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namen tegen als Marieluise Fleisser 
(wiens Fegefeuer in Ingolstadt in 1926 
in Berlijn voor het eerst opgevoerd 
werd), Odön von Horvath (creaties 
van Italienische Nacht en Geschich-
ten aus dem Wienerwald in 1931 te 
Berlijn), of Erich Kästner (zijn Ber-
lijn-roman Fabian verscheen in 1931). 
Daarentegen ontbreken twee belang-
rijke vertegenwoordigers van deze 
stijlrichting: Hans Fallada en vooral 
Alfred Döblin die met Berlin Alexan-
derplatz (1929) de eerste echte groot-
stadsroman uit de Duitse literatuur 
publiceert, waarbij hij van een mo-
derne montage-techniek gebruik 
maakt. 

Maar niet alle tijdens de jaren 
twintig in Berlijn (en Duitsland) 
geproduceerde kunst is min of meer 
nadrukkelijk maatschappelijk geën-
gageerd. De dadaïstische collages en 
gedichten van Kurt Schwitters zijn 
puur speelse experimenten met ver-
schillende realiteiten, evenals het 
vroege werk van Max Ernst of de 
groteske griezelverhalen van Walter 
Serner. Nog verder van het anarchis-
tische ideaal staat het Bauhaus dat in 
1919 begint met zijn pogingen tot een 
rationele, globale en esthetische orde-
ning van alle uiterlijke vormen van de 
samenleving, daarbij sterk gelovend 
in de moderne techniek. Deze visie 
delen ook talrijke buitenlandse 
kunstenaars die zich in deze periode in 
Berlijn komen vestigen, zoals de 
Hongaren Naum Gabo en Laszlo 
Moholy-Nagy of de Russen Archipen-
ko, Chagall en Lissitzky. Zij maken 
duidelijk dat de Duitse hoofdstad ook 
in de jaren twintig een kosmopoli-
tische metropool is, het venster naar 
en het uitstalraam van heel Noord- en 
Oost-Europa. Dat gold reeds in de 
late negentiende eeuw (voor de Scan-
dinavische realisten en naturalisten, 
maar ook de Russische en Poolse 
avant-garde of bepaalde Nederland-
se auteurs), maar na 1918 is Wenen 
geen concurrent meer. Integendeel, 
vermaarde psychologen als Abraham, 
Alexander, Fromm of Melanie Klein 
komen zich in Berlijn vestigen; de 
componist Arnold Schönberg begint 
vanaf 1925 Paul Hindemith concur-
rentie aan te doen zodat Berlijn ook 
het belangrijkste centrum voor de 
hedendaagse muziek wordt. Zelfs de 
drie (!) opera's die door Erich Kleiber, 
Otto Klemperer en Bruno Walter 
geleid worden, werken actief mee aan 
de vernieuwing (zo werd Alban Bergs 
Wozzeck in de als relatief behouds-
gezind bekendstaande Staatsoper ge-
creëerd). 

Entartet 
In de jaren twintig is Berlijn ook de 

onomstreden hoofdstad van het Duit-
se theater (Max Ophüls, Erwin Pisca-
tor, Max Reinhardt; de stad telt zo 
een 40 theaters), van de film (in de 
UFA-studio's draaien Lang, Murnau, 
Ophüls, Pabst, Ruttmann, von Stern-
berg of Wiene hun klassiekers; en 
marge werkt Hans Richter aan zijn 
experimenten), van de operette 
(Eduard Künneke, Paul Lücke), van 
het cabaret, het variété, de schlager, 
de omroep, de reclamewereld en al 
hun stars, sterretjes, bewonderaars. 
De aanwezigheid van een dergelijke 
hoeveelheid revolutionairen, avant-
gardisten, trendsetters en vooral 
trendvolgers op alle gebieden doet de 
snel groot geworden stad al gauw 
vergeten dat zij ooit het symbool van 
het preutse pruisendom geweest was. 
Vooral in de tweede helft van de jaren 
twintig, toen de economie uitermate 
bloeide, viert er het hedonisme van 
sterk geëmancipeerde mensen hoogtij. 
Vrouwen gingen vaak alleen naar 
cocktailbars, maakten er contact met 
gigolo's die zelden alleen maar een 
danspartner voor de discotheek wa-
ren. Strip-teaserevues en travestie-
shows waren even populair als jazz-
kelders en cocaïnegebruik. Er beston-
den talrijke escort-services, call-girls 
en ongeveer 150 clubs voor homo-
sexuele mannen en vrouwen. Erich 
Kastner (in Fabian) en Christopher 
Isherwood (in Good-bye to Berhn) 
hebben dit losbandige leven —ook 
van de minder welgestelden — voor de 
latere tijden vastgelegd. In 1933 was 
het namelijk afgelopen met de dyna-
miek, de vrijheid, het kosmopolitis-
me ; zij golden nu als entartet. Vele 
kunstenaars hadden het duidelijk zien 
aankomen (b.v. Horvath). 

Belgen in Berlijn 
Verschillende Belgen hebben tij-

dens het eerste derde van deze eeuw 
nauwe banden met Berlijn onderhou-
den. Henry van de Velde opende er 
reeds in 1898 een filiaal van zijn 
Ateliers. Beroemd werd hij niet alleen 
als medestichter van de Deutsche 
Werkbund, een voorloper van het 
Bauhaus, maar ook omdat keizer 
Willem II publiekelijk had laten 
blijken van zijn ontwerpen niets te 
moeten hebben. Eveneens door de 
kenners hoog gewaardeerd waren de 
beeldhouwer George Minne die tus-
sen 1902 en 1914 jaarlijks aan de 
tentoonstellingen van de Berliner Se-
cession deelnam, Albert Giraud die 
voor Schönberg de tekst voor Pierrot 
lunaire schreef en Emile Verhaeren die 

voor menig expressionist (b.v. Heym) 
als voorbeeld gold. 

Na de eerste wereldoorlog vertoef-
de Paul van Ostaijen tweeënhalf jaar 
in Berlijn. Hij was reeds jaren daar-
voor onder de indruk geraakt van de 
poëzie van Lasker-Schüler en had er 
veelvuldig contact met de vooraan-
staande vertegenwoordigers van de 
artistieke en literaire avant-garde 
rond Herwarth Walden die hem sterk 
inspireerde. Bezette stad, het merk-
waardige filmscenario De bankroei-
jazz en verschillende grotesken waren 
het resultaat. In het licht van zijn 
latere ontwikkeling is het vreemd dat 
hij de theorieën van het Bauhaus toen 
weinig waardeerde. 

In 1922 reizen twee andere Ant-
werpenaars, Jozef Peeters en Michel 
Seuphor, naar Berlijn, beiden sterk 
onder de indruk van het artistieke en 
grootstedelijke gebeuren aldaar. Pee-
ters correspondeerde reeds sinds 1919 
met Herwarth Walden en stelde tij-
dens het tweede Congres voor moderne 
kunst te Antwerpen (januari 1922) 
werk ten toon van o.a. Archipenko, 
Balla, Belling, Klee en Schwitters. Bij 
zijn bezoek ontmoette hij Kandinsky, 
Lissitzky, Marinetti, Moholy-Nagy en 
andere kunstenaars en werd hij mede-
werker van het tijdschrift Der Sturm 
dat in 1924 zijn artikel Die flamische 
Kunst der Avantgarde publiceerde. 

Wisselwerkingen tussen het Bel-
gische en het Duitse gebeuren gelden 
eveneens voor de Latemse expressio-
nisten, Frans Masereel, het Vlaamse 
Volkstoneel. De Duitse scène kon 
daarop niet meer reageren. Een grote 
tentoonstelling 100 Jahre belgische 
Kunst vond immers pas in 1933 plaats, 
in de Preussische Akademie der 
Künste te Berlijn, toen in Duitsland 
een definitief einde gekomen was aan 
de stormachtige, zo nauw met de 
maatschappelijke ontwikkeling ver-
bonden vernieuwingstendensen. Vele 
kunstenaars keerden het land de rug 
toe. Berlijn heeft zeker iets van zijn 
open en tolerante sfeer van voor 1933 
bewaard, maar echt kosmopolitisch of 
een centrum is het sindsdien niet meer. 
Net zoals de hele naoorlogse Duitse 
cultuur, internationaal bekeken, eer-
der op het tweede plan geraakt is. 

Sven-Claude Bettinger 
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