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HOOFDSTUKK  6 

LeLe Moyen Age énorme. 
Dee sublieme Middeleeuwen 
vann Joris-Karl Huysmans 

C'estt vers le Moyen Age énorme et délicat 
Qu'ill  faudrait que mon coeur en panne naviguat, 
Loinn de nos jours d'esprit charnel et de chair triste. 

-- Paul Verlaine 

Telkenss als natuurwetenschappelijke inzichten een hoge vlucht nemen, lijk t 
dee geschiedschrijving te worden uitgedaagd. Gedurende de wetenschappe-
lijk ee revolutie van de zeventiende eeuw heerste bij menigeen twijfel over de 
statuss van de geschiedschrijving. Die kon onmogelijk voldoen aan de strenge 
principess van de 'mathesis generalis'. Historisch pyrronisten twijfelden aan 
dee betrouwbaarheid van de historische methode en daarmee aan het nut 
vann historische kennis. 

Gaandewegg echter wist de historiografie zich aan de wurggreep van het 
historischh pyrronisme te ontworstelen. Sommigen rechtvaardigden de ge-
schiedbeoefeningg op theoretische wijze. Anderen verfijnden historische on-
derzoeksmethodenn en publiceerden talloze bronnenuitgaven, woordenboe-
kenn en handboeken op het terrein van oorkondenleer, oud schrift, numis-
matiekk en andere hulpwetenschappen. Een erudiet als Muratori probeerde 
historischee kennis op zowel theoretische als praktische wijze te verdedigen.1 

Terzelfderr tijd werden duidelijke grenzen tussen geschiedschrijving en op-
komendee romankunst getrokken. Jan Wagenaar meende dat het weliswaar 
'eenn lust [zou] zyn voor een*  eerlyk' man, eene Historie te beschryven, die 
niett dan prysselyke daaden inhieldt; doch dit zou een Roman, geene His-
toriee zyn'2 Instructief waren de felle polemieken rond abbé Nicolas Lenglet 
Dufresnoy,, die in een mystificerend exposé de roman boven de geschied-
schrijvingg durfde te stellen.3 

Inn de negentiende eeuw werd de geschiedschrijving opnieuw uitgedaagd, 
ditmaall  door het positivisme van Auguste Comte. De Franse filosoof en 
socioloogsocioloog meende dat de historiografie pas een echte wetenschap zou zijn, 
alss zij de methode van de natuurwetenschappen ging navolgen. De gezagheb-



334 4 HETT VERLANGE N NAAR DE MIDDELEEUWE N 

bendee Leidse historicus Robert Fruin liet zich aanvankelijk niet onbetuigd. 
Inn 1867 hield hij college over 'De beteekenis en de waarde der geschiedenis'. 
Mett bewondering keek de hoogleraar naar de natuurwetten: 'En wie weet 
niet,, hoe groote macht de kennis der natuurwetten inderdaad den mensch 
heeftt gegeven? [... ] Hetzelfde moet de historie, zal zij werkelijk nuttige ken-
niss zijn, kunnen uitrichten. Ook zij moet ons in staat stellen te voorzien en 
tee voorspellen, en uit te werken wat wij bedoelen.'4 Fruins gescharrel met dit 
comtiaansee positivisme zou echter van korte duur zijn. Want geschiedkun-
digenn en geschiedfilosofen reageerden meestal op andere wijze. 

Velenn beklemtoonden het unieke, idiografische karakter van de historio-
grafie.. De geesteswetenschappelijke houding werd gekenschetst in termen 
vann beleven en begrijpen. Om de wetenschappelijkheid van de geschiedenis 
veiligg te stellen, werd haar terrein nauwkeurig afgebakend tegenover dat van 
dee literatuur. Het verleden, veelal voorgesteld als een boek dat nog gelezen 
moestt worden, sprak voor zichzelf en had geen enkele behoefte aan een 
gepolijstt verhaal. De historicus was slechts de tolk van de Tekst die in het 
verledenn zelf besloten lag.5 In dit verband is wel gesproken van een een an-
tiretorischee wending van de geschiedbeoefening.6 De Sorbonnards Charles 
Seignoboss en Charles-Victor Langlois noteerden in hun roemruchte hand-
boekk van de historische methode, gepubliceerd in 1898, de veel geciteerde 
uitspraak:: 'Geschiedenis wordt gemaakt met documenten.' Maar tachtig jaar 
later,, toen een historicus triomfantelijk verklaarde dat 'geschiedenis wordt 
gemaaktt met documenten, ideeën, bronnen en de verbeelding', waren de 
bakenss inmiddels verzet.7 

Aann het begin van de jaren zeventig van de twintigste eeuw maakte Hay-
denn White epoche met zijn Metahistory. Met behulp van inzichten uit de 
literatuurtheoriee werden historische werken van zo verschillende auteurs 
alss Michelet, Hegel, Burckhardt en Croce bestudeerd. Zelfs Ranke werd 
opp de literatuurtheoretische meetlat gelegd. Met zijn streng formalistisch-
structuralistischee werkwijze - aan historische interpretaties ligt een bepaalde 
'emplotment'' (verhaalvorm), 'argument' (verklaring) en 'ideology' (ethische 
positie)) ten grondslag, telkens onderverdeeld in en beperkt tot vier histo-
rischee stijlen - en kentheoretische divinaties (de 'diepe structuren' van de 
verbeelding,, vervat in een aprioristische tropologie) introduceerde White 
dee 'linguistic turn' in de geschiedfilosofie.8 Van af nu stond de historische 
verbeeldingg centraal in het geschiedtheoretisch debat. 

Vóórr Metahistory was het lange tijd gebruikelijk geweest dat passages 
inn historische teksten op hun logisch gehalte werden geïnspecteerd. Dat 
debatt leidde tot afmattende scherpslijperij, waarbij de deelnemers zich steeds 
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verderr de diepte inboorden zodat de zaak muurvast kwam te zitten. White 
steldee het werk van historici en (geschied)theoretici in het middelpunt, 
bestudeerdee hun teksten op integrale en contextuele wijze (zoals dat in 
dee 'historiografie', opgevat als geschiedenis van de geschiedschrijving, van 
oudsherr gebeurde) en keek naar de wijze hoe zij - evenals literatoren -
gestaltee gaven aan het verleden.9 

Dee vraag hoe omgekeerd romanciers, in een periode waarin de verweten-
schappelijkingg van het geschiedbedrijf voortschreed, zich rekenschap gaven 
vann historische methode en geschiedwetenschappelijke inzichten, is minder 
vaakk gesteld. Een schrijver die in zijn werk het grensgebied van literatuur en 
geschiedeniss verkende, was de Franse literator Joris-Karl Huysmans (1848-
1907).. De chiastische verhouding van beide 'vertelvormen' vormde een vast 
gegevenn in zijn oeuvre.10 Vooral de Middeleeuwen waren - zowel in zijn 
werkk als in zijn leven - onontkoombaar. Dat laatste bracht de Nederlandse 
letterkundigee Arij Prins (afb. 1), die twintig jaar lang een briefwisseling met 
dee Franse schrijver onderhield, bij diens dood tot de verzuchting: 'God!... 
Maarr hij heeft eigenlijk maar één hartstocht gehad ... De middeleeuwen ... 
dee middeleeuwen ...' n 

afb.. 1. Arij Prins (omstreeks 1884) 
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Huysmanss schreef niet alleen romans en novellen, maar ook kunstkritie-
ken.. Als essayist gaf hij zijn oordeel over schilder- en beeldhouwkunst, mu-
ziekk en architectuur. Bestudering van zijn literaire en kunstkritische oeuvre 
-- waarbij de grenzen tussen beide genres niet altijd even scherp zijn te trek-
kenn - laat eenheid en verscheidenheid in zijn visie op de Middeleeuwen zien. 
Verschillendee literatuurwetenschappers, kunsthistorici en historici hebben 
hett werk van de schrijver onder de loep genomen, maar nooit is systematisch 
aandachtt geschonken aan zijn visie op de Middeleeuwen.12 

Eenn drietal vragen heeft aan dit hoofdstuk ten grondslag gelegen: Hoe 
evoceerdee de schrijver de Middeleeuwen? Tegen welke achtergronden vond 
dezee beeldvorming plaats? En hoe verhield hij zich als letterkundige tot 
dee geschiedschrijving? Het is daarbij dienstig dat talrijke brieven van de 
schrijverr bewaard zijn gebleven die helder licht werpen op zijn werkwijze 
enn denkwereld.13 Waar passend zal de receptie van Huysmans' geschriften 
inn Nederland - die in tegenstelling tot de ontvangst van zijn werken in 
bijvoorbeeldd België en Frankrijk14 hier te lande nauwelijks is onderzocht -
terr sprake komen. Door de aandacht voor zijn werk en persoon in kringen 
rondd het invloedrijke literaire tijdschrift De Nieuwe Gids werd zijn naam in 
Nederlandd voorgoed gevestigd.15 

DeDe schoenen van Van Eyck 

Vanaff  het midden van de negentiende eeuw werd de Franse letterkunde 
goeddeelss beheerst door het debat over realisme en naturalisme.16 In 1856 
wass de eerste aflevering van het door Louis Duranty opgerichte periodiek Le 
réalismeréalisme verschenen en een jaar later bracht Jules Champfleury een bundel 
artikelenn onder dezelfde titel uit. Beiden verdedigden het mimesis-standpunt 
voorr de literatuur, waarbij schrijvers vooral de eigentijdse sociale werkelijk-
heidd gedetailleerd en objectief moesten weergeven. De aanval van Duranty 
enn de zijnen op de kleurrijke en pittoreske beschrijvingen van de Romantiek 
kreegg een vervolg in het werk van Émile Zola, die met zijn naturalisme een 
eigenn variant op het realisme formuleerde. Zola beklemtoonde een weten-
schappelijkee en experimentele aanpak, waarbij de literatuur zich diende te 
oriënterenn op het positivisme. De door Hippolyte Taine in zijn Histoire de la 
littératurelittérature anglaise naar voren gebrachte visie dat een volk werd gedetermi-
neerdd door ras, milieu en moment, was naar het oordeel van Zola evenzeer 
vann toepassing op het individu. 

Rondomm de auteur formeerde zich een groep schrijvers, waartoe aan-
vankelijkk ook Huysmans behoorde. Als een van de eersten publiceerde deze 
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inn 1877 een theoretische bijdrage over het naturalisme, waarin nochtans elk 
spoorr van deterministisch materialisme ontbrak. Een schrijver moest (even-
alss de schilder) Van zijn eigen tijd zijn' en de moderniteit in al haar facetten 
belichten,, luidde de kern van zijn betoog. Huysmans' essay was in essen-
tiee een pleidooi voor 'de geduldige studie van de werkelijkheid, tot stand 
gebrachtt door de observatie van details'.17 

Inn hun rebellie tegen de romantici legden realisten en naturalisten minder 
belangstellingg aan de dag voor het verleden. In de vroege, naturalistische 
verhalenn van Huysmans speelden de Middeleeuwen in elk geval geen rol 
vann betekenis. Wel toonde de schrijver, bijvoorbeeld in La Bièvre - novelle 
overr het gelijknamige riviertje, die in definitieve vorm in de De Nieuwe Gids 
werdd gepubliceerd18 - een (blijvende) fascinatie voor oude middeleeuwse 
volksbuurten,, die de onderkant van de samenleving representeerden. 

'ss Schrijvers visie op het middeleeuwse tijdvak kwam in zijn vroegste 
schrijversfasee evenwel enigermate naar voren in zijn kunstkritieken.19 In 
dezee beschouwingen, veelal poèmes en prose, klonk onmiskenbaar de stem 
vann Charles Baudelaire door. Deze had in de jaren 1845-1859 opstellen ge-
schrevenn over de Parijse Salons, kunstexposities die vrijwel jaarlijks door de 
Fransee overheid werden georganiseerd om de stand van de kunst te eva-
lueren.. In deze kunstkritieken en in 'Le peintre de la vie moderne' (1863) 
hieldd Baudelaire de kunstenaars voor dat ze zich moesten inlaten met hun 
eigenn tijd20 - een eis, die ook Huysmans in zijn vroege kunstkritieken verde-
digde.. Iedere tijd had volgens Baudelaire zijn eigen schoonheid: moderniteit 
wass de eigentijdse vorm van het schone.21 Waar Baudelaire echter vooral 
dee romantische kunst van Delacroix als 'modern' beschouwde,22 zag Huys-
manss in L'Art Moderne (1883), een bloemlezing van kunstkritieken, vooral 
inn het impressionisme een moderne stroming. Niettemin bleef Huysmans 
waarderingg voor Delacroix houden. 

Inn de visie van Baudelaire en Huysmans op deze schilder openbaarde zich 
trouwenss een andere overeenkomst. Baudelaire bracht zijn denkbeelden over 
correspondentiess en synesthesieèn onder meer tot uiting in een beschrijving 
vann Eugène Delacroix. In het koloriet van deze schilder correspondeerden, 
alduss Baudelaire, kleuren vluchtig met klanken. Huysmans schreef in gelijke 
zinn over een tafereel van Delacroix, 'Intocht van de kruisridders in Constan-
tinopeP:: 'een bewonderenswaardige harmonie van tinten, een autodafe dat 
pittig,, welluidend en helder knettert, een vreugdebetoon van vlammende 
kleuren'.23 3 

Huysmanss debuteerde in 1867 met een bijdrage over contemporaine 
landschapschilderkunstlandschapschilderkunst in de Revue mensuelle. Verschillende van dergelijke 
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'transpositionss d'art', over Nederlandse meesters als Teniers, Jordaens, Rem-
brandt,, Hals en Steen, werden, afgewisseld met exotische prozagedichten in 
dee trant van Baudelaires Spleen de Paris, zeven jaar later gebundeld in Le 
DrageoirDrageoir a épices (in herdrukken Le Drageoir aux épices). De Nederlandse 
schilderr Isaac Israels was zeer te spreken over deze beschouwingen.24 In een 
brieff  aan de Belgische dichter Theodore Hannon schreef Huysmans echter 
misprijzendd over zijn eersteling, die voor hem een samenraapsel van moder-
niteitt en Middeleeuwen was: 'Vandaag de dag zou ik me niet meer inlaten 
mett dat afgedragen plunje van de Middeleeuwen.'25 

Mett de verschijning van L'Art Moderne leek de weg naar de Middeleeuwen 
verderr afgesneden.26 Moderniteit betekende hier de volledige overgave aan 
technischee en industriële vooruitgang.27 De historieschilderkunst kreeg het 
daarbijj  zwaar te verduren.28 Huysmans formuleerde zijn denkbeelden op 
zelfverzekerdee toon: 'In tegenstelling tot de gevestigde opinie meen ik dat 
elkee waarheid gezegd mag worden,' luidde de openingszin van de inleiding. 
Dee kunstcriticus had een scherpe blik en uitgesproken oordeel. Edmond de 
Goncourtt noteerde in dat verband: 'Huysmans est un oeil.'29 De recensent 
richttee zijn pijlen vooral op de kunstenaars van de Écoles des Beaux-Arts. 
Dezee academici kozen gemakzuchtig onderwerpen uit de religieuze en oude 
geschiedeniss en hielden zich meestentijds onledig met het najagen van 
subsidies,, prijzen en medailles. 

Maarr via een omweg bracht Huysmans in L'Art Moderne een verbin-
dingg met de Middeleeuwen tot stand. Om te beginnen moest elk tijdvak 
eigenn kunstvormen ontdekken: 'nieuwe tijden vergen een nieuwe aanpak, 
datt is gewoon een kwestie van gezond verstand.'30 De 'indépendants' waren 
interessanterr dan de schilders van de academies, omdat zij - net als de na-
turalistenn in de literatuur - alle romantische conventies en clichés hadden 
afgeworpen.. 'Indépendants' waren niet alleen de impressionisten die zoda-
nigg te boek stonden, maar ook schilders als Gauguin, Cézanne en Degas, 
diee zich in meer of mindere mate onafhankelijk van het impressionisme 
opstelden. . 

Bijj  de bespreking van een triptiek van Duez, 'Saint Guthbert', merkte 
Huysmanss op dat die kunstenaar ter voorbereiding Gent en Brugge had be-
zocht.. Huysmans waardeerde zijn poging om de middeleeuwse primitieven 
'modern'' te maken, maar achtte hem hierin toch niet geslaagd: Duez had te 
veell  de schoenen van Van Eyck en Memling aangetrokken.31 Tot eenzelfde 
gedachtegangg kwam hij in een passage waar hij de architectuur van zijn tijd 
besprak.. De Trinité in Parijs was een behaagzieke damessalon en het zicht-
baree bewijs dat het gelovige volk op sterven na dood was. Kunst die meer 
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tegemoett kwam aan de eisen van de eigen tijd, was de 'art industriel', waarbij 
hijj  dacht aan de Hallen of Gare du Nord. Waardering verdienden Viollet-le-
Ducc en de rationalisten, die meenden dat enkel het gietijzer nieuwe vormen 
konn dicteren. 

Voorr alle kunstvormen die ik hier de revue heb laten passeren, geldt 
datt ze niets ondenen aan de beginselen van de Grieken, gotiek of 
Renaissance.. Het betreft een oorspronkelijke en nieuwe vorm, die 
niett met steen, maar slechts met het gietijzer van onze fabrieken kan 
wordenn verwezenlijkt.32 

Dee Middeleeuwen moesten dus niet blindelings worden overgedaan in imi-
tatiestijlen.. Huysmans maakte er geen geheim van dat het werk van de pri-
mitievenn de authentieke uitdrukkingsvorm van middeleeuwse schilderkunst 
was.. Deze opvatting zou hij zijn leven lang blijven uitwerken. Elke kunst-
vormm moest volgens de beginselen van het naturalisme werkelijkheidszin 
uitdrukkenn en het was deze overtuiging die vervolgens een brug zou slaan 
tussenn heden en Middeleeuwen. 

Naa aanvankelijk te hebben betwijfeld of de contemporaine beeldhouw-
kunstt een eigen kunstvorm had gevonden, bracht een wassen beeld van 
Degas,, 'Petite danseuse de quatorze ans', hem op andere gedachten. Zoals 
dee Christus in de kathedraal van Burgos - waar de doornen echte doornen 
warenn en de gewaden van echte stof- had het danseresje een echte rok, een 
echtt lijfj e en echte haren. De studie van antieke beelden en monochrome 
bewerkingg van marmer, brons of steen had naar het oordeel van Huysmans 
nietss meer te bieden. Sinds de Middeleeuwen hadden kunstenaars niet meer 
omgekekenn naar het hout 'dat naar mijn mening wonderbaarüjk geschikt 
zouu zijn voor een levendige en waarachtige kunst'.33 Houtbewerking en poly-
chromiee konden de beeldhouwkunst grotere werkelijkheidswaarde verlenen. 
Huysmans'' toewijding aan de zaak van het realisme bracht hem een stukje 
dichterr bij de Middeleeuwen. 

DeDe illusionaire Middeleeuwen 

Overr Huysmans' meest bekende roman, die in 1884 verscheen, schreef Oscar 
Wildee in Het portret van Dorian Gray: 

Hett was een roman zonder intrige en met maar één personage [...]. Er 
kwamenn metaforen in voor, grotesk als orchideeën en even subtiel van 
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kleur.. Het leven van de zinnen werd beschreven in de terminologie 
vann de mystieke filosofie. Soms wist je nauwelijks of je de geestelijke 
extasenn van een middeleeuwse heilige las of de ziekelijke bekentenissen 
vann een hedendaagse zondaar.34 

Dee hoofdpersoon van de betreffende roman, A Rebours, was hertog Jean 
dess Esseintes. Op de lessenaar van zijn studievertrek lag goed in het zicht 
eenn van de zware folianten van het middeleeuws-Latijnse woordenboek van 
DuCange.. Dat verraadde meteen zijn literaire voorkeur. In de beschrijving 
vann zijn bibliotheek wist Des Esseintes dan ook nauwelijks waardering op 
tee brengen voor de gouden eeuw van de Latijnse letterkunde. Petronius' 
Satyricon,Satyricon, dat hij als een realistische roman zonder intrige en handeling 
omschreef,, was een uitzondering. Deze Romein schilderde het verval om 
hemm heen, registreerde minutieus wat hij zag, ontleende uitdrukkingen 
aann alle talen die in Rome werden gesproken en beheerste 'un style d'une 
couleurr precise'.35 Maar over het algemeen was de Latijnse taal van die 
dagenn arm aan woorden, zonder syntactische souplesse, zonder kleuren en 
nuances. . 

InIn de visie van de hertog had vooral het christendom van de Middeleeu-
wenn - door zijn oorspronkelijke gedachten, nieuwe woorden en ongewone 
constructiess - de Latijnse taal een nieuw, adellijk aroma verschaft. Toen 
echterr na het jaar duizend de woordenkraam van filosofen en scholiasten de 
overhandd kreeg, en kronieken en oorkondenboeken zich opstapelden, trad 
hett verval weer in.36 

Dee voorkeur voor het middeleeuwse Latijn werd door Huysmans kern-
achtigg uit de doeken gedaan in zijn inleiding op Le Latin Mystique, een be-
commentarieerdee bloemlezing uit de poëzie van Commodianus tot en met 
Thomass a Kempis, waarmee samensteller Remy de Gourmont de waarde 
vann het postklassieke Latijn wilde aantonen. Huysmans roemde in zijn inlei-
dingg het volkse, spontane en oorspronkelijke karakter van het middeleeuws 
Latijn.. De oude mystici konden de leegheid en smerigheid van de moderne 
tijdd doen vergeten en de mensheid verheffen Ver van de stinkende beerput 
vann onze tijd'.37 Het 'taedium vitae' of 'spleen' waaraan Des Esseintes leed, 
hadd aldus een equivalent in de 'contemptus mundi' van de mystici. 

Inn een bespreking van de bundel in De Nieuwe Gids was het de Ne-
derlandsee componist en cultuurcriticus Alphons Diepenbrock niet ontgaan 
datt de bibliotheek van Des Esseintes een voorafspiegeling van de werken in 
LeLe Latin Mystique was.38 Diepenbrock veroordeelde overigens de annexatie 
vann middeleeuwse mystiek door moderne individualistische schrijvers. Voor 
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hemm was de mystiek middel om terug te keren naar het gemeenschapsgevoel 
vann de middeleeuwse beschaving.59 

Eenmaall  de weg gewezen door lectuur van middeleeuwse clerici, zocht 
Dess Esseintes de illusie van een middeleeuws bestaan. Hij trok zich terug in 
dee vredige stilte van zijn thebaïde in Fontenay-aux-Roses. Voor zijn huis-
houdsterr het hij een historisch Vlaams kostuum maken, 'zoals de begijnen 
diee nog steeds dragen in Gent', om wanneer zij voorbij zijn raam bewoog, 
dee illusie te hebben in een klooster te wonen. De sensatie te leven in de 
Middeleeuwenn werd ook opgeroepen door het gregoriaans, de taal van de 
oudee Kerk en ziel van de Middeleeuwen: 

Opp het gebied van de religieuze muziek, waardeerde hij eigenlijk alleen 
maarr de middeleeuwse kloostermuziek, deze uitgemergelde muziek 
diee instinctief op zijn gemoed werkte, zoals bepaalde bladzijden van 
dee oude christelijk-Latijnse schrijvers.40 

Maarr uiteindelijk was de fictie van de Middeleeuwen niet bestand tegen de 
tijd.. Noodgedwongen moest Des Esseintes zijn illusionisme opgeven. De 
opgeroepenn artificialiteit van dit tijdvak stelde hem slechts even in staat de 
eigenn tijd te ontvluchten. In A Rebours waren de Middeleeuwen dan ook 
voorall  een 'anti-présent', een contrasterend tijdvak dat de mediocriteit van 
hett heden moest opheffen. 

Hett motto van de roman was ontleend aan een middeleeuws auteur, 
Ruusbroec:: 'Ik moet mijn vreugde buiten de tijd zoeken... '41 Huysmans had 
zichh hiermee verwijderd van het naturalisme. In een brief aan de Belgische 
advocaatt en staatsman Jules Destrée schreef hij: 'Ik ben een naturalist, dat 
will  zeggen, ik leg me toe op de documenten - misschien verschil ik van 
dee overige schrijvers die zich met dit epitheton tooien hierin dat ik niks 
geeff  om de tijd waarin ik leef.'42 Twee jaar later sprak hij in nog duidelijker 
bewoordingenn over 'een geweldig verschil tussen de ideeën van Zola en die 
vann mij. Terwijl hij de eigen tijd verheerlijkt, verafschuw ik deze'.43 

InIn een enkel opzicht bleef Huysmans zich zijn leven lang naturalist noe-
men:: in zijn documentatiezucht en voorliefde voor het detail. Hier bestond 
ontegenzeglijkk een raakvlak met de positivistische geschiedschrijving. Dat 
wass geen verrassing, want reeds in VArt Moderne had hij zich uitgesproken 
voorr wetenschappelijkheid en werkelijkheidszin, die hij kenmerkend achtte 
voorr het naturalisme (in de literatuur), impressionisme (in de schilderkunst) 
enn rationalisme (in de bouwkunst). Huysmans trachtte die uitgangspunten 
steedss in zijn romans te verwezenlijken. Vanaf A Rebours hadden die het 
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karakterr van een documentaire, waarin de schrijver verslag uitbracht van 
zijnn navorsingen, dagelijkse beslommeringen oprakelde, kunstbeschouwin-
genn ten beste gaf en op gezette tijden uithaalde tegen de tijdgeest. Volgens 
Andréé Breton - die grote voorliefde had voor boeken die 'men dichtslaat 
alss deuren en waarvan men de sleutel niet hoeft te zoeken' - bracht Huys-
manss de doodsteek toe aan de intrige in de traditionele roman: 'Gelukkig 
zijnn de dagen van de verhalende psychologische literatuur geteld. Ik ben 
err zeker van dat het Huysmans was die haar de genadeslag heeft toege-
bracht.'44 4 

Vann hieruit was het een begrijpelijke stap dat de schrijver zich ging 
toeleggenn op de geschiedschrijving. Dit gebeurde in IA-Bas, een roman 
diee in 1891 verscheen. De hoofdpersoon van het boek, Durtal, verrichtte een 
studiee naar de Late Middeleeuwen en de roman was ten dele het relaas van dit 
onderzoek.. Durtal - hier zonder twijfel porte-parole van de schrijver- had de 
literatuurr verruild voor de geschiedschrijving: 'De geschiedenis nam bij hem 
dee plaats in van de roman, waarvan de in hoofdstukken ingesnoerde, weinig 
fijnzinnige,fijnzinnige, onbeduidende en conventionele intrige hem de keel snoerde.'45 

Maarr de toenadering tot de geschiedschrijving verliep niet zonder slag of 
stoot.. Durtal bekritiseerde het naïeve realisme van de historici die zonder 
scrupuless selecteerden en generaliseerden. 

Inn navolging van meneer Taine plakten ze aantekeningen aan elkaar, 
vanzelfsprekendd alleen die notities die ze in hun verhalen konden ge-
bruiken.. Deze heden onthielden zich van iedere verbeeldingskracht en 
vann iedere geestdrift, beweerden dat ze niets verzonnen, hetgeen in-
derdaadd waar was, maar door de keuze van hun documenten kleurden 
zee evengoed de geschiedenis.46 

Dee meeste geschiedkundigen hadden angst voor de verbeelding en in zo'n 
situatiee bleef slechts Michelet over: 'Het maakte daarom weinig meer uit dat 
hijj  de minst waarheidsgetrouwe historicus was. Hij was immers de grootste 
persoonlijkheidd en kunstenaar.'47 

Zagenn veel wetenschappelijke historici aan het eind van de negentiende 
eeuww weinig in de literatuur, Huysmans ontdekte op zijn beurt de beperkin-
genn van de wetenschappelijke geschiedenis. Durtals voorgenomen biografie 
vann Gilles de Rais bleef dan ook een project in uitvoering. In de optiek van de 
romancierr moest men het verleden niet vanuit het heden interpreteren, maar 
eenn andere weg bewandelen: het verleden was de motor van de verbeelding 
-- een gedachte die later zou terugkeren bij Proust.48 
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Huizingaa stelde Ui-Bas op één lijn met de wetenschappelijke literatuur. In 
eenn bewaard gebleven aantekening bij een lezing over Franciscus van Assisi 
noteerdee de historicus, toen hij het moderne beeld van de Middeleeuwen 
vergeleekk met dat van de achttiende eeuw: 'Wij hebben beter leeren toekijken. 
Datt is de gesch. van een eeuw historische arbeid. Waaronder ook litteraire 
tee verstaan: romantiek en hist, school in nauw verband, Duitschl. Vooraan.-
Prerafaeliten,, Viollet-le-Duc, Huysmans'.49 Waarschijnlijk liet Huizinga zich 
bijj  de schildering van zijn Herfsttij inspireren door Huysmans' evocatie van 
dee zwarte Middeleeuwen.50 

La-BasLa-Bas maakte in Nederland trouwens niet alleen een verpletterende 
indrukk op deze geschiedschrijver. Naast Diepenbrock en de sinoloog-letter-
kundigee Henri Borel was vooral de schrijver Lodewijk van Deyssel, zoon van 
Jozeff  Thijm, gegrepen. 'Vol grandioos suggestive kracht en akuut interessant 
iss dat boek van Huysmans. Groote God, die Middeneeuwen! Ja, ik moet 
err ook naar toe. Dat is mijn land,' schreef hij in zijn recensie.51 De romans 
DeDe droomers van Maurits Wagenvoort en Goëtia van Frits Lapidoth, die 
inn deze jaren het licht zagen, leken door Huysmans te zijn beïnvloed, de 
laatstee zelfs zo sterk dat de kunstcriticus André Jolles de auteur van plagiaat 
beschuldigde.52 2 

Voll  overgave hadden veel Franse historici en schrijvers zich in de eer-
stee helft van de negentiende eeuw toegelegd op de Middeleeuwen. Dat gaf 
hunn terzelfder tijd de mogelijkheid om een standpunt in te nemen tegen-
overr de eigen tijd.53 Ultramontaanse katholieken bijvoorbeeld zagen in het 
tijdvakk het gedroomde christenrijk waar de paus behoeder van de rechts-
ordee was, terwijl liberalen (ook van katholieke huize) en republikeinen 
hett vrijheidsstreven van de middeleeuwse stedelingen bewonderden. Gedu-
rendee het Tweede Keizerrijk hadden onder meer Michelet en Renan, hierin 
gevolgdd door Taine, hun standpunt herzien. De Middeleeuwen represen-
teerdenn bij uitstek de obscure, klerikale en kwezelachtige kanten van de 
Europesee beschaving.54 Na het midden van de negentiende eeuw verheer-
lijktenn literatoren als Barbey d'Aurevilly en Baudelaire juist de woeste en 
macaberee Middeleeuwen, die door liberalen zo werden verfoeid en waarvan 
dee voorstelling door ultramontanen werd bestreden. 

Flaubertt schreef, geïnspireerd door een gebrandschilderd kerkraam in de 
kathedraall  van Rouen, een middeleeuws heiligenleven, La Légende de Saint 
JulienJulien VHospitaHer. In een brief aan Léon Hennique (met wie ook Huysmans 
zijnn leven lang bevriend was) schreef Flaubert, die zich voor zijn Légende 
nauwgezett had gedocumenteerd op het gebied van middeleeuwse kunst en 
oorlogvoering: : 
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Godd is mijn getuige als ik zeg hoe scrupuleus ik omga met docu-
menten,, boeken, informatie, reizen, enzovoort. Welnu, ik beschouw 
datdat alles niettemin als bijzaak. De tastbare werkelijkheid moet slechts 
dienenn als springplank om hogerop te geraken.55 

Durtall  mijmerde in La-Bas op overeenkomstige wijze: 'Gebeurtenissen zijn 
voorr iemand met talent slechts een springplank voor ideeën en stijl.'56 

Mett deze roman trad Huysmans in de middeleeuwse voetsporen van de 
kluizenaarr van Croisset. 

DeDe zwarte Middeleeuwen 

Inn steeds duidelijker bewoordingen nam de schrijver afstand van het natu-
ralisme.. Tegenover Joseph-Antoine Boullan, gewezen priester en occultist, 
deedd hij de volgende onthulling: 

Ikk ben de theorieën van mijn vriend Zola beu. Zijn absolute posi-
tivismee staat me tegen. Ik wil al die lieden in verwarring brengen 
doorr een kunstwerk te maken dat een bovennatuurlijk realisme, een 
spiritueell  naturalisme toont.57 

OokOok tegenover Arij Prins verwoordde hij zijn mening over de romancier: 
'Hijj  gelooft in het positivisme, materialisme, de moderniteit. Dat alles hangt 
mee de keel uit.'58 Het ideaal van spiritueel naturalisme - waarbij het mysterie 
enn verhevene werden verbeeld, terwijl de waarachtigheid van het document, 
dee precisie van het detail en de taal van het realisme behouden bleven -
was,, aldus Durtal in La-Bas, nooit tot stand gebracht in de literatuur, maar 
well  in de schilderkunst van de primitieven. Zij schilderden mensen naar 
hett leven en hadden tegelijkertijd aandacht voor diepe hemelse vreugden én 
helsee angsten. 

Hett was de sensatie opgeroepen door een middeleeuws kunstwerk, de 
Kruisigingg van Matthias Grünewald (dat Huysmans in 1888 in gezelschap 
vann Arij Prins in Kassei had gezien), door Durtal uitvoerig beschreven, die 
dee protagonist tot dit inzicht had gebracht.59 De huiveringwekkende schil-
deringg van het goddelijk kadaver - 'Ie charnier divin' (afb. 2) - maakte 
Grünewaldd tot de meest uitzinnige onder de realisten. Maar in de sublime-
ringg van het tastbare en de uitbeelding van het onzichtbare, was de schilder 
terzelfderr tijd de meest uitzinnige onder de idealisten. Door het wrede en 
huiveringwekkendee te verbinden met het schone gaf Durtals auctor intel-
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lectualiss zijn persoonlijke versie van het sublieme.60 Huysmans' 'ekphrasis' 
off  beeldbeschrijving nam hallucinatoire dimensies aan, typerend voor het 
contemporainee symbolisme.61 

Mogelijkk manifesteerde zich hier ook de invloed van Schopenhauer. In 
18800 had Jean Bourdeau onder de titel Pensees, maximes et fragments een se-
lectiee uit Schopenhauers geschriften in Franse vertaling bezorgd. Folantin, 
hoofdpersoonn uit Huysmans' A vau-l'eau (1882), citeerde de filosoof instem-
mend:: 'het leven van de mens gaat als een slinger heen en weer tussen verdriet 
enn verveling.' Huysmans zag in Schopenhauer een geestverwant, waar het 
zijnn pessimisme en misogynie betrof. Daarnaast vertoonden hun esthetische 
denkbeeldenn overeenkomsten. In zijn 'Losse opmerkingen over de esthetica 

afb.. 2. 'Het goddelijk kadaver', fragment uit Kruisiging door Matthias Grünewald 
(omstreekss 1525) 
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vann de beeldende kunsten' had Schopenhauer betoogd dat in de schilder-
kunstt expressie, hartstocht en karakter overheersten. Daarom kon de eis tot 
schoonheidd hier worden verzaakt. Een magere Christus aan het kruis was, 
alduss de filosoof, een geschikt onderwerp voor de schilderkunst.62 Hoe dit 
ookk zij, de passage over Grünewald was Huysmans' poëticale stellingname, 
diee hem rechtstreeks naar de Middeleeuwen voerde: 'Als ik consequent ben,' 
sprakk Durtal, 'kom ik uit bij het katholicisme van de Middeleeuwen, bij het 
mystiekee naturalisme.'63 

Lü-BasLü-Bas was als gezegd ten dele een studie naar het middeleeuwse verle-
den,, in het bijzonder naar Gilles de Rais, tijdgenoot van Jeanne d'Arc en 
maarschalkk van Frankrijk. Vanwege zijn duivelse toverpraktijken werd deze 
blauwbaard,, 'het monster van de Middeleeuwen', in 1440 gearresteerd door 
dee bisschop van Nantes en uiteindelijk ter dood veroordeeld. Zoals gebrui-
kelijkk documenteerde de schrijver zich gedetailleerd, waarbij hij in dit geval 
assistentiee kreeg van Gourmont, die historisch onderzoek in de Bibliothèque 
Nationalee verrichtte.64 Het vinden en doorwerken van de documenten over 
dee vijftiende eeuw was geen sinecure, schreef hij Prins: 'Onnozel zijn dege-
nenn die beweren dat de Middeleeuwen makkelijker te doorgronden zijn dan 
dee moderne tijd!'65 

Omm voor zijn nieuwe roman de sfeer te proeven, bracht de schrijver een 
bezoekk aan het kasteel van de baron in Tiffauges. In een brief aan de schilder 
Odilonn Redon noteerde hij dat de ruïnfs van het kasteel indrukwekkend 
warenn en elke kerker botten bevatte. Die waren van de kinderen die de 
baronn had geschonden en vermoord, onder het aanroepen van de duivel. 
'C'estt superbe!'66 IM-Bas was, verzekerde hij Boullan, een lofrede op de 
Middeleeuwen,, het tijdvak dat zo sterk verschilde van het fin de siècle.67 

Werdd in A Rebours de hoofdpersoon door de sensatie van het gregori-
aanss teruggeplaatst in de Middeleeuwen, in Ld-Bas gebeurde dat door het 
klokkenspell  van Saint-Sulpice in Parijs. Ook in de laatste roman werden 
dee Middeleeuwen ingekleurd als een 'anti-heden', nu in uitgewerkter vorm. 
Dee Middeleeuwen, constateerde Durtal, waren volgens sommigen, vooral 
lerarenn en atheïsten, zwart, en voor anderen, meestal godsdienstgeleerden 
enn kunstenaars, wit. Zichzelf schaarde hij bij de voorstanders van de witte 
Middeleeuwen.. Want in die tijd ging de adel nog op kruistocht, was de 
burgerijj  door het gildensysteem verzekerd van werk en inkomen, maakte 
hett volk verfijnd handwerk en raakte de clerus in bovennatuurlijke vervoe-
ring.. Maar 'aan het uiteinde van deze eeuw' legde de aristocratie zich toe 
opp winstbejag, werden de burgers vermorzeld door het kapitaal en was het 
volkk aan de drank geraakt. De geestelijken preekten bij dit alles de burger-
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lijkheidd van de ziel. 'Zij zijn van hun tijd,' liet Durtal zich ontvallen. 'Je kunt 
daaromm toch niet verwachten in het soepzooitje van de seminaries de ziel 
vann de Middeleeuwen terug te vinden.' Elders klaagde hij: 'Adel, geestelijk-
heid,, burgerij en volk hadden in die tijd een verhevener ziel. Men kan gerust 
zeggen:: de maatschappij heeft in de vier eeuwen die ons van de Middel-
eeuwenn scheiden een diepe val gemaakt.'68 - 'Precies. Daar zet ik een rooye 
streepp onder,' zou Lodewijk van Deyssel in zijn boekbespreking van LU-Bas 
optekenen.69 9 

Hett satanisme - zo kreeg Durtal van een van zijn gespreksgenoten te 
horenn - was de schakel tussen Middeleeuwen en moderne tijd.70 Het wezen 
vann dit verschijnsel was de gedachte aan 'delectatio morosa', genotvolle 
zonde.. Tegenover de utilistische moraal, het schrale katholicisme en de 
realistischee kunst stonden de sacrilegie, het satanisme en maniërisme. 

Voorr dit gedeelte van de roman dat de actualiteit behandelde, raadpleegde 
Huysmanss verschillende occultisten, onder wie Henriette Maillat71 - die 
eenn spannend tijdverdrijf vond in het verleiden van geestelijken, en door 
Sarr Péladan in Le vice suprème werd beschreven als de prinses d'Este - en 
'Berthe'' Courrière, minnares van Gourmont. In Brugge was Courrière in 
contactt gekomen met Lodewijk van Haecke, kapelaan van de Heilig Bloed-
kapell  (waarvan het interieur door Bethune was voorzien van versieringen 
inn de stijl van Pugin). Van Haecke was auteur van Zeesterre, kinderverhalen 
'omm den geest der jonge lieden te verzetten en te verlichten langs de mistige 
levensbaen'.. Van hem werd beweerd dat hij een getatoeëerd kruis onder zijn 
voetzolenn droeg, waardoor hij constant het genoegen smaakte het symbool 
vann de Heiland te kunnen vertrappen. Belangrijke inlichtingen werden 
Huysmanss verder verstrekt door de reeds genoemde Boullan.72 

Inn kringen rond Boullan ontdekte hij 'le Moyen-ige en plein'.73 Deze 
occultistt was enige tijd betrokken geweest bij de Vintras-sekte, die het Derde 
Rijkk van de Heilige Geest predikte. Lange tijd had Boullan zijn aandacht 
verdeeldd tussen het periodiek Les Annates du Sacerdoce en Adèle Chevalier, 
eenn non met visionaire gaven. Zij baarde Boullan een kind, dat op het 
eindee van een viering ritueel werd geofferd. Voor deze moord kreeg hij 
driee jaar. 'Ik wil bewijzen dat de duivel regeert, dat hij zijn middeleeuwse 
machtt niet heeft verloren,' schreef hij ooit aan Huysmans.74 Naar eigen 
zeggenn had de schrijver Van Haecke in La-Bas geportretteerd als kanunnik 
Doeree en Boullan als Dr. Johannes.75 De roman maakte duidelijk dat zowel 
inn de middeleeuwse schilderkunst van Grünewald als in de daden van 
Gilless de Rais een 'bovennatuurÜjk realisme' tot stand was gebracht. Of 
hethet contemporaine satanisme aan dit postnaturalistische ideaal voldeed, 
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wass nog maar de vraag.76 De relatie tussen satanisme en Middeleeuwen 
onderzochtt Huysmans ook in zijn kunstkritische opstellen uit de tweede 
helftt van de jaren tachtig. 

InIn de Middeleeuwen had men oog voor Dood en Wellust, Goed en 
Kwaad,, zaken waarvoor de moderne burgers gewoonlijk hun ogen sloten. 
Datt was de boodschap van een essay over Richard Wagner, oorspronkelijk 
gepubliceerdd in de Revue Wagnérienne (1885, later opgenomen in de tweede 
editiee van Croquis Parisiens) en van enkele opstellen over schilderkunst en 
architectuurr die Huysmans bundelde in Certains (1889). 

Baudelairee had in 1861 een bijdrage over Wagner geleverd, waarin hij 
dienss Tannhauser typeerde als de strijd tussen twee principes - geest en vlees, 
hemell  en hel, Satan en God - die het menselijk hart als slagveld hadden ge-
kozen.777 Baudelaire sprak van een 'satanische religie'. Met uitzondering van 
dee jaren rond de Frans-Pruisische oorlog was Wagner - vooral via de Revue 
Wagnérienne,Wagnérienne, waaraan ook de dichters Paul Verlaine en Stéphane Mallarmé 
enn de schilder Odilon Redon medewerking verleenden - van grote invloed 
opp het Franse mediëvisme.78 Huysmans evoceerde de ouverture van Tann-
hauserhauser als een mystieke gewaarwording en synesthetische intrusie van geu-
ren,, kleuren en klanken, een middeleeuwse allegorie waarin Satan en Luxu-
ria,, een van de zeven hoofdzonden, strijd leveren met het Goede en Schone. 
Dee openingszang was volgens de criticus een waarachtige verlossing zoals 
diee zich voordeed aan de nederige zielen van de Middeleeuwen.79 

Tussenn L'Art Moderne en Certains bestond continuïteit waar het de waar-
deringg van de primitieven en afwijzing van imitatie-stijlen betrof. De schil-
derkunstt van Francesco Bianchi was volgens Huysmans het scharnierpunt 
tussenn de blankheid van de Middeleeuwen en kronkelige perversiteit van 
dee Renaissance.80 Degas verheerlijkte in zijn kunstwerken de minachting 
voorr het vlees 'zoals geen kunstenaar het sinds de Middeleeuwen had aan-
gedurfd'.811 Puvis de Chavannes daarentegen was de moderne kunstenaar die 
dee Italiaanse primitieven had geplunderd: 'Waar de middeleeuwers gelovig 
enn naïef waren, heeft hij slechts na-aperij gebracht.'82 

Inn vergelijking met VArt Moderne werd in Certains het rationalisme niet 
langerr verdedigd. Dat gold met name voor de eigentijdse bouwkunst. IJzeren 
constructiess heetten nu 'kunst voor de Amerikanen en Kanaken'. De Eiffel-
torenn was een afschuwwekkende volière, een holle obelisk, een klokkentoren 
diee de gelovigen opriep voor de goddelijke dienst van het bankwezen en 
liturgischee feesten van het kapitaal. Daarentegen had de superieure schoon-
heidd van vrome tijden een ongeëvenaarde, bijna bovenmenselijke kunst ge-
schapen:: de gotiek.83 Huysmans' opvatting over moderne en middeleeuwse 
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bouwkunstt leek op het oordeel van kunstenaars als Meissonier, Bouguereau 
enn Maupassant, die in Le Temps van 1887 een 'Protestation' publiceerden. 
Hierinn gaven zij uiting aan hun vrees dat buitenlandse bezoekers zich vrolijk 
zoudenn maken over de Eiffeltoren: 'Het Parijs van de sublieme gotiek zal het 
Parijss van meneer Eiffel zijn geworden.'84 

Dee betekenis van de Middeleeuwen was in Certains het meest uitgespro-
kenn in de uitvoerige essays over Félicien Rops en Odilon Redon. In zijn 
beschouwingg over Rops - waarbij hij gebruik maakte van Görres' Christliche 
MystikMystikyy een boek dat hij in Franse vertaling bezat85 - stelde de schrijver dat 
dee zuiverheid en kuisheid die Fra Angelico, Grünewald, Van der Weyden en 
Memlingg hadden geïnspireerd, na de Middeleeuwen ontoegankelijk waren 
gewordenn voor de kunst. Hetzelfde gold voor de 'antarctische gebieden' van 
dee ontucht en Wellust (Luxuria). Rops - 'avec une ame de primitif a re-
bours'' (met de ziel van een tegendraadse primitief) - had het concept van 
dee middeleeuwse strijd tussen Goed en Kwaad, God en Duivel, Zuiverheid 
enn Wellust weer opgenomen en daarbij de kern van het satanisme geraakt. 
Inn overeenstemming met de visie van de kerkvaders en 'met heel de Mid-
deleeuwen',, gaf deze schilder uitdrukking aan het besef dat het Satan was 
diee door middel van de vrouw de man aan zich verplichtte. De duivel drong 
doorr tot de vrouw en zij verleidde op haar beurt als succubus de man. Rops 
hadd de demonische extase geschilderd. Hij had kortom 'het spiritualisme 
vann de ontucht bezongen dat het satanisme is'.86 

Inn het artikel over Rops stond de schrijver stil bij een illustratie getiteld 
'Lee Calvaire' afkomstig uit de serie 'Les Sataniques' (afb. 3).87 Aan het kruis 
hangtt een naakte duivel uit wiens geopende mond twee hoektanden steken. 
InIn plaats van INRI staat BELZ te lezen, Beëlzebub. Met zijn voeten wurgt 
dee duivel een vrouw, die haar blik extatisch naar boven richt - alleen haar 
oogwitt is nog te zien. Op de sokkel staan kandelaars met lange kaarsen die het 
hoofdd van de vrouw en geslacht van de duivel verlichten. Deze afbeelding 
hadd een literaire pendant, een 'transpositio in litteris', in de beschrijving 
vann een zwarte mis - een parodie op de Pinkstermis, waar in plaats van 
dee Heilige Geest het Heilig Vlees werd aanbeden88 - in La-Bas. Het hele 
boekk was trouwens in zekere zin de romanvariatie op het essay over Rops in 
Certains.Certains.8989 Dit wordt duidelijk wanneer men de gravure met een passage in 
La-BasLa-Bas vergelijkt: 

Eenn in het rood geklede misdienaar Uep naar het koor van de kapel 
enn stak een rij kaarsen aan. Toen lichtte het altaar op, een gewoon 
kerkaltaarr met een tabernakel waarboven een lachwekkende, infame 
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Christusfiguurr verrees. Het hoofd was opgeheven en de nek uitgerekt. 
Opp de wangen waren plooien geschilderd die het smartelijke gelaat in 
eenn vals grijnzende tronie veranderden. Hij was naakt en op de plaats 
vann de lendendoek verrees uit een pluk paardenhaar zijn schaamteloos 
opgehevenn lid.90 

Inn zijn beschrijving van 'Le Calvaire' maakte Huysmans een vergelijking 
tussenn de vrouw en Maria Magdalena, die traditioneel aan de voet van het 

sWsW Mm 

afb.. 3. Félicien Rops, Le Calvaire (1882) 
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kruiss werd voorgesteld. In de visie van de schrijver waren de bespottelijke 
fictiefictie van deze scène en de ontwijding van het Kruis verworden tot een 
instrumentt van vreugde. De schanddaad van deze Magdalena in extase voor 
dee naaktheid van Christus was waarlijk demonisch, voortgekomen uit de 
middeleeuwsee sabbatvieringen. In de verwrongen gelaatstrekken had Rops 
hett bovennatuurlijke onthuld. 

Middeleeuwenn en satanisme waren volgens Huysmans ook met elkaar 
verwevenn in het werk van Odilon Redon. Reeds in VArt Moderne had hij 
eenn lithografie van Redon, 'Devant Ie noir soleil de la Mélancolie, Lénor 
apparaït',, ter sprake gebracht. Volgens de criticus hield de hier afgebeelde 
vrouww het midden tussen een godin van Gustave Moreau en een Maagd, 
geschilderdd door een van de primitieven.91 In Certains legde hij opnieuw een 
verbindingg tussen Redon en de Middeleeuwen. In een kunstbeschouwing, 
diee veelzeggend Le monstre was getiteld, constateerde de schrijver dat draken, 
slangenn en monsters de sculpturen van middeleeuwse kathedralen sierden 
enn veelvuldig voorkwamen in de vitae van heiligen. Maar de tijd dat de 
verbeeldingg er plezier in had de schoonheid van het schrikwekkende te 
scheppenn was allang voorbij. Redon was de enige moderne kunstenaar die 
oogg had voor het fantastische.92 Zijn illustraties van monsters hadden -
'ondankss de uiterst moderne structuur' - de band met de bestiaria van de 
Middeleeuwen,, die in de Renaissance was verbroken, hersteld. Maar enkel 
hett christelijk symbolisme had het begrip van de woorden, verbeeld door 
dezee dieren, bewaard. Gefascineerd was Huysmans in het bijzonder door 
eenn illustratie van Redon bij Flauberts Tentation de Saint-Antoine, getiteld 
'Unee longue chrysalide couleur de sang'. Tegen een lage zuil hing een larve. 
Opp de plaats van het kapiteel rustte het hoofd van een vrouw. De smartelijke 
gelaatstrekkenn voerden de beschouwer terug naar de ziekelijke werken van 
dee Middeleeuwen. Over de satanisten schreef hij elders: 'hun zielen worden 
waarachtigee larvenreservoirs'.93 

Inn de roman die volgde op La-Bas zou enkel nog Gods hulp verweer 
biedenn tegen succubi en larven die de nachten bevolkten.94 Spiritueel na-
turalismee en satanisme hadden Huysmans' inzicht in de duistere kanten 
vann de Middeleeuwen verdiept. Zijn interesse in religieuze symboliek, voor 
hett voetlicht gebracht in het opstel over Redon, zou vervolgens onderdeel 
wordenn van een nieuwe visie op de Middeleeuwen. 
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DeDe witte Middeleeuwen 

Inn 1894 schreef Huysmans aan abbé Henri Moeller, oprichter van het tijd-
schriftt Durendaly orgaan van jonge katholieke schrijvers die zich keerden 
tegenn het exclusivisme van de Puginiaanse neogotiek en toenadering zoch-
tenn tot de moderne literatuur: 

Nadatt ik mijn ziektes van de ziel naar alle ideeênklinieken had gesleept, 
kwamm ik uiteindelijk, dank zij God, terecht in het enige hospitaal waar 
menn U daadwerkelijk onderdak geeft en verzorgt: de Kerk.95 

Huysmans'' bekering was zeker niet over een nacht ijs gegaan. Aan Zola 
hadd hij tien jaar eerder geschreven dat een intelligent mens onmogelijk 
konn geloven in het katholicisme en daarom bleven Schopenhauers idee-
enn het meest troostrijk, logisch en overtuigend. 'Eigenlijk kun je, als je geen 
pessimistt bent, slechts christen of anarchist zijn. Dat zijn alles welbeschouwd 
dee enige drie mogelijkheden.'96 Maar in november 1891 was zijn mening 
overr Schopenhauer veranderd: 'Nog steeds waardeer ik de scherpte van 
zijnn beweringen, maar de negatieve conclusies benauwen me ten zeerste.' De 
filosofiee van Schopenhauer had hij inmiddels verruild voor het katholicisme, 
'off  liever de katholieke kunst, de mystiek'.97 

Huysmans'' overgang naar de katholieke Kerk was onverbrekelijk ver-
bondenn met zijn estheticisme. Illustratief was een uitspraak van de abdis 
vann Fiancey, klooster in de Dróme, die tegenover Huysmans opmerkte: 
'UU bent de Kerk door het dak binnengetreden.'98 Abbé Mugnier, vicaris 
vann Saint-Nicolas-des-Champs, die hij in Parijs vaak 's avonds in diens 
sacristiee opzocht en met wie hij genoeglijke gesprekken voerde over de 
seksuelee escapades van Maupassant, Hugo en andere letterkundigen, zou 
hebbenn gezegd: 'Ik heb van Huysmans een katholiek gemaakt, maar ik heb 
hemm nooit in een christen kunnen veranderen.'99 In zijn erkenning van 
hethet katholicisme stond Huysmans niet alleen. Literatoren als Paul Clau-
del,, Léon Bloy en Paul Bourget waren hem voorgegaan en velen zouden 
volgen. . 

Inn de persoon van Verlaine had de Kerk de grootste dichter sedert de 
Middeleeuwen,, schreef Huysmans in een inleiding op de katholieke po-
ëziee van Verlaine. Met welgevallen citeerde hij de verzen van de dichter: 
'Konn mijn gebroken hart maar afdrijven naar de overweldigende en delicate 
Middeleeuwen'.. De inleider meende overigens dat 'bekeerlingen' - onder 
wiee Chateaubriand, Lacordaire, Montalembert, Veuillot en Verlaine - meer 
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gevoell  voor kunst hadden dan gewone katholieken, omdat zij niet bang 
warenn voor ideeën en woorden.100 

Huysmanss was uitgekeken op de zwarte Middeleeuwen. Het was Boullan 
diee hem stimuleerde tot het schrijven van een boek over de 'blankheid van de 
middeleeuwsee ziel'.101 Aan vriend en letterkundige Jean Lorrain vertrouwde 
Huysmanss toe: 

Persoonlijkk zweer ik elke vorm van satanisme af [...]. Ik zal een 
louterendd bad nemen, mezelf reinigen en met een schoon lichaam 
tee biechten gaan - waarna ik me in een staat van onschuld als een 
waanzinnigee zal afkeren van La-Bas.102 

Dee Belgische jurist Firmin van den Bosch, een van de schrijvers rond Duren-
dalydaly hield hij voor dat La-Bas zijn eerste boek op weg naar de godsdienst was 
geweest.. Pas door het schouwen van het bovennatuurlijke Kwaad was hij tot 
begripp van het bovennatuurlijke Goede kunnen komen. 'Met zijn kromme 
poott heeft de demon mij naar God geleid.'103 

Inn 1895 verscheen En Route. Het boek beschreef in de vorm van een 
tweeluikk de beslissing van Durtal - hoofdpersoon uit IA-Bas - om katholiek 
tee worden en zijn daaropvolgende retraite gedurende enkele weken in een 
trappistenklooster.. In werkelijkheid kon Huysmans, blijkens zijn dagboek, 
puttenn uit zijn ervaringen bij de monniken van Igny (afb. 4). In de periode 
1892-18944 bracht hij driemaal een bezoek aan deze door Bernardus van 
Clairvauxx gestichte abdij in de Champagne.104 Aanvankelijk wilde Durtal, zo 
verluiddee het in En Route* naar het voorbeeld van Flaubert een heiligenleven 
samenstellen.. Maar de legende van de heilige Julianus, die hij bewonderde 
omm de taal, had toch te weinig bezieling. Waar Flaubert tekortkwam, kon 
Durtall  beter het zwijgen bewaren. 

Inn een brief aan Ernest Micheau, monnik van Saint-Wandrille, een be-
nedictijnenabdijj  bij Rouen, benadrukte de schrijver dat hij En Route vooral 
hadd geschreven voor de intellectuelen die het culturele klimaat in Parijs 
beheersten;; Daarom had hij met opzet kwezelarij en religieuze kitsch ver-
oordeeld,, in de hoop weerstanden weg te nemen en zijn tegenstanders naar 
hett terrein van de ware kunst te leiden, die tot uiting kwam in de hoge 
mystiek,, de liturgie en het kerkgezang.105 Al in zijn inleiding op Le La-
tintin Mystique had Huysmans afstand genomen van het mysticisme als li -
terairee mode. Mystiek was in zijn optiek onverbrekelijk verbonden met 
dee Kerk en een ascetische levenswandel.106 De mystiek was een 'absoluut 
exactee wetenschap' die de door God voorbeschikte fenomenen van het spi-
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rituelee leven grotendeels kon voorspellen. In die zin was zij een pendant 
vann de fysiologie, die 'de verschillende toestanden van het lichaam' bestu-
deerde.107 7 

Naa verschijning van het boek kon de auteur met moeite de journalis-
tenn buiten de deur houden.108 Alleen al in Nederland werden zeshonderd 
exemplarenn van En Route afgenomen.109 Het boek bewerkstelligde talloze be-
keringen,, volgens de schrijver zelf vooral in de wereld van de protestanten. 
Catharinaa Alberdingk Thijm, dochter van Jozef Thijm en zus van Lodewijk 
vann Deyssel, was zo door het boek geraakt dat zij haar bezittingen aan de 
armenn gaf en een tehuis voor behoeftigen in de Amsterdamse Jordaan begon. 
Zijj  betrok de schrijver enige tijd later ongevraagd in een eigenaardig kansspel 
vann hoog mystico-religieus gehalte. Want toen Huysmans met Kerstmis 1896 
dee nachtmis in de crypte van de kathedraal in Chartres bijwoonde, kwam 
eenn priester op hem af met een brief die de dag tevoren in Amsterdam was 
gepost.. Het adres luidde: 'Monsieur J.K. Huysmans, litterateur, Cathédrale, 
Cryptee d. 1. Vierge, a Chartres, France'. De brief was van Catharina Thijm die 
ernstigg aan haar geloof was gaan twijfelen. Daarom keek zij verlangend uit 
naarr een teken van de Heilige Maagd. Zij zou weer ten volle kunnen geloven 
alss de schrijver de brief op kerstdag op de juiste plaats zou ontvangen. De 

afb.. 4. Cel van Huysmans in de abdij van Igny (omstreeks 1895) 
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volgendee ochtend verzond deze een telegram naar Amsterdam, met daarop 
tweee woorden: 'Lettre recue'.110 

Eenn andere Nederlander die zich mede door Huysmans tot het katholi-
cismee bekende, was de kunstschilder Jan Verkade. In zijn jeugd had hij de 
romanss van Huysmans gelezen. Tot de boeken die hem het meest dwongen 
naa te denken over God en godsdienst behoorde A Rebours. Hierin had hij 
gelezenn hoe Jean des Esseintes met eerbied sprak over de jezuïeten van zijn 
schooltijdd en hoe de estheet met bewondering oordeelde over de Oude Kerk. 
'Enn zoo kwam het, dat ik onbewust een stuk verder gekomen was op mijn 
wegg naar de Katholieke Kerk, toen ik A Rebours gelezen had.'111 Aan het begin 
vann de jaren negentig van de negentiende eeuw verdiepte de schilder zich in 
LeLe Latin Mystique.112 

Merkwaardigg genoeg repte Verkade in het tweede deel van zijn herin-
neringen,, die een aanvang namen in het jaar waarin En Route werd gepu-
bliceerd,, met geen woord over deze roman. Nu was Verkade in 1894 no-
vicee geworden in de benedictijnenabdij van Beuron in Zuid-Duitsland, een 
stichtingg van Solesmes. Desiderius Lenz probeerde er een nieuwe vorm van 
gewijdee kunst in het leven te roepen, waarin het renaissancistische streven 
naarr realistische uitbeelding en perspectivische volmaaktheid moest worden 
overwonnenn door een terugkeer naar 'primitieve' - onder meer Egyptische 
-- kunstvormen.113 Door zich te verbinden aan maat, getal en gewicht kon de 
kunstenaarr loskomen van de materie en toegang krijgen tot het goddelijke. 
Huysmanss leverde - bij monde van Durtal - scherpe kritiek op de Beuro-
nerner Aesthetik."4 Hij vond er te weinig realisme en individualisme. Vooral 
dee fresco's in Montecassino, waaraan Verkade een bijdrage had geleverd, 
moestenn het ontgelden. Mogelijk wilde de monnik-schilder minder graag 
herinnerdd worden aan de Huysmans van de 'katholieke' romans. 

Overr de positie van de Middeleeuwen bestond in En Route al vanaf het 
beginn geen enkele onduidelijkheid. Geen periode had de schilder- en beeld-
houwkunstt van de primitieven, het gregoriaans of de Romaanse kunst en de 
gotiekk kunnen overtreffen. Poëzie en proza van de middeleeuwse mystici wa-
renn nimmer voorbijgestreefd. Slechts de Middeleeuwen waren nog in staat de 
ziell  van moderne lompheid te redden. Ditmaal was het Durtals seksuele be-
geertee die hem naar de Middeleeuwen voerde. Gezeten in een kapel van Saint-
Sulpicee te Parijs waren zijn gedachten uitgegaan naar een vrouw, Florence,115 

'diee zich uitkleedt achter het gordijn dat voor zijn ogen is neergelaten'. Toen 
hijj  dit voorval toevertrouwde aan zijn gespreksgenoot, abbé Gévresin, gaf 
dezee te verstaan dat volgens oude overlevering kerkgezangen de vleselijke ver-
langenss tot bedaren konden brengen. Bij de benedictijnen luisterde Durtal 
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daaropp naar het gregoriaans, waarna hij tot rust kwam. In zijn belangstelling 
voorr kerkzang en liturgie kreeg hij steeds meer achting voor dom Guéranger, 
diee zich tegen de bonte verscheidenheid van rituelen en tradities in de katho-
liekee Kerk had verzet en voor diens medebroeder in Solesmes, dom Pothier, 
diee op basis van middeleeuwse bronnen de eenheid in kerkzang wilde terug-
brengen.. De 'authentieke' liturgie die door Guéranger in ere was hersteld, 
maaktee een terugkeer mogelijk naar het verloren middeleeuwse paradijs.116 

Huysmanss estheticisme bracht hem als vanzelf in het monastieke en 
ultramontaansee kamp: onomwonden nam hij stelling tegen seculiere gees-
telijkenn die in Frankrijk dikwijl s gallicaanse en jansenistische opvattingen 
haddenn gehuldigd. 

Wass de entourage van het klooster in A Rebours kunstmatig, in En Route 
kwamm met het verblijf van Durtal in Notre-Dame de PAtre, waar trappisten 
hett leven van kloosterlingen uit de Middeleeuwen leidden, een werkelijke 
verbindingg met het tijdvak tot stand. Een echte middeleeuwer was broeder 
Siméon,, de varkenshoeder van de abdij, die niet sprak maar knorde, 'een 
heiligee van het soort dat leefde in de elfde eeuw' Op een dag, toen de varkens 
ziekk op de grond lagen, bezwoer hij de duivel door de dieren met wijwater te 
besprenkelen.. Onmiddellijk richtten de beesten zich op en maakten zij zich 
mett kwispelende staarten uit de voeten.117 

Dee waarachtigheid van de Middeleeuwen, gewaarborgd door de continu-
ïteitt van de kloostertraditie, werd slechts tijdelijk opgeheven door Durtals 
seksuelee verlangens, die - waar ze de Heilige Maagd betroffen - blasfemi-
schee proporties aannamen. Angela de Foligno, mystica met een overspelig 
verleden,, meende Durtal, had tenminste het voordeel gehad dat zij echt in 
dee Middeleeuwen leefde, omringd door wonderen en heiligen. Hijzelf leefde 
echterr in een tijd, die zich had verwijderd van de Middeleeuwen en God. 
Zowell  in de obsessionele relatie tussen bekering en Paulijnse geest en vlees-
thematiekk enerzijds, als in de literaire vorm anderzijds bestonden overigens 
opvallendee overeenkomsten tussen En Route en Augustinus' Confessiones, 
waarvann een exemplaar zich in schrijvers bibliotheek bevond.118 

Inn 1895 schreef Huysmans aan Prins dat zijn nieuwe boek over de pri-
mitievenn en de kathedralen zou handelen. Het was een vervolg op En Route 
enn zou de reeks kunstkritieken, gebundeld in L'Art Moderne en Certains, 
completeren. . 

Hett lag in zijn voornemen de gehele symboliek van de Middeleeuwen 
tee behandelen.119 Daartoe moest hij zich eerst grondig documenteren: 'Ik 
benn voortdurend bedolven onder de aantekeningen.'120 Vooral in Solesmes 
verrichttee hij veel voorbereidend werk. Hij wilde niet dezelfde fout maken 
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alss Victor Hugo, die zich in zijn kathedraal, Notre-Dame de Paris, te weinig 
opp documenten had gebaseerd.121 De enige troost die het inspannende werk 
hemm verschafte, was even buiten de tijd te kunnen leven, in de Middeleeuwen 
welteverstaan.1222 Eerder had hij Prins meegedeeld: 'In Chartres heb ik de 
prachtigstee middeleeuwse kathedraal ontdekt die er bestaat - een blonde, 
rankee kerk met blauwe ogen.'123 

Dee titel van het boek werd La Cathédrak (1898). De roman beschreef het 
verblijff  van Durtal in Chartres, aan de voet van het imposante kerkgebouw, 
waarr altijd 'een nijdige wind woei'. Met zijn Cathédrak zou Huysmans dich-
terss en historici weten te inspireren. Zo herinnerde de 'Kathedraal-cyclus' 
vann Rilke, opgenomen in zijn Neue Gedichte, op enkele plaatsen aan Huys-
mans'' roman. De openingsverzen van Rilkes 'L'ange du meridien' evoceerden 
eveneenss de wervelstormen rond de kathedraal. In de middeleeuwse traditie 
duiddenn dergelijke windstoten op demonische krachten, die het goddelijke 
bedreigden.124 4 

Ookk de Amerikaanse historicus Henry Adams refereerde in zijn Mont 
SaintSaint Michel and Chartres meermalen aan het werk van Huysmans.125 Even-
alss de Franse schrijver beschouwde Adams (althans in zijn latere werken) 
dee Middeleeuwen vooral als een 'anti-présent'126 en was hij ervan overtuigd 
geraaktt dat het objectiviteitsideaal in de geschiedschrijving weliswaar nastre-
venswaardig,, maar onbereikbaar was.127 Gedurende een reis door Frankrijk 
kwamm hij oog in oog te staan met de grootse monumenten uit de Middeleeu-
wen.. Het directe contact dat hier met het verleden tot stand kwam, verschafte 
hemm een waarachtig uitgangspunt voor historische kennis.128 Deze opvatting 
brachtt de schrijver pregnant tot uitdrukking in een lang gedicht dat hij in 1901 
schreef.. In dit vers, Prayer to the Virgin ofChartres-evenals La Cathédrak ge-
richtt aan de Moeder Gods - waande de ikpersoon zich terug in de Middeleeu-
wen.. Maar de oude tijden waren onherroepelijk voorbij en het geloof van de 
middeleeuwerss in een betekenisvol universum bleek een illusie: 'Vanuit een 
verlatenn hemel kijkt de Maagd neer in een lege kerk, op een dood geloof.'129 

LaLa Cathédrak was een hymne op de architectuur van Chartres en te-
gelijkk op de christelijke religiositeit en kunstzin van de Middeleeuwen. In 
hett boek was Durtal abbé Gévresin - 'die geestelijke, volledig geëmigreerd 
naarr de Middeleeuwen'130 — naar Chartres gevolgd. Gévresin was door de 
nieuwee bisschop van Chartres gevraagd om aldaar kanunnik te worden. Net 
alss in de vorige romans bleven de Middeleeuwen fungeren als contrasterend 
tijdvak,, ditmaal vooral om het middelmatige karakter van het eigentijdse 
katholicismee te beklemtonen. Zo werd de intocht van de nieuwe bisschop 
vann Chartres (die La Cathédrak bij verschijnen overigens welwillend beoor-
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deelde)) beschreven als een carnaval van gekken - monsters uit een fantastisch 
albumm van Redon.131 De moderne christelijke schilderkunst moest het even-
eenss ontgelden; die was eerder geschikt om het leven van Jezus volgens Renan 
tee verluchtigen. 'Het zijn de valse Middeleeuwen,1 noteerde abbé Mugnier, 
geheell  in de geest van zijn tafelgenoot, over de katholieke kunst.132 

Beidee 'katholieke' romans - En Route en La Cathédrale - markeerden een 
omslagg in Huysmans' kunstkritiek, in zoverre hij zich voorgoed afwendde 
vann de contemporaine, impressionistische kunst. Van de moderne schilders 
bezatenn enkel nog Paul Borel en Charles Dulac - met wie hij een kunste-
naarskoloniee had willen stichten - een 'sentiment mystique'.133 De Vlaamse, 
Duitsee en Italiaanse primitieven vormden, duidelijker dan ooit, de onbe-
twistbaree toetssteen van zijn esthetisch oordeel. Ondanks alle waardering 
voorr met name Fra Angelico en Grünewald stonden voor Huysmans de 
Vlaamsee primitieven boven de Italiaanse en Duitse. Terwijl de bekendheid 
vann Grünewald voor een belangrijk deel aan Huysmans was te danken, stond 
hijj  wat de rehabilitatie van de Vlaamse primitieven betreft eerder aan het 
eindee van een traditie, die aan het begin van de negentiende eeuw mogelijk 
wass geworden door de expositie van hun werken in het Musée Napoléon. 
Hett was vooral Friedrich Schlegel geweest, die na een bezoek aan het mu-
seumm zijn waardering had uitgesproken over de Vlaamse primitieven (die 
hijj  overigens niet onderscheidde van de Duitse primitieven).134 

Volgenss Durtal vertegenwoordigde de kathedraal van Chartres bij uitstek 
dee sculpturale theologie, de religieuze symboliek die de 'grote wetenschap 
vann de Middeleeuwen' was. De kunsthistorische topos van de kathedraal als 
eenn boek in steen of een te ontcijferen palimpsest135 werd in La Cathédrale 
uitgewerktt met behulp van middeleeuwse bronnen, waaronder het Speculum 
MaiusMaius van Vincent van Beauvais, de Etymologiae van Isidorus van Sevilla, 
hethet Elucidarium van Honorius van Autun en Rationale van Durandus. De 
kathedraall  was 'summa medievalis' en terzelfder tijd 'summa universalis'. 

Aff  en toe werd gepolemiseerd met kunsthistorici, zoals met Emile Male, 
diee meende dat planten- en bloemenmotieven in de Middeleeuwse kunst 
geenn symbolische betekenis hadden.136 La Cathédrale was in zeker opzicht 
ookk de tegenpool van Victor Hugo's Notre-Dame. Deze beschouwde, evenals 
dee liberale historici, het exterieur van de kathedraal als het vrijzinnige 
domeinn van middeleeuwse architecten en kunstenaars. Met de scabreuze 
afbeeldingenn van monniken, priesters en bisschoppen hadden zij de klerikale 
tiranniee willen hekelen.137 Huysmans daarentegen zag in deze details van de 
gotischee bouwwerken het pedagogisch systeem van de middeleeuwse Kerk. 
Inn de uitbeelding van deugden en ondeugden wilde de Kerk moedige zielen 
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vormenn 'en niet van die zieltjes die door de spirituele orthopedisten van onze 
tijdd worden gevormd'.138 De 'syfilis van het fatsoen'139 was begonnen met de 
Renaissancee en had sindsdien ook de katholieke geestelijkheid aangestoken. 

Inn La Cathédrale werd de symboliek van flora en fauna gewikt en gewogen, 
enn een complete mystieke osmologie opgesteld. Voor de flora consulteerde 
Huysmanss Görres' Christliche Mystik, ofschoon hij voor diens 'rationalisme 
mystique'' weinig waardering kon brengen.140 De symbolische betekenis van 
kleurenn en edelstenen werd minutieus beschreven in een beschouwing over 
'Dee kroning van de Maagd', een altaarstuk van Fra Angelico (afb. 5).141 Werden 
synesthesieënn in het essay over Wagner aangewend om zingenot uit te druk
ken,, in La Cathédrale dienden ze - in overeenstemming met middeleeuws ge
bruik-- als middel om mystiek-religieuze onzegbaarheden te verwoorden.142 

afb.. 5. Fra Angelico, De kroning van de H. Maagd (omstreeks 1430-1435) 
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Alduss was in de roman de middeleeuwse kunst sleutel tot ware kennis 
geworden.. De middeleeuwers wisten immers dat alles op deze aarde slechts 
tekenn was en het zichtbare alleen waarde had om het onzichtbare te heront
dekken.. La Cathédrale leek een kunsthistorische uitwerking van Romeinen 
1:200 - 'De onzichtbaarheden Gods zijn sedert de schepping der wereld te ont
warenn door het begrip der geschapen dingen' - en mogelijk was Huysmans 
hiertoee gekomen door lezing van Hugo, scholast van het Sint-Victorklooster, 
diee hij meermalen citeerde.143 De Middeleeuwers waren niet, zoals de mo
dernee realisten, slachtoffer van uiterlijke schijn, omdat zij begrip hadden 
vann beeldentaal. Oorspronkelijk was de symboliek de geheimtaal geweest, 
waarmeee gelovigen zich in de tijd van de christenvervolgingen hadden weten 
tee redden. De middeleeuwers hadden zich van hetzelfde symbolische idioom 
bediend.. In een ander werk, Trois Êglises et Trois Primitifs, lichtte Huysmans 
dee kwestie verder toe. De symboliek kwam voort uit goddelijke bron en was 
dee taal gesproken door God zelf.144 

Anderss dan de archeologen en kunsthistorici demonstreerde Huysmans 
inn zijn kunstopvattingen een hang naar mystieke exegese. Zo allegoriseerde 
dee Romaanse kerk naar zijn oordeel het Oude Testament, de gotische het 
Nieuwee Testament.145 Met haar Romaanse crypte en gotische ombouw vere
nigdee de kathedraal van Chartres het Oude en Nieuwe Verbond. Het denken 
inn dergelijke analogieën, van concreet naar abstract, verraadde bewust of 
onbewustt een middeleeuwse redeneertrant.146 Het rationalisme van de we
tenschapperss kreeg bij Huysmans het etiket 'positivisme architectural'. De 
geleerdenn hanteerden de symboliek als een wetenschappelijke techniek en 
niett als een mystieke methode. Durtal realiseerde zich de overeenkomst met 
hett symbolisme in de literatuur, maar deze analogie was bizar en louter toe
vallig.1477 Evenmin was het verbazingwekkend dat Michelet intussen van zijn 
voetstukk was gevallen. Het antiklerikalisme van de geschiedschrijver was ge
lijkk opgegaan met zijn uitvinding van de Renaissance.148 Michelet had, aldus 
Durtal,, geen begrip voor symboliek: diens Renaissance had het einde van de 
'monumentalee theologie' ingeluid. Chateaubriand verdiende wat dat betreft 
mett zijn Génie du Christianisme meer lof. Terecht had die in de bosrijke 
natuurr het model van de spitsboog en het gotische kerkschip gezocht.149 

FaireFaire Moyen Age 

Vann augustus 1898 tot oktober 1901 verbleef Huysmans in Ligugé (bij Poi
tiers),, waar hij in de nabijheid van de benedictijnenabdij, gerestaureerd door 
monnikenn van Solesmes, zijn Maison Notre-Dame had laten bouwen: 'Ner-
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genss anders kan men zich een beter beeld vormen van de middeleeuwse 
kerkmuziek.'1500 De schrijver verkoos de mildheid van het benedictijnenleven 
bovenn het strenge regime van de cisterciënzers in Igny. Aanvankelijk had hij 
nogg getwijfeld tussen de abdij van Solesmes en die van Saint-Wandrille, waar 
Jean-Martiall Besse - onder meer oprichter van de Revue Mabillon - in op
drachtt van de abt van Ligugé de ruïnes wilde restaureren. Maar dom Besse 
werdd door zijn voortvarendheid en eigenzinnigheid naar een klooster in 
Spanjee verbannen. Solesmes bleek een teleurstelling. De abdij leek op een ka
zerne,, waar de monniken in parade naar de kapel liepen en de abt zich als een 
generaall gedroeg. De laatste had Huysmans te verstaan gegeven dat hij zich 
hett recht voorbehield wijzigingen in zijn manuscripten aan te brengen.151 

Inn zijn 'paradisus claustralis' te Ligugé bereidde de schrijver zich voor 
opp zijn oblatuur. Op 18 maart 1900 werd hij ceremonieel als oblaat gekleed. 
Eenn jaar later deed hij professie onder de naam broeder Jean - naar Jean de 
Gorze,, kunstliefhebber en begunstiger van het gregoriaans. Niet lang erna 
moestt hij onder druk van politieke omstandigheden noodgedwongen zijn 
abdijj verlaten. 

Rondd de eeuwwisseling bereikte het conflict tussen Kerk en Staat in 
Frankrijkk een climax. De onderwijswetgeving, die sinds het midden van de 
eeuww gunstig was uitgevallen voor de katholieken, werkte daarbij als kataly
sator.. Vooral de congreganisten hadden een groot aandeel in het onderwijs 
verworven.. Verplicht en neutraal onderwijs was in de beginjaren van de 
Derdee Republiek het programma van onderwijsminister Jules Ferry geweest 
enn de door Jean Macé opgerichte Ligue de 1'Enseignement bleek een invloed
rijkee pressiegroep. Aan het begin van de jaren negentig van de negentiende 
eeuww had het er nog even op geleken dat een 'ralliement' tussen katholieken 
enn republikeinen tot de mogelijkheden behoorde. Sommige bisschoppen 
gavenn de voorkeur aan politiek realisme en zochten een toenadering tot 
dee republiek. Hierbij voelden zij zich gesteund door paus Leo xin. De in
vloedd van de rallies bleef uiteindelijk beperkt. In 1899 leidde Pierre Marie 
Waldeck-Rousseauu een regering van republikeinen, gesteund door radicalen 
enn socialisten. De eerste minister was voorstander van een concordaat tussen 
Kerkk en Staat, waarbij de staat invloed op de geestelijkheid uitoefende. De 
regulieree geestelijken, die onder het rechtstreekse gezag van de Heilige Stoel 
stonden,, zag hij als een bedreiging voor de republiek. Op 1 juli 1901 werd door 
dee senaat een sterk geamendeerde wet aangenomen waarbij congregaties en 
kloosterordenn zich moesten onderwerpen aan een goedkeuring van over
heidswege.. Bij weigering werden ze ontbonden. De wet leidde uiteindelijk 
tott de uittocht van meer dan dertigduizend kloosterlingen. 
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InIn Le Gaulois van augustus 1901 verscheen een interview met Huysmans. 
InIn zijn ogen was de regeling onrechtvaardig, al was het maar omdat ook de 
contemplatievee orden, die zich niet met het onderwijs bemoeiden, werden 
getroffen.. Bovendien was de wet volgens hem ondoelmatig omdat de 'geest 
derr atheïsten mestgier liet doorsijpelen die alleen maar goed zou zijn voor 
dee groei van de mystieke flora'152 

Huysmanss had zich na zijn onfortuinlijke deelname aan de Frans-Duitse 
oorlogg nooit meer publiekelijk over poÜtieke kwesties uitgelaten,133 maar in 
dezee periode nam hij steeds vaker stelling in actuele kwesties. Hij sprak van 
eenn godsdienstoorlog, die Frankrijk verlamde en waarin niemand, katholie
kenn niet uitgezonderd, de ander vrijheid van opvatting toestond. 

Ikk heb het idee dat ik niets meer gemeen heb met de wereld waarin ik 
leef.. De opvattingen van de priesters zijn me even vreemd als die van 
dee ongelovigen. Het zijn rare tijden!154 

Hett verblijf in Ligugé inspireerde Huysmans tot het schrijven van L'Oblat, dat 
inn 1903 werd gepubliceerd.155 Hetzelfde jaar briefde Prins aan Van Deyssel 
datt het boek vrijwel uitsluitend voor monniken en katholieke theologen 
wass geschreven. Hij voorspelde dat Van Deyssel er weinig waardering voor 
konn opbrengen. Hoewel er veel interessants in stond, was het toch 'alles 
wetenschapp en geen kunst'. Van Deyssel antwoordde dat hij inderdaad weinig 
lustt voelde om het boek te lezen.156 

Dee verhaallijn van L'Oblat werd bepaald door de chronologie van de 
liturgischee kalender, de opeenvolging der seizoenen en gebeurtenissen rond 
hethet wetsvoorstel op de congregaties. Aanvankelijk had Huysmans een litur
gischee roman willen schrijven onder de titel Vetes de l'Êglise. Na het bijwonen 
vann de officies in Ligugé maakte hij daartoe consequent en zorgvuldig aan
tekeningenn in zijn exemplaar van de Ordo Divini Officii van Solesmes.157 De 
schetsenn voor het boek, waarbij hij sterk leunde op VAnnée Liturgique van 
domm Guéranger, Le livre de la prière antique van dom Cabrol en het middel
eeuwsee Rationale van Durandus, kregen uiteindelijk een plaats in L'Oblat.156 

Durtall was ook deze keer de hoofdpersoon. Om hem over te halen 
naarr 'Val des Saints' te vertrekken, moesten de Middeleeuwen er worden 
bijgehaald:: 'Op geringe afstand van de Vallei der Heiligen vindt U een stad 
volgebouwdd met middeleeuwse huizen en oude kerken.'159 Ook de oblatie, 
waarvann Durtal de symboliek en ingewikkelde geschiedenis onderzocht, had 
alless met de oude tijden te maken: *[...] je zou kunnen zeggen dat die in het 
bloedd van de Middeleeuwen zat, zozeer kwam dit fenomeen overeen met 
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hett religieuze concept van die dagen.'1*0 In de praktijk kreeg de schrijver bij 
zijnn onderzoekingen aanwijzingen van dom Ursmer Berlière, onder meer 
redacteurr van de Revue Bénédictine en monnik in Maredsous.161 

Dee problemen van de actualiteit konden volgens Durtal uiteindelijk een 
oplossingg vinden in de denkwereld van de Middeleeuwen. De paus moest 
daaromm weer een vooraanstaande rol gaan spelen op het wereldtoneel. Om 
tee beginnen zou de plaatsbekleder Gods banvloek en excommunicatie over 
Waldeck-Rousseauu moeten uitspreken. Politiek gesproken zou dat misschien 
weinigg te betekenen hebben, maar het morele effect zou enorm zijn. Ook 
buitenn Frankrijk moest de paus zijn gezicht laten zien. Want tot ergernis 
vann Durtal werd in Europa lachend toegekeken hoe Armeniërs massaal 
werdenn afgeslacht. En dat terwijl de Engelsen ongestoord hun strooptochten 
inn Transvaal mochten organiseren. Het werd tijd dat de leider van de Kerk 
stellingg nam tegen gekroonde schurken.162 

Inn deze periode, waarin de Dreyfus-affaire tegenstellingen verscherpte en 
dee ralliementspolitiek gedoemd was te mislukken, waren Huysmans' opvat
tingenn verwant aan die van traditionalisten, die zich tegenover liberale en 
neo-gallicaansee katholieken 'catholiques tout court' noemden. Maar Huys-
manss was geen partijganger en zijn ultramontanisme was in geen geval 
uitvloeisell van een doctrinaire politiek of systematische filosofie als in het 
gevall van Joseph de Maistre. In 1898 was hem overigens ter ore gekomen dat 
Romeinsee kringen La Cathédrale op de Index wilden plaatsten. De schrijver 
wenddee zich rechtstreeks tot de curie. Na enige tijd werd de kwestie gesepo
neerd.1633 Huysmans bleef een individualist, die zich merkbaar onderscheidde 
vann andere auteurs van de 'renouveau catholique'. 

Terwijll de schrijver aan L'Oblat werkte, verscheen in 1902 zijn Esquisse 
biographiquebiographique sur Don Bosco. Deze Italiaanse priester (1815-1888), stichter van 
dee congregatie der salesianen, die zijn sociaal-pedagogisch werk begon in de 
achterbuurtenn van Turijn, 'was een man van de Middeleeuwen'.I64 Hoewel het 
levenn van deze priester, aldus de auteur, zich leek af te spelen in de dertiende 
eeuw,, was toch niemand méér van zijn tijd. De jeugdinrichtingen van Don 
Boscoo en de salesianen waren immers effectieve oplossingen voor de sociale 
kwestie,, en de tastbare resultaten van zijn werk stonden in scherp contrast 
mett de utopieën van socialisten en communisten. De aanleiding voor het 
samenstellenn van het Esquisse was een verzoek van salesianen geweest, wier 
instellingenn werden bedreigd met sluiting. Huysmans' maatschappelijke 
denkbeeldenn waren echter geen vorm van sociaal evangelisme. Uiteindelijk 
konn in zijn ogen enkel armoede de mensheid naar een hoger plan leiden. 
Lijdenn was 'het ware ontsmettingsmiddel voor de ziel'.165 
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DeDe mystieke Middeleeuwen 

Terwijll de sociale en politieke betekenis van de Middeleeuwen voor de eigen 
tijdd steeds duidelijker contouren kreeg, ontwikkelde de schrijver een teleolo
gischee visie op dee geschiedenis. De vorm die hij hiervoor koos, ontleende hij 
aann een genre dat in de Middeleeuwen veelvuldig was beoefend: de hagio
grafie.. In 1901 schreef hij aan priester en kunstcriticus Jules Broussolle dat, 
alss hij niet door geld gedwongen was geweest, hij zeker zou hebben besloten 
'dezee beer van Batavië' in een lade te bewaren. Hij doelde daarbij op zijn net 
verschenenn hagiografisch boekwerk Sainte Lydwine de Schiedam.166 

Terr voorbereiding had de schrijver in 1897 een bezoek aan Nederland 
gebracht.. Dat was onder kunstenaars en intellectuelen blijkbaar opzienba
rendd nieuws, want Diepenbrock schreef de schilder Antoon Derkinderen: 
'Weett je dat Huysmans op 't oogenblik in Schiedam het leven der H. Lidwine 
bestudeert?'1677 In Amsterdam had de schrijver de jezuïet Escher, 'erg bele
zenn in deze kwestie', ontmoet en in Schiedam legde hij contact met pastoor 
Franss Poelhekke, broer van de literatuurhistoricus Martinus Poelhekke.168 

Pastoorr Poelhekke, gevormd in het seminarie te Warmond, was in katholiek 
Nederlandd geen onbekende. Hij mengde zich onder meer in het debat over 
hett positivisme, dat rond de eeuwwisseling ook Nederlandse katholieken 
hevigg beroerde.169 Over hem schreef Huysmans: 'Hij is erg intelligent en 
verzott op mystiek. Daarenboven betreft het niet een seculier pastoor, maar 
eenn pastoor-monnik.'170 Na het aanbieden van een excellente sigaar had de 
pastoorr hem toevertrouwd: 'Wij hier houden wel van mystiek.'171 Bij zijn 
vertrekk kreeg de schrijver nog een reliek van de H. Lidwina aangeboden.172 

SainteSainte Lydwine werd in kringen van Nederlandse letterkundigen zeer 
gereserveerdd ontvangen. Prins, die de proefdrukken corrigeerde, schreef Van 
Deyssel:: 'De eerste 50 bladzijden - verder ben ik nog niet, laten mij koud. 
'TT is eerst een geschiedenis-beschrijving van Europa omstreeks 1400, en dan 
eenn opsomming van alle mogelijke heiligen en godvruchtige personen, die 
omtrentt dien tijd leefden. Huysmans beschouwt deze lieden, symbolisch 
natuurlijk,, als een groote armee, die met bidden etc. tegen den Booze strijdt, 
verdeeltt hen in korpsen, bataljons, etc. hetgeen ouderwetsch-naturalistisch 
is'.1733 Van Deyssel typeerde het boek als 'het redeloos naargeestige, grijnzend 
dwarschee gefoeter van een kwaadsappigen kerk-koster'.174 

Meerr waardering was er van onverdacht roomse zijde. Poelhekke schreef 
inn zijn boekbespreking dat de schrijver zich niet tevreden had gesteld met 
'eenn namaak van het zoo bekoorlijk naïeve der oude heiligenlegenden'.175 Ook 
dee priester Manders waardeerde in de jaren dertig van de twintigste eeuw de 
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doorr Huysmans doorgevoerde vernieuwing van de hagiografie.176 Aanmer
kingenn waren er wel op het orthodoxe gehalte van Lydwine. In het periodiek 
DeDe Katholiek werd ervoor gewaarschuwd dat de mystieke verheerlijking van 
hett lijden in geen geval mocht leiden tot een verwaarlozing van het lichaam. 
Enn aangezien de mens volkomen vrij was, had Huysmans ten onrechte ge
meendd dat God de heilige tot haar boetedoening had gedwongen.177 

Haddenn in Nederland tot het einde van de negentiende eeuw schrijvers 
rondd De Nieuwe Gids het werk van Huysmans met aandacht gevolgd, na 
hethet verschijnen van En Route stelden vooral katholieken belangstelling in 
dee romancier.178 De oprechtheid van diens bekering was daarbij een steeds 
terugkerendd thema. De 'kolossale bedriegerij' van Léo Taxil, die onder het 
pseudoniemm Diana Vaughan godvruchtige geschriften had gepubliceerd, lag 
rondd de eeuwwisseling nog vers in het geheugen. 

Dee letterkundige Van der Lans meende dat aan 'de heilige ernst' van 
dee auteur van En Route niet getwijfeld kon worden, al betreurde hij diens 
'herhaaldee uitvallen tegen de wereldlijke Fransche geestelijkheid' en het 
'geliefkoosdee vocabulaire der naturalisten, dat Huysmans blijkbaar nog niet 
ontwendd was'.179 Poelhekke verdedigde echter Huysmans' naturalistische 
methode:: 'Hij kon niet anders; dit moest zoo: "Le style c'est l'homme".'180 

Alss de Franse schrijver al niet oprecht was, schreef een recensent van La 
CathédraleCathédrale in De Katholieke Gids, dan was zijn hoofdpersoon Durtal het wel. 
Ookk al kon de lezer deze 'te bitter, te ondoordacht, te realistisch vinden, zeker 
iss het dat op La Cathédrale onder zedelijk en godsdienstig opzicht weinig 
off geen aanmerkingen te maken zijn*181 Verdachtmaking van Huysmans' 
christelijkee gevoelens zou volgens een medewerker van De Katholiek van 
liefdelooss farizeïsme getuigen. Hij gaf ook een verklaring voor Huysmans' 
kritiekk op de Fransee wereldgeestelijken. Diens negatieve oordeel kwam niet 
voortt uit boosaardigheid of minachting, maar uit liefde voor de godsdienst 
enn ijver voor het geloof.182 

Frederikk van Eeden had in 1895 nog geschreven dat Huysmans en de 
zijnenn 'in hun uitbundig en excessief gevoelsmooi' moraal en wetenschap 
verwaarloosden.1833 Voor de Franse schrijver kon hij meer waardering op
brengenn toen hij in 1920, vlak voor zijn toetreding tot de katholieke Kerk, 
inn de Sint-Paulusabdij te Oosterhout verbleef. De monniken van deze abdij, 
diee behoorden tot de congregatie van Solesmes, waren in 1901 Frankrijk 
ontvluchtt en uiteindelijk in Noord-Brabant aangekomen.184 Van Eeden was 
err onder de indruk geraakt van het gezang van de kloosterlingen, waarover 
hijj lang geleden bij Huysmans 'een treffende beschrijving' had gelezen.185 

Naastt Van Eeden was de katholieke cultuurcriticus Louis Feber - die op 
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verzoekk van Gerard Brom het boek Frederik van Eeden's ontwikkelingsgang 
(1922)) schreef- in de Franse romancier geïnteresseerd. Hij schreef over hem: 
'Eenn groot werk is en blijft zijn wederopbouw der middeneeuwen, want het 
gezichtt daarvan kan inspireerend en bevruchtend werken - vooral nu wij 
vann oude stijlen leven moeten, die wij niet verouderd mogen heeten, zoolang 
wijj tot het scheppen van een eigen stijl niet vaardig zijn.'186 

Eenn Nederlander die zijn leven lang geïnteresseerd was in de Franse schrij
verr en daarbij oog had voor zowel de literaire als religieuze aspecten van zijn 
werk,, was Frans Erens. Hij schreef een lovende recensie over A vau-l'eau1* 7 en 
meendee dat de auteur van La Cathédrale was 'gestegen tot de stille bergtop
penn van een gezuiverd zielenleven'188 Erens stelde ook belang in Huysmans' 
kunstkritiekenn en esthetica. Certains vond hij 'een meesterstuk van visie'.189 

Inn Parijs bracht hij een bezoek aan de schrijver, waar zij spraken over de schil
derkunstt van Moreau.190 In zijn bespreking van Le Latin Mystique toonde hij 
evenalss Huysmans weinig begrip voor Gourmont, die vanuit een Tart pour 
Tart'-opvattingg de middeleeuwse katholieke kunst wilde doen herleven. Voor 
Erenss was er maar één ware kunst, namelijk die 'welke spontaan uit omstan
dighedenn en natuur te voorschijn komt'.191 Zijn visie op de Kruisiging van 
Grünewaldd kwam geheel overeen met die van Huysmans.192 Bij de dood van 
dee schrijver merkte hij op dat de hernieuwde bewondering voor de kunst van 
dee primitieven vooral het werk van Huysmans was geweest.193 Nochtans liet 
Erenss in zijn beoordeling van de school van Beuron een ander geluid horen. 
Hijj bewonderde de Beuroner kunstenaars omdat zij hadden gebroken met 
hett Tart pour rart'-beginsel. Kunst was immers middel en geen doel.194 

Inn katholieke literaire tijdschriften als Van Onzen Tijd, De Beiaard, Roe-
ping,ping, De Gemeenschap, De Nieuwe Gemeenschap en De Valbijl werd weinig 
achtt geslagen op de Franse schrijver. Een enkele keer werd getwijfeld aan het 
orthodoxee gehalte van zijn geschriften.195 Want de oprechtheid van Huys
mans'' bekering bleef de katholieke gemoederen bezig houden. 

Bekeerlingenn hadden de bijzondere belangstelling van Anton van Duin
kerkenn als literatuurcriticus bij De Tijd.196 In die hoedanigheid schreef hij 
eenn tweetal bijdragen over Huysmans' overgang naar het katholicisme. Van 
DuinkerkenDuinkerken nam - evenals Gerard Brom197 - de schrijver in bescherming 
tegenoverr degenen die twijfelden aan diens religieuze integriteit.198 Volgens 
Vann Duinkerken verenigden zich in Sainte Lydwine de romantische traditie 
vann Chateaubriand en dogmatische van Maistre.199 Nog in 1949 vond de 
dominicaann Nuijens dat Huysmans' leven en werken als illustratie konden 
dienenn 'om het failliet van het perverse existentialisme van J.R Sartre uit te 
lichten'.200 0 
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Eenn enkele maal was een protestantse criticus geïnteresseerd in de schrij
ver.. Voor het protestantse tijdschrift Opwaartsche wegen schreef Van der Leek 
eenn programmatisch artikel, 'Het manco-vraagstuk' Hierin analyseerde de 
auteurr de problemen van de christelijke literatuur om vast te kunnen stel
lenn hoe de ideale christelijke kunst bereikt kon worden. Die moest volgens 
Vann der Leek profetisch zijn en voortkomen uit innerlijke noodzaak. In dat 
verbandd noemde hij naast Dante en Baudelaire de persoon van A.K. (sic) 
Huysmans.201 1 

Vanwegee Huysmans' Sainte Lydwine bleef van Franse zijde belangstelling 
bestaann voor Schiedam en de heilige Lidwina. Bij de viering van het vijfde 
eeuwfeestt van Lidwina's dood in 1933 vertegenwoordigde Louis Massignon 
dee Société Huysmans. Een uitgebreid verslag in het bulletin van de Société 
melddee dat meisjes van de katholieke Graalbeweging in het stadion van 
Schiedamm een voorstelling in de open lucht over het leven van de heilige 
haddenn gegeven. Omdat er geen ijs was, hadden de meisjes rolschaatsen 
ondergebonden,, die flink wat lawaai maakten. Bij het hoogtepunt - de val 
vann Lidwina - kwam een brommer met grote vaart binnengereden waarop 
eenn duivel was gezeten: 'Deze onverwachte toevoeging aan de traditie was 
eenn enorm dramatisch succes.'202 

Eenn levensbeschrijving van Lidwina was eerder al overwogen door Dur-
tall in En Route en La Cathédrale. Lectuur van GÖrres (en Ribet) had hem 
opp het idee gebracht.203 In 1894 deelden benedictijnen van Saint-Wandrille 
dee schrijver mee dat ze de hagiografie van de Middeleeuwen in ere wil
denn herstellen. Het ontbrak hun echter aan schrijftalent en daarom boden 
zijj Huysmans aan alle onleesbare handschriften te transcriberen, zodat hij 
'nietss meer hoefde te doen dan het schrijven van de boeken*.204 De schrijver 
hadd het aanbod uiteindelijk naast zich neergelegd en was uit eigen bewe
gingg aan de slag gegaan. Aan het begin van zijn vita gaf Huysmans uitvoerige 
inlichtingenn over bronnen en werkwijze. Gezien de inhoud van de documen
tenn was het voor hem onmogelijk een chronologische orde aan te houden. 
Eenn dergelijke afweging duidde trouwens meer op de denkwereld van een 
modernn historicus dan op die van een middeleeuwse hagiograaf.205 

Dee eerste zinnen van Sainte Lydwine logen er niet om: 'De toestand 
waarinn Europa ten tijde van Lidwina verkeerde was afgrijselijk.' Overal was 
Satann aanwezig: in de zwarte mis, de heksensabbat en de moordpartijen van 
Gilless de Rais. Het was dan ook geen wonder dat de ketterij overal woekerde. 
Dee geest van de dertiende eeuw, de tijd van de kathedralen, was zo goed 
alss dood. Het geloof ebde langzaam weg om twee eeuwen later terecht te 
komenn in het riool van het heidendom dat Renaissance werd genoemd. 
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Gelukkigg was er Lidwina. Zij deed boete voor de zielen in het vagevuur, voor 
dee slemppartijen van priesters en monniken, en de misdaden van volken en 
koningen.. Dit alles verklaarde het excessieve en unieke lijden van de heilige; 
LydwineLydwine was stellig het literaire tegenstuk van Grünewalds Kruisiging.206 

Catharinaa van Siena was gestorven, precies in het jaar dat Lidwina werd 
geboren.. Met deze vaststelling, eerder gedaan door Görres,207 was volgens 
Huysmanss het bewijs geleverd voor de geldigheid van de theorie van de 
'mystiekee substitutie'. Volgens deze doctrine deden uitverkorenen in een 
onafgebrokenn reeks boete voor de rest van de mensheid: 'Deze boetelingen, 
diee de helse pijnen van de Kruisweg opnieuw beleven, die zich vastnagelen 
opp de lege plaats aan het kruis, zijn dus in zekere zin dubbelgangers van de 
Zoon.'2088 Het kerkelijk dogma van de Gemeenschap der Heiligen - volgens 
hetwelkk gelovigen op aarde, zielen in het vagevuur en heiligen in de hemel 
zichh op transcendente wijze verenigd wisten in het mystieke lichaam van 
Christuss - en Maistres doctrine over 'het plaatsvervangend lijden' stonden 
aann de basis van deze theorie.209 

Voorall in het Frankrijk van de Restauratie had het idee veld gewonnen dat 
beledigingenn tijdens Revolutie en Keizerrijk begaan tegenover God, 'gere
pareerd'' konden worden door collectieve of particuliere boetedoeningen.210 

Ookk in zijn briefwisseling het Huysmans zich uit over de leer van de mystieke 
substitutie,, waarmee hij via Boullan vertrouwd was geraakt. De laatste had 
inn de jaren vijftig van de negentiende eeuw La Veritable Reparation ou l'dme 
réparatriceréparatrice gepubliceerd en zijn Annales du Sacerdoce waren het orgaan van 
dee 'congregatie' Reparation des antes.111 In een brief aan de arts Gabriel Leven 
schreeff Huysmans dat de geestelijkheid deze theorie niet durfde te onder
wijzenn uit angst zieltjes te verliezen: 'Toch is deze opvatting, die voortvloeit 
uitt het lijden van Christus, de enige ware. Zij is, in één woord, pure mystieke 
theologie.'2122 Aan het eind van het boek was een lijst van gestigmatiseerden 
opgenomen.. Die opsomming moest verklaren dat Lidwina's geval niet op 
zichzelff stond: zowel voor als na haar hadden 'ames reparatrices' geleden 
voorr de mensheid.213 Over het orthodoxe gehalte van de theorie was de 
schrijverr overigens niet geheel zeker. Om plaatsing op de Index te voorko
men,, het lot dat eerder La Cathédrale boven het hoofd had gehangen, liet hij 
SainteSainte Lydwine voorafgaand aan publicatie door enkele theologen lezen.214 

Inn het laatste deel van de vita werd de historische draad van de inleiding 
weerr opgenomen. Met de moderne tijd was het niet beter gesteld dan met 
dee Late Middeleeuwen. De zorgen van de Kerk aan het fin de siècle waren 
err zeker niet minder op geworden. Jansenisten en protestanten verrichtten 
doodkalmm hun goddeloze werk, Oostenrijk was overspoeld door joden en 
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Italiëë opgescheept met vrijmetselaars. Zij waren de ketters van de moderne 
tijd.. Aldus was de twintigste eeuw begonnen met een infernale eruptie: de 
strijdd tussen Lucifer en God.215 De behoefte aan een Lidwina was hierdoor 
groterr dan ooit. 

Mett de theorie van de mystieke substitutie gaf Huysmans een teleologi
schee visie op de geschiedenis. Sommige periodes werden meer door slecht
heidd beheerst dan andere en Gods hand werd zichtbaar in het historisch 
process door aanwijzing van uitverkorenen die boete deden voor de rest der 
mensheid.. Daarmee presenteerde de schrijver een zonderlinge variant op 
dee religieuze interpretatie van het verleden. Voor Maistre was de Revolutie 
eenn goddelijke straf voor Frankrijks zonden geweest, een straf die ongedaan 
konn worden gemaakt door een contrarevolutie of door boetedoening in de 
vormm van gebed. Louis Veuillot, redacteur van het ultramontaanse periodiek 
VUnivers,VUnivers, had op zijn beurt de nederlaag van 1870 als Gods straf gezien voor 
eenn Frankrijk dat Zijn pad had verlaten en de wegen van materialisme, libe
ralismee en secularisering was opgegaan.216 In de geschiedvisie van Huysmans 
kondenn enkel nog stervelingen met een bijzondere status de mensheid van 
haarr ondergang redden. 

SainteSainte Lydwine was in twee opzichten in overeenstemming met Huys
mans11 naturalisme. Enerzijds beschreef hij Lidwina's lijden in alle weerzin
wekkendee details ('De wond baarde wormen die zich onder de huid van haar 
buikk nestelden, en voortwoekerden als drie zweren, rond en groot als de bo
demm van een schaal. Zij vermenigvuldigden zich in schrikbarend tempo. Zij 
warenn zo groot als het einde van een spoel, grijs en waterig, met zwarte 
hoofden.')2177 Anderzijds had hij in de leer van de mystieke substitie een van 
dee wetten gevonden die naturalisten zo graag op het spoor wilden komen -
all was het in de ogen van de naturalisten ongetwijfeld een hoogst curieuze 
wet. . 

Inn zijn late werk bekritiseerde Huysmans, naast katholieke wereldgeeste
lijken,, ook andersdenkenden, vooral vrijmetselaars en joden. Antisemitische 
uitlatingenn deed hij in de romans van zijn katholieke periode en in diverse 
interviews,, brieven en opstellen. Met minachting sprak hij over de joodse 
wijkenn van Frankfurt en Hamburg.218 In het ongepubliceerde verslag van 
zijnn bezoek aan Nederland in 1897 maakte hij de Amsterdamse joden te 
schande.2199 Bij Poelhekke informeerde hij of de Nieuwe Rotterdamsche Cou-
rant,rant, waarvan de redactie hem had gevraagd een artikel over zijn ervaringen 
inn Nederland te schrijven, een joodse krant was.220 

Huysmans'' antisemitisme was niet los te zien van de persoon van Zola en 
dee rol die deze speelde in de Dreyfus-afeire. In 1898 publiceerde Zola, in de-
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zelfdee maand waarin La Cathédrale verscheen,221 'J'accuse'. Daarop vluchtte 
hijj naar Engeland om een jaar later als held terug te keren. Huysmans nam 
inn een interview afstand van de beroemde in VAutore gepubliceerde brief.222 

Zijnn kritiek op de romancier, die in zijn correspondentie soms in regelrechte 
afkeerr omsloeg, versterkte zijn stellingname tegen Dreyfus. In een schrijven 
aann Prins suggereerde hij dat Zola slechts munt uit de kwestie wilde slaan.223 

Huysmans'' vertoog omvatte de bekende sociologische, anatomische en 
pathologischee stereotyperingen van het jodendom, waarbij de schrijver rij
kelijkk kon putten uit middeleeuwse bronnen die in deze jaren waren her
ontdektt en gepubliceerd in katholieke tijdschriften als L'Univers en La Croix. 
Eenn kunstkritisch essay over het museum van Frankfurt begon met een schil
deringg van deze stad, een kapitalistische metropool waar het woord van de 
sanhedrinss en loges regeerde. In de Middeleeuwen konden de joden nog in 
bedwangg worden gehouden, maar nu kwamen ze overal uit hun getto's om 
katholiekenn in te sluiten.224 Dergelijke denkbeelden - de katholieke droom 
vann de christelijke Middeleeuwen, waaraan door joodse kapitalisten een 
eindee was gemaakt, en waardoor sociale katholieke actie opnieuw nood
zakelijkk was geworden - waren eerder naar voren gebracht door Édouard 
Drumont,, auteur van La France juive (1886) en redacteur van La Libre Pa-
role.role. Huysmans' antisemitisme kreeg een complement in zijn esthetica. In 
dee katholieke kunst woekerde het joodse element voort als een verderfelijk 
atavisme. . 

Huysmans'' schrijverschap was rond het midden van de jaren zeventig 
vann de negentiende eeuw op gang gekomen door zijn ontmoeting met Zola, 
diee hij toen nog met 'mon cher maïtre' aansprak. Ook het einde van zijn 
schrijversloopbaann werd gemarkeerd door de meester van Médan. 

Huysmans'' laatste boek dat tijdens zijn leven werd gepubliceerd, Les 
FoulesFoules de Lourdes (1906), was in zekere zin de tegenhanger van de roman 
diee Zola in 1894 over het bedevaartsoord had gepubliceerd (afb. 6). De 
hoofdpersoonn van het laatste boek, een jonge priester, was tot het besef 
gekomenn dat de oude godsdienst een illusie was. In Lourdes hoopte hij op 
'genezing'' en droomde hij van een nieuwe religie gebaseerd op 'positieve' 
waarden.. Volgens beproefde naturalistische methode onderzocht Zola af
komstt en (boeren)milieu van Bernadette Soubirous, aan wie de Maagd in 
18588 achttien keer in een grot was verschenen. Zola hield het meisje voor een 
hystericaa en de genezingen in Lourdes voor een kwestie van pathologie. Aan 
dee occultist Grillot de Givry schreef Huysmans dat Zola Lourdes door het 
slijkk had gehaald.225 

Huysmanss had zijn boek oorspronkelijk Les Deux Faces de Lourdes willen 
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noemen.. Enerzijds werd het pelgrimsoord onmiskenbaar gekenmerkt door 
dee lelijkheid van de Rozenkranskerk, de hyprocrisie van de geestelijkheid 
enn de handelsgeest van de plaatselijke bevolking. Maar anderzijds was er 
veell vroomheid en oprechte mystiek te vinden.226 'Nergens,' schreef een 
Nederlandsee recensent, 'heeft de vlijmscherpe criticus, met middeleeuwsche 
beulsingewandenn soms, den wansmaak onmeedoogender gegeeseld dan in 
ditt werk.'227 

Inn Les Foules de Lourdes - de massa's in de titel verwijzen mogelijk 
polemischh naar een kenmerkend aspect van Zola's schrijverschap228 - zette 
dee schrijver zich af tegen de door Zola bewonderde Jean-Martin Charcot, 

afb.. 6. Huysmans te Lourdes (1903) 
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diee de religieuze ervaring in materialistische en pathologische termen wilde 
verklaren.2299 En voor de laatste maal waren ook de Middeleeuwen inzet 
vann het spel. In Lourdes, zo meende Zola, keerde de mensheid terug naar 
eenn verleden dat voorgoed voorbij was. Huysmans daarentegen erkende 
weliswaarr in de lelijkheid van het genadeoord het werk van de duivel, 
maarr tegelijkertijd zag hij een licht aan het firmament: de pelgrims in de 
Rozenkranskerkk deden de herinnering herleven aan de massa's die weleer de 
kathedraall van Chartres bevolkten.230 

Samenvatting Samenvatting 

Huysmanss gaf zijn visie op de Middeleeuwen, die zich geleidelijk ontwik
kelde,, in kunstkritieken en romans. In het vroege kunstkritische werk veroor
deeldee hij het blindelings navolgen van oude stijlen. 'Nieuwe tijden vragen 
omm een nieuwe aanpak,' schreef hij in L'Art Moderne. Daarmee nam hij ook 
afstandd van de neogotiek. In de middeleeuwse kunst sprak hem vooral het 
realismee aan. Moderne kunstenaars konden zich laten inspireren door de 
werkelijkheidszinn van de oude meesters. 

Inn Huysmans' meest bekende roman, A Rebours, en in zijn inleiding bij Le 
LatinLatin Mystique overheersten de artificiële Middeleeuwen. Die beeldvorming 
moestt noodgedwongen uitlopen op een mislukking. Na de illusionaire Mid
deleeuwenn volgden de zwarte Middeleeuwen (in Croquis de Paris, Certains en 
La-Bas),La-Bas), de witte (in En Route, La Cathédrale), de ordelievende (in L'Oblat) 
enn tot slot de mystieke Middeleeuwen in Sainte Lydwine de Schiedam. Steeds 
gaff hij zijn vertolking van de sublieme Middeleeuwen, in beide betekenissen 
vann het woord. Soms representeerde het tijdvak de schoonheid in hoogste 
vorm,, een andere keer werd die schoonheid op sublieme wijze verbonden 
mett het wrede en huiveringwekkende, de Verschrikkelijke schoonheid' die 
-- in de woorden van Edmund Burke - resulteerde in 'delightful horror'. 

Dee verschillende evocaties van de Middeleeuwen waren daarbij eerder 
complementairr dan tegengesteld. Veel constanten tekenden zich af. Zo bleef 
inn het hele oeuvre van Huysmans de voortreffelijkheid van de middeleeuwse 
primitievenn onbetwist. En telkens fungeerden de Middeleeuwen als een 
contrasterendd tijdvak, dat vooral de middelmatigheid van de eigen tijd reli
eff moest geven. Het door literatuurhistorici gemaakte onderscheid tussen 
Huysmans'' naturalistische, decadente en katholieke werken doet onvol
doendee recht aan de eenheid die Huysmans' oeuvre in hoge mate kenmerkt. 

Omdatt de schrijver de Middeleeuwen steeds als een 'anti-présent' evo
ceerde,, was het mogelijk de achtergronden van zijn visie op het tijdvak 
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naderr te bepalen. In zijn vroege geschriften toonde Huysmans een grondige 
afkeerr van de burgerlijke en kapitalistische samenleving. In de Middeleeu
wenn hadden de hogere klassen tenminste nog durf getoond en zich ingezet 
voorr immateriële idealen. De periode had zelfs in haar zwarte kanten meer 
tee bieden dan de moderne onverschilligheid. De 'syfilis van het fatsoen' 
wass pas begonnen met de Renaissance en had sindsdien ook de katholieke 
geestelijkheidd aangestoken. 

InIn de romantrilogie En Route, La Cathédrale en L'Oblat kregen vooral 
dee seculiere clerus en de katholieke burgers het te verduren. Deze groepen 
ontbrakk het aan gevoel voor kunst en mystiek, en dat was wel eens anders 
geweest.. Voor Huysmans was kunst evenwel geen substituut voor religie. 
Eerderr hoopte hij de tijdens de Renaissance bewerkstelligde breuk tussen 
kunstt en religie op te heffen. Dat was volgens zijn vaste overtuiging in het 
bijzonderr de taak van benedictijner oblaten. De oblatie diende uiteinde
lijkk maar één doel: Vernieuwing van de katholieke kunst die zo diep was 
gezonken'.. Elk moment van de dag konden oblaten zich laten inspireren 
doorr de mystiek. Maar tegelijkertijd behielden zij hun individualiteit, die 
noodzakelijkk was voor hun artistieke ontplooiing. Daarom was het experi
mentt van de abdij van Beuron op een mislukking uitgelopen.231 De schilders 
hadd men er in een keurslijf geperst, waardoor elk individueel talent was 
gesmoord.2322 In Ligugé had Huysmans Ver van het politiek geknoei der 
kunsten'' - in de woorden van de schilder Georges Rouault, die zich in 1901 
bijj hem voegde- een gemeenschap van kunstenaars-oblaten willen stichten. 
Charles-Mariee Dulac, een schilder die vaak in abdijen vertoefde en 'precies 
alss de kunstenaars van de Middeleeuwen, kosten en inwoning vergoedde met 
dee decoratie van kapellen', had de spil van de gemeenschap moeten worden, 
Dulacc overleed echter vroegtijdig.233 Het voornemen maakte niettemin dui
delijkk dat bekering en uitverkiezing voor de schrijver ten nauwste met elkaar 
samenhingen.234 4 

Dee gestadige opmars van het socialisme aan het einde van de negentiende 
eeuww was voor Huysmans aanleiding om de harmonieuze arbeidsverhou
dingenn en belangeloze inzet van heiligen en andere devoten in de Middel
eeuwenn te beklemtonen. Toen mede onder invloed van de Dreyfus-affaire 
tegenstellingenn tussen republikeinen en katholieken een dieptepunt bereik
ten,, maakte de schrijver een vergelijking tussen de eigen tijd en het verval 
vann de Late Middeleeuwen, waarin allerhande ketterijen vrij spel hadden. 
Dee Dreyfus-affaire diende de zaak van de socialisten en vrijmetselaars en 
wass een voorwendsel om de Kerk naar de keel te vliegen, 'de gewapende 
aanvall van joden en protestanten'.235 Alleen het moreel gezag van de paus en 
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dee mystieke boetedoening van enkele uitverkorenen konden de mensheid 
nogg een uitweg bieden. 

Huysmanss verkondigde een hoogst persoonlijke visie op de Middeleeu
wen.. Zijn opvattingen vertoonden geen verwantschap met die van katholieke 
liberalenn als Montalembert en Victor de Laprade, die meenden dat de re
presentatievee vertegenwoordiging haar bestaan aan de Middeleeuwen had 
tee danken en dat alle grote pausen uit het verleden voor het vrijheidsideaal 
haddenn gestreden.236 Huysmans' denkwereld toonde op het eerste gezicht 
meerr affiniteit met de ultramontaanse visie van een gouden tijdperk, zoals 
diee werd verwoord door schrijvers als abbé Gaume, Louis Veuillot en Léon 
Gautier.. Maar anders dan deze schrijvers had Huysmans, evenals katholieke 
literatorenn als Barbey d'Aurevilly en Baudelaire, een voorliefde voor de don
keree en wrede kanten van het tijdvak en leverde hij scherpe kritiek op het 
katholicismee van zijn eigen tijd. 

Huysmans'' afkeer van de eigen tijd ging gepaard met een verwijdering van 
hett naturalisme, dat slechts interesse voor de zichtbare werkelijkheid toonde. 
Hett was de sensatie van Grünewalds Kruisiging die hem verder van het 
hedenn naar de Middeleeuwen voerde, van de literatuur naar de geschiedenis, 
enn hem de weg wees van het 'spiritueel naturalisme'. De kennismaking 
mett Gilles de Rais was voor Durtal een keerpunt: 'De dag waarop hij 
zichh had ondergedompeld in het angstaanjagende en heerlijke herfsttij der 
Middeleeuwen,, had hij zich herboren gevoeld.'237 

Vanaff A Rebours hadden Huysmans' romans het karakter van een docu
mentairee - eigenzinnige mengelingen van fictie, geschiedschrijving en es
sayistiek,, waarin herinneringen en gebeurtenissen werden afgewisseld met 
boutadess en scheldkanonnades. Door het loslaten van de klassieke intrige 
vertoondenn zijn werken paradoxaal genoeg een hoger realiteitsgehalte dan 
dee romans van Zola. 

Huysmanss bleef echter in stijl en methode een naturalist. Altijd documen
teerdee hij zich uitvoerig en ook maakte hij gebruik van wat hij 'de Engelse 
methode'' noemde: het raadplegen van autoriteiten die verstand van zaken 
hadden.2388 Die speurzin werd hem in artistieke kringen niet altijd in dank 
afgenomen.. Lodewijk van Deyssel maakte zich vrolijk over La Cathédrale: de 
romann was een Verzameling aanteekeningen van een nurkschen oudheid
kundige'.2399 Ook Prins was van mening dat zijn methode hem verhinderde 
mett een visie op het tijdperk te komen.240 

Huysmans'' 'drang naar feiten' impliceerde echter in geen geval een on
voorwaardelijkee steunbetuiging aan de positivistische geschiedschrijving. 
'Gebeurtenissenn zijn voor een man met talent slechts een springplank voor 
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ideeënn en stijl, aangezien ze getemperd of verhevigd worden, afhankelijk 
vann de zaak in kwestie of het temperament van de schrijver die ze model
leert,'' mijmerde Durtal in Lü-Bas.24i IJverig maakte de schrijver gebruik van 
kroniekenn en heiligenlevens - bronnen die in zijn tijd door academisch ge
schooldee historici veelal als onbetrouwbaar en onbruikbaar terzijde werden 
gelegd.. Omgekeerd schrok de moderne geschiedschrijving, als opgemerkt 
doorr Tollebeek, terug van de Verschrikkelijke schoonheid* In een poging 
zichh te bevrijden van het sublieme, kreeg het verleden een nieuwe esthetiek, 
waarbijj de 'blinde terreur van de geschiedenis [werd] verschoond tot een 
betekenisvoll proces'242 Een 'man van talent' die naar het oordeel van Durtal 
wèll een synthese tussen literatuur en geschiedenis, kunst en wetenschap, 
hadd bereikt, was Michelet. Huysmans' overgang naar de katholieke Kerk 
betekendee echter in zoverre een breuk met deze historicus dat hij diens la
teree visie op de Middeleeuwen en concept van de Renaissance resoluut van 
dee hand wees. In dit laatste tijdvak was immers het gevoel voor symboliek 
verlorenn geraakt en daarmee de sleutel tot ware kennis. 

Diee tegenstelling tussen Middeleeuwen en Renaissance werd nog eens 
aanschouwelijkk gemaakt in een essay getiteld 'Francfort-sur-le-Mein'. In deze 
stadd zag Huysmans twee kunstwerken in het Stadelsches Kunstinstitut.243 Het 
enee was een portret van een jonge vrouw. De schrijver betwijfelde (anders 
dann hedendaagse kunsthistorici)244 de toeschrijving aan Bartolomeo Veneto 
(of:: da Venezia) (afb. 7). Het kon evengoed een schilderij van Dürer zijn. Maar 
dann had de Duitse kunstenaar zich bij het schilderen van deze enigmatische 
enn androgyne vrouw — 'zuiverheid der onzuiverheid' - wel door Italianen 
latenn besmetten: 'Dit schilderij riekt zozeer naar de Italianen dat men bijna 
aann zijn Duitse afkomst zou gaan twijfelen.' Was deze sybille, heks, courtisane 
enn tempeldanseres soms Giulia Farnese bij wie Alessandro Borgia, de latere 
pauss Alexander vi, kinderen had verwekt? Hoe dan ook: 

Eénn ding is zeker. Zij leefde in het Italië van de Renaissance, dat een 
vergaarbakk van liederlijkheid en misdadigheid was. De Renaissance 
hadd de christelijke inspiratie verruild voor het vleselijke concept van 
hett Heidendom.245 

Hett andere kunstwerk dat in hetzelfde museum de aandacht van Huysmans 
trok,, was een Madonna met Kind, toegeschreven aan de Meester van 'Flé-
malle',2466 een middeleeuws paneel dat volgens de schrijver het domein van 
liturgiee en mystiek openbaarde (afb. 8). Beide kunstwerken - zo luidde de 
conclusiee van het exposé - vertegenwoordigden 'de twee uitersten van de 
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ziel,, de twee tegendelen van de mystiek, de twee extremen van het schilders-
oog,, de hemel en hel van de kunst'.247 De middeleeuwers waren met hun 
spiritueell naturalisme nog in staat geweest de goddelijke taal te begrijpen en 
verbeelden.. De kunst van die periode was geen profane wetenschap, maar 
'scientiaa sacra'. In de Renaissance waren mens en natuur in plaats van het 
goddelijkee getreden, en de schrijver had zelf beleefd hoe die trouweloosheid 
zichh in zijn eigen tijd had vernieuwd. 

afb.. 7. Bartolomeo Veneto, Jonge vrouw in de gedaante van de godin Flora (omstreeks 
1520) ) 
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afb.. 8. Meester van 'Flémalle', Madonna met Kind (omstreeks 1430) 
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Huysmans'' mediëvisme kreeg zijn bekroning in het relaas van een mid
deleeuwsee heilige, Sainte Lydwine de Schiedam, dat de structuur van een 
vitavita kreeg. Met deze meestervertelling, tevens speculatieve en providentiële 
geschiedfilosofie,, vond de schrijver uiteindelijk de vorm waarin literatuur 
enn geschiedschrijving elkaar dicht zouden naderen. 

Huysmanss - de laatste hoofdpersoon van dit boek - stond in zekere zin aan 
hett einde van een ontwikkeling. Enkel in een allerindividueelste beleving 
konn het middeleeuwse tijdvak nog iets betekenen. In werk en leven van de 
Fransee schrijver bereikte het verlangen naar de Middeleeuwen tegelijk zijn 
voltooiingg en opheffing. 


