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Een verloedering in Berlijn 

Huelsenbeck, Grosz & Doctor Billig 

A A N H E T EIND  van de Eerste Wereldoorlog begint Richard Huelsen

beck, op dat moment spreekbuis en peetvader van het Duitse dadai's-

me, te schrijven aan een roman: Doctor Billig am Ende:  een bijzonder 

boek waarin de daadwerkelijke apocalyps van die dagen regel voor 

regel nadreunt. Maar meer nog dan een boek over de oorlogscatastrofe 

is Huelsenbecks roman, die in 1921 werd gepubliceerd, een boek over 

een andere apocalyps, die van het decennium dat volgde: de fameuze 

jaren twintig van de lust- en veemmoorden, van de orgieen der zwart -

handelaars en de ineenstorting van alle waarden. De roman wint in die 

periode alleen maar aan kracht, en valt steeds meer samen met het 

tijdsgewricht waarin de ene oorlog verwerkt wordt en de andere zich al 

aankondigt. 'Mijn hoofd zou plotseling af kunnen breken - het zou 

kunnen dat ik plotseling via mijn navel zou moeten kijken,' zegt de 

hoofdpersoon, een kleinburgerlijk ambtenaar met academische graad 

en standaard gezinsleven die zich in het tumult van het ware wilde 

leven wenst te storten. Doctor Billig wordt beschreven als een type, een 

man die door de hel van zijn tijd gaat. Je kunt zijn gevoelens met 

gemak apocalyptisch noemen, je ziet hem staan op een schilderij van 

Jeroen Bosch met zijn hoofd in zijn handen om via de navel het onge-

hoorde spektakel van zijn tijd te bezien. 'Vandaag weet niemand meer 

of hij morgen geweest is,' zegt Huelsenbeck in zijn bekendste gedicht, 

dat 'Ende der Welt' (1919) heet en befaamd is vanwege de koeien die op 

telegraafpalen schaak zitten te spelen. 

Er zijn blijkbaar tijden waarin men het idee heeft dat de wereld-

brand elk moment kan uitbreken. De Duitse jaren twintig zijn zo'n 

periode, maar in Duitsland heerst eigenlijk al sinds het einde van de 

negentiende eeuw permanent crisis. Hans Magnus Enzensberger 

schreef ooit cynisch: 'De apocalyps behoort tot onze ideologische 

handbagage, ze is een afrodisiacum.' Kunstenaars en schrijvers zijn de 

fijngevoelige seismografen voor apocalyptische gevoelens, en de eerste 

decennia van deze eeuw zijn in dit opzicht inderdaad karakteristiek. 

Nog voor de Grande Guerre schildert Ludwig Meidner zijn apocalypti-
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