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maar een verstening ervan. De omslag van het 

roekeloze ‘gelijk’ der begeestering in een ‘veron-

gelijk’ der teleurstelling. 

Toch kan de nostalgie een voortzetting 

van het enthousiasme blijken: het Late Enthou-

siasme (zoals men spreekt van de Late Renoir). 

Dit is steeds een heikele oefening: is dat Late 

verval of ultiem hoogtepunt? Is dat hoogte-

punt accumulatie of uitzuivering? Overdaad 

zoals in het maniërisme van de Late Renais-

sance of ultieme synthese zoals in de knipsels 

van Matisse? Wat kunnen de contouren zijn 

van iemands Late Enthousiasme? 

De blik vooruit van het enthousiasme  
zoekt in het verleden handlangers,  
vaderfiguren, verleiders.

Het helpt zich te realiseren dat het enthousi-

asme ook in haar hoogdagen op zoek is naar 

voorgangers en zich dus niet ongenuanceerd 

als nieuw denkt. De blik vooruit van het 

enthousiasme zoekt in het verleden handlan-

gers, vaderfiguren, verleiders. Iedere vernieu-

wing zoekt een investituur van het verleden. 

André Breton heeft als geen ander rooftochten 

in het verleden georganiseerd. Zeker wie naar 

de toekomst grijpt, zoekt een gelijk dat hij 

uiteraard niet bij tijdgenoten en dus maar in 

het (gelukkig niet meer sprekende) verleden 

zoekt. Het zoeken naar voorgangers is steeds 

de mauvaise foi: het is steeds een misbruik. Het 

is nostalgie naar een verleden dat niet dat van 

de Enthousiaste is. 

Het Late Enthousiasme kan een gelijkaar-

dige dubbelzinnige optie zijn: bijvoorbeeld 

enthousiaste kritiek op het enthousiasme. 

Tegelijk binnen en buiten, tegelijk relativering 

en triomfantelijk gelijk (maar het kan net zo 

goed het erkennen van ongelijk zijn). De bloei-

periode van het Enthousiasme als erflater die 

men misbruikt en aldus een leven blijft geven. 

Wat na de Geestdrift komt als vitale nostalgie. 

Het	klassieke is een mogelijk resultaat 

van de reflectie over en de afstand tot het 

enthousiasme. Na de onvoorzichtigheid en 

de brutaliteit van het Hoge enthousiasme, de 

voorzichtigheid van de Late toetsing. Wat blijft 

er na de razernij? Wat blijft er van het slagveld 

van het eerste, jonge, viriele enthousiasme over? 

Een weelde aan suggesties en voorstellen waarin 

gesnoeid moet worden. Afsterven en afstoten 

in het massagraf. Het ergerlijke (vanuit het 

standpunt van het enthousiasme) is het te 

gemakkelijk verdiende gelijk. Het klassieke 

gebruikt haar boekhoudkundige afrekening 

om een canon op te stellen, referentiewaarden 

uit te tekenen als grondvesten voor een stabiele 

wereld, voor een ordening (westerns zijn op 

dezelfde tegenstellingen gebouwd). 

De imaginaire genealogie van het enthou-

siasmerende nieuwe is juist niet het opstellen 

van een dwingende canon maar het zoeken 

naar medeplichtigen. De modernen zijn steeds 

zonen op zoek naar de inspirerende vader: van 

inspiratie naar norm. 

Wat het klassieke dan weer zo menselijk 

maakt is haar gesublimeerde nostalgie. Het 

ideale is er steeds reeds geweest, komt er nooit 

meer aan. Het naïeve enthousiasme vertrouwt 

op de maakbare toekomst. De strenge wet van 

het klassieke is een treurige wet. Niemand laat 

dat duidelijker zien dan de klassieke schilder 

bij uitstek, Poussin. Hier zeker geen canon 

waarvoor de leerstellige koninklijke academie 

van Colbert hem wilde inzetten. Zijn reeksen 

Sacramenten, Seizoenen, Metamorfosen en 

religieuze Passies worden verteld in de obscene 

pathos van opengespalkte monden, uitzin-

nige blikken, openknallende armen en benen, 

aanstormende spurt in tunieken als vlaggen 

in een orkaan. Excessief geweld, brandstof 

voor geestdrift en passie. Maar hij stileert al 

deze bewegingen en uitdrukkingen tot poses, 

maskers, steenzwaar wapperen. Het klassieke 

stelt hier het enthousiasme sterker dan ooit 

aan de orde maar beheerst het (minder dan 

ooit). Hier is het klassieke de voortzetting van 

het enthousiasmeren maar in de gedaante van 

haar kilste tegendeel. (Baudelaire deed niet 

anders, Manet wilde niets anders). 

Bij het construeren van een genealogie voor 

het enthousiasmerende verschuift de geestdrift 

maar bewondering. Niet de identificatie met 

de strenge wet maar met de voedende, bescher-

mende vader. Bewondering is niet meer noma-

disch, men bewondert vanuit een vaster punt. 

Musea zijn gemaakt voor die bewondering. 

Opkijken: di sotto in sù. Het bewonderde is geen 

norm maar een vraag om bescherming (Anchi-

ses). In de bewondering ondergaat men niet de 

wet maar ondersteunt men de ruïne ervan. De 
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