiepte zich vanuit geleerde interesse in de Middeleeuwen. Zo 
ontdektee hij gaandeweg de middeleeuwse poëzie, primitieve schilderkunst, 
gotiek,, de middeleeuwse Kerk, standen en 'Universalmonarchie'. Al die zaken 
haddenn hun actualiteit allerminst verloren, zoals onder meer bleek uit zijn 
verdedigingg van de Nazareners en uit zijn politieke denkbeelden. 

Schlegelss beeld van de Middeleeuwen en dat van de eigen tijd waren nauw 
opp elkaar betrokken. Dat gold ook voor Joseph Görres (afb. 3). Ondanks de 
velee overeenkomsten in beider mediëvisme - hun fascinatie voor middel-
eeuwsee poëzie, bouwkunst, religie en politiek - was er ook een belangrijk 

afb.. 3. Joseph Görres, schilderij van Joseph Settegast (1838) 
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verschil,, dat wortelde in hun vroege jaren. Görres, geboren in Koblenz, de 
'Residenzstadt'' van de aartsbisschop-keurvorst van Trier, bezocht geen van 
dee Duitse universiteiten en was aanvankelijk actief betrokken bij de politiek. 
InIn zijn eerste geschrift kwam hij op voor de idealen van de Franse Revolutie, 
waaraann hij als lid van de Patriottische Sociëteit in Koblenz praktisch gestalte 
gaf.. Terwijl Schlegel vanuit een geleerd en meer aristocratisch standpunt de 
Middeleeuwenn en eigen tijd bezag, bleven bij Görres steeds Volkse' inzich-
tenn meespelen. Waar Schlegel over hoofse poëzie schreef, publiceerde Görres 
lieverr volksboeken.84 

Ookk Görres bepaalde aanvankelijk zijn houding tegenover Kants politieke 
theoriee van de Eeuwige Vrede, waarbij hij, evenals Schlegel, weinig waarde-
ringg voor de Middeleeuwen kon opbrengen. Wilde de mensheid het absolute 
gelukk bereiken, zo schreef Görres in Der Allgemeine Frieden, ein Ideal (1798), 
dann moest de Eeuwige Vrede het ideaal zijn. De schrijver maakte onderscheid 
tussenn materie en vorm die in elke staat verenigd waren. Onder 'materie' ver-
stondd hij de gemeenschap van individuen, die op basis van klimaat, tempe-
ramentt en raskenmerken een nationaal karakter hadden ontwikkeld. 'Vorm' 
duiddee op de wijze waarop individuen met elkaar waren verbonden. Alleen 
wanneerr een sociaal contract was gesloten, was de vorm wettig. Frankrijk was 
inn Görres' ogen een 'Normalstaat', omdat dit land als overwinnaar vrede kon 
brengen.. Deze 'Normalstaat' en de door Frankrijk gestichte republikeinse 
'Regulativstaaten'' moesten zich teweerstellen tegen de despotische 'Regula-
tivstaaten'.. Enkel bij een democratische staatsvorm en bij een republiek van 
wereldburgerss kon de Eeuwige Vrede tot stand worden gebracht. Dit ideaal 
wass door de Franse Revolutie voor het eerst binnen handbereik gekomen. 
InIn zijn verhandeling betuigde Görres zijn geloof in de vooruitgang. 

Dee contracttheorie paste Görres in deze verhandeling ook toe op de 
religie.. Zoals de mensen oorspronkelijk in barbaarse oorlogstoestand ver-
keerden,, leefden zij in de religieuze natuurtoestand als 'kinderen van de hel'. 
Doorr toetreding tot de Kerk, door middel van een verdrag bekrachtigd door 
dee doop, kon de mens zijn zondige natuur afleggen en toetreden tot het 
rijkk Gods. De Kerk was aldus het analogon van de staat. Maar de Kerk was 
slechtss een geestelijke macht, competent op het gebied van de eeuwigheid. 
Wanneerr de Kerk, zoals in geval van de paus, uitvoerende macht had, was 
zijj  een despotische instelling. De Romeinse kerkvorst was een universele 
monarch,, die aan het hoofd stond van een gruwelijke staat. De provincies 
vann die staat werden volgens de grondstellingen van het feodale systeem 
beheerstt door een zwarte adel. Staat en Kerk dienden echter, aldus de auteur, 
inn geen enkele betrekking tot elkaar te staan.85 
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Waarr Schlegel zijn politieke theorie ontvouwde aan de hand van de 
Grieksee filosofie, het Görres zich meer leiden door de praktijk. Daarbij richtte 
hijj  vooral zijn pijlen op de institutie van het Heilig Roomse Rijk. Voor de 
Patriottischee Sociëteit in Koblenz hield hij een rede waarin hij een droom 
beschreef.. Te midden van een grote vlakte had hij een reusachtige berg gezien, 
eenn monster met twee koppen, omkleed met een perkamenten toga van 
oorkonden.. Op het hellende vlak lag een wenende Germania geketend. Van 
allee kanten klonk geschreeuw. Keurvorsten met hun pallium, bisschoppen 
mett hun kromstaf, hertogen, graven en ridders naderden het monster. Zij 
werdenn gevolgd door een schare monniken, priesters en nonnen, met spitse 
enn stompe kappen. In hun handen hielden zij zwarte brandende kaarsen. 
Aann de voet van de berg kwam de menigte tot stilstand. Daar hieven de 
aanwezigenn een klaagzang aan tegenover het monster, dat zij met godin 
aanspraken.. Zij smeekten haar om het gouden tijdperk te herstellen en de 
integriteitt van het Heilige Roomse Rijk te bewaren. Maar hun vragen werden 
overstemdd door een orkaan. In het licht van de bliksem zagen zij de genius 
vann Frankrijk, die de strijd aanbond met het monster. Na enkele ogenblikken 
bezweekk het ongedierte, waarna de overwinnaar Germania bevrijdde. Een 
nieuwee bliksemflits zette de papierberg in lichterlaaie. De vlammen richtten 
zichh tot hoog in de hemel. Uit de as verrees de tempel der vrijheid.86 

Bijj  een andere gelegenheid las Görres het testament van het Heilig Room-
see Rijk voor. De rol van executeur was toebedeeld aan Napoleon. Volgens 
testamentairee bepalingen moesten de wapenschilden van de adel worden 
vernietigd,, goederen van de Kerk geconfisqueerd, monniken uit hun orde 
gestoten,gestoten, nonnen ontsluierd en vorsten onttroond. Boeren en burgers, die 
voorheenn lastdieren waren geweest, konden het hoofd weer heffen en hun 
mensenrechtenn opeisen.87 Görres' antiklerikalisme was het meest gepronon-
ceerdd bij de vlucht van paus Pius vi in 1798, toen Franse troepen de Eeuwige 
Stadd hadden bezet. Een einde was gekomen aan 'het spook van de hiërarchie', 
schreeff  hij in zijn tijdschrift Das Rothe Blatt. De bloedzuchtige tijgers van 
hett Vaticaan en hun trawanten waren toonbeelden van fanatisme, domheid 
enn bijgeloof geweest.88 

Hetzelfdee jaar nog betuigde Görres zijn geloof in de vooruitgang in 'Mein 
Glaubensbekenntnifi'.. De overgang van de barbaarse situatie naar die van 
dee maatschappij was de eerste stap geweest, de overgang van de despotische 
naarr representatieve regering de tweede. In de toekomst zou de stap naar 
eenn democratie kunnen worden gezet. En in de ultieme toestand van de 
'anarchie',, zou zelfs de staat kunnen verdwijnen. Nochtans was duidelijk dat 
sommigee perioden gelijkenis vertoonden. De overgang van heidendom naar 
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christendomm leek op Görres' eigen tijd, waar de oude godsdienst plaats leek 
tee maken voor 'zijn verjongde moeder'. Daarmee gaf hij uitdrukking aan een 
bekendee voorstelling uit de Verlichting, waarbij de nieuwe' Vernunftreligion' 
dee voortzetting van de natuurgodsdienst op hoger niveau was.89 

Eenn reis naar Frankrijk in 1799-1800 liep uit op een teleurstelling in de 
revolutionairee missie van dat land. Görres had opdracht gekregen om de 
belangenn van het Rijnland in Parijs te verdedigen.90 Direct na zijn vertrek uit 
Koblenzz was de politieke situatie in Frankrijk echter ingrijpend gewijzigd. 
Napoleon,, in wie Görres tot dan vertrouwen had gesteld,91 had een staats-
greepp gepleegd, snel gevolgd door bekendmaking van een nieuwe constitutie, 
diee de eerste consul vrijwel onbeperkte macht gaf. De Franse Revolutie, zo 
schreeff  Görres na afloop van zijn reis, was mislukt omdat die louter 'een 
zaakk van gevoel en hartstocht' was geweest. In Duitsland had de revolutie 
meerr kans van slagen, aangezien het Duitse volk zich minder door passies 
liett meeslepen. Görres voelde hoe dan ook niets voor terugkeer van het 
despotismee van vorsten en clerus.92 

InIn de jaren 1800-1814 verlegde hij zijn interessen van politiek naar ge-
schiedenis,, kunst en wetenschap, waarbij gaandeweg een andere visie op 
dee Middeleeuwen ontstond. De idee van de Eeuwige Vrede, schreef hij nu 
inn zijn Aphorismen über die Kunst, kon eerder in de kunst dan in de poli-
tiekk worden bereikt.93 Aan zijn opvattingen over de Middeleeuwen gaf hij 
uitingg in artikelen die hij in het Beierse periodiek Aurora publiceerde.94 In 
zijnn bijdragen toonde zich terloops de invoed van Schlegel. De modernen, 
schreeff  Görres, hadden de Middeleeuwen uitgevonden, louter om te bewij-
zenn dat in hun eigen tijd voorgoed een einde was gekomen aan de barbarij. 
Daaromm kenschetsten zij de Middeleeuwen in negatieve termen: de zeden 
warenn toen in verval; regeringen wankel en wreed; handel en nijverheid 
werdenn gehinderd door tollen, gilden en woeker; en de religie was tot my-
thologiee verworden, waarbij christenen hun heiligen als afgoden vereerden. 
Doorr een dergelijke schildering lieten de modernen, aldus Görres, slechts 
zienn dat zij zelf in de Middeleeuwen leefden. De 'politiek van laster' hoorde 
immerss enkel bij barbaarse tijden. De negentiende-eeuwers ontbrak het aan 
mildheidd en tolerantie, de ware producten van 'Bildung'.95 Een jaar tevoren 
hadd ook Schlegel gemeend dat zijn tijdgenoten in de Middeleeuwen leefden. 

Görress zelf gaf in Aurora een positief beeld van het tijdvak. In de Middel-
eeuwenn had een poëtische revolutie plaats gevonden. Naar het noordelijke 
berglandschapp waren vogels vanuit het zuiden gevlogen, die 'vreemde, zeld-
zamee melodieën meebrachten'. In de diepten van de doorzichtige aarde 
verscheenn de oude tijd in al zijn glorie. De fantasie was bevrijd van haar 



HOOFDSTUKK  4  EINE NEUE MORGENRÖTE 231 1 

ketenen.966 Görres meende dat men de geest van de Middeleeuwen beter kon 
kennenn door lezing van romantische dichtwerken uit die tijd dan door le-
zingg van recente historische werken.97 Herder, schreef hij, had in diens latere 
geschriftenn te weinig gevoel voor subjectiviteit en poëzie getoond. Door aan-
houdendee studie van de geschiedenis had bij hem de vreesachtige empirische 
benaderingg het overwicht gekregen.98 Voor Görres was de geschiedenis een 
'gewoell  van strijdende mensen en slaande armen, van vliegende zwaarden, 
wapperendee vaandels, deinende helmpluimen, gebalde vuisten en snuivende 
paarden'.. Slechts weinigen waren in staat zich boven dit tumult te verheffen 
enn het doel van al deze verwarring te begrijpen.99 

Voorall  door studie van mythen kon men beter begrip winnen. Zijn 
mythischee denkbeelden zette Görres uiteen in Glauben und Wissen (1805). 
Inn dit geschrift was de invloed van Schelling, Plato en Plotinus merkbaar. 

Destijds,, toen onze tijd begon, werden de goddelijke mysteriën voor 
dee eerste keer gevierd. Toen stonden de geslachten op in God, en 
uitt hem emaneerde de wereld en alles, wat in haar besloten ligt, de 
substantiess en geesten. 

Maarr toen het jonge geslacht opgroeide, traden vrijheidsdrang en hartstoch-
tenn naar boven en kwam er oorlog in de wereld. De mensheid maakte zich 
loss van de zon, en enkel nog in de mythe leefde het goddelijke voort. 

Inn de mythische verhalen lag de herinnering aan 'de gouden kindertijd' 
bewaard,, en spiegelde zich de waarheid, die in allegorieën aan de mensheid 
werdd meegedeeld. In het morgenland, aan de oevers van Ganges en Indus, 
hadd de hemel zich ooit in de aarde uitgestort. En van hieruit hadden de vol-
kerenn op hun trektochten het heilig vuur verspreid. Naarmate de vlam zich 
vann de bron verwijderde, gloeide zij minder, maar zelfs in de Edda, in het 
diepee ijs, was de heilige gloed nog niet gedoofd. De Indische mythe had nog 
eenheidd vertoond, maar de Grieks-Romeinse en christelijke mythen waren 
verschillendee wegen opgegaan. Waar in de antieke verhalen de natuurkrach-
tenn werden gepersonifieerd, openbaarde zich in de christelijke hemel een 
apocalyptischee strijd en hemels gericht. Terwijl de zuidelijke natuur, aldus 
Görres,, werd gekenmerkt door religiositeit en verbeeldingskracht, werd de 
noordelijkee getypeerd door verlangen naar kennis en filosofisch schouwen. 
Dee God van de religie was een poëtische God, die van de wetenschap was 
eenn Tdeeëngod'. In het romantische zuiden van Europa leefde de poëzie het 
meestt voort in het katholicisme, dat de eenheid het meest had weten te 
bewaren.100 0 
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Inn de jaren 1806-1808 verbleef Görres in Heidelberg, waar hij aan de 
universiteitt de venia legendi had verworven.101 De Heidelberger Romantiek 
beleefdee in deze jaren haar bloei en Görres ging veelvuldig om met Clemens 
Brentanoo en Achim von Arnim, romantische dichters die wél de goedkeuring 
vann Heine kregen. Beiden gaven de Zeitungfiir Einsiedler (1808) uit, waar-
aann ook Görres en de gebroeders Schlegel bijdragen leverden.102 Brentano 
wildee in 1807 een dagblad uitgeven 'als uit de tijd van de Middeleeuw-
en'.103 3 

InIn een lezing over esthetica legde Görres voor het eerst een verband 
tussenn de geschiedenis van de mythen en de studie van middeleeuwse 
Duitsee literatuur.104 Teleurgesteld over het Europese republicanisme en de 
Napoleontischee oorlogen, vestigde hij in toenemende mate de aandacht op 
dee Duits-nationale Middeleeuwen, in de hoop dat studie van die periode 
nieuwee perspectieven voor de toekomst kon bieden. In 1808 verschenen zijn 
DieDie teutschen Volksbücher. Oude sagen, maar ook spreekwoorden en raadsels 
werdenn door de auteur naverteld en becommentarieerd. In deze Volksbücher, 
waarbijj  hij kon putten uit de privé-verzameling van Brentano, openbaarde 
zich,, aldus Görres, rechtstreeks de niet door omgeving of geschiedenis 
besmettee 'Volksgeist'. Daarmee gaf hij aan het fenomeen Volksbuch een 
nieuwee inhoud.105 

Inn de volksboeken, schreef Görres, ging het niet om personen of gebeurte-
nissenn van wereldhistorisch formaat. Behandeld werden wereldbeschouwing 
enn praktisch handelen van de grote massa. In het verloop van de geschiede-
niss waren dergelijke verhalen vanuit Indië naar het Westen gekomen. In de 
Middeleeuwenn hadden zij een ongekende bloei gekend. 

Onomwondenn gaf de schrijver zich over aan 'Mittelalterschwarmerei': 
'Inn deze wonderlijk zeldzame tijd gloeide de aarde warm van liefde en dron-
kenn van levenslust.' Nadat de flora der Oudheid was verwelkt, 'bloeide een 
nieuwee tuin van poëzie op, het Eden van de Romantiek'. De bronnen die in 
hett Oosten waren ontsprongen, vermengden zich met de stromen van het 
Westen:: het oriëntalisme drong diep door in de Noordse cultuur. In deze 
poëziee verdwenen alle verschillen tussen de standen. 'Een schone lange mei 
wass voor Europa aangebroken'. Een nieuwe religie was in de wereld gebo-
ren,, geleid door een opperpriester. Noch de poëzie, noch de Kerk was aan 
politiekee grenzen gebonden. Ridders verdedigden de geest der vrijheid in 
hunn burchten, precies zo als de burgers in hun steden. Vreedzaam dreven 
koopliedenn hun handel. Aan die toestand van gelukzaligheid was in recente 
tijdd een einde gekomen. Shakespeare had de poort van de hemel gesloten en 
naa hem was de antichrist opgestaan. De Middeleeuwen hadden de zinnelijke, 
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klassiekee waarden overwonnen en het nageslacht hogere beginselen nagela-
ten.. Daarom gaf het geen pas het middeleeuwse tijdperk met hoogmoed te 
bezien.. In de kringloop van de geschiedenis waren evenwel 'eeuwige veran-
dering'' én 'eeuwige wederkeer' gegeven en daarom was er voor de mensheid 
nogg hoop.106 

Diee laatste gedachte - kern van Görres' geschiedfilosofie - werkte hij uit 
inn 'Wachstum der Historie', dat hij verder 'Religion in der Geschichte' als 
titell  meegaf. In dit geschrift nuanceerde hij zijn geloof in de vooruitgang, 
zoalss hij dat eerder in 'Mein GlaubensbekenntnhT had beleden. Het doel 
vann deze 'kroniek van het algemene' was het opsporen van de 'Weltgeist'. 
Wantt de auteur zag niets in een geschiedschrijving, waarin 'figuren doelloos 
doorr elkaar heen dwarrelden'. 

Dee geschiedenis kende, aldus Görres, een immanente noodzakelijkheid. 
Mett het christendom was een nieuwe tijd begonnen. Het volksgeloof van de 
Oudheidd was in Jehova tot kennis uitgegroeid. Tegelijk met het christendom 
wass de logos de wereld binnengetreden en door de komst van Jezus was 
hett Woord vlees geworden. In Indië waren de mysteriën slechts toegankelijk 
voorr de brahmanenkaste geweest en in het oude Griekenland enkel voor 
eenn schare van ingewijdenen. Maar in het christendom kreeg door de doop 
iedereenn toegang tot het wezen van de religie. 

Inn de Middeleeuwen had de godsdienst zich weten te ontworstelen aan 
dee staat. Gedurende deze periode manifesteerde zich in zowel de kerkelijke 
hiërarchiee als in het leenstelsel het streven naar vrijheid.107 De kerkvaders 
mochtenn op concilies hun mening geven, maar tegelijkertijd waren zij in 
hunn opvattingen verbonden met de paus. Op vergelijkbare wijze waren de 
vazallenn aan hun leenheren gebonden en de koningen aan de keizer. Aan het 
middeleeuwsee tijdperk kwam een einde toen Kerk en Staat grip verloren op 
hunn leden en bovendien met elkaar in conflict raakten. Door Reformatie en 
Revolutiee kwam voorgoed een einde aan het feodale stelsel dat in despotisme 
overging,, en aan het rijk van de Kerk, dat 'als een heerlijke meteoor eeu-
wenlangg had stand gehouden'. Duitsland was vervallen in een monadenrijk. 
'Dee hemel der Middeleeuwen is achter ons weggeblazen, zijn stralenkrans 
gedoofd.'' Dat moest noodzakelijk geschieden, opdat een nieuw wereldrijk op 
dee oude puinhopen kon verrijzen.108 In Görres' geschiedfilosofie waren ver-
leden,, heden en toekomst aldus nauw met elkaar vervlochten en hadden de 
afzonderlijkee perioden slechts relatieve zelfstandigheid. De Middeleeuwen 
warenn onderdeel van het grote organisme van de algemene geschiedenis.109 

Opp deze problematiek kwam Görres terug in 'Fall der Religion'. Deze 
bijdragee verscheen in het Vaterlandisches Museum van Perthes, dat later 
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doorr Schlegel zou worden geredigeerd. Zoals elke staat, schreef Görres, had 
ookk elke religie een aards bestaan. Telkenmale keerde het geloof terug naar 
dee hemel, waar het zijn oorsprong had gevonden. Het christendom was op 
dee religieuze bodem van de Oudheid ontstaan. In de Middeleeuwen was na 
dee heldentijd, die samenviel met de strijd tegen het 'Aziatische christendom 
vann het mohammedanisme', een tijd van liefde ingetreden, die tot volle bloei 
wass gekomen onder de mystici. Zoals de Duitsers een einde hadden gemaakt 
aann het Romeinse rijk, maakten zij een einde aan het katholicisme. Met de 
Reformatiee was het 'weten' in de religie gekomen, en daarmee een einde aan 
dee oude liefde en het oude geloof. Door de Reformatie ontstond het streven 
naarr verlichting, dat uiteindelijk tot de Revolutie zou leiden. Die gedachte 
wass eerder door Novalis verwoord. 

Hett christendom was weliswaar gestorven, maar niet de religieuze idee. 
Hett was voorbehouden aan de Duitsers om de priesters van de nieuwe tijd te 
zijn.1100 In hetzelfde jaar waarin 'Fall der Religion' het licht zag, publiceerde 
Görress ook zijn Mythengeschichte der asiatischen Welt. Aan het einde van 
dezee pelgrimage door de Oriënt kwam hij tot de conclusie dat alle vormen 
vann religie hun oorsprong hadden in één God, één godsdienst, één wet en 
éénn bijbel.111 

Naa 1810 leverde Görres zijn belangrijkste bijdragen aan de 'Oud-Duitse' 
mythologie.1122 In dit jaar begon ook zijn correspondentie met de gebroeders 
Jakobb en Wilhelm Grimm. Veel van zijn publicaties verschenen in de Hei-
delbergischedelbergische Jahrbücher der Literatur, waaraan ook Friedrich Schlegel enige 
tijdd meewerkte. Poëzie en begeestering, schreef hij in een recensie van Des 
KnabenKnaben Wunderhorn, uitgegeven door Brentano en Arnim, gingen vooraf 
aann kunst en oefening. De oude meesters waren niet 'gedresseerd' en in de 
jeugdd der volkeren kwam daarom hun dichtkunst het meest oorspronkelijk 
tott uiting. De oude poëzie was een 'getrouwe spiegel van het volk'.113 Bodmer 
hadd volgens Görres als eerste de waarde van de oude poëzie erkend. En Tieck 
wass de 'minnezanger van deze tijd'.114 Schlegel stond op zijn beurt gereser-
veerdd tegenover de Wunderhorn.U5 In de voorkeur voor volkse 'Naturpoesie' 
off  hoofse 'Kunstpoesie' lag een opmerkelijk verschil tussen de Heidelberger 
enn Jenaer Romantiek. 

Inn een inleiding bij de uitgave van Lohengrin legde Görres opnieuw 
eenn verband tussen de Germaanse en oosterse poëzie. De oosterse mythen 
zoudenn zich via Byzantium hebben verspreid naar het westen. De in het 
gedichtt Schah Nameh opgetekende heldendaden waren in de poëzie van 
Babyionn opgenomen. En via Griekenland en de Goten had deze 'romantische 
flora'' een plaats gekregen in de Duitse graalromans.116 Van alle oosterse po-
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eziee was de Perzische, beweerde hij onder meer op basis van de versmaat, het 
meestt verwant aan de Duitse. Daarbij wees hij op het 'heldenboek' Schah 
Nameh,Nameh, dat hijzelf in 1820 in twee banden zou uitgeven.117 In zijn lange weg 
doorr de mythologie bracht Görres uiteindelijk een synthese tot stand tussen 
oermythee en middeleeuwse mythe, en tussen religieus kosmopolitisme en 
Duitss cultureel nationalisme. 

DeDe Duitse Middeleeuwen 

Naa de verliezen van de Fransen in de Napoleontische oorlogen, leken voor de 
Duitsee natie betere tijden aan te breken. In 1814 verscheen het eerste nummer 
vann de door Görres uitgegeven RheinischerMerkur. In een woord vooraf werd 
eenn vergelijking gemaakt tussen de Slag bij Leipzig en de overwinning van de 
'bondd van Germanen' tegen de Romeinen. Meer dan ooit konden 'de beste 
tijdenn van het oude Duitsland weerkeren'.118 Tijdens zijn teleurstellende reis 
naarr Parijs vijftien jaar eerder had Görres troost gevonden in het bezichtigen 
vann de kunstschatten aldaar.119 In de Rheinischer Merkur bepleitte hij nu de 
teruggavee van alle door de Fransen geroofde kunstschatten. Want: 'Een volk 
moett zich nimmer zijn geschiedenis laten afpakken.'120 

afb.. 4. Dom van Keulen in 1798 
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InIn de Rheinischer Merkur schreef Görres ook een invloedrijk artikel over 
dee dom van Keulen.121 In de dertiende eeuw was een begin gemaakt met 
dee bouw van deze kathedraal, maar het werk was onafgemaakt gebleven 
(afb.. 4.). Na de Franse annexatie van Keulen had de dom als opslagplaats 
gefunctioneerd.. Reeds Georg Foster betreurde in zijn Ansichten vom Nie-
derrheinderrhein (1790) de onvoltooide toestand van de dom. Voor herbouw van 
dee kerk beijverde zich vooral Sulpiz Boisserée, die hiervoor de steun van 
dee Pruisische kroonprins (de latere koning Frederik Willem iv), de Beierse 
koningg Lodewijk 1 en Goethe wist te verwerven.122 In cDer Dom von Köln' 
schreeff  Görres dat» zolang het monument niet was voltooid, het Duitse volk 
inn schande leefde. De ruïneuze staat en verlatenheid van het godshuis was 
hett evenbeeld van Duitsland. Maar wanneer met vereende kracht aan de 
herbouww werd gewerkt, zou de dom uitgroeien tot symbool van het nieuwe 
Duitsland. . 

Inn deze periode kreeg Görres van de Nazarener Peter Cornelius het ver-
zoekk om mee te werken aan vernieuwing van de schilderkunst, in het bijzon-
derr aan de herleving van de frescotechniek.123 In 1842 zou Görres nogmaals 
overr de Keulse kathedraal schrijven. Toen kon hij tot tevredenheid vast-
stellenn dat in de Domstad inmiddels 'Bauhütte' waren verrezen. Hetzelfde 
jaarr verscheen ook de eerste aflevering van het Kölner Domblatt, waarin 
Augustt Reichensperger opvattingen van Augustus Welby Pugin zou ver-
spreiden.. Görres maakte een vergelijking tussen de kathedralen van Keulen 
enn Straatsburg. Aan het munster van Straatsburg was voortdurend gebouwd. 
Maarr het werk aan de dom had vijfhonderd jaar stilgestaan. Daarom was in 
ditt bouwwerk de 'goede tijd' het meest zuiver bewaard gebleven.124 

Inn de Rheinischer Merkur waren andere geluiden te horen als destijds in 
DasDas Rothe Blatt. Ditmaal sprak Görres zijn respect uit voor de door Napoleon 
gevangengenomenn paus Pius vu, 'een eenvoudige monnik'.125 Ook liet hij 
zichh uit over de toekomstige politieke situatie. Een organische staatkunde 
diendee het doel van alle ontwerpen te zijn. Daarbij moest men zich niet 
doorr algemene begrippen laten leiden, maar door 'een grondige kennis 
vann de vaderlandse geschiedenis' De eeuwen na de Westfaalse Vrede waren 
eenn heilloze tijd geweest, waarin Duitsland was uiteengevallen. Het was de 
opdrachtt van de nieuwe tijd om 'oeroude vormen in verjongde gestalte' te 
realiseren.126 6 

Dee Middeleeuwen figureerden dan ook in een reeks artikelen over 'Oes-
terreich,, Preutëen und Bayern'. Evenals Schlegel ondersteunde Görres het 
herstelherstel van het keizerschap. De Habsburgse keizer moest aan het hoofd staan, 
gesecondeerdd door een 'Fürstentag', geleid door Pruisen, en een adviserende 
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'Reichsrath',, waarin vertegenwoordigers van de standen zitting moesten ne-
men.. Allen moesten, in plaats van hun eigen belangen 'het geheel' dienen.127 

Dante,, schreef hij, had in zijn Monarchie het voorbeeld gegeven. In de visie 
vann de middeleeuwse dichter moest de monarchie geen tirannie zijn, maar 
eenn vrije gemeenschap van volkeren onder één hoofd. En in hetzelfde artikel 
schreeff  Görres dat de keizer het lichaam van de christenheid was, en de paus 
haarr ziel.128 

Inn tegenstelling tot Novalis' theocratische utopie, waar slechts plaats leek 
voorr de paus, hield Görres, precies zoals Schlegel, vast aan de organische 
verbindingg van kromstaf en zwaard. In zijn vroege romantische periode 
hadd Görres de invloed van Schlegel ondergaan. In zijn latere periode wa-
renn de zaken eerder omgedraaid: Görres' politieke geschriften, waarin de 
Middeleeuwenn steeds leidraad waren, oefenden aantrekkingskracht uit op 
dee Weense romanticus. 

Inn Die Uebergabe der Adresse der Stadt Coblenz schreef Görres uitgebreid 
overr het fenomeen van de standenstaat. De standen hadden in de samenle-
vingg dezelfde status als de elementen in de natuur. De indeling in 'Lehr'-, 
'Wehr'-- en 'Nahrstande' was een oergegeven, dat nooit kon worden uitge-
roeid.. Zo was er in alle tijden en culturen een stand geweest die toezag op 
dee geestelijke interessen van de mens, een stand die het recht handhaafde 
enn een stand die voor voeding en lichamelijk welzijn zorgde. Daarmee be-
pleittee Görres geenszins een verstarring van maatschappelijke verhoudingen 
off  een terugkeer naar de middeleeuwse situatie. De schrijver merkte op dat 
dee clerus vrijwel geen deel meer uitmaakte van de eerste stand, de adel 
slechtss een geringe taak bij de handhaving van het recht vervulde en bij de 
derdee stand geldbezit al sedert geruime tijd de plaats van het grondbezit had 
ingenomen.129 9 

Eenn dergelijke op de Middeleeuwen geïnspireerde constitutioneel-con-
servatievee visie werkte Görres verder uit in Teutschland und die Revolution. 
'Hett is een soort altaarschildering,' schreef hij aan Sulpiz Boisserée, 'met 
hel,, vagevuur en jongste gericht, in het midden de Heilige Antonius die 
tott de vissen preekt, de Heilige Rochus die de honden verjaagt, enz. Op de 
zijpanelenn de veertien noodhelpers.'130 

Inn dit boek, dat meer op basis van 'schouwing' dan op basis van argu-
mentenn was geschreven, rekende hij voorgoed af met het negatieve beeld 
vann de middeleeuwse staatkunde, dat hij in zijn revolutionaire periodee had 
geschetst.. Na de nederlaag van Napoleon, begon Görres, was in Duitsland 
eenn partijstrijd uitgebroken. Die verdeeldheid kwam tot uitdrukking in de 
tegenstellingenn tussen Oostenrijk en Pruisen, tussen katholieken en protes-
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tanten,, en tussen ultra's, die alles zonder het volk wilden doen en jakobijnen, 
diee alles door het volk wilden laten doen. Bepalend was de houding die men 
tegenoverr de Middeleeuwen innam. De ene partij wilde zonder meer een 
herstell  van corporaties en standen en restauratie van de oude vorsten. De 
anderee keek vol walging naar de duistere nacht der Middeleeuwen, toen 
bijgelooff  en feodale onderdrukking alom heersten. 

Inn het vervolg van zijn betoog schetste Görres uitgebreid de situatie 
inn de Middeleeuwen. Nooit had Duitsland mooiere tijden beleefd. In het 
millenniumm waren de verschillende staatsinstellingen harmonisch met el-
kaarr verbonden geweest, heerste een eenduidige moraal en maakten poëzie, 
kunstt en filosofie een bloei door. De samenleving was een Gemeinschaft, ge-
ordendd 'naar de vormen van het organische leven'. In diepste wezen was de 
middeleeuwsee maatschappij democratisch geweest: de organismen konden 
immerss niet zonder elkaar. Het reële element werd daarbij vertegenwoor-
digdd door de staat, het ideële door de Kerk. Het christendom verkondigde 
dee gelijkheid van alle mensen voor God en had het antieke slavenwezen ver-
vangenn door een open en milde standensamenleving. Karel de Grote was de 
stichterr van een wereldgemeenschap op christelijke grondslag geweest. Maar 
doorr de regering van zwakke Zwabische keizers had het vuistrecht de over-
handd gekregen en was een einde gekomen aan de eenheid. De Reformatie 
maaktee daarop de Kerk tot instrument van de politiek. Görres bekritiseerde 
dee eigentijdse staatskerk in Engeland en de onderdrukking van de katholieke 
Kerkk in 'België' door de Nederlandse bestuurders. Dergelijke protestantse 
vorstenn uit heden en verleden ondermijnden de democratie. Evenzeer bekri-
tiseerdee hij het 'Staatskirchentum', een Duitse variant van het gallicanisme, 
datdat werd verdedigd door Freiherr Ignaz Heinrich von Wessenberg.131 

Görress voelde niets voor het radicale liberalisme en evenmin iets voor de 
politiekee reactie. In de grote partijstrijd was naar Görres' vaste overtuiging 
eenn derde weg mogelijk, die hij omschreef als een 'gemodificeerde standen-
maatschappij'.. De wereldlijke autoriteit moest zich daarbij laten leiden door 
eenn constitutie en nieuwe 'humanistische' religie. De vrijheid van het volk 
konn het beste door de derde stand worden gerealiseerd. De burgers konden 
doordringenn tot 'Wehrstand' en 'Lehrstand' en aldus invloed op de samen-
levingg uitoefenen. Meer dan Schlegel betrok Görres de concepties vrijheid 
enn volk in zijn politieke theorie. Verder liet hij er geen misverstand over be-
staann dat men de toekomst niet kon postuleren en evenmin het verleden kon 
opwekken.. In een slotpassage riep hij de derde stand op te strijden tegen des-
potisme,, de adel om de belangen van het volk te behartigen in het parlement, 
enn de geestelijkheid om het volk tot gehoorzaamheid aan te sporen.132 
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DeDe katholieke Middeleeuwen 

Vanwegee zijn pleidooi voor herstel van het keizerrijk onder Habsburgs 
gezag,, zijn opvattingen over invoering van een constitutie en kritiek op 
despotischee regimes voelde Görres zich niet langer veilig in Koblenz, dat 
bijj  het Congres van Wenen aan Pruisen was toegewezen.133 In oktober 
18199 vluchtte hij naar Frankrijk, het land dat hij na het mislukken van de 
Revolutiee als tegenstander had beschouwd. Na zijn vertrek uit Koblenz vond 
dee politie bij een huiszoeking vooral uittreksels uit middeleeuwse gedichten 
enn geschiedenissen.134 Met uitzondering van twee reizen naar Zwitserland in 
dee jaren 1820-1821 zou hij acht jaar in Straatsburg blijven. 

InIn deze Franse stad Het Görres in 1821 zijn twintig jaar tevoren gesloten 
burgerlijkee huwelijk kerkelijk inzegenen. Over de aantrekkingskracht van 
hethet katholicisme op romantici als Schlegel, Görres en Adam Muller, schreef 
Heine:: 'Bedenkelijk schudde men in Duitsland het hoofd toen men zag dat al 
dezee jonge heden zich in rijen opstelden voor de rooms-katholieke Kerk, en 
zichh binnendrongen in de oude geesteskerker, waaruit hun vaderen zich met 
veell  moeite hadden bevrijd.'135 Na zijn afscheid van Pruisen beschouwde 
Görress de Kerk steeds meer als het enige bolwerk van de vrijheid. Het 
volkerenrechtt moest gebaseerd zijn op de christelijke moraal.136 Voorgoed 
namm hij afstand van het natuurrechtconcept van de Verlichting. 

Inn zijn Straatsburgse ballingschap nam Görres feitelijk de redactie van het 
periodiekk Der Katholik over. Niets voelde hij nog voor een 'Vemunftreligion' 
off  voor de idee van een derde Johanneïsche Kerk, die de tegenstelling tussen 
Petrinischee (katholieke) en Paulinische (protestantse) Kerk moest opheffen. 
Dee protestantse Kerk was immers een 'geseculariseerde Kerk'.137 Zijn theolo-
gischee positie tegenover het protestantisme verantwoordde hij in een artikel 
overr een uitspraak van Augustinus.138 Exponent van protestantisme, ratio-
nalisme,, classicisme en anti-mediêvisme was in zijn ogen Johann Heinrich 
VoS.. Gedurende de Middeleeuwen, zo had Vofi geschreven, bedekte een 
'donkeree nacht van blind geloofde christelijke wereld'. Görres veroordeelde 
inn V06 aldegenen, die de jeugd van hun natie hadden getypeerd als een tijd 
vann meedogenloos egoïsme en duister bijgeloof. Volgens Görres was pas met 
dee Reformatie het kwaad in de wereld gekomen. Maar na het het paroxisme van 
dee Revolutie trad de katholieke Kerk langzaam weer uit de verborgenheid.139 

Heiligenlevenss namen voortaan de plaats in van Germaanse mythen.140 

Inn Der Katholik publiceerde Görres een opstel over Franciscus van Assisi, 
waarinn hij deze als een kerkelijke troubadour kenschetste. De Italiaanse 
koopmanszoonn had zijn lekenkleding nog niet afgelegd of hij zong al met 
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zijnn vrienden, volgens Görres, Provencaalse liederen. Na zijn roeping zong 
hijj  in extase liederen, die door zijn medebroeders gepolijst op papier werden 
overgebracht.. De natuur had Franciscus uitgerust met gloedvol gevoel. Reeds s 
vóórr Dante en Petrarca had hij de dichter des vaderlands kunnen worden. 
Maarr Franciscus was toch vóór alles een heilige.141 

Bijj  de troonsbestijging van Lodewijk i van Beieren in 1825 schreef Gör-
ress naar middeleeuws voorbeeld een vorstenspiegel, waarin hij de Beierse 
keurvorstt Maximiliaan 1, stichter van de Katholieke Liga gedurende de 
Dertigjarigee Oorlog, adviezen liet geven aan de nieuwe koning. Het traktaat 
wass een pleidooi voor een organische samenleving. 'Regeer niet als veer en 
gewichtt in een klok, maar als de ziel in Uw lichaam,' sprak de keurvorst 
tegenoverr zijn nazaat.142 

Medee vanwege deze vorstenspiegel, die in goede aarde was gevallen 
bijj  de koning, bood men Görres een professoraat aan in München.143 In 
18277 werd hij hier gewoon hoogleraar 'allgemeine und Litterargeschichte'. 
Dee autoriteiten vroegen hem om in het bijzonder de geschiedenis van de 
Middeleeuwenn te behandelen.144 De eerste lezingencyclus was gewijd aan de 
Duitsee geschiedenis tot aan de Karel de Grote.145 

Inn de jaren 1828-1829 oefenden Görres, de filosoof Baader en kerkhis-
toricuss Johann Döllinger grote invloed uit via het periodiek Eos> dat een 
geprononceerdee en strijdbare katholieke koers uitzette. In £05 publiceerde 
Görress ook bijdragen over de Middeleeuwen, die hij eerder in Aurora had 
gepubliceerd.. Zo drukte hij opnieuw zijn schildering van de poëtische Mid-
deleeuwenn uit de Die teutschen Volksbücher af en herhaalde hij een passage 
overr het leenstelsel, die hij in 'Wachstum der Historie' had gepubliceerd.146 

Inn München ging Görres ook om met de schilders Cornelius en Schnorr von 
Carolsfeld.1477 'Görres wordt met de dag katholieker,' schreef Heine, die in 
£055 door Döllinger was aangevallen, 'Binnenkort wordt hij zeker kardinaal. 
Mevrouww Görres breit al paarse sokken.'148 

Gedurendee Görres' professoraat te München figureerden de Middeleeu-
wenn in zijn geschriften over Kerk en Staat en in zijn publicaties over de 
universelee geschiedenis. Na zijn confrontatie met de Pruisische overheid 
hadd Görres geen vertrouwen meer in de staat. In toenemende mate zag hij 
inn de Kerk de enige garantie voor ware vrijheid. 

Zijnn meest invloedrijke werk in deze kwestie was ongetwijfeld Athanasius. 
Aanleidingg voor dit boek was een conflict tussen de Pruisische regering en de 
aartsbisschopp van Keulen, Freiherr Clemens August Droste zu Vischering. 
Dee aartsbisschop, die vasthield aan de opvatting dat gemengde huwelijken 
alleenn in bijzijn van een katholieke priester konden worden voltrokken, werd 
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eindd 1838 gearresteerd en overgebracht naar een gevangenis in Minden. Vlak 
hiernaa publiceerde Görres zijn Athanasius. De figuur van Athanasius als 
strijderr voor kerkelijke vrijheid kende hij uit een verhandeling van Johann 
Adamm Möhler, een collega aan de Universiteit van München. In Athanasius 
kreegg de strijd tussen Kerk en Staat een historische context. Met de laatste 
Hohenstaufer,, betoogde Görres, was het Romaanse zuiden losgeraakt van 
hett Germaanse noorden en was de band tussen priesterschap en wereldlijke 
machtt verbroken. Vanaf die tijd stonden Kerk en Staat tegenover elkaar. 
Voorall  sedert de Reformatie had de staat zich als 'summus episcopus' opge-
worpen.. Staat en Kerk moesten echter relatief onafhankelijk van elkaar zijn, 
zoalss ooit in de Middeleeuwen. De gelovigen duldden geen inmenging van 
dee overheid in gewetenszaken.149 Anders dan de liberalen wilde hij echter 
geenn scheiding van Kerk en Staat, maar een wederzijdse beïnvloeding van 
beidee machten. Want zo was het ook in oude tijden geweest. 

Dee verhouding tussen Kerk en Staat behandelde Görres ook in zijn mys--
tiekee geschriften, vooral in zijn omvangrijke werk Die Christliche Mystik.150 

Pausdomm en keizerschap hadden een mystieke natuur en dat gold ook voor 
hunn betrekkingen. Beide machten waren als geest en vlees.. Maar niet, zoals 
inn het manicheïsme, representeerde de ene macht het goede en de andere 
hett kwade. En evenmin als in het pantheïsme vloeiden zij in elkaar over. 
Geestt en vlees, mens en God, paus en keizer waren niet verschillend of iden-
tiek,, maar 'einigl Het streven van de Middeleeuwen was gericht geweest op 
harmonischee eenwording.151 

Inn München waren Montalembert en Rio toehoorders bij Görres' le-
zingenn over de christelijke mystiek.152 Ook Heine woonde een college bij. 
Görres,, schreef hij, 'was veroordeeld om, jaar in jaar uit, elke dag, katholieke 
seminaristenn van de École Polytechnique van het obscurantisme te verhalen 
overr de zondeval'.153 Görres' bemoeienis met Kerk en Staat zou na zijn dood 
wordenn vereeuwigd op een glasschildering in de dom van Keulen. Görres 
zitt hierop geknield, gehuld in toga van de Universiteit van München. Door 
zijnn patroon Jozef wordt hij aanbevolen bij de Madonna. Onder hem staan 
Bonifatiuss en Karel de Grote, als vertegenwoordigers van Kerk en Staat. Een 
onderschriftt vermeldt dat niet bij name genoemde vrienden de schildering 
hebbenn laten maken voor 'de edelmoedige verdediger van de katholieke 
waarheidd in Duitsland' (afb. 5).154 

Dee Middeleeuwen figureerden ook in Görres' visie op de universele 
geschiedenis.. In zijn te München gehouden lezingen Über die Grundlage, 
GliederungGliederung und Zeitenfolge der Weltgeschichte (1830) beschreef hij de ge-
schiedeniss als een proces van metamorfosen, waarbij de 'Erdgeist' allengs 
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voortschreed.1555 In deze lezingen onderscheidde hij zes wereldtijdperken, 
verdeeldd in zes perioden. Tijden van goed en kwaad wisselenden elkaar af, 
omm in een hogere synthese te worden opgelost. Van het laatste wereldtijdperk, 
datdat gekenmerkt werd door religie, moesten nog drie perioden aanbreken. 
Vann de zes perioden van het laatste wereldtijdperk kwam de tweede periode 
overeenn met de Middeleeuwen. Hieraan was een einde gekomen door de te-
loorgangg van de kerkelijke hiërarchie en het keizerschap. Met de Reformatie 
wass het derde tijdperk begonnen, waartoe Görres' eigen tijd behoorde. De 
organischee orde was intussen opgeofferd aan liberalisme en 'mechanisme'. 
Spoedigg zou aan deze periode een einde komen. Na voltooiing van de overige 
tijdvakkenn zou het einde van de geschiedenis intreden. Het begin van dat 
eindee was vooralsnog niet te bepalen.156 

afb.. 5. Görres op glasschildering in de dom van Keulen 
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Inn 1839 kwam Görres opnieuw te spreken over de universele geschiedenis. 
Inn zes lezingen aan de Universiteit van München gaf hij de meeste aandacht 
aann de Middeleeuwen, die met Karel de Grote waren begonnen. Onder het 
bestuurr van deze keizer kreeg het christendom praktisch gestalte en vond 
eenn vermenging van Romeinse en Germaanse elementen plaats. De middel-
eeuwerss hadden zich steeds afgevraagd hoe zij het rijk Gods op aarde konden 
realiseren.. De geschiedenis werd volgens Görres bepaald door afwisseling en 
sublimatiesublimatie van het goede en het slechte principe. De Middeleeuwen kenden 
driee goede subperioden, waarin een kerkelijk rijk tot stand werd gebracht 
(dee hiërarchie), een politiek rijk (het Heilig Roomse Rijk) en een 'rijk van 
hett leven', waarin het christendom doordrong in alle aspecten van het leven. 
Dee slechte perioden kwamen tot uiting in de conflicten tussen Hendrik ivv en 
Gregoriuss vu, Barbarossa en Alexander in en in de strijd tussen Frederik n 
enn Gregorius ix, Welfen en Ghibellijnen. Met de Reformatie was het derde 
wereldtijdperkk ingetreden, waarin zich een andere boze kracht had onthuld: 
diee van de revoluties.157 

Aann het einde van zijn leven was Görres steeds meer uitgegroeid tot 
eenn profeet. Nog aan de vooravond van zijn dood had hij een droom 
waarinn hij de drie koppen van Cerberus zag. De helhond representeerde 
dee toekomstige tirannie, die zou bestaan uit 'radicalisme, communisme 
enn proletariaat'.158 Brentano schreef dat zijn 'profetische waarschuwingen 
alss vuurstralen van zijn lippen vlamden'.159 De staatsman Friedrich von 
Gentzz vergeleek hem met Jesaja. Johann Friedrich Böhmer - samensteller 
vann regesten van middeleeuwse oorkonden en door Brentano 'urkundus 
regestius'' genoemd - dacht dat hij deel uitmaakte van de geheime raad 
Gods.. Wanneer Görres sprak, meende Karl loseph Windischmann 'de stem 
vann Ezechiel te horen, die de grote geschiedenis van het verleden en toekomst 
verkondigde'' (afb. 6). 

Heinee dacht hier natuurlijk anders over. Aan het slot van Die romantische 
SchuleSchule rakelde hij de gebeurtenissen rond het jaar 1000 op, toen Otto in 
hethet graf van Karel de Grote betrad. Daarbij volgde hij getrouw het relaas 
datt was opgetekend door de monnik van Novalese (zie blz. 41-44). Aan de 
anekdotee gaf Heine een bijzondere duiding. Het verhaal was voor de dichter 
eenn middel om voorgoed af te rekenen met de romantische interesse in 
dee Middeleeuwen. Want een huiveringwekkende nieuwsgierigheid had de 
romanticii  naar de grafkelders van het verleden gevoerd, aldus Heine. 'Van 
tijdd tot tijd worden de Duitse Middeleeuwen door een boos spook tot leven 
gewektt en treden ze op klaarlichte dag in ons midden, om het rode leven uit 
dee borst te zuigen [...].' De liberaalgezinde Heine maakte er geen geheim van 
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watt hem tegenstond in romantici als Schlegel en Görres: deze mediëvisten 
warenn leugenaars en beulsknechten van het despotisme. Het liefst wilden zij 
allee ellende, horreur en dwaasheid uit voorbije tijden herstellen.160 

Samenvatting Samenvatting 

Friedrichh Schlegel, boegbeeld van de Duitse Romantiek, schreef over de 
Middeleeuwenn in zijn opstellen over literatuur(theorie), beeldende kunsten, 
bouwkunst,, geschiedenis en politieke theorie. Evenals Muratori verdiepte hij 

afb.. 6. Görres in zijn studeerkamer, tekening van Kaulbach (omstr. 1840) 
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zichh aanvankelijk in de Oudheid. Door ontdekking van eigentijdse schrijvers 
alss Goethe en Tieck én de verwantschap van hun letterkunde met de romans 
uitt Middeleeuwen en Nieuwe Tijd, verlegde hij zijn interessen. Samen met 
zijnn broer August Wilhelm bevorderde Schlegel de herwaardering van de 
romantischee literatuur van de Middeleeuwen - 'unser Mittelalter', zoals hij 
inn een brief aan August Wilhelm schreef.161 

Vann grote invloed op Schlegels mediëvisme was de vriendschap met 
Friedrichh von Hardenberg, de dichter Novalis. In 1799 had deze zijn fameuze 
rederede over Die Christenheit oder Europa gehouden, waarin de glanzende tijden 
vann de Middeleeuwen onder één opperpriester werden bezongen. Schlegels 
werkk was in zekere zin de historische én praktische uitwerking van Novalis' 
utopischee program. 

Toenn hij tijdens een reis naar Frankrijk de grens was overgestoken, reali-
seerdee hij zich als bij toverslag de schoonheid van het Duitse landschap, met 
zijnn bosrijke bergen en imposante middeleeuwse burchten. De Middeleeu-
wen,, zo schreef hij in zijn Reise nach Frankreich-, waren geen 'tusseneeuwen'. 
Juistt de eigen tijd was een middentijd, een overgangsperiode, waarin de 
Duitserss hun verloren religie en vaderland moesten herwinnen. 

Aangekomenn in Parijs, ontdekte Schlegel als een van de eersten de schil-
derkunstt van de middeleeuwse primitieven. Zijn bewondering ging uit naar 
Italiaansee schilders als Fra Bartolomeo en Vlaamse kunstenaars als Memling 
enn Van Eyck. 

InIn Parijs kreeg hij ook bezoek van de broers Sulpiz en Melchior Boisserée, 
diee hem overtuigden van de schoonheid van de gotiek. Schlegel schreef als 
eerstee Duitser een omvangrijke studie over de gotiek, die hij evenals Goethe, 
alss Duits-nationale stijl beschouwde. Maar anders dan voor Goethe was voor 
Schlegell  de spitsbogenstijl ook een christelijke en romantische bouwstijl. 

Hedendaagsee kunstenaars, zowel literatoren als beeldend kunstenaars 
dedenn er goed aan middeleeuwse voorbeelden te bestuderen. Schlegels ver-
dedigingg van de Nazareners, schilders die zich onder meer door middel-
eeuwsee voorbeelden lieten inspireren, betekende een impliciete kritiek op 
hett 'Weimarer Klassizismus'. 

Naa de keizerskroning van Napoleon reflecteerde Schlegel steeds vaker 
overr het ware keizerschap. Oostenrijk met zijn vele volken zag hij als model 
voorr het toekomstige Europa. Karel de Grote had eerder de weg gewezen: 
hijj  was de stichter geweest van een vrij verbond van onafhankelijke staten, 
verenigdd in christelijke geest. Een Habsburgs keizerschap zou in eendrachtige 
samenwerkingg met de kerkelijke hiërarchie de eenheid, die na de Revolutie 
wass zoek geraakt, kunnen herstellen. In sociaal opzicht bepleitte Schlegel een 
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opp middeleeuwse leest geschoeide 'corporatieve', organische samenleving, 
diee de godsvrede in Europa zou kunnen herstellen. 

Josephh Görres gaf uitdrukking aan zijn visie op de Middeleeuwen in zijn 
literatuurstudies,, kunsthistorische opstellen, geschiedfilosofie en poÜtieke 
theorie.. Waar bij Schlegel het accent op Europa lag, schreef Görres meer 
overr het Duitse rijk. Teleurgesteld over het verloop van de Revolutie en over 
dee Duitse onmacht gedurende de Napoleontische oorlogen legde hij zich 
toee op studie van de Oud-Duitse volksverhalen, mythen en sagen. In de 
volksverhalenn toonde zich naar zijn vaste overtuiging de oude moraal, die 
navolgingg verdiende. In deze periode had Görres zijn geloof in de abstracte 
Kantiaansee moraal voorgoed verloren. 

Dee schrijver meende dat nationale gevoelens eerder werden opgewekt 
doorr lezing van middeleeuwse romantische verhalen dan door lectuur van 
empirische,, historische studies. Vooral in de mythen hoopte hij de 'Volks-
geist'' te vinden, die de weg naar een nieuwe toekomst zou wijzen. De oer-
mythe,, die aan het goddelijke was ontsprongen, had haar oorsprong in het 
morgenland.. Vooral in de Germaanse mythen was een aanzienlijk deel van 
dezee oermythe bewaard gebleven. 

Hett was opdracht van de tijd om 'oeroude vormen in verjongde gestalte' 
tee realiseren. De onvoltooide dom van Keulen was symbool voor het Duitse 
vaderland.. Het was hoogste tijd om te beginnen aan de herbouw van de 
middeleeuwsee kathedraal en daarmee aan de opbouw van de natie. 

Inn een van zijn belangrijkste geschriften, Teutschland und die Revolution, 
schetstee Görres de samenleving van de Middeleeuwen als een Gemeinschafi, 
waarr alle delen van de maatschappij organisch met elkaar waren verbonden. 
Doorr een oriëntatie op de Middeleeuwen kon naar zijn oordeel de Duitse 
eenheidd worden hersteld en het despotisme bestreden. In zijn politieke 
opvattingenn zocht hij een middenweg tussen Revolutie en Reactie, tussen 
radicalee liberalen, die in zijn ogen een revolutie 'van onder' propageerden, 
enn despoten die een revolutie 'van boven' bewerkstelligden. Desondanks zou 
dee voorstelling van Heine, die Romantiek en Reactie aan elkaar gelijkstelde, 
langee tijd stand houden. 

Naa de Napoleontische oorlogen was Görres' vaderstad toegewezen aan 
Pruisen.. Daarmee was in het Rijnland de Reactie aan de macht gekomen. Na 
publicatiee van Teutschland und die Revolution vluchtte Görres, uit angst voor 
arrestatiearrestatie door de Pruisische overheid, naar Frankrijk. In Straatsburg keerde 
hijj  terug naar het katholieke geloof van zijn voorvaderen. In het etatisme 
hadd hij alle geloof inmiddels verloren. Niet de Staat, maar slechts de Kerk 
stondd garant voor de ware vrijheid. In de Middeleeuwen had de Kerk een 
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onafhankelijkee positie ingenomen en die toestand, meende Görres, moest 
wordenn hersteld. De Oud-Duitse mythen verruilde hij nu voor heiligenlevens 
enn mystieke traktaten, die getuigden van 'God in de geschiedenis'. Hierin 
zochtt hij naar het wezen van de christelijke vrijheid. 

Vanaff  zijn vroege jaren had Görres betoogd dat de geschiedenis onont-
koombaarr was. Oude vormen keerden telkens in nieuwe, 'hogere', gedaanten 
terug.. Die opvatting van de geschiedenis als metamorfose zette hij vooral 
uiteenn in zijn latere periode, toen hij in het koninkrijk Beieren een professo-
raatt aan de Universiteit van München vervulde. Volgens die geschiedfilosofie 
keerdenn ook de Middeleeuwen steeds in 'hogere' vorm weer. 

Schlegel,, Görres en Chateaubriand schreven allen over de middeleeuwse 
bouwkunst.. Schlegel was in Duitsland de eerste die serieuze studie maakte 
vann de middeleeuwse bouwwijze. Görres zag in de onvoltooide dom van 
Keulenn het evenbeeld van het onafgemaakte Duitsland en beschouwde in 
zijnn latere geschriften de gotiek als mystieke bouwkunst. Chateaubriand 
toondee vooral een nostalgische interesse in de gotische architectuur. Maar 
Augustuss Welby Pugin, hoofdpersoon van het volgende hoofdstuk, ging 
eenn stap verder: hij wilde de bouwkunst van de Middeleeuwen opnieuw 
zichtbaarr maken. 




