Industriële Revolutie versus Romantiek
Hoewel de Industriële Revolutie vanuit Engeland na enige tijd alle landen van Europa
bereikte, was de impact op maatschappelijke en culturele ontwikkelingen in het westen het
grootst. De overgang naar het industriële tijdperk duurde van ca. 1750 tot 1840. Het
betekende een keerpunt in de geschiedenis, bijna elk aspect van het dagelijks leven
veranderde drastisch. Zowel inkomen als groei van de middenklasse van industriëlen en
zakenlui namen gestaag toe. Vanuit Engeland verspreidde zich aan het begin van de 19de
eeuw de gemechaniseerde textielproductie naar continentaal Europa met nieuw industrieën
als gevolg in België en Frankrijk, het Ruhrdal werd in 1809 ‘Miniatuur Engeland’
genoemd. Vanaf 1800 ontwikkelde zich in Tsjechië een belangrijke textielindustrie.
Steenkool en ijzer was het nieuwe goud, de noodzakelijke mijnbouw kende een ongekende
expansie. In 1824 kreeg Joseph Aspdin het patent op de productie van Portland cement wat
een belangrijke vooruitgang bekende voor de bouwkunst. Met de uitvinding van de
gaslantaarn kon er langer in de fabrieken gewerkt worden en kwam het nachtleven in de
steden tot bloei. Transport werd beter en grootschaliger met de komst van de trein,
waterwegen werden verbeterd en vernieuwd. Er ontstonden industriesteden die velen van
het platteland aantrokken. Woonomstandigheden, voeding en hygiëne waren zeer slecht
voor de arbeidersgezinnen. Friedrich Engels als één van de stichters van de socialistische
beweging beschreef in 1844 de afgrijselijke woonomstandigheden van arbeidersgezinnen
in de textielstad ‘Cottonopolis’ Manchester. De luchtvervuiling in de steden was
buitensporig. Langzaam veranderde het architectuurlandschap door toepassing van ijzer in
de utilitaire bouw: bruggen, spoorwegen, marktgebouwen, fabriekshallen of
expositieruimten, ja zelfs bibliotheken of een enkele kerk.

Parijs, St Eugene-Ste Cecile

Forth Bridge

Robert Adam, Syon House

Waar de midden- en bovenklasse van industriëlen profiteerde van een extreme welvaart en
zich identificeerde met de classicistische Palladiaanse stijl in hun paleisachtige huizen van
architecten als Robert Adam, groeide het leger van critici uit intellectuele en artistieke
kringen tegen industrialisatie en de gevolgen ervan. Een nieuwe beweging kwam op gang
die zich verzette tegen monsterlijke machines en fabrieken. De angst voor het verlies van
werk vanwege de machines werd gevoed, er kwam een verlangen terug naar de natuur en
de tradities van het leven op het platteland; verstedelijking en de slechte condities van de
werkende klasse kwamen onder vuur te liggen. De Romantische Beweging benadrukte het
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belang van de natuur in beeldende kunst en literatuur en muziek. Belangrijke vertolkers
van dit gedachtegoed in Engeland waren William Blake, John Keats of Lord Byron. Nadruk
kwam te liggen op emotie, voorstellingsvermogen en individualisme, de kunstenaar moest
als een hoogst individuele schepper herontdekt worden. De stalen regels van het
traditionele denken maakten plaats voor een geheel nieuwe benadering van artistieke
scheppingen. De Industriële Revolutie werd gezien als een veroorzaker van
ontmenselijking en schadelijk voor de natuur. Er was een kloof ontstaan tussen werkende
klasse in de steden en de natuur. De extreme gevolgen van de Industriële Revolutie leidden
tot dezelfde extreme reacties in schilderkunst, literatuur en muziek van de Romantiek.
Romantische muziek probeerde de emotionele expressie te vergroten om diepere kennis en
menselijke gevoelens te bereiken. De gehele beweging was een reactie op de ideologie van
rationaliteit die ervan overtuigd was dat de mens met wetenschap de wereld kon beheersen.

Caspar David Friedrich, Kalkrotsen Rügen William Turner, Sneeuwstorm

De heftige emotionele en individuele reactie van de Romantische schilders op de wereld
van de ratio leidde tot de meest uiteenlopende keuzes van onderwerpen en individuele
uitwerking ervan. Het sublieme van het gedachtegoed van de rationele 18de eeuwse
Industriële Revolutie maakte radicaal plaats voor het filosofische sublieme, zoals bij
Edmund Burke en Emmanuel Kant, waarbij verwezen wordt naar de onbevattelijke
grootsheid, de overweldigende natuur. Vaak betreft het onregelmatige, angstaanjagende
vormen. ‘Alle dingen die, op welke manier dan ook angstaanjagend zijn of verband houden
met iets verschrikkelijks, of een vergelijkbare uitwerking hebben als angst en afschuw, zijn
een bron van het sublieme', schreef Burke.
De Romantische landschappen van Caspar David Friedrich zijn therapeutische oefeningen
waarbij de meestal eenzame mens wordt geconfronteerd met de onmetelijke grootsheid en
onberekenbaarheid van de natuur. Er is sprake van een zeer persoonlijke, mysterieuze sfeer
die het resultaat lijkt van eenzaam zelfonderzoek. Het is het werk van een twijfelende
gelovige die die zich geconfronteerd ziet met de wereld van de natuur waarin niet langer
een goddelijke orde te herkennen is. Voor William Turner geldt vooral de
onberekenbaarheid van de natuurlijke krachten. De schilder lijkt meer een ‘natuurlijke
beschouwer’ impulsief en vooral bezig met visuele aspecten en lichteffecten. Hij raakte
geobsedeerd door het op elkaar botsen der elementen bij heftige natuuruitbarstingen. In
42

©Posterheide Brabant, Helmond

veel van zijn latere schilderijen zijn alleen nog zeeën en luchten aanwezig, geladen met de
mysterieuze energie van de scheppingskracht. John Constable benadrukte de eerlijke
oorspronkelijkheid van het Engelse platteland, hij wilde een ‘natuurlijke schilder’ zijn. Al
zijn landschappen zijn bezonken reflecties met een sterk autobiografisch karakter. De
Franse landschapschilderkunst was wellicht minder beïnvloed door de verheven ideeën van
romantische dichters en denkers, maar werd evenzeer bepaald door de nieuwe eisen van
spontaniteit, emotionele oprechtheid en artistieke vrijheid. Wellicht nog meer dan bij
Turner en Constable was het tekenen en schilderen in de openlucht noodzakelijk voor de
nauwgezette bestudering van de natuur, zoals een figuurschilder naar een model tekende
en schilderde. Jean-Baptiste-Camille Corot was de belangrijkste landschapschilder van zijn
tijd, uit zijn werk spreekt een weergaloos gevoel voor de wisselende kwaliteiten van licht
en atmosfeer. Zijn naturalisme wordt bepaald door de keuze van het standpunt, zoals bij
een fotograaf, maar met oprechtheid van gevoel en zonder een wetenschappelijke of
objectieve registratie. De meest logische vervolgstap van al deze werkwijzen was de
beslissing bij vele schilders om ‘in het onderwerp zélf’ te gaan wonen en werken met de
stichting van een kunstenaarskolonie zoals die van Barbizon, Sint-Martens-Latem of later
Worpswede of Domburg. Monet liet zelfs een tuin als werkplek aanleggen in Giverny, van
Gogh verhuisde naar zijn ‘paradijs’ in Zuid-Frankrijk en voor Paul Gauguin was PontAven nog te dicht bij de rationele wereld van zijn tijd en zelfs Tahiti niet ver genoeg. Al
deze verschillende werkplekken, uiteenlopende karakters en gevoelens van kunstenaars en
toenemende individualiteit bleken de garantie voor een waaier aan diversiteit.

F. Goya, Saturnus, 1819-23 E. Delacroix, Sardanapel (detail), 1844 F. Rops, Pornocrates, 1878

Zoals de sublimering van de natuur in al haar facetten een protest was tegen de ecologische
maar ook maatschappelijke ontwrichting vanwege grote economische ongelijkheid, zo
leidde een onrustbarende visie op de wanhopige situatie rond 1800 van menselijke
wreedheid, zedeloosheid en immoraliteit tot een artistieke ontwikkeling bij kunstenaars
die hun verontrusting over de ontwrichte wereld wilden uitdragen. Hun werk staat in het
teken van ongeloof, perversie en wanhoop. Soms lijkt het vertrouwen in de mensheid
geheel verloren, zoals Goya toonde in zijn ‘Zwarte Schilderijen’ waarvan ‘Saturnus’ er een
is. De mensen op het ‘Vlot van de Medusa’ van Thomas Géricault waren het slachtoffer
van menselijke incompetentie en hun dierlijke drang tot overleven kreeg een nieuwe
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maatschappelijke betekenis. Toen er in 1847 een nieuwe revolutie in Frankrijk dreigde,
schreef de historicus Jules Michelet:’Frankrijk zelf, onze hele samenleving drijft op dat
vlot’. De geschiedenis gaf meer voorbeelden zoals in ’De dood van de Sardanapel’ van
Eugène Delacroix. Het betreft hier op een tragedie van Byron geïnspireerd verhaal van de
koning van Ninive die tijdens de belegering van zijn stad opdracht gaf zijn hele gevolg in
het paleis te doden alvorens hij zelfmoord zou plegen. In het schilderij wordt het centrale
onderwerp tot een orgiastisch slachtingstafereel. Dat deze nadruk op wreedheid en
immoraliteit door de manco’s in politiek en maatschappij nog tot ver in de 19de eeuw bleef
bestaan, blijkt wel uit het feit dat Eduard Manet nog in 1867 de executie van keizer
Maximiliaan door opstandelingen in Mexico op een zakelijke, realistisch harde wijze
verbeeldde.
Het symbolisme in het fin de siècle betekende weliswaar een verzet tegen het realisme en
naturalisme dat rond 1850 hoogtij vierde, maar haakte wél aan bij de verbeeldingskracht,
de hang naar het verleden en belangstelling voor het ongewone en onverklaarbare die
typische kenmerken waren voor de Romantiek. In het vooruitgangsdenken van de
geïndustrialiseerde maatschappij bespeurden velen een overwaardering van rede en
objectiviteit, of naar Gustav Kahn:’Je krijgt het gevoel dat deze mensen alleen maar
bronnen van inkomsten lopen te zoeken; de bron van de dromen droogt op’. Bij veel
kunstenaars ontstond het gevoel van verval en de dreiging dat iets waardevols van het oude
culturele stelsel verloren ging. De innerlijke, irrationele ervaringen werden belangrijk en
vaak gesublimeerd tot angstaanjagende vormen, climaxen van emotie. Door middel van
symbolen werd naar een afwezige realiteit verwezen die het alledaagse overstijgt. De PreRaphaëlieten waren in Engeland er een vroeg voorbeeld van. Belangstelling voor
primitieve culturen, de katholieke religie, erotiek en dood waren de belangrijkste
onderwerpen. Kleuren werden gechargeerd als uitdrukking van eigen emoties. Satanisme
en pornografie, dreiging van de dood, verlangen naar geluk en zoektocht naar eigen
identiteit waren veel gebruikte thema’s. Gustav Klimt maakte bijvoorbeeld de man-vrouw
relatie tot een uitgesproken thema, Félicien Rops gebruikte pornografie als wapen tegen de
hypocrisie van de Kerk.

M. Denis, April, 1892

E. Munch, Dans op het strand, 1899-1900

Ook in het Symbolisme was de natuur een wezenlijk thema, maar als een gedroomde
wereld en emotionele cri de coeur van een gemoedstoestand die verlangend uitkijkt naar
een nieuwe wereld waar plaats is voor een ideale band tussen mens, emoties en natuur. Niet
zonder reden is daarom het seizoen van de lente favoriet. De ver van de geïndustrialiseerde
wereld gelegen natuur zou nog lange tijd in de twintigste eeuw onderwerp blijven in een
zoektocht naar een ideale wereld, vooral in tijden wanneer maatschappelijk onrecht en
ontwrichting aan de orde waren.
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Na de Franse Revolutie en de daarop volgende Napoleontische oorlogen was een
staatkundige hervorming van Europa hard nodig. Bij het Congres van Wenen in 1815 zag
de meerderheid van de verzamelde staatslieden in dat de kaart van Europa vereenvoudigd
moest worden en de wirwar van heerlijke rechten moest worden gesaneerd. Toch wilde
men de aloude rechten en privileges niet aangetast zien. Door het Congres kwam Europa
tot stilstand. De status quo tussen de vier grote Europese staten moest voor een eeuw
worden vastgelegd; het gevolg was dat de expansiedrift van Engeland en Frankrijk tot
kolonisatie van Afrika en Azië leidde. Intussen schoten de ideeën van de Verlichting en de
Franse Revolutie overal wortel met staatkundige veranderingen tot gevolg. Landen als
Servië, Griekenland en Roemenië streefden naar onafhankelijkheid, het Verenigd
Koninkrijk der Nederlanden viel in 1830 uiteen. Revoluties vonden in 1830 en 1848 plaats,
waarbij die van het laatste jaar grote gevolgen zouden hebben voor Europa. In Frankrijk
zouden de Bourbons plaats maken voor het Tweede Franse Keizerrijk. In 1861 kwam er
een Italiaanse eenheidsstaat, Duitsland werd in 1871 een keizerrijk. In West-Europa was
het nationalisme een kader voor de democratische emancipatie van de staatsburgers, in
Centraal- en Oost-Europa daarentegen was soevereiniteit niet verankerd in de bestaande
staat (Ottomanen) maar het behoren tot een volk (etniciteit). Omdat de historisch gegroeide
sociaal-culturele eenheid de basis was voor het ontstaan van natiestaten lag het voor de
hand dat in elk land architectuur en beeldende kunst werd gebruikt om de karakteristieken
van de eigen geschiedenis te propageren met een ongelofelijke diversiteit aan
‘kunstgeschiedenis’ als gevolg. Nationalistische trots leidde tot een revival van nationale
legenden en muziek, historische schilderkunst en bouwkunst, voor elk land een op maat
gemaakte vormentaal.

Schwerin, slot

Budapest, parlement

In het begin van de 19de eeuw was het neoclassicisme nog de belangrijkste bouwstijl als
gevolg van de Verlichting en de Napoleontische propaganda. De Empirestijl stierf na 1820
echter een snelle dood. De Duits architect Schinkel gebruikte al diverse historische stijlen,
Grieks, Romeins, romaans, gotiek en Italiaanse renaissance. In Engeland leefde echter de
gotiek al langer als nationale stijl en sinds de jaren ’30 van de 19de eeuw werd deze
bouwstijl met de argumentatie van Pugin en Ruskin geaccepteerd en populair vanwege haar
historische associaties en structurele ‘rechtschapenheid’. Kerken werden voornamelijk in
neogotische stijl gebouwd, in Engeland maar ook op het continent, het christelijk geloof
zat weer in de lift. Omdat de geschiedenis de architectuur beheerste kwamen later in de
19de eeuw talloze historische bouwstijlen in beeld, van neo-romaans tot neo-byzantijns,
neo-moors of neo-ottomaans. Kastelen als die in Schwerin moesten het uiterlijk krijgen
van de laatgotische Loire-kastelen, Viollet-le-Duc restaureerde Carcassonne en de Ste
Chapelle in Parijs. Op het einde van de 19de eeuw eeuw was historische bouwkunst een
kakofonie van stijlen geworden tot en met neo-barok en neo-rococo toe. In de landen in
West-Europa was men overal op zoek naar het eigen historische DNA als identificatie van
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de eigen autonomie. In de literatuur genoten historische romans als die van Walter Scott in
Engeland, Victor Hugo in Frankrijk en Alessandro Manzoni in Italië een ongekende
populariteit. Opera’s als Il trovatore of Aïda van Giuseppe Verdi speelden zich af tegen
een historische achtergrond. Musea gingen vol met schilderijen van historische figuren uit
de middeleeuwen en latere geschiedenis. Nadat in Antwerpen in 1840 een beeld van
Rubens was geplaatst, kon Nederland niet achterblijven en mocht Louis Royer een beeld
van Rembrandt maken dat in 1852 op het Rembrandtplein werd onthuld. In 1861 was een
Historische Galerij in Amsterdam voltooid, met maar liefst 252 schilderijen van
gebeurtenissen uit de vaderlandse geschiedenis. De Antwerpse schilders Henri Leys en
Henri de Braekeleer stortten zich op de schilderkunst van de Vlaamse Primitieven, Dürer
en Holbein. Voor de Engelse Pre-Raphaëlieten golden de middeleeuwen als de
belangrijkste bron voor hun onderwerpen. Francesco Hayez was in Italië één van de meest
opmerkelijke schilders met patriottistische onderwerpen.

F. Hayez, de Kus

H. Leys, Bezoek van Albrecht Dürer in Antwerpen

L. Royer, Rembrandt

De opkomst van het nationalisme waaide over naar de Baltische Staten en de Europese
landen van het Ottomaanse rijk. De christenen in de Ottomaanse landen eisten
onafhankelijkheid, allereerst met de Servische Revolutie van 1804-17 en de Griekse
Onafhankelijks Oorlog in 1821. Montenegrijnen en Bulgaren volgden spoedig daarna. Als
gevolg van de Russisch-Turkse Oorlog in 1877-78 konden landen in de Balkan zich
ontdoen van het Ottomaanse bewind maar met de grote invloed van westerse landen
ontstond er geen echte onafhankelijkheid. De strijd zou voortduren en leidde tot de Eerste
Wereldoorlog, en zelfs daarna was er geen bevredigende oplossing. Waar landen in WestEuropa hun nationalisme konden bepalen op grond van nationale historie en cultuur, was
dat in de landen van Balkan bijna onmogelijk. Daar gold enkel de etniciteit als principe.
Daarom speelden de Kerk, taal en literatuur hier een hoofdrol. Na een eeuwenlange
bezetting door de Ottomanen was aan ideologische ideeën voor architectuur en beeldende
kunst ook niet veel meer aanwezig. De Nationale Wedergeboorte in Bulgarije is de meest
bekende en zichtbare revival-beweging. Patriotten financierden publicaties van boeken in
de Bulgaarse taal, het klooster van Rila werd gerestaureerd. Rijke kooplui bouwden luxe
huizen in een weelderige historische stijl, Plovdiv is daarvan het beste voorbeeld.

Plovdiv, huizen in stijl van de Wedergeboorte
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Wordt vervolgd………………….
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