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Samenvatting
Kennst du das Land? Italië-reizigers, Rome-ervaringen en Duits historisch besef in de negentiende
eeuw
In zijn baanbrekende werk over historisch bewustzijn bouwde David Lowenthal voort op L.P. Hartleys
beroemde metafoor The Past is a Foreign Country. Volgens Lowenthal is het verleden geregeld
vormgegeven door er kenmerken aan toe te schrijven van geromantiseerde verre vreemde landen.
Hij suggereerde dat vervlogen tijden vaak worden gezien als de blissful far-off realm where men do
things differently. De nostalgie die daarmee gepaard ging compenseerde naar zijn mening voor
allerhande vormen van moderne vervreemding, ontevredenheid en hunkering.
Fascinerend genoeg maakt de studie van reisliteratuur duidelijk dat het omdraaien van de
intrigerende metafoor ook erg kan lonen. Het buitenland is omgekeerd geregeld ervaren als
'verleden'. Het bezoek eraan werd als een soort tijdreis beleefd. Dit blijkt duidelijk uit de
autobiografische verslagen van negentiende-eeuwse Duitse Italië-reizigers, die in deze dissertatie zijn
bestudeerd.
Italië werd tussen 1800 en 1900 in het Duitstalige cultuurgebied inderdaad door velen
opgevat als een hemelse ideale verre wereld, die elders verdwenen was. De confrontatie met dit
premoderne en zonovergoten land vol klassieke ruïnes resulteerde vervolgens in allerhande
verheffende, bevrijdende en levens-veranderende ervaringen. Fascinerend genoeg waren daarbij
niet alleen nostalgie, escapisme en positieve stereotyperingen standaardreacties op het vreemde
land dat als ‘verleden’ kon worden beschouwd. Binnen de Duitse cultuur van de negentiende eeuw
gold Italië ook als het toonbeeld van een vergane en historisch 'dode' wereld die moest worden
bestreden en uiteindelijk overwonnen. Het vreemde land ‘als verleden’ riep dus ook alarmerende en
beangstigende gevoelens op, naast idealiserende reflexen. Rome in het bijzonder was wensdroom en
probleem tegelijk.
Hoewel de Mediterranean Passion zeker gemeengoed was bij alle elites in Europa, kan
daarom worden verdedigd dat met name negentiende-eeuwse Duitse Bildungsbürgerliche reizigers in
de ban raakten van Italië en Rome vanwege juist de bijzondere mengeling van verlangens en
angsten. De Duitse Italien-Sehnsucht was om deze reden ook veel meer dan een simpel neoklassiek
cultureel referentiepunt. Het werd een spanningsvolle obsessie, een cultus welhaast, met
ambivalente karakteristieken. Bijna iedereen uit de Duitse culturele elite tussen 1780 en 1900 reisde
naar Rome en schreef vanuit dít perspectief over het existentiële (individuele) én nationale
(collectieve) belang van de confrontatie met historische overblijfselen aldaar.
De Duitse reisliteratuur uit deze periode biedt dan ook een zeer omvangrijk en fascinerend
corpus aan ambigue teksten over Italië. Goethe, Herder, Heinse, Seume, Müller, Von Platen, Heine,
Ranke, Burckhardt, Mommsen, Hehn, Baedeker, Gregorovius, Dahn, Fontane en Nietzsche, om de
bekendste te noemen, schreven allemaal op boeiende wijze over hun spanningsvolle verblijf jenseits
van de Alpen. Dit sloeg neer in veelgelezen poëzie, brieven, dagboeken, reisverslagen, reisgidsen,
fictie en professionele (kunst) historische studies. Daarin werden de inzichten, oordelen en reflecties
over met name de complexe betekenis van het verleden en de geschiedenis verwoord, die in de città
eterna lagen verborgen. Zij hebben de kracht om tot op de dag van vandaag te boeien.
Dit proefschrift beschrijft, analyseert en contextualiseert met name het fascinerende Romediscours van de Duitstalige bürgerliche Kultur tussen ongeveer 1780 en 1900. Het onderwerp van
deze studie is de ewige Stadt, als een constructie en projectiescherm voor bürgerliche idealen,
stereotypen, angsten en verlangens. Het gaat in op de rijkdom aan ideeën en opvattingen over
Rome, de clichés die ermee gepaard gingen, de inconsistenties, de dynamiek, de context en de
functies ervan. De studie richt zich in het bijzonder op de relevantie van 'Rome' voor de studie van
het Duitse historische bewustzijn en de historische cultuur van deze periode. Het bestudeert ‘Rome’
als een gelaagde Symbolknoten die veel kan onthullen over het karakter en de ontwikkeling van het
Duitse historische bewustzijn in de negentiende eeuw in brede zin, op individueel, collectief en
abstract niveau.
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Er zijn goede redenen om 'Rome' juist vanuit dit perspectief te bestuderen. Het negentiendeeeuwse Duitsland wordt vaak - en terecht - geassocieerd met de opkomst van modern historisch
denken en de professionele historische wetenschap. Het is daarom begrijpelijk dat begrippen zoals
Historismus in dit verband nog steeds veel worden gebruikt bij de karakteriseringen en interpretaties
van de Duitse negentiende eeuw, voortbouwend op o.a. de geschiedschrijving van onder andere
Friedrich Meinecke. Toch kan een belangwekkende verschuiving in focus niet worden genegeerd. In
de laatste twee decennia is het accent in de historiografie duidelijk verschoven van Historismus in
smalle zin, als een puur academisch concept dat relevant is voor de bestudering van vooral de
professionele en geïnstitutionaliseerde wetenschappelijk geschiedschrijving, naar historisch denken,
-bewustzijn en -besef in meer bredere zin. Daarom gebruikt men nu ook liever concepten zoals
Geschichtskultur (zoals in het werk van bijvoorbeeld Rüsen, Hardtwig, Seixas en Grever) in plaats van
Historismus (zoals bij Iggers en Ankersmit). Het onderzoek naar de wijze waarop individuen of
groepen zich rekenschap geven van het verleden richt zich tegenwoordig daarom vooral ook op de
productie, constructie, distributie en receptie van de historische betekenis, de interactie tussen
professionele historici en cultureel invloedrijke niet-historici, en de praktijk van de omgang met
historisch erfgoed. Het gebeurt onder andere door de studie naar Das kulturelle Gedächtnis (bij
bijvoorbeeld Assmann) of de omgang met Erinnerungorte (door o.a. François / Schulze). Hierop
bouwt deze studie voort. Rome was immers misschien wel het belangrijkste Duitse Erinnerungsort in
de negentiende eeuw.
In hoofdstuk een worden hiertoe, door middel van een inleidend overzichtspanorama, eerst
op chronologische wijze de belangrijkste Duitse Italië-publicisten geïntroduceerd en hun wijze van
reizen. Hun belangrijkste meningen, oordelen en metaforen met betrekking tot Italië, Rome en zijn
verleden, en ook de ontwikkeling daarvan, zijn er het hoofdonderwerp. Dit mondt uit in zeer
uiteenlopende persoonlijke visies over bijvoorbeeld vrijheid, klassieke schoonheid of verval.
Uiteindelijk staat hierbinnen wel de (nationaal)-liberale protestantse man Bildungsbürger centraal,
met zijn ‘typische’ Rome-reis. In zijn rol als schrijver, wetenschapper of toerist, was ‘hij’ namelijk
ontegenzeggelijk met zijn Rome-beeld en ideeën over de geschiedenis de cultureel dominante
reiziger en auteur. Naarmate de eeuw vorderde nam dit nog toe, toen 'Rome' steeds meer
musealiseerde en de canon strikter codificeerde. In ‘zijn’ Rome-discours springen twee 'strategieën'
in het oog, die oorspronkelijk wortelden in de Klassik en Romantik, tot zij na 1820 versmolten tot een
invloedrijk cultureel amalgaam. De confrontatie met de (neoklassieke) kunsthistorische canon in
Rome kon (en moest) in de eerste plaats leiden tot persoonlijke wedergeboorte. Maar tegelijkertijd
was nationale regeneratie onder invloed van de rite de passage in Italië ook gewenst. De typische
Duitse reiziger zocht de individuele Wiedergeburt door zich onder te dompelen in on-Duitse
schoonheid. Tevens echter probeerde hij op eenzelfde moment de nationale identiteit historisch te
verankeren, door onder andere het Italiaanse Sein scherp af te zetten tegen het Duitse Werden.
Dit vooronderstelde vaak ook een onderliggende ideale wereld van tegengestelde maar
verweven geistige Mächte, die zich in de loop van de geschiedenis in interactie verwezenlijkten.
Geschiedenis werd, zeker ná ongeveer 1850-60, meer en meer opgevat als het verhaal van de
confrontaties van deze strijdende of zich verzoenende sittliche Ideale, door-de-tijd heen. Rome werd
vooral daarom worden bewonderd, als de plek dus waar zij zich hadden ontplooid, waar hun
betekenisvolle wisselwerking had plaatsgevonden, en waar dit was neergeslagen in tijdfases, kunst,
personen, monumenten en momenten van wereldhistorisch belang. Voor de Duitse reiziger op
Bildungsreise werd Rome bijna een openluchtmuseum, dat de wereldgeschiedenis toonde, veel meer
dan een ewige Stadt. Het mondde ook niet zozeer uit in nostalgisch escapisme, maar vooral in het
onderschrijven van de Duitse bürgerliche concepties van de geschiedenis door in Rome de (kunst)
historische canon voortdurend te herbevestigen.
Het eindresultaat was nogal paradoxaal. Het Duits-zijn werd gestimuleerd en gefundeerd
door een reis naar Rome, terwijl dat welbeschouwd toch een bij uitstek niet-Germaanse, nietGotische en niet-protestantse stad was. Historische ontwikkeling en vooruitgang werden opmerkelijk
genoeg verankerd in een premoderne verstilde lege stad, vol ruïnes, vanitas-symbolen en barokke
kerken. De zelfopgelegde verplichting om feitelijke historische kennis over de (kunst)historische
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canon te verzamelen, leidde tot onbehagen over het al te grote historische gewicht op de schouders
van de bezoekers van Rome. Het belemmerde immers het verlangen naar vrijheid dat de Duitse
Wanderer in zijn beleving eveneens sterk kenmerkte. Spanningsvrij was de Rome-fascinatie kortom
zeker niet.
De drie thematische hoofdstukken ná het eerste chronologische hoofdstuk richten zich op de
verschillende vormen van 'kleuring' van Rome die ook duidelijk te onderscheiden zijn geweest in de
negentiende eeuw en die de achterliggende ‘spanningen’ kunnen helpen verhelderen en verklaren.
Hoofdstuk twee bespreekt het belang van de politieke en ideologische achtergrond van de reizigers
en de consequenties daarvan voor het Duitse historische bewustzijn. Hoofdstuk drie gaat dieper in
op de seksuele en geslachtsgebonden kleur van Rome in Duitse reisverslagen. Hoofdstuk vier
behandelt de religieuze kleur(ing) van ‘Rome’.
In het tweede hoofdstuk wordt eerst in detail uitgewerkt hoe apolitieke, politiek-radicale,
liberale, conservatieve en nationaal-liberale opvattingen hun invloed deden gelden op de houding en
ideeën met betrekking tot Rome. Men kan het ook omdraaien: de historische schatkamer Rome was
zó rijk dat het voldoende historische munitie bood om tal van diverse ideologische en politieke
standpunten te onderbouwen en te legitimeren. Inconsistenties springen daarbij opnieuw in het oog.
De meeste (nationaal-) liberale Duitsers waren onmiskenbaar partijgangers van de historische
vooruitgang en de modernisering, maar na 1860-70 haatten de meesten van de effecten hiervan,
juist op Rome. De voorvechters van de historische ontwikkeling in Duitsland, die van Rome feitelijk
een projectiescherm maakten voor verhalen over de historische vooruitgang, hadden in Rome
blijkbaar behoefte aan een plek die buiten-de-tijd lag. Rome moest vooral een door maanlicht
beschenen overgroeid premodern tijdloos refugium blijven, om daar na te kunnen denken over de
historische groei richting moderne tijd, terwijl de groei en moderniteit Rome blijkbaar als
contemporaine stad niet mocht raken en ontheiligen.
Uit hoofdstuk drie blijkt dat mannen en vrouwen ook heel anders over Rome en zijn verleden
schreven. Vergeleken met de meeste mannen waren vrouwelijke reizigers opmerkelijk origineel en
vaak opvallend progressief in politiek opzicht. Ze lijken ook meer bezig te zijn geweest met
persoonlijke relaties met wat hen aansprak uit het verleden, en vervolgens tevens de sombere
gevoelens over het schijnbaar onvermijdelijke tragische verval daarvan. Zij schreven hierover in
essays met poëtische kwaliteiten. Daarbij vallen mijmeringen op over bloemen in het Colosseum, of
gras op het Forum, of vrijgevochten renaissance-vrouwen. De typisch mannelijke opvattingen en stijl,
die dominant waren in het corpus aan Rome-teksten, concentreerden zich meer op het
onderscheiden en benoemen van historische feiten over een (impliciet) historisch proces in
'realistisch' proza, waarbij het private en ook verval in Rome juist vaak werd genegeerd. Dit
masculiene historische proces verhaalde over het disciplineren van het niet-ideale, nietvergeestelijkte, slechts tijd-en-plaats-gebondene en het ongeremd gepassioneerde. Rome was als
een soort slagveld waar opeenvolgende succesvolle pogingen waren ondernomen om het materiële,
sensuele en onbeheerste te onderdrukken, en daarmee ook ‘het vrouwelijke’. In die zin werd door
manlijke Rome-reizigers het verleden (vaak als zinledig, wanordelijk en richtingloos opgevat)
bestreden door middel van de geschiedenis (dat juist werd gezien als zinvol, ordelijk-beheerst en
doelgericht). Niettemin associeerden mannen keer op keer Italië en Rome met (seksuele) vrijheid.
Hoofdstuk drie eindigt daarmee met wederom een opmerkelijke dubbelstrategie. Overduidelijk werd
‘Venus’ voor veel manlijke Rome-reizigers het symbool voor een achterhaald-dode wereld, die soms
gevaarlijk-zinnelijk tot leven kon komen. Zij werd uiteindelijk overwonnen door Clio, in een historisch
proces dat neerkwam op beheersing en sublimering van het sensuele. Maar overduidelijk bleef
Venus de (manlijke) Duitse reiziger tegelijkertijd aantrekken en erg fascineren.
Hoofdstuk vier bespreekt eerst de katholieke reisverslagen en reisgidsen, en vervolgens de
prominente protestantse. In tegenstelling tot protestanten, gebruikten katholieken vaak de bekende
metafoor van Rome. Eeuwige Stad. Rome was voor hen een prachtige weergave in wezen van de
kleurrijke schepping als geheel, die in zekere zin tijdloos was. Het belichaamde ook een duaal
concept van de geschiedenis, dat zich concentreerde op ‘eeuwige’ contrasten, zoals hemel en aarde,
heiden en christen, oudheid en middeleeuwen, en opkomst en verval. Katholieken waren in Rome
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kenmerkend genoeg dan ook vooral gefascineerd door christelijke artefacten die stonden óp de
antieke en zo getuigden van de overwinning van de ware kerk. Maar dan wel mét ruïnes ernaast, die
weer refereerden aan het memento mori. Daarom boeiden hen bijvoorbeeld de historische fonteinen
van Rome waarschijnlijk zo, die associaties opriepen aan zowel glanzende hemelse schoonheid,
historische diepgang, leven-gevend water als een bijna cyclische beweging van de tijd. Dit alles in
schril contrast met de protestanten, die juist de voorkeur gaven aan historische metaforen die
verwezen naar een verhaal over het overwinnen van stasis, stagnatie, het terugkerende, het
cyclische, het eeuwige, en daarmee expliciet ook van het katholicisme. Hun concept van Rome was
zelfs uitgesproken antikatholiek en mede hierdoor veel meer gericht op beweging-door-de-tijd.
Tegelijkertijd vonden veel protestantse reizigers op hetzelfde moment in Rome ook de toegang tot
een hogere absolute orde, bijvoorbeeld in het werk van Rafaël. Een onmiskenbaar protestantse
seculier-religieuze esthetisering van Rome valt ook waar te nemen, met een sombere en
cultuurkritische lading. Het kan allemaal opnieuw worden gekwalificeerd als uiterst spanningsvol.
Protestanten 'geloofden' ontegenzeggelijk vaak in een zinvolle historische ontwikkeling. Nota bene
de ultieme katholieke stad Rome leverde er het ultieme bewijs van, doordat het als ‘museum’ kon
worden vereenzelvigd met historische dynamiek. Maar het relativisme dat dit had kunnen oproepen
werd vermeden en geschiedoptimisme, cultuurpessimisme, Zeitigung én Ewigung moesten allemaal
worden verdisconteerd. Ondanks de sterke historisering van de Duitse denkwijze bleef Rome zo voor
veel protestanten vooral toch een geheimzinnige oord waar een ideaal immateriële hogere
esthetische orde was te vinden, waartoe uiteraard alleen de verinnerlijkte Duitse protestant echt
toegang had.
Het is bijna ondoenlijk om een cultureel fenomeen dat zo veelkleurig en ambigu was als de
Duitse Rome-beleving simpelweg te 'verklaren'. In het laatste deel van deze studie worden daarom
de complexe aard en dynamiek van het Duitse historische bewustzijn, zoals dat naar voren komt uit
het negentiende-eeuwse Duitse Rome-beeld, gecontextualiseerd eerder dan verklaard, in een poging
het beter te begrijpen. Hiertoe wordt het gerelateerd aan een aantal historische verschijnselen die
tezamen en in wisselwerking de Duitse constructies van Rome sterk hebben beïnvloed. Hierbij moet
worden gedacht aan dromen en angsten van de bürgerliche Kultur, de invloed van het Historismus op
het toenmalige historische denken, het specifieke karakter van het vroege (trein) toerisme,
fenomenen zoals nationalisme en de politieke ontwikkelingen in het negentiende-eeuwse Duitsland,
de zoektocht erbinnen naar compensatie voor de modernisering van de samenleving, het
hardnekkige belang van het filosofisch idealisme voor het Duitse historiserende denken, en de
(protestantse) reacties op het seculariseringsproces.
Hierbij is de conclusie uiteindelijk dat dit laatste aspect waarschijnlijk de meeste verklarende
kracht bezit. Wanneer er alles afwegende één aspect moet worden uitgelicht dat de Duitse Romefascinatie in de negentiende eeuw heeft gekarakteriseerd, dan is het de seculier-religieuze
Verklärung van Rome. In dit proefschrift wordt uiteindelijk het standpunt verdedigd dat Rome voor
Duitse reizigers in de negentiende eeuw eerst en vooral heeft gefunctioneerd als een verstild
centrum dat houvast bood, door toegang te bieden tot een sfeer van hogere idealen binnen een
verder sterk gedynamiseerde wereld- en geschiedbeeld. In Rome huisde het supra-historische, in
plaats van het eeuwige, ín het historische. Rome was als het oog van de orkaan, terwijl alles buiten
de stad op drift leek te zijn geraakt. Rome was een vergeestelijkte geësthetiseerde en seculierreligieuze paradijstuin, een hortus conclusus. Om Goethe te citeren: Die Göttin ist's nicht mehr, die du
verlorst, Doch göttlich ist's.
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