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We zullen ongetwUfeld een tragische herwaardering mee-
maken van de eerste pogingen van onze jongeren om het
leven voor en door henzelf, en tegen ons, te ritualiseren, en
van de wUze waarop de oudere generatie, met die uitdaging
geconfronteerd, maar al te graag en heel vlug afstand doet
van haar zeer belangrUke rol van sanktioneren en kritiek
leveren. Want zonder leiderschap - zo nodig leiderschap
waartegen men fel kan protesteren - lopen de jonge neo-
humanisten het gevaar irrelevant te worden, en, zowel indi-
vidueel als in groepen, te eindigen in strikt episodische
vormen van "bewustzUnsverruiming".
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Hans Christiaan Andersen

In de tijd van voor de ijzeren spoorwegen reed er een diligence van het
Deense provinciestadje Odense op Funen naar Nyborg aan de Grote Belt.
Vandaar staken de reizigers per veerboot over naar Korsör om dan verder
per wagen de hoofdstad Kopenhagen te bereiken: een tocht van twee etma-
len. Op een mooie herfstdag in 1819 voerde die diligence een wonderlijke
passagier mee: een broodmagere, uit zijn krachten gegroeide jongen van 14
jaar, gestoken in een wat al te ruim pak van zijn enige jaren te voren gestor-
ven vader geërfd. De broekspijpen had hij in zijn laarzen gestoken, omdat hij
er trots op was voor het eerst van zijn leven niet op klompen rond te lopen,
zijn hoed, ook van z'n vader, bleef nog net op zijn oren hangen. Hij stapte met
zijn buideltje aan de hand pas buiten de stadspoort in, want hij reisde voor
verminderd tarief als "blinde passagier" en moest bij aankomst in K. ook
weer buiten de stadsgrens uitstappen. Zijn moeder liet hem wel met tranen,
maar toch onbekommerd gaan: enerzijds vertrouwend op de uitspraak van
een wijze vrouw, dat hij eens triomfantelijk in zijn tot zijn eer geïllumineerde
geboortestad zou terugkeren, anderzijds overtuigd, dat hij zich wel zou be-
denken, wanneer hij bij Nyborg voor de grote zee kwam te staan.
Zo trok Hans Christiaan Andersen de wijde wereld in en de aanbevelings-
brieven die het Lot hem meegaf, waren nog schameler dan zijn bundeltje.
Omstreeks zijn 50ste jaar schreef Andersen op uitnodiging van zijn Duitse
uitgever zijn autobiografie: Het Sprookje van mijn Leven, met later nog een
vervolg dat tot dicht bij zijn dood in 1875 reikte. De naïef romantiserende
schildering die hij daarin van zijn jeugd en afkomst geeft, is niet onaangetast
gebleven door het latere literairhistorisch onderzoek. Het sprookje van zijn
leven was voor Andersen - en voor de meeste van zijn lezers - het verhaal
hoe hij van een arm klompenjongetje een wereldberoemd schrijver was ge-
worden. Ik vrees, dat vele van die lezers het de archiefpluizers wel kwalijk
genomen hebben, dat zij zijn verhaal van een aantal romantische trekjes be-
roofden en een en ander onthulden, dat Andersen zelf niet wist of niet weten
wilde. Maar men kan het ook zo zien, dat het sprookje nog sprookjesachtiger
wordt èn dat we een beter begrip krijgen voor de allerwonderlijkste en geniale
figuur die Andersen geweest is, als we iets meer over zijn verleden weten dan
hij zelf kwijt wilde.
Wie graag erfelijke trekken naspeurt kan in zijn grootmoeder van vaders zijde
iets terug-;inden van zijn fantasie en verteltalent: zij bracht hem de fabels bij
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van haar adellUke Duitse afstamming via een met een kunstenaar weggelopen
freule en van het eigen boerebedrUf van zUn grootvader, dat door veepest
en misoogst ten gronde gegaan zou zUn. Die grootvader met wie ze in het
armenhuis haar laatste jaren sleet was een van de schrikbeelden van H.C.'s
jeugd: een zielige, op straat zwervende geesteszieke met de joelende straat-
jeugd achter hem aan. Aan zUn familie van moederszUde viel nog minder eer
te beleven: Anne Marie Andersdatter was een van drie zusters uit ongeregel-
de verbintenissen geboren, had zelf al een onwettige dochter voor ze twee
maanden vóór de geboorte van haar zoon met een 15 jaar jongere schoen-
maker trouwde en met hem een kleine eenkamerwoning betrok. Hogerop ver-
toont haar stamboom een aantal generaties van paupers aan de zelfkant van
de samenleving, waarbU bedelarU, ontucht en het tuchthuis normale verschUn-
selen waren. Uit de verhalen van haar zoon kunnen we opmaken, dat ze er
naar streefde een propere huisvrouw te zUn, dat ze ondanks haar analphabe-
tisme het nuchter verstand vertegenwoordigde tegenover haar dromerige en
maatschappelUk weerloze man en als wasvrouw het schrale gezinsinkomen
aanvulde. Uit andere bronnen, dat ze na de vroege dood van Hans Chris-
tiaan's vader hertrouwde, ditmaal met een 20 jaar jongere schoenmaker, eerst
recht een leegloper. Een beeld van haar leven vinden we terug in het verhaal
van haar zoon: "Ze deugde niet".

Es ist bekannt von alters her
Wer Sorgen hat, hat auch Likör ...

Het archief van het armenhuis in Odense vertelt ons, dat Anne Marie daar
aan delirium gestorven is.
Ook elders in Andersens werk vinden we reminiscensen aan zUn treurig en be-
schamend verleden, maar dat doet zich vooral gelden in de men mag wel
zeggen ziekelUke overgevoeligheid, waaronder hU zUn leven lang in de om-
gang met zUn medemensen geleden heeft en de onlesbare dorst naar 10fprU-
zing, roem en eer, waarin hU compensatie zocht. Compensatie voor zUn ar-
moede, zUn aanvankelUke achterstelling en dat niet uit te wissen schrikbeeld
van zUn kinderjaren: zUn waanzinnige grootvader en de straatjeugd die het
vreemde jongetje na schreeuwde, dat hU net zo gek was.
Maar we zitten nog altUd in de diligence naar Kopenhagen. Wat wilde H.C.
daar gaan doen? Ja, dat was een gekke geschiedenis. HU was, kort gezegd,
vast van plan om er beroemd te worden, al wist hU nog maar vaag waarmee
en al was zUn geestelUke bagage ook al even pover als zUn bundeltje. Op
een armenschooltje had hU krap lezen en schrUven geleerd: zUn leven lang
zou hU op gespannen voet met de spelling staan en zodra hU het zich kon
veroorloven liet hU zUn manuscripten overschrUven. ZUn vader droomde ervan
zUn zoon naar de latUnse school te sturen, een droom die hU ook voor zichzelf
gekoesterd had, maar die wens stimuleerde hem alleen in het negatieve: hU
schrok ervoor terug de jongen als ieder arbeiderskind toen een vak te laten
leren. Liever zwierf hU met hem in de bossen om of gaven het g~ote en het
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kleine kind zich dagenlang over aan hun grote liefhebberij: het bouwen van
een poppentheater met eigen gemaakte poppen, waarvoor ze in de winkels
lapjes stof bedelden en zelf de meest tragisch-romantische stukken in elkaar
zetten. Een enkele keer lukte het H.C. een plaatsje te veroveren achter de
coulissen van de kleine stadsschouwburg door zijn hulp aan te bieden aan
de man die de affiches voor de voorstellingen aanplakte. Dan beleefde hij
een avond van zaligheid en droomde zich weg in een schitterende toneel loop-

baan.
De meest opvallende eigenschappen van Andersen moeten wel zijn onverzet-
telijke wil en zijn volstrekt onbevangen en naïeve beminlijkheid geweest zijn,
waardoor hij de meest onwaarschijnlijke dingen van de mensen gedaan kreeg,
maar ze ook op de duur wel eens ging ergeren. Hij had een mooie jongens-
sopraan die hij graag liet horen in de huizen van de stadsnotabelen in O. die
hem als een soort vermakelijkheid aan elkaar doorstuurden. Zo kwam hij zelfs
eens in hooggespannen verwachting aan het hof van de prins-gouverneur van
het eiland Fünen terecht die hem bitter beledigd liet gaan met de wijze raad
een goed ambacht te leren. Voor hij de wereld introk, klopte hij aan bij een
welgesteld stadgenoot, een boekdrukker, en vroeg hem een aanbevelingsbrief
voor mevrouw Schall, de prima ballerina van het koninklijk ballet, dat met het
keizerlijk in Petersburg wedijverde. En hoewel de boekdrukker mevr. S. even-
min kende als zijn enthousiaste bezoeker, kreeg H.C. zijn brief mee.
Van de heuvel Frederiksberg buiten K. af, liep hij de stad in, huurde van een
zuinig deel van zijn 14 opgespaarde rijksdaalders een klein kamertje in een
logement, liep een paar keer om de koninklijke schouwburg heen, vroeg het
adres van mevr. S. en ging regelrecht naar haar huis op Bredgade. Zijn moe-
der had hem streng gelovig, ja bijgelovig grootgebracht. En dus knielde hij
voor hij bij de beroemdheid aanbelde, op haar stoep om Gods zegen over
zijn onderneming af te smeken. Er kwam juist een dienstmeisje de stoep
afhuppelen en in een vrolijke bui stak zij de knielende bedelaar - naar zij
meende - een schelling toe. H.C. totaal verslagen, probeerde het geld terug
te geven, maar ze weerde het lachend af en huppelde verder. Toen tien jaar
later mevr. Schall de schrijver Andersen eens ontmoette, bekende ze hem
dat ze gedacht had een krankzinnige op bezoek te hebben, toen die boeren-
slungel haar vertelde dat hij danser en toneelspeler wou worden en haar voor
ze hem kon afweren een scène met zang en dans was gaan voorspelen, waar-
bij hij zijn laarzen netjes aan de kant zette en zijn hoed als tamboerijn gebruik-
te. Ze werkte hem de deur uit met de beledigende belofte, dat hij wel eens
een maaltje eten mocht komen halen.
Het ging snel omlaag met H.C.; toen hij aan zijn laatste rijksdaalder toe was,
meldde hij zich als leerling bij een kleermaker, maar kind als hij was, dreven
de ruwe grollen van de knechts hem de volgende dag al huilend de deur uit.
In zijn wanhoop klopte hij aan bij de Italiaanse opera-zangleraar Siboni en
vertelde het dienstmeisje dat hem opendeed, zo roerend over zijn leed en
hoop, dat ze hem binnen liet om zijn verhaal nog eens te houden en wat voor
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te zingen aan een gezelschap musici en schrijvers dat daar juist genoegelijk
bijeen was. Siboni bood prompt aan hem les te geven en de componist Weyse
hield een inzameling voor hem, waarvan hij voorlopig iedere maand tien rijks-
daalders mocht komen halen. Weer leek de wereld voor hem open te liggen,
maar de weg was lang. Siboni nam hem op in de zang- en dansschool van de
Koninklijke Schouwburg, hij huurde een zolderkamertje zonder in zijn kinder-
lijke onnozelheid te begrijpen, dat hij, wij zouden zeggen, op de walletjes
woonde en zonder zich af te vragen, waarvan de vriendelijke dame op de be-
nedenverdieping leefde die iedere avond "haar vader" op bezoek kreeg. Hij
werd op haar verzoek door H.C. altijd langs de keukendeur binnen gelaten en
hield altijd zijn hoed diep over zijn gezicht getrokken.
H.C. schrijft romantische toneelstukken die hij aan de schouwburgdirectie
stuurt en per ommegaande terugkrijgt. Dan slaat zijn stem om en hij wordt
opgezegd aan de zangschool. Hij rekt zijn letterlijk hongerig leven als figurant
en duvelstoejager achter het toneel, waar hij niet weg te branden is. Hij drijft
op zijn vermogen met zijn volstrekte onbevangenheid vrienden te maken, maar
daar schuilt ook een groot gevaar in. Zonder aarzelen stapt hij n.1.bij allerlei
bekende Kopenhaagse notabelen binnen met de manuscripten van zijn onrijpe
dichterlijke activiteit in zijn zak en stelt te pas en te onpas het gezelschap
voor er iets van voor te dragen. Resultaat: dat hij wel hier en daar een maal
eten en soms een paar daalders oppikt, maar zijn gehoor in hem meer een
publieke vermakelijkheid dan een aankomend talent gaat zien, wat de overge-
voelige jongen natuurlijk niet ontgaat. Op een keer weet hij via een hofdame
die plezier in hem heeft in de vertrekken van de kroonprinses door te drin-
gen. Hij is dan al net wereldwijs genoeg om niet de kennismaking te vernieu-
wen met een zwaar gedecoreerde hofdignitaris, waarin hij de oude heer her-
kent voor wie hij altijd de keukendeur opendeed.
Op Nieuwjaarsdag 1822 - hij is nu 17 jaar - staat het water hem aan de
lippen en dan klemt hij zich aan een bijgelovigheid uit zijn kinderjaren vast:
wat je op Nieuwjaarsdag lukt zal je altijd lukken. Hij sluipt langs een achter-
deur de schouwburg binnen, waar niet gespeeld wordt, loopt het toneel op
vast van plan daar een daverend stuk eenmanstoneel weg te geven, maar
tegenover de lege, half-duistere zaal, begeeft hem de moed. Ten einde raad
valt hij op zijn knieën neer en bidt hardop het Onze Vader. En weer wachtte
hij hongerig en vol vertrouwen op de afloop. Nu moeten we om iets te begrij-
pen van zijn wonderlijk optreden niet alleen aan zijn ongetwijfeld uitzonder-
lijk karakter denken. maar ook aan de omgeving, waarin hij leefde. Dene-
marken was al sinds de middeleeuwen een absolute monarchie. Tot ver in de
17de eeuw deelde de koning zijn macht feitelijk met een nu niet bepaald hoog-
beschaafde hof- en plattelandsadel. Van een dergelijk hof kon men even wei-
nig stimulering van de cultuur verwachten als bij ons van dat van de stad-
houders. Ze lieten dan ook hun familieportretten schilderen door dezelfde
tweederangs Nederlandse kunstenaars aan wie de Oranjes opdrachten gaven,
en de voor het kleine land vrij kostbare paleizen en sloten die ze ':eten bou-
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wen, waren het werk van Nederlandse renaissance-bouwmeesters. Denemar-
ken kwam me~ zijn nationale cultuur ver achter te liggen bij West en Zuid
Europa. In de ,\Jederlanden waren al sinds het einde van de Middeleeuwen
voorname bur(~ers in de rol van Maecenas opgetreden. De Deense literatuur
begint pas in de eerste helft van de 18de eeuw met Holberg, eigenlijk een
Noor, maar Noorwegen was toen aan Denemarken onderhorig. In die tijd ook
ontstaat er een burgerpatriciaat, waaruit de koning zijn hoge ambtenaren en
hofdignitarissen kûos en die gedeeltelijk een nieuwe adel vormden.
Door zich in de Franse Tijd achter Napoleon te scharen, deelt Denemarken
in diens verlies, verspeelt zijn vloot en moet afstand doen van Noorwegen.
De nederlaag leidt tot een nationale herleving. Nu pas breekt een sterk ro-
mantisch getinte eigen literatuur door. De beeldende kunst staat voorlopig
nog op een I<'\agpitje, alleen de beeldhouwer Thorwaldsen schiet als een
komeet tot ~'..i(Qpeseberoemci:-,.:..idomhoog. Men begint te begrijpen, dat ook
voor de reputatie van het land de kunst bescherming verdient, maar zoals
toen nog overal voltrekt zich dat niet in de vorm van staatssubsidies, maar
van een persoonlijk maecenaat van patriciërs en van de koning. En omdat land
en volk bescheiden van omvang waren, droeg dit patriciaat het gemoedelijk en
persoonlijk karakter van dat in de Duitse kleinstaterei. Daarom was het niet
zà gek als het nu zou zijn, dat H.C. gretig geloofde dat vandaag of morgen dl>
een of andere nobele vorst of beeldschone prinses zijn gaven zou ontdekken
en zich over hem ontfermen. En ook niet, dat wanneer later de bekende
schrijver bij de koning op audiëntie komt, deze gemoedelijk voorstelt: Blijf
vandaag eten met de familie.
De Denen mogen laat geweest zijn met hun maecenaat, ze leerden het goed.
Zodra Andersen enige naam maakt, brengt hij een groot deel van de zomer
door als gast op de landgoederen van adellijke heren en dames en vooraan-
staande burgers. Wie wel eens in Kopenhagen heeft rondgelopen en naar de
herkomst van een museum, een wetenschappelijk instituut of welke culturele
instelling vroeg, kreeg steeds weer ten antwoord: van Carlsberg (een groot
bierbrouwer), zoals de figuur van de koning uit de Gelaarsde Kat steeds te
horen kreeg, dat alles van de Markies van Carabas was. Een ander voorbeeld,
de marl die een grote rol zou spelen in het leven van H.C. was Jonas Collin.
Collin was zelf niet rijk. Koning Fred. VI, de laatste Deense absolute vorst,
was een braaf, maar beperkt man, die wel graag redderde over de boterreke-
ningen van zijn hofhuishouding, maar het beheer van de staatskas liever over-
liet aan de financier Collin die als staatsraad op een bescheiden ambtenaars-
salaris feitelijk in alle bestuurszaken gekend werd en o.a. ook voorzitter was
van het bestuur van de Kon. Schouwburg. Toen H.C. nu zijn zoveelste toneel-
stuk bij de schouwburg had ingestuurd, werd hij voor het bestuur geroepen,
dat hem zakelijk mededeelde dat zijn stuk als volslagen onrijp was verworpen,
maar dat men toch wel gaven in hem zag, die tot hun recht konden komen, als
zijn verwaarloosde opleiding werd bijgespijkerd, dat staatsraad Collin daarom
bij de koning een stipendium voor hem zou bepleiten waarmee hij naar de
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latijnse school zou kunnen gaan. Binnen enkele dagen moest hij zich maar bij
de staatsraad vervoegen. H.C. aanvankelijk alleen maar verslagen door het
afwijzen van zijn stuk, begon zich de volgende dag al weer weg te dromen
in een gouden toekomst. Hij zou natuurlijk naar de Som-academie, een kost-
school voor jongelui van aanzienlijke families naar het voorbeeld van het En-
gelse Eton, gestuurd worden. Dadelijk schreef hij een opgewonden brief aan
zijn moeder over het geluk dat hem te beurt was gevallen en natuurlijk liep
zijn moeder met die brief de hele buurt af.
Een paar dagen later werd hij bij Collin ontvangen die hem nuchter, maar
vriendelijk en vaderlijk toesprak: de koning had hem voor enige jaren een toe-
lage toegewezen om de latijnse school in het stadje Slagelse te bezoeken, er
werd voor een kosthuis voor hem gezorgd, als hij iets nodig had of in moei-
lijkheden zat, mocht hij altijd aan Collin schrijven en hij moest hem geregeld
verslag doen van zijn vorderingen. Geen preek, geen vermaning tot dankbaar-
heid en onderdanigheid. Als Collin iets deed, deed hij het goed: hij nodigde
de eenzame jongen ook bij zich aan huis.
De Collins leefden eenvoudig en sober in een groot, oud, houten huis aan de
Bredgade met één dienstbode en omdat zijn vrouw veel ziek was, stond de
staatsraad 's morgens vroeg op om het ontbijt en de school boterhammen
voor zijn vijf kinderen klaar te maken. Zij vormden een hecht gezin van pa-
tricische intellectuelen met een eigen sfeer, eigen gewoonten, feesten, grap-
pen en toespelingen. Wat vader deed was welgedaan, maar ze keken toch
wel een beetje raar, toen zijn onbehouwen beschermeling binnen stapte
met als altijd een manuscript op zak, dat hij zo nodig moest voorlezen,
met zijn onverzadigbare behoefte aan lof, aandacht en een beetje liefde,
belachelijk in zijn uiterlijk en ongeremd in zijn emoties. Veel later, toen
hij al een bekend schrijver was, schreef hij eens in een brief uit Italië aan een
van de Collin's, dat hij er heimwee naar had om door hen te worden uitge-
lachen, boos en huilend weg te lopen en de volgende dag berouwvol terug
te komen. Het ligt voor de hand, dat latere literairhistorici en psychiaters de
Collin's er een verwijt van hebben gemaakt, dat ze van het begin af aan het
genie niet onderkend en geëerbiedigd hebben, maar dat is wel een beetje
goedkope wijsheid achteraf. Het is maar al te begrijpelijk dat de jonge Col-
Iins elkaar waarschuwend aanstoten, als ze zijn bovenmaatse overschoenen
in de vestibule zagen staan. Ze waren hartelijk en geduldig tegenover hem,
maar ze begrepen hem niet en ook toen wat eens zijn grootheidswaan leek
gerechtvaardigd werd door zijn roem, overwonnen ze maar moeizaam de voor-
stelling die ze met hun hele kennissenkring gedeeld hadden van H.C. als een
wat komische, hulpeloze stakker. waarover iedereen redderde. De wat gere-
serveerde oudste zoon Edvard was gewoon bang voor zijn gemoedsuitstortin-
gen. Maar hij was altijd bereid hem met zijn latijn te helpen en in later jaren
zijn stut en steun bij uitgeverscontracten en andere financiële zaken. Ja, toen
Edvard "justizrat" was en het net zo druk had als eens zijn vader, schreef
hij een onleesbaar manuscript van H.C. in zijn correcte lettertjes over.
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Ze hebben elkaar tot verdriet van H.C. nooit anders dan met u aangesproken
en op een wat zielige brief om daar verandering in te brengen antwoordde de
briljante student met net wat te veel redelijke bezwaren. Een lid van de vol-
gende generatie Collin gaf na Andersens dood het tweede deel van Het
Sprookje van mijn leven uit en meende daarbij niet alleen taalfouten te moeten
verbeteren, maar ook een aantal in zijn ogen - en niet ten onrechte - al te
nederige en naïef-pralende passages over vorstengunst en internationale eer-
bewijzen te schrappen. Ze zijn overigens in een latere uitgave weer hersteld.
Niettemin heeft Andersen zich jaren lang gelukkig geprezen, dat hij het huis
op Bredgade zijn thuis mocht noemen en Jonas Collin als zijn strenge, maar
liefhebbende vader beschouwen. Geen vorstelijke gunst heeft hem waarschijn-
lijk meer voldoening gegeven dan de inhoud van een briefje dat Collin hem
aan het sterfbed van zijn vrouw schreef: "moeder is ernstig ziek, we verwach-
ten je, alle kinderen komen naar huis".
De avond voor H.C. naar Slagelse vertrok, werd er aan de deur van zijn zol-
derkamertje geklopt en tot zijn schrik stapte zijn halfzuster Karen binnen, die
ondanks zijn waarschuwing haar moeder het adres van haar broer die immers
fortuin gemaakt had in de grote stad, afhandig had gemaakt. In zijn kinder-
jaren had zijn moeder eens bezoek gehad van een van haar zusters die ook
naar Kopenhagen was gegaan. Zij had hem tot zijn verrassing wat zilvergeld
gegeven, hij had eerbiedig die chique dame aangestaard in haar weelderige
kleding en niet begrepen, waarom zijn moeder haar juist om die kleren zo
ongezouten uitschold. Nu begreep hij dat beter; hij verzekerde Karen, dat hij
niets voor haar kon doen, maar ze sloeg zijn raad om naar Odense terug
te keren in de wind, nestelde zich in het vrij gekomen kamertje en ging on-
middellijk achter haar tante aan de breeveertien op.
De schooljaren in Slagelse zijn de zwaarste tijd in Andersens leven geweest,
na de wel hongerige, maar in de terugblik zo vrije jaren in Kopenhagen. Hij
voelde zich in een kooi: de kooi van zijn omgeving: veel jongere, rumoerige,
soms plagerige jongens uit een heel ander milieu, en de kooi van zijn eigen
eerzuchtig verlangen zijn weldoeners niet te beschamen en de schoolse wijs-
heid op te doen die hem eigenlijk niet interesseerde, maar die blijkbaar nodig
was om een lid van de beschaafde wereld te worden. Hij was nu zeventien jaar
oud, hij moest zijn lange lichaam opvouwen in de schoolbankjes van 12-jarigen
en zijn romantische geest die overstroomde van de verzen, de drama's, de
romans die hij schrijven wilde, in het dwangbuis van grammatica en reken-
sommetjes. Hij had nog nooit een grammatica in zijn handen gehad en hij
kon Kopenhagen niet op de kaart aanwijzen. De rector van de school, Meis-
ling, was een ouderwetse schoolmeester en een klein, slonzig mannetje.
Andersen zelf had ook in zijn uiterste armoede vastgehouden aan de stipte
zindelijkheid die zijn moeder hem had bijgebracht en het wasgeld voor zijn
overhemden op zijn brood bespaard. De rector stond aanvankelijk niet on-
welwillend tegenover de weerloze fantast en de beschermeling van de machti-
ge Collin en hogerop zelfs van de koning. Hij nodigde hem zondags bij zich
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thuis, nam hem in de Kerstvakantie mee naar Kopenhagen in een gammele
koets, waarin hij zijn hele familie met bagage en proviand bijeen gepropt had.
H.C. was dankbaar voor de gelegenheid om verslag te gaan uitbrengen over
zijn vorderingen en voor een paar weken, opperste bitterzoete zaligheid, zoals
in zijn volgende vakanties te worden opgenomen in het gezin van de Collins
of bij andere voorname vrienden te gaan logeren.
Op de duur werd het leven in SlageJse en in Helsingor, waarheen hij met de
rector verhuisde, ondragelijk. Meisling, niet afkerig van een aandeAl in de
200 dkr. kostgeld, had H.C. "om hem beter met zijn huiswerk te kunnen hel-
pen" opgenomen in zijn rumoerige gezin, waar de erotomane huisvrouw afwis-
selend de kostganger zijn goede eetlust verweet of - tot zijn grote schrik _
zijn onschuld belaagde. Hij leerde braaf zijn lesjes, maar de verhouding met
de benepen schoolmeester werd steeds gespannener. Hij stikte bijna in de
stroom van poëtische gedachten die hem naar de keel welden en die hij Col-
lin beloofd had niet op papier te zetten. Een menskundig leraar waarschuwt
Collin en het pleit voor diens menselijke wijsheid in een tijd, waarin wat wij nu
sociaal-culturele zorg zouden noemen, toen de .zure bijsmaak van liefdadige
redderigheid had, dat hij zijn beschermeling die tot nu toe toch nog maar een
riskante belegging was gebleken, naar Kopenhagen laat komen om zich daar
op een iets rianter dakkamertje dan het vorige met privaatlessen voor de uni-
versiteit te laten voorbereiden. Wat hem inderdaad met grote inspanning en
welwillende hulp gelukt, zij het niet zonder een neusbloeding en een flauwte
bij het examenl
Hoe zwaar de periode in Slagelse hem levenslang gedrukt heeft, blijkt over-
duidelijk uit een droom, waarvan hij in zijn herinneringen vertelt. Hij was toen
al in de zestig en een wereldberoemd man. Hij droomt, dat hij weer in de
schoolbanken zit, hij voelt de haat van Meisling hoewel die hem aldoor keu-
rig blijft aanspreken als "heer staatsraad" - een eretitel die Andersen door
de koning verleend was. "Ik stond op in de schoolbank, gooide hem alle boe-
ken naar het hoofd en verliet het lokaal. Maar ik durfde er niet mee naar Col-
Jin en moest een preek van Edvard aanhoren".
Hoe vreemde, voor zijn tijd misschien niet zo vreemde, maar voor de over-
gevoelige H.C. ondragelijke, opvoedkundige opvattingen rector Meisling er op
nahield, blijkt uit het volgende verhaal. Een boer in een dorp in de buurt had
hardnekkig geweigerd zijn zeventienjarige dochter met de man van haar keuze
te laten trouwen, waarop de jongelui samen met een knecht van het bedrijf de
vader vermoordden en naar 's lands gebruik en wet alle drie tot de bijl ver-
oordeeld werden. De rector Jeek dat een stichtelijke vertoning voor zijn leer-
lingen die in de voorafgaande nacht op een open wagen naar de gerechts-
plaats werden gereden en in een kring met vele andere toeschouwers om het
schavot opgesteld, waar de geliefden met de armen om elkaar heen geslagen
naar toe liepen. Na het bloedig gericht drong er een vrouw naar voren met
een epileptisch kind aan de hand om in een kom iets van het bloed op te van-
gen, dat naar het volksgeloof een medicijn tegen de "vallende ziekte" was.
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H.C. herinnerde zich huiverend, dat men zijn moeder eens hetzelfde genees-
middel had geraden voor haar kwijnende en vreemde jongetje. Een man leurde
onder de omstanders met een blaadje, waarop het voorval in een straatbal-
lade bezongen werd. De beulen werden met bier en gebakken paling op hun
verhaal gebracht en een paar boeren verdiepten zich in de vraag of het niet
zonde was van de kleding die de veroordeelden aanhadden en die nu bedor-
ven waren. Maanden lang werd H.C. gekweld door gruwelijke angstdromen,
waarvan later nog wel eens wat naspookt in zijn verhalen.
Wat hem ook blijft drukken is de afhankelijkheid; Terug in Kopenhagen leeft
hij zo zuinig mogelijk van brood, kaas en een stuk worst en op een systeem
dat niet ongebruikelijk was onder de Kopenhaagse intellectuele burgerij t.o.
arme studenten: volgens een vast rouleerplan zat hij wekelijks bij zes families
aan bij het middagmaal. Maar ieder paar schoenen, iedere nieuwe jas moest
hij aan Collin vragen. Dat ging in brieven met eindeloze excuses en in zijn
schooljaren met rapportcijfers en andere bewijzen van goed gedrag, waarvan
vader Collin vaak kriebelig geworden moet zijn met de zorgen voor zijn eigen
gezin en vrijwel alle van het koninkrijk op zijn hals, maar waarop hij toch altijd
prompt reageerde.
In de kerstvakantie van 1825 logeert hij bij admiraal Wulff, commandant van
de koninklijke academie die is ondergebracht in een van de paleizen op Ama-
liënborg, visà vis het koninklijk verblijf. Henriëtte, de dochter van de admiraal,
een klein, gebrekkig persoontje met een groot hart en een grote intelligentie,
was een van zijn dierbaarste vriendinnen, die hem haar geestige kritiek nooit
bespaarde. Een huisknecht voert hem de trap op naar zijn twee kamers, hij krijgt
een mooi gebonden Shakespeare als kerstcadeau en hij schrijft in zijn dag-
boek: God, ik voel me als Aladdin, ook ik zit in het paleis en kijk omlaag.
Lieve God, ik wist wel, dat u me niet zou verlaten, ik zou u kunnen kussen!
Hij woont er een adelborstenbal bij, in tegenwoordigheid van de koninklijke
familie. Maar als hij binnenkomt, zelfbewust in zijn nieuwe blauwe jas, wenkt
mevrouw Wulff hem: dat staat hier niet, heb je geen pandjesjas. Hij keert even
later terug in zijn ijverig geborsteld, maar wat sleetse grijze om te ontdekken,
dat alle mannen die geen uniform dragen in het zwart gestoken zijn en gaat in
zijn bed liggen uithuilen.
Hij kan zijn schrijflust niet meer bedwingen, maar heeft nu wel begrepen, hoe
onaanvaardbaar zijn eerst romantische melodrama's waren, vol taal- en spel-
fouten en soms met hele inlassen van andere schrijvers overgenomen. "Ik
vond ze zo mooi", zei hij te goeder trouw, toen een moederlijke vriendin hem
er op wees, dat dat plagiaat was.
Voor zijn privaatlessen loopt hij, soms tweemaal per dag, de hele stad door naar
het huis van zijn leraar. Toendertijd kon je nog lopen peinzen op zo'n wande-
ling en de resultaten daarvan schrijft hij op in een boek, dat later wel eens
vergeleken is met Ulysses van de Ierse schrijver James Joyce. Joyce was on-
getwijfeld een veel gecompliceerder en diepzinniger geest, maar het procedé
dat hem beroemd maakt: het optekenen van alle invallen en associaties van
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een beperkte tijdsduur paste Andersen al honderd jaar eerder toe. En met
zoveel frisse fantasie dat het boek een uitgever vond, welwillende kritiek
kreeg en spoedig een herdruk nodig had die beter betaald werd. H.C. haastte
zich een volgende stap op de ladder van de roem te zetten. In de luchtige
stemming van het ogenblik schrijft hij een vaudeville, het toen populaire blij-
spel met liedjes, waarin hij de spot drijft met zijn eigen, nauwelijks overwon-
nen somberromantische periode. Het stuk gaat erin en houdt een tijd reper-
toire. Hij verdient genoeg - Collin zet het dadelijk veilig voor hem op de
bank - om er een jaar van te leven. Maar hij heeft met zijn spot ook de er-
gernis gewekt van de serieuze romantici die een grote rol in het Kopenhaagse
literaire leven spelen en dat is een kleine wereld met veel onderlinge afgunst
en roddel. En wat was een dankbaarder onderwerp voor beide dan die malle
streber met zijn provinciaal accent, die in de grote wereld verkeerde en zich zo
bloot gaf in zijn ijdelheid? Toen kwam bij al zijn tobberijen nog de nederlaag
van zijn eerste ongelukkige liefde. De eerste; hij heeft er meer gekend, want
dat hoorde eigenlijk bij zijn hele wezen. Het beste wat zijn liefdes hem op-
leverde was meestal ... een sprookje. Zijn schwärmerei voor de befaamde
zangeres J. Lind was de bron van een van zijn mooiste: De Nachtegaal. Men
kan niet zeggen, dat Andersen een hommeà femmes was, maar dan toch wel
in een speciale zin. Hij heeft zijn leven lang veel vriendinnen gehad, in alle
eer en deugd, geen speelkameraden, maar hartelijke oudere vrouwen, die
altijd het weerloze kind in hem bleven zien, hem bemoederden, aanmoedigden
en soms ongezouten de les lazen. Nee, een groot minnaar is Andersen nooit
geweest; hij bleef zijn leven lang vrijgezel en als bij veel vrijgezellen beteken-
de dat nou niet bepaald, dat hij zo'n vrij en onbekommerd leven leidde. Wèl
dat hij zich vaak eenzaam voelde, maar dan altijd weer troost vond in een
kring van lieve, verstandige vrouwen die hem aanhoren en begrijpen wilden.
Om zijn zinnen wat te verzetten, gaat hij van zijn spaarduiten op reis, zwerft
te voet en per diligence door Duitsland en tot in Bohemen. Hij stapt naar zijn
gewoonte bij allerlei beroemdheden binnen: ik ben de Deense dichter H.C.
Andersen en wordt zo hartelijk ontvangen als hij van nature verwacht.
Weer thuis legt hij zijn indrukken vast in een bundeltje Reissilhouetten waar-
van op z'n best gezegd kan worden, dat ze fris en spontaan waren, maai' zelfs
dat zeiden de critici niet die hem nu eenmaal hadden laten vallen. Een tweede
vrijage, als de eerste mislukt doordat hij zijn liefde met zoveel minder voort-
varendheid en zekerheid naar voren brengt dan zijn geesteskinderen en een
slepend conflict met Edvard Collin voeren tot een nieuwe inzinking. Edvard,
tureluurs van H.C.'s egocentrisme heeft in een groot gezelschap uitgeroepen:
als je weer gaat voordragen, loop ik weg! en hijzelf is bij een van Edvard's
preken uitgevallen: "Zit me toch niet zo ellendig verstandig aan te kijken".
Alweer was het vader Collin die ingreep: ga er eens werkelijk een tijd uit,
vraag een reisstipendium voor een paar jaar aan.
Nu heeft het reizen in de loop der eeuwen een heel ander karakter gekregen.
Wij gaan nu massaal op reis met alle mogelijke verkeersmiddelen, om van
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landschap en stedenschoon te genieten of een tijd lang in een ander klimaat
te leven. Maar een paar eeuwen terug werd er in West-Europa veel minder
gereisd, maar veel meer met de opzet er iets van te leren: jonge handwerks-
lieden zwierven soms jarenlang te voet van het ene land naar het andere om
hun vak grondig te leren, aanzienlijke jongelui voltooiden hun opvoeding door,
al of niet vergezeld van een gouverneur de "grand tour" te maken door Frank-
rijk en vooral door Italië. Ik zei al, dat Denemarken cultureel wat achter liep
en zo kwam het, dat men zich daar veel langer dan b.V. in Engeland of bij ons
afhankelijk voelde van de grote oude cultuurcentra Parijs, Rome, Florence
en een reis daarheen niet alleen als een pleister voor een gebroken hart, maar
ook als een culturele bedevaart zag.
H.C. ging op audiëntie bij Frederik VI met zijn laatste bundeltje gedichten in
de hand: Wat is dat voor een boek, vroeg de koning op zijn gewone kort-affe
toon. - Een cyclus gedichten, majesteit. - Een cyclus, een cyclus, wat is
dat? - Gedichten over Denemarken, majesteit. De koning maakte al een ge-
baar, dat hij kon vertrekken, maar nu barstte H.C. los over de reisbeurs.
Breng me dan een petitie, zei de koning kort. En H.C. met de vlugge tranen al
in zijn ogen: die heb ik al bij me, majesteit, want ze zeiden, dat je die meteen
mee moest brengen, maar ik vind het zo naar de petitie gelijk met het boek
aan te bieden. De koning lachte, maar er volgde nog een tijd van zenuwachtig
wachten voor Edvard, inmiddels secretaris van het stipendiumfonds geworden,
het voor elkaar kreeg: in april 1833 stapte hij op de boot, nagewuifd door alle
Collins. Een dag later zei de kapitein tegen hem: Er is een brief voor u geko-
men. - Een brief? De kapitein lachte: ja, door de lucht. Het was een brief die
Edvard aan de kapitein had meegegeven en hij schreef dat hij hem erg zou mis-
sen en hem een heel gelukkige reis wenste. Alles wat H.C. beleeft, beleeft
hij zo intens en komt zo direct in zijn brieven en dagboek terecht, dat ik de
verleiding moet weerstaan u uitvoeriger te vertellen over zijn zorgeloze om-
gang met de Deense artistenkolonie in Parijs - Ga liever met Fransen om
en zorg dat je de taal leert, schrijft Edvard bezorgd - over zijn langdurig
verblijf bij een vriendelijke Zwitserse familie in de Jura, waar hij inderdaad
wat Frans oppikt, hoe hij zwelgt in het landschapsschoon, de kunstschatten,
het klimaat van Italië en de omgang met nieuwe en oude Deense vrienden in
Rome, waaronder de grote Thorwaldsen, hoe in de zuidelijk-erotische sfeer
van Napels deze dan bijna 30-jar~ge jongeman wanhopig heen en weer zwaait
tussen de meest natuurlijke verlangens van jonge mensen en een wonderlijk
complex van gevoelens, waarin zowel het ingeprente vrome preutse verlangen
om "zijn onschuld te bewaren" een rol speelt als een verheven offerzucht zich
geheel aan de kunst te wijden.
Zowel door plichtsgevoel tegenover zijn beschermers als door eerzucht ge-
dreven is hij in de Jura al begonnen aan een poëtisch drama: Agnete en de
Meerman, waarvoor hij de hoogst gespannen verwachtingen koestert. Vanuit
Rome stuurt hij het manuscript naar huis en dan krijgt hij bijna gelijktijdig een
brief van Jonas Collin die hem de dood van zijn moeder bericht en brieven van



12

Edvard en Henriëtte Wulff die vrijwel geen spaan heel laten van zijn geestes-
kind. De dood van zijn moeder verneemt hij allereerst met een zucht van ver-
lichting: hij was haar altijd blijven schrijven, had haar altijd van zijn armoedje
kleren en geld gestuurd, ook al wist hij wel dat het laatste in drank werd om-
gezet en al waren haar antwoorden slechts verwijten, dat een zoon die for-
tuin gemaakt had in de grote wereld van de hoofdstad haar niet meer te bie-
den had. Maar achteraf knaagt toch de vraag aan zijn gevoelig hart of hij niet
meer voor haar had kunnen doen èn de eenzaamheid nu het laatste restje
familieband voor hem is doorgesneden.
Op de kritische brieven van Henriëtte en Edvard volgt een vrij vinnige corres-
pondentie, maar wanneer hij in het najaar van 1834 in Kopenhagen terug komt,
wordt hij als vanouds hartelijk door de vrienden ontvangen. Hij neemt zich
ernstig voor zich als een volwassen mens te gedragen en ontleent het daartoe
nodige zelfbesef aan een tweede manuscript dat hij uit Italië meebrengt: een
in Italië spelende roman De Improvisator. Edvard is ondanks alles bereid er
een uitgever voor te zoeken en de onderhandelingen te voeren en Andersen
is hem dankbaar, want zijn reisbeurs is op; hij heeft zelfs een kleine lening
bij Collin moeten sluiten, wat hem hevig bezwaart en zijn grootste zorg is,
hoe te voorzien in een onderhoud, waaraan hij nu enige, zij het nog altijd be-
scheiden eisen is gaan stellen. Hij steekt links en rechts zijn voelhorens uit,
slijt een klein blijspel aan de schouwburg en schrijft als echt verdienwerk een
klein boekje met vier sprookjes voor kinderen in de trant zoals hij die wel aan
de kinderen van zijn wekelijkse eetgastheren vertelde. Een daarvan, de be-
faamde natuurkundige 0rsted, zei tegen Andersen die zelf over "die dinge-
tjes" sprak: die roman zal je beroemd maken, maar die dingetjes onsterfelijk.
Het eerste wou H.C. graag geloven, maar aan het laatste te geloven leek hem
bijna een onderschatting van wat hij voor zijn wezenlijke kwaliteiten hield. Hij
was zelfs voor het eerst van zijn leven bereid niet helemaal afwijzend te
staan tegenover de kritiek die naast veel waardering voor de sprookjes los-
kwam.

En juist om te begrijpen hoe fris en oorspronkelijk zijn aanpak met de sprook-
jes was, moet men die kritieken lezen en zich voor de geest halen, wat men
toen van kinderliteratuur verwachtte.
Het was een tijd, waarin de gemiddelde roman zwaar beladen was met ro-
mantische beschrijvingen, ethische beschouwingen en plechtige taal en het
waren eigenlijk alleen vrouwen die in haar brieven en een enkele roman recht
toe recht aan het uit het hart schreven, eenvoudig omdat ze niet geleerd had-
den gewichtig te doen. Wat er voor kinderen geschreven werd, had een dub-
bel doel: het stak vol wijze lessen, zoals de bij ons hoog geprezen Brave
Hendrikken en het bracht de kinderen zeer uitdrukkelijk bij, dat schrijftaal iets
heel anders en iets veel verheveners was dan spreektaal.
En daar kwam nu Andersen, nam een blank vel papier voor zich en schreef
voor het vaderland weg, precies zoals hij het de kinderen van zijn vrienden
verteld had:
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Eén twee! Eén twee! Daar kwam een soldaat de weg afmarcheren. Hij had
zijn ransel op de rug en een sabel opzij, want hij was in de oorlog geweest en
nu ging hij naar huis. Daar kwam hij op de straatweg een oude heks tegen;
ze was erg lelijk: haar onderlip hing tot op haar borst.
"Goeden avond, soldaat", zei ze, "wat heb je een mooie sabel en een grote
ransel, je bent een echte soldaat. En nu kan je van mij zoveel geld krijgen,
als je maar wilt".
"Alsjeblieft, oude heks", zei de soldaat.
De kritiek - en niet van de eerste de beste maar van gezaghebbende critici
_ laat zich als volgt samenvatten: was enerzijds het niet uit den boze kinder-
boeken te schrijven in de gewone spreektaal? Kinderen moesten een tekst
voorgezet krijgen die ze alleen met grote inspanning verstaan konden, daar
leerden ze wat van en dat stemde ze nederig. Anderzijds: het was tot daaraan-
toe volwassenen eens met een sprookje te amuseren, maar wat kinderen te
lezen kregen, moest, liefst in een wat verholen vorm, een morele les, iets
van het hogere in zich hebben. Wat moeten kinderen denken van een prinses
die op de rug van een hond slapende naar een soldaat rijdt die haar n.b. een
zoen geeft of van de vrouw die terwijl haar man weg is, stiekem een feest-
maal met de koster houdt? Andersen is zijn leven lang uiterst gevoelig ge-
weest voor iedere reactie op zijn werk: hij zonde zich in de bewondering van
zijn vele moederlijke vriendinnen, hij kon maandenlang van streek zijn over
een slechte kritiek of een spotvers, waartoe juist zijn overgevoeligheid en
kinderlijke roemzucht zo gemakkelijk aanleiding gaven. Maar gelukkig heeft
hij zich aan de inhoud van de kritiek nooit gestoord en is rustig zijn eigen
weg gegaan. Daardoor bezitten we nu van hem een aantal romans, die weinig
meer gelezen worden - misschien wist u niet eens dat ze bestonden - en
waarvan de waarde vooral steekt in de weerspiegeling van zijn eigen leven
en van de omgeving waarin hij leefde. Maar ook zijn onvergankelijke sprook-
jesschat die in tientallen talen vertaald, bij mijn weten in geen taal geëvenaard
is.
Wat zijn nu eigenlijk de grote verdiensten van die sprookjes? Dat laat zich
even gemakkelijk aanvoelen als moeilijk omschrijven: zijn directe, bijna sim-
pele en toch zo beeldende taal: van een galmende, goedgevulde operadiva zei
hij eens: een altijd overkokend zwart koffiepotje! Zijn grote gevoeligheid, zijn
speelse fantasie, zijn zeer oorspronkelijke natuurlijke humor. Voor wie iets
meer van Andersen's leven afweet, krijgen deze verhalen bovendien een
extra dimensie doordat er steeds weer de humoristisch verstilde, maar ook
wel eens bittere reacties op zijn zware kinder- en jeugdjaren in terug te vin-
den zijn. Ik had het al eerder over Andersen's ijdelheid en zijn overgevoelig-
heid voor kritiek, In 1870 schreef Georg Brandes een meesterlijk en bewonde-
rend opstel over Andersen. Brandes, toen pas 28 jaar, die in een ander Dene-
marken en een wereld leefde dan zijn beroemde oudere tijdgenoot, die zelf
toen al een Europese naam begon te verwerven als literair essayist en kriti-
cus en de man was die in Denemarken, zoals hier de tachtigers "een venster
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naar de buitenwereld openstootte" . Brandes liet aan zijn artikel een persoon-
lijke brief aan Andersen voorafgaan, waarin hij hem verweet, dat niemand in
zijn land de zaak van de goede, gezonde kritiek meer geschaad had dan hij.
Een criticus, zei Brandes, is een man die goed leest en het publiek probeert
te leren dat ook te doen.
Aan Brandes danken we ook de volgende anecdote:
In 1844was Andersen herhaaldelijk de gast van de koninklijke familie op Fohr.
Daar was toen stiftsproost de predikant bij wie hij indertijd belijdenis had ge-
daan in Ondense en aan wie hij nooit vergeven had, dat hij hem bij de Kom-
firmation in de kerk had opgesteld bij de kinderen van de armenschool, die
door de kapelaan waren opgeleid, terwijl zijn moeder met veel moeite had
doorgedreven, dat hij op de catechisatie van de welgestelde kinderen was
toegelaten, die in de kerk een aparte groep vormden.
Hij ging met al zijn roem beladen bij de stiftsproost op bezoek en wist van
de koning gedaan te krijgen, dat hij daarvoor een compleet hofrijtuig met
gepluimde paarden en gegalonneerde lakeien te leen kreeg.
"Dat was mijn wraak".
Daartegenover moeten we Andersen nageven, dat hij er op den duur wel in
slaagde zijn eeuwige honger naar lof en waardering wel niet te overwinnen,
maar toch te onderkennen en te bekennen. Hij was omstreeks veertig toen hij
van een van zijn grote Europese reizen terugkeerde. Onderweg door Duits-
land vooral, had hij ieder gunstbewijs en schouderklopje van vorstelijke of an-
dere aanzienlijke zijde genoteerd, maar in Kopenhagen was weer zijn eerste
belevenis de val van een van zijn toneelstukken. Dan leest hij in een vrien-
denkring een uitvoerige kritiek op het werk van H.C.A. voor. "Daar zit wel
wat in ", zegt zijn goede vriend 0rsted voorzichtig. En Andersen antwoordt:
die is geschreven door H.C.A. Kort daarop is heel literair Kopenhagen in rep
en roer over het laatste boek van de romancier Hauch dat niet anders is dan
een persiflage op de overijdele dichter die met krankzinnigheid eindigt. Ieder-
een is gespannen op Andersen's reactie. Dan schrijft hij aan een vriend onge-
veer dit: "Ja, zo ben ik, zo ben ik ten minste ook. Maar bedenk dat ik mijn
grootvader als een zielige dorpsgek gekend heb en nu wel weet, dat mijn
vader ook niet normaal gestorven is". En de vriendschap met Hauch heeft hij
nooit verbroken.
Maar in zijn prachtige analyse van de sprookjes merkt Brandes nog iets an-
ders op, waar hij het heeft over de vele dieren die in de sprookjes optreden:
het zijn altijd tamme dieren, zegt hij en hun grootste fouten zijn hun domheid
en hun kleinburgerlijkheid. De wolf uit de fabel die het comfortabele honden-
verblijf ontvlucht, wanneer hij aan de nek van de hond de sporen van de
halsband ziet, komt er niet in voor. En de nachtegaal die de poëzie verper-
soonlijkt, is een trouw onderdaan: zijn rijkste schat is tranen in de ogen van
de keizer te zien, want de Tranen van een keizer zijn een wonderlijke macht.
En Brandes haalt het slot aan van misschien wel het mooiste sprookje Het
lelijke jonge eendje: "De kinderen werpen broodkruimels in het water van de
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slotgracht en zeggen: die nieuwe is de mooiste! Zo jong en zo prachtig. En
de andere zwanen bogen voor hem". "Laat ze buigen", roept de jonge criticus
uit, "maar was er voor uw zwaan niets anders weggelegd dan broodkruimels
en de eerbied van oude zwanen en eenden? Waarom hem niet in statige
vlucht laten wegzeilen of desnoods in trots sterven".
Brandes had gelijk met zijn woorden, waarop om zo te zeggen het jonge De-
nemarken zat te wachten, maar Andersen had ook gelijk. Wij hebben ook
gelijk, wanneer we ons soms afvragen, waarom Het Sprookje van zijn Leven
niet nog meer lijkt op de echte sprookjes, zodat het niet halfweg het leven
van de prins eindigt met: en toen leefden ze nog lang en gelukkig, maar dat we
in het tweede deel verveeld worden met al zijn ontvangsten door vorstelijke
personen, ridderordes, stationskruiers die met tranen in de ogen de grote
man herkennen en ons soms wel kunnen verplaatsen in de neiging van de
jonge Collin om met het blauwe potlood te gaan werken. Wij hebben ook ge-
lijk, wanneer we ons ergeren aan zijn beeld van de Engelse samenleving van
zijn dagen: een voortreffelijk mensenslag die Engelsen, adellijke heren en
grootindustriëlen die iedere ochtend het personeel (met hun keukenstoelen)
in de ontbijtkamer binnen roepen om gezamenlijk de dag aan God te wijden.
Jammer alleen dat het uitvaagsel van deze geslaagde maatschappij af en toe
zo'n rumoer op straat maakt. Dat laatste gaat over de chartistenbeweging van
de jaren dertig, de eerste geordende poging om een eind te maken aan de
jammerlijke toestand van het Engelse fabrieksproletariaat. Maar Andersen had
ook gelijk, omdat hij was, zoals hij was. Als wij de vrijheid van de wolf en de
wilde zwaan opeisen om te zijn wat zij zijn, dan ook van de sprookjesdichter
om niet meer te geven dan hij te geven heeft. Nergens beseffen we dat beter
dan wanneer we in de aantrekkelijke omgeving van het Andersenmuseum in
Odense rondlopen en er wat vertederd de schoolrapporten uit Slagelse zien
uitgestald met de ridderordes, de oorkonden en alle verdere getuigenissen
van lof en eer die hij zo aandoenlijk zuinig bewaard heeft, als had hij tot het
einde toe de bewijzen nodig, dat hij geen klompenjongetje meer was.
Miljoenen kinderen en volwassenen zijn hem dankbaar geweest en zullen hem
dankbaar zijn, omdat hij hun geen in suiker ingesmolten wijze lesjes uitdeelde,
maar de werkelijke wijsheid bezat in een kind een volwaardig mens te zien.
Laten we dan maar, en met een glimlach op de koop toe, dat ene lesje nemen
dat Gods hand altijd de deugd en het talent behoedt en met name dat van
Hans Christiaan Andersen.

Annie Romein-Verschoor



Max Stirner
1806 -1856

Filosoof van het absolute protest

I
Onvrede met het bestaan behoeft als zodanig niet veel meer te zijn dan een
vorm van individueel lijden aan misplaatstheid in een geheel, maar op gezette
tijden registreert men in de gang der geschiedenis een onbehagen van ver-
breid en diepgaand karakter - zodat er besloten mag worden tot de ver-
onderstelling dat er een oorzaak gelegen is in de bouwen de werking van de
maatschappij zelf. Dit sociaal geaarde verzet laat zich dan grofweg in twee
soorten van uitvloeisels ontleden. Aan de ene kant kan het zich uiten in revo-
luties - bewegingen die doelbewust, en dan meestal met gevolg, door soli-
daire groepen tegen de machtsverhoudingen worden ondernomen. Die acties
ontspruiten niet aan walging, maar aan woede en trots. Zij hebben vaak iets
triomfantelijks tot het tragische toe - en meestal is er geen plaats voor hu-
mor. Daarnaast observeert men in de geschiedenis veelvuldige revoltes of
terreurgolven, utopieën of utopiefilosofieën - die ontspringen aan overwe-
gend solitair beleefde en machteloos opgekropte behoefte aan verzet en
weerstand. In die gevallen zijn het activiteiten waarbij met lawaai en soms
onder hilariteit planken worden misgeslagen - overigens niet altijd zonder
zin. Het zijn bewegingen of handelingen of theorieën die uitgaan van groepen
of individuen, niet in staat of onbekwaam tot het effectief richten op een
hoofddoel, waarbij enorme emoties worden gespendeerd aan euvels waarvan
de aard, de omvang in geen enkele verhouding staat tot het misbaar; of wel
het gehele samenstel der menselijke verhoudingen wordt genegeerd, de his-
torische continuïteit voorbijgezien, door aan een deelprobleem overmatige
aandacht te wijden of in een utopie, een kolonie of een commune, hetzij in een
filosofie mens en gemeenschap in een nieuwe verhouding te reconstrueren.
Ook uiterlijk kan men de revolte, zij het een daad of een gedachte, onder-
scheiden van een revolutie. De revolte kent wél vaak de humor, de grap _
maar ook het melodrama.
Meer dan een halve eeuw geleden was Max Stirner met zijn boek Der Einzige
und sein Eigentum (1844) één van de geruchtmakendste filosofen van dat
absolute, dwars door de geschiedenis en de gegeven sociale constellatie
heenbrekende protest. Zijn werk wordt thans weer naarstig gedrukt, sinds in
de zestiger jaren het onbehagen in onze civilisatie, vooral bij randgroeperin-
gen tot gewelddadige explosies leidde. Er is een sterke affiniteit gegroeid
tussen de leiders van het huidige protest en de grote revolutionairen van het
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sociale onbehagen in de vorige eeuw: Fourier, Kropotkin, Bakoenin, Proudhon,
Sorel. Hierbij behoort de filosofie van het absolute protest, door Stirner gele-

verd.

11

In de Conversations-Lexikon van Brockhaus van 1854 was Johan Cas par
Schmidt, die in 1844 het boek Der Einzige und sein Eigentum, onder de schuil-
naam Max Stirner had gepubliceerd, een onbekende. Over zijn leven werd
niets vermeld en ten opzichte van het boek luidde het, dat de schrijver "naar
men zegt Max Schmidt" had geheten.
Meer dan honderd jaar later - terwijl allerlei stromingen over de wereld wa-
ren gegaan en iedere denker van formaat voor elk streven als de grondlegger
was gebrandmerkt verscheen zelfs een boek als "Aux sources de I'existen-
tialisme - Max Stirner" door Henri Arvon,l waarin de uitspraak werd gelan-
ceerd: "Hoe dan ook, Stirner en Kierkegaard hebben hetzelfde werk der be-
vrijding verricht: zij hebben op het eerste plan gezet wat hun het gewichtigste
voorkwam - de bijzondere waarde van het Ik, de volstrekte originaliteit van
elk menselijk wezen. Het christelijke existentialisme gaat terug op Kierke-
gaard. Kan het atheïstische existentialisme dan voortgaan Stirner te verwaar-
lozen?" Genegeerd heeft men hem evenwel niet, want één van de laatste
schrijvers over Stirner2 kan aan zijn boek een bibliografie van 90 pagina's toe-

voegen.
Ondanks deze vloed van geschriften is het niet gemakkelijk om zich van deze
man een duidelijke voorstelling te vormen. De moeilijkheid ligt niet voorna-
melijk in de afstand van een eeuw. Zijn biograaf - John Henry Mackay 3

_ heeft vanaf het begin van zijn nasporingen, omstreeks 1887, ook al gewor-
steld met zijn stof, zoals men dat noemt. Daarna hebben Engert, Mayer en an-
deren het hunne nog bijgedragen om Stirner te doen kennen. En vóór Mackay
was hij totaal vergeten.
Maar met deze liefdevolle en energieke vereerder begon de reconstructie.
Dat is een verhaal op zich zelf, van zijn moeiten en tegenwerkingen, zijn vond-
sten en teleurstellingen. En in dit werk wordt men zich duidelijk bewust van
de paradox van de biografie. Was het goèd, dat John Henry Mackay zo'n ver-
ering koesterde voor zijn held? Ja natuurlijk - géén gelijkmoedige zou zich
door deze kale woestijn begeven hebben op zoek naar gegevens om van dit
leven een duidelijke voorstelling te krijgen. Aan de andere kant wordt men

Parijs, 1954.
Hans G. Helms: Die Ideologie der anonymen Gesellschaft, Köln, 1966.

3 John Henri Mackay: Max Stirner, sein Leben und sein Werk - Berlin, 1914.
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soms wee van de aandrang tot vergoelijking, tot heroïsering die Mackay ten
toon spreidt.4

Maar zonder de hartstocht voor zijn onderwerp zou Mackay nooit het werk
zijn begonnen en zéker niet ten einde toe. Er is namelijk heel weinig bekend.
Bijvoorbeeld: er zijn, als ik 't wel heb, maar drie nietszeggende briefjes van
Stirner teruggevonden! Geen dagboek, geen inlichtingen van persoonlijke
aard - niets, niets om achter het masker van de publikaties door te dringen
tot de mens die zijn ontwerpen verscheurt. Er zijn thans welgeteld vier afbeel-
dingen van zijn uiterlijk teruggevonden. Maar het ziet er naar uit dat zijn twee-
de vrouw gelijk heeft gehad toen ze zei dat er bij haar weten geen portret van
haar man heeft bestaan. De eerste afbeelding, een jeugdtekening, mag al di-
rect betwijfeld worden.5 Vervolgens hebben de Fransen nog een beeltenis
geproduceerd die niet minder bedenkelijk is.6

De derde is een vluchtige hoewel tamelijk betrouwbare schets ten voeten uit
op een groepstekening van de vrienden bij Hippel, die met goed recht aan
Friedrich Engels wordt toegeschreven.? De vierde is een schets van Stirners
hoofd, ook door Engels in 1892 in Londen op verzoek van Mackay uit het ge-
heugen gemaakt.8

Maar de laatste lijkt weer weinig op de andere, die onderling ook op gewich-
tige punten verschillen. Er moet nog een tekening van hem op het doodsbed
bestaan hebben, maar er is tot heden niets aan het licht gekomen.9
Dat is dan de schamele rest van zijn uiterlijke gedaante. In het vage heeft
men de volgende. trekken overgeleverd: even beneden de middelmaat in
grootte, slank of dun van bouw, zeer zorgvuldig en proper gekleed, tussen de
woeste vrienden zelfs ietwat dandy-achtig, met een zilveren bril, die hij ge-
woon was vaak op en af te zetten. Een korte, blonde wang-baard met snor, de
kin gladgeschoren. Blond, vlassig, kort haar. Een opvallend hooggewelfd
voorhoofd. Helblauwe ogen. Een kleine mond met dunne lippen. Een spitse,
ietwat lange neus. Enigszins uitstekende kin. Heel mooie, slanke handen, die
hij met zorg onderhield. Zijn vereerder Mackay laat zich ontglippen " ... soli
ihm ein leiser Zug von Pedanterie nicht gefehlt haben ... " (100).

4 Ik heb het exemplaar voor mij liggen dat uit de bibliotheek van Leo Polak in de
Amsterdamse Universiteitsbibliotheek is terechtgekomen. En in de marges staan
weer die verrukkelijke potlood notities van Polak, waarmee hij de tekst van bijtend.
ironiserend, kritisch commentaar voorzag. Een enkel ding. Op blz. 261 schrijft Mac-
kay dramatisch over de ziekte van Stirner, die zijn dood veroorzaakte: "die einzige
seines Lebens". Polak tekent daarbij aan: "ra, ra, zie blz. 48, 49, 36. 59", plaatsen
waar Mackay allerlei vroegere ziektes van Stirner beschreef.

5 Neue Beiträge zur Stirnerforschung, Heft 2/3 - Von Rolf Engert, 1921.
Afgedrukt in J. H. Mackay: L'oeuvre de Max Stirner, Paris, 1939 (Albin).
Origineel in Moskou. Afgedrukt in MEGA, I, 2.
Idem.
Ludwig Pietsch: Wie ich Schriftsteller geworden bin. Erinnerungen aus den fünfziger
Jahren - Ber/in 1893.
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111
Laten we de spaarzaam overgeleverde feiten van dit leven releveren. Op 25
oktober 1806 werd Johann Caspar Schmidt in Baireuth geboren. Hij bleef enig
kind. Zijn vader was fluitemaker, die een half jaar later overleed. Het kind
werd gedoopt op de 6de november in de evangelisch-lutherse kerk. Zijn roep-
naam werd Hans. Twee jaar later hertrouwde zijn moeder met de oudere
apotheker Heinrich Ballerstedt. De ouders gingen in Kulm wonen, terwijl het
kind nog een jaar in Baireuth achterbleef. In die tijd werd er een zusje gebo-
ren, dat echter nog geen drie jaar later stierf. Op 12-jarige leeftijd ging Hans
terug naar Baireuth om, bij zijn peetvader wonend, het gymnasiale onderwijs
te volgen. Daar heeft hij het - in een kinderloos gezin - heel goed gehad.
Met zijn twintigste jaar gaat hij in Berlijn studeren, twee jaar later volgt hij
colleges in Erlangen, maakt een lange reis door Duitsland, studeert in Känigs-
berg. Dan komen er huiselijke moeilijkheden, van geldelijke aard of misschien
ook met betrekking tot de geleidelijk zich ontwikkelende geestesziekte van
zijn moeder. We weten er niets van.
In 1832 is hij - voor de afsluiting van zijn studie - weer in Berlijn. Twee
jaar later gaat hij examen doen voor de bevoegdheid tot lesgeven in niet min-
der dan vijf vakken voor de hoogste gymnasiumklassen: oude talen, Duits,
geschiedenis, filosofie, en godsdienstonderwijs. Daarbij leverde hij ook zijn
scriptie in, getiteld: "Ueber Schulgesetze", zijn oudst bekende geschrift. Hij
slaagde echter niet geheel, hij verwierf slechts een beperkte bevoegdheid.
Dan gaat hij lesgeven. In zijn kosthuis leert hij de ontwettige kleindochter van
zijn hospita kennen - en in 1837 trouwt hij met haar. Ruim een half jaar later
overlijdt deze vrouw evenwel ten gevolge van een miskraam. Over dit op zich
zelf vermoedelijk wel heel droevige lot schrijft Mackay overdreven bladzijden
vol frasen; maar geen enkel werkelijk gegeven omtrent Stirner's eigen reac-
ties is er uit die vloed van ietwat melodramatische exclamaties te puren.
Stirner gaat lesgeven aan een Opvoedings-Instituut voor meisjes van de bete-
re standen - van Mevrouw Gropius. Er breekt dan een rustiger tijd aan en
er verschijnen enkele studies van zijn hand in kranten, onder meer het be-
kende stuk: "Das unwahre Prinzip unserer Erziehung oder der Humanismus
und Realismus". (April 1842.)
In deze jaren bezoekt hij ook regelmatig het Wijnhuis van Hippel in de Frie-
drichstrasse in Berlijn - het befaamde trefpunt der revolutionairen van aller-
lei aard, zoals Bruno en Edgar Bauer, Ludwig Buhl, Eduard Meyer, Marx,
Engels, Ruge, Herwegh, Louise Aston en anderen, die zich "de Vrijen" noem-
den. Daar zat ook Stirner vaak, wellicht niet zo druk als anderen, soms rustig
redenerend, onderwijl zijn "goede sigaren" rokend, waaraan hij volgens de
overlevering verslaafd was.
Daar ontmoette hij ook zijn tweede vrouw, Marie Wilhelmine Dähnhardt, die
twaalf jaar jonger was. Zij was een knappe, jonge vrouw, die zich aan de
ouderlijke dwang ontwrongen had, naar Berlijn was gekomen en daar een los
en onafhankelijk leven leidde. Op 21 oktober 1843 trouwden zij op een wijze
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die geheel pastte in de sfeer van de "Freien bei Hippel" - hoewel we er het
beeld van Stirner, zoals we ons dit geleidelijk voor ogen hebben gehaald, wel
moeilijk in kunnen plaatsen. Op de kamer van de bruidegom werd de plech-
tigheid voltrokken. Getuigen waren Bruno Bauer en Buhl, er waren verschei-
dene gasten uit het wijnhuis. De Oberconsistorialrat Marot van de Nieuwe
Kerk in Berlijn zou het huwelijk sluiten. De bruid kwam te laat, in daagse kIe-
ren. Er was geen bijbel in het huis. Ringen waren er evenmin. Toen leende
Bauer de koperen ringen van zijn beurs. Daarna begon het echte feest tot
diep in de nacht.
Het huwelijk was niet gelukkig - al zijn de jaren '43 en '44 vermoedelijk wel
de meest evenwichtige van zijn leven geweest. Marie Dähnhardt had een
klein vermogen van 10.000 thaler meegenomen. Kort na het huwelijksfeest
nam hij ontslag van de meisjesschool en begon geheel te werken aan zijn
grote boek dat al jaren in hem gerijpt was: Der Einzige und sein Eigentum,
dat vóór Kerstmis 1844 verscheen.
Het boek maakte geen grote opgang. En nu ging het in een tiental jaren snel
bergafwaarts. Hun geld raakte spoedig op. De spanning tussen de echtelieden
nam toe. Zij probeerden een melkhandel - maar hun laatste geld ging er in
verloren. Hij plaatste een advertentie voor een lening van 600 thaler. Er kwam
niemand.
Ze gingen uit elkaar. Begin 1847 vertrok Marie Dähnhardt naar Londen. Max
Stirner bleef achter, verdiende 'n weinig geld met vertalingen, privé-lessen en
compilaties. Twee grote plannen mislukten. Eén, om de beroemde Franse en
Engelse economen te vertalen. Halverwege strandde hij. 't Andere, om een
geschiedenis van de reactie te schrijven. Ook dit werk werd niet voltooid.
In 1853 kwam hij wegens schulden tweemaal in de gijzeling, de eerste keer
21 dagen, daarna 36 dagen. Hij leefde van de ene dag in de andere en ver-
diende nu en dan eens wat door zijn bemiddeling te verlenen bij nietige han-
delszaakjes.
Zijn einde kwam nog plotseling. Vermoedelijk werd hij geïnfecteerd door een
vliegenbeet. Op 23 mei 1856 was de zweer in zijn nek uitgebreid tot de om-
vang van een handpalm. Een dokter greep in en de ziekte nam een gunstige
wending. De koorts week, de eetlust nam weer toe en hij mocht even op. De
dokter moest op reis, droeg de patiënt over aan een vervanger, maar waar-
schijnlijk door een diëetfout verergerde de situatie; het ziet er nu naar uit dat
hij toen stierf, op 25 juni 1856, aan een algehele bloedvergiftiging.
Zijn schriftelijke nalatenschap is zoekgeraakt - en het enige belangrijke werk
dat we van hem bezitten is Der Einzige und sein Eigentum. Verder bundelde
men in 1898 de in allerlei periodieken gepubliceerde opstellen en artikelen.lO

IV
Op één van de eerste dagen van november 1844 verscheen bij OUo Wigand

10 Max Stirner: Kleinere Schriften, Berlin, 1898.
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in Leipzig het boek Oer Einzige und sein Eigentum, gedateerd 1845, in een
bijzonder fraaie uitgave. Een stevig deel van 491 bladzijden, op goed papier,
een brede marge met duidelijke letter en vrijwel zonder zetfouten. De op-
dracht luidde: "Meinem Liebchen Marie Dähnhardt".
De voortreffelijke editie had hij kunnen financieren uit het kleine fortuin van
zijn vrouw - maar de uitgave moest nog de censuur passeren. Geschriften
van groter omvang dan twintig vel (320 blz.) behoefden echter niet vooraf ge-
keurd, maar alleen aan de censor ter kennisneming voorgelegd te worden.
Dan kàn er nog achteraf inbeslagneming volgen.
Om het effect van dit gevaar te verminderen paste men een truc toe. Op het
moment dat het bewijsexemplaar op de Censuur werd afgeleverd, stond op de
hoek van de straat al een wagen met verpakte delen voor de verzending ge-
reed. Zodra de uitgever nu het ontvangstbewijs voor het depot-exemplaar op
de Censuur had verkregen werden de boeken spoorslags aan de boekver-
kopers afgeleverd - volgde dan na enige tijd nog het bevel tot beslag dan
was de voorraad grotendeels al verdwenen en heel moeilijk meer ambtelijk te
achterhalen.'l
Met het boek van Stirner ging het net zo. Het bevel tot beslag kwam wel af
en naar men zegt werden er slechts 250 exemplaren ingenomen. Een paar da-
gen later werd het beslag evenwel al opgeheven door het Ministerie van
Binnenlandse Zaken - omdat het boek te "absurd" was om gevaar op te
leveren.
Was dit boek inderdaad zo absurd? Politiek gesproken had de censor onge-
twijfeld gelijk: na enige opschudding in de kringen van de Freien bei Hippel
verdween het boek uit het nieuws om er veel later en dan nog sporadisch -
voornamelijk bij dwarsliggers en bij fijnproevers - in terug te keren. Pas na
1900 begon de aandacht toe te nemen.
Zelfs onze Quack, die van verwarde of ingewikkelde schrifturen niet licht ver-
schrokken werd, kon het boek maar "matig bekoren"Y Daar staan andere
getuigenissen tegenover. Bart de Ligt acht Stirner hoger dan Nietsche,13 en
Constandse meent dat hij de grootste anarchistische individualist was,14 het-
geen door Hoving weer pertinent geloochend wordt.15

't Is een chaotisch boek, zegt men. Zelfs Menno ter Braak - die een ver-
wante ziel in Stirner erkent 16- getuigt dit met nadruk, onder aanhaling van
André Gide, die het karakteriseerde als "un livre de ruminant". Ik moet even-
wel zeggen, dat het boek ontegenzeggelijk iets avontuurlijks bezit.
De chaos is bovendien maar schijn, want bij enigszins aandachtige, ordenende

11 Mackay t.a.p. 137.
12 H. P. G. Quack: De Socialisten, IV, 357.
13 Bart de Ligt: De Vrede als Daad, 11, 270.
14 A. L. Constandse: Grondslagen van het anarchisme, 19.
15 J. Hoving: Levensherinneringen, 11, 258.
16 M. ter Braak: Verzamelde Werken, 111,10.
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lezing van Stirners hoofdwerk resteert de vaste indruk dat er een frikkerige
orde in het betoog zit en dat alleen de ook bij het schoolmeesterstype beho-
rende neiging tot langdurige uitweidingen de suggestie van wanorde wekt.
In twee delen onderscheidt hij zijn redenering: het eerste deel, "De Mens",
en het tweede deel: ..Ik". Het eerste deel houdt zich kritisch-beschrijvend,
negatief-ontledend bezig met de mens zoals hij zich aan Stirner in verleden
en heden voordeed. In het tweede deel poneert hij positief zijn levenshouding.
De kritiek op de mens is weer zeer organisch geregeld, opzettelijk gericht
naar een climax. Na een korte globale schets van een geïsoleerd mensen-
leven in zijn groei, komt hij tot een brede uiteenzetting van de ontwikkeling
der mensen door de eeuwen heen. Hij beweert, dat de oudheid zich meester
maakte van de wereld der dingen - terwijl met het christendom de "wereld
des geestes" begon. De nieuwe tijd verheft de Geest, en de bestrijding van
het christendom, zoals bijvoorbeeld door Feuerbach, levert slechts een schÜn-
baar succes op. Stirner acht de theorie van Feuerbach - dat de mens God
heeft geschapen - van onvoldoende doortastendheid. Nu bevindt God zich
wel niet meer bóven ons, nu zit hij als de idee van het volmaakte in ons - en
er is wéér iets geconstrueerd waartegen wij moeten afsteken.
Stirner zegt dan ook: "Ik ben en heb geen God". Hij verzet zich met
scherpte en hartstocht tegen het bijgeloof dat er iets hogers in ons zou zijn,
waaraan wij ons moeten onderwerpen. Dat zou dan de Geest zijn, het Hogere
in ons, waarnaar wij ons moeten richten, waar we in feite toch bij achter blij-
ven - en dan steeds weer vervallen tot de zonde tegen de Heilige Geest.
"Wir sollen zwar Geist haben", roept hij uit, "aber der Geist soli Uns nicht
haben"Y
Bezetenen noemt Stirner zijn medemensen. Allerlei heiligheden zijn er: de
Waarheid, het Recht, de Goede Zaak, Majesteit, het Huwelijk, het Algemeen
Welzijn, de Orde, het Vaderland. Allemaal zaken met hoofdletters. - Dit acht
Stirner bij elkaar een idee-fixe. "Mens", roept hij uit, ,,'t spookt in uw hoofd".
Er zijn altijd-door Hogere Dingen, en eigenlijk geldt voor iedereen wat men
van de Pruis zegt, namelijk dat iedere Pruis een gendarme in de borst draagt.
"Wenn Du das Heilige verzehrst, hast Du's zum Eigenen gemacht! Verdaue die
Hostie und Du bist Sie los'" 18

De "verheiliging" noemt hij de grote verhindering voor het kostelijke leven.
In een ontroerend beeld, door de vrijdenker Jan Hoving vaak geciteerd, roept
hij de voorstelling van het jonge meisje op, dat uit vrees voor de spoken van
het Hogere of Zuivere zich verdoet in onthouding. "De ziel is gered, 't lichaam
mag ten gronde gaan. 0 Laïs, 0 Ninon, wat deedt ge wèl, de bleke jeugd te
versmaden. Eén vrije grisette tegen duizend in de jeugd grijs geworden jonk-
vrouwen".

17 Der Einzige - 1911 - blz. 66.
18 Idem - blz. 98.
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Wat doen de revolutionairen van deze tijd voor de waarachtige bevrijding van
de mens? - vraagt Stirner zich af. In een drietal sectoren onderscheidt hij
de bevrijdingsbewegingen zijner dagen, die hij onvoldoende consequent acht.
Hij constateert, dat de democraten, noch de socialisten, noch de humanisten
wezenlijk afrekenen met de bevoogding van de persoonlijkheid.
Als Enkeling formuleert Stirner dan zijn strategie: .,Ich bin besessen und will
den "bösen Geist" loswerden. Wie fange Ich's an? Ich begehe getrost die Sün-
de, welche dem Christen die ärgste scheint, die Sünde und Lästerung wider
den heiligen Geist. "Wer den heiligen Geist lästert der hat keine Vergebung
ewiglich, sondern ist schuldig des ewigen Gerichts" (Marc. 3, 29). Ich will
keine Vergebung und fürchte Mich nicht vor dem Gerichte".19
Met deze mentaliteit heeft Menno ter Braak zich verwant gevoeld: "Alles Hei-
lige ist ein Band, eine Fessel".20 Doch dit is nog maar een filosofisch demas-
qué; in het verdere verloop van zijn betoog trekt Stirner allerlei gevolgen
voor zijn houding in de tijd, zijn positie in de geschiedenis van zijn dagen.
In een betoog met allerlei anekdotes, terzijdes, polemische fragmenten, uit-
roepen van verontwaardiging naast strakke redeneringen, scherpzinnig maar
niet altijd terzake, komt hij dan tot de omschrijving van zijn ongespleten "Ik".
"Waarom wilt ge de moed niet vatten uzelf werkelijk geheel en al tot middel-
punt en hoofdzaak te maken?" ... "Duizende jaren van cultuur hebben u ver-
duisterd wat ge zijt, hebben u doen geloven dat ge geen egoïst zijt, maar dat
ge geroepen zijt idealist (een goed mens) te wezen" ... "AI uw doen en laten
is echter heimelijk, bedekt en verborgen egoïsme. Maar een egoïsme dat ge
voor uzelf niet belijden wilt is daarom géén egoïsme doch knechtschap,
dienstbaarheid, zelfverloochening".
Alle vragen naar recht veegt hij terzijde. Heeft uw neus het recht om te rui-
ken?, zegt hij Schiller na. "Recht is een dwaasheid, afkomstig van een spook".
In drie aspecten beschrijft hij dan zijn levenshouding: Mijn Macht, Mijn Om-
gang met Anderen, Mijn Zelfvoldoening.
Allerlei mythen gaat hij met zijn schampere logica te lijf. Moet hij zich wijden
aan het Algemeen Welzijn, de Familie, de Partij, de Natie? Dan zou hij "een
bruikbaar lid van de maatschappij" zijn. "Zolang er ook nog maar één instel-
ling bestaat, die de eenling niet mag aantasten of ontbinden, is een waarach-
tige zelfstandigheid en een waar toebehoren-aan-mijzelf nog heel ver weg."
Heeft Stirner dan geen gevoel voor zijn medemens? "Ik heb de mensen lief,
niet enkelen, maar allen, doch met het bewustzijn van de egoïst. Ik heb ze
lief omdat de liefde mij gelukkig maakt, omdat het natuurlijk voor mij is, omdat
't me aanstaat. Maar ik ken geen Gebod der Liefde". Hij gebruikt de wereld.
"We hebben met elkaar slechts één relatie, namelijk die der bruikbaarheid.
We zijn elkaar niets schuldig".

19 Der Einzige - 179.
20 Idem _ 209. Daarbij: Menno ter Braak - Politicus zonder partij.
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Zijn verkeer met de wereld is er om het genot, daarom wil hij haar voor zich
verwerven. Hij wil niet per se de vrijheid, niet per se de gelijkheid; hij wil zich
voor niets Hogers meer vernederen. Er is geen "roeping", geen "taak", geen
"bestemming" - zomin als een plant een roeping heeft. "Verwerte Dich!",
roept hij de mensen toe. Evenals een roos van 't begin af werkelijk roos, de
nachtegaal stééds echt nachtegaal is, zo is de mens niet pas dan waarlijk
mens als hij een "roeping" vervult. Men is van huis uit waarlijk mens. Alles
is dan materiaal om van te genieten. Zo is er ook geen zondaar. "Uw zonde
is ingebeeld!"
Dat is dan de Enige, de mens als Enige. Als dit verwezenlijkt is kan God pas
werkelijk als gevallen worden beschouwd. Er zijn geen Zaken. "Ik heb mijn
zaak op niets gesteld", zegt Stirner ten slotte, en hij keert tot zijn ontdekking
terug: "Mij gaat niets boven mij".

V
Terstond heeft de toch werkelijk wel bijzonder geniale Friedrich Engels be-
grepen wat de betekenis was van Max Stirners boek. Enkele dagen reeds
nadat hij van de uitgever de afgedrukte vellen van het boek in handen had
gekregen, schreef hij een brief aan zijn vriend Karl Marx,21waarin hij er pre-
cies twee-en-een-halve bladzijde voor nodig had om de wezenlijke waarde van
dit verbijsterende geschrift te omschrijven. Engels doorzag het gevaarlijke
perspectief van het boek en noemde Stirner: "ein bedächtiger Schranken-
hasser; für jetzt noch trinkt er Bier, bald trinkt er Blut wie Wasser". Later
hebben Marx en Engels weliswaar een boek van 370 bladzijden volgeschreven
om op àlle slakken zout te leggen - maar daarmee werd alleen maar een ont-
zettende, onverteerbare uitbreiding gegeven aan het lapidaire ontwerp van
Engels. "Dit egoïsme", zegt deze in zijn brief aan Marx op 19 november 1844,
"dit egoïsme is slechts het tot bewustzijn gebrachte wezen van de huidige
maatschappij en van de huidige mens, het laatste dat deze samenleving ons
nog te zeggen heeft... En daarvan is dan alleen nog maar wáár, dat we
inderdaad eerst een zaak tot de onze, tot de eigen zaak moeten maken, eer
wij er iets voor kunnen doen". Hij vervolgt: "Wij moeten van dat Ik, van dat
reële individu uitgaan en er niet, zoals Stirner, in blijven steken. De "mens"
is altijd een spookgestalte, zolang de reële mens er niet de basis van is".
In hun vrijwel alleen voor ziekelijk-geduldige mensen nog leesbare boek tegen
Max Stirner, hebben Marx en Engels niettemin voortreffelijke details geno-
teerd, maar je moet weten waar ze staan. Zo onder meer de passage, waar-
in zij in één bladzij de sociale ondergrond van de filosofie van het genot ana-
lyseren - of die alinea waarin ze Stirner terechtwijzen inzake zijn al te ab-
stracte kritiek op het menselijk streven naar vrijheid.22 "Hij meent", schrijven

21 Briefwechsel - 1949 - I, blz. 8-12.
22 Die Deutsche Ideologie - Berlijn 1953, blz. 440 en 456.
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zij, "dat de mensen tot heden steeds een voorstelling van de mens hebben
gehad, terwijl zij zich dan in zóverre bevrijd hebben als nodig was om die
voorstelling te verwerkelijken. De mate van vrijheid die zij verwierven zou
bepaald zijn door de mate waarin zij zich de vrijheid als ideaal bewust waren
geworden. In werkelijkheid ging het natuurlijk zó dat de mensen zich slechts
wisten te bevrijden in zo verre de bestaande produktiekrachten hun dit ver-
oorloofden" .
Zonder twijfel lijkt mij de kritiek van Marx en Engels op de denkbeelden van
Max Stirner in hoofdzaak terecht. Er bestaat voor mij dan ook geen spoor van
aarzeling om toe te geven, dat het individualisme van Stirner theoretisch op
enkele ernstige denkfouten berust - maar daarmee is met betrekking tot de
bijzondere betekenis van deze man en zijn boek naar mijn smaak uitsluitend
één zijde belicht.
De betekenis van Stirner en zijn boek ligt voor mijn besef in de volmaaktheid
waarmee hij een fundamentele historische tendens van zijn tijdperk op aIler-
duidelijkste wijze tot haar consequenties dóórdacht. Om dit goed te begrijpen
zou men het beste twee dingen kunnen doen. In de eerste plaats kan men
de memoires lezen van zijn tijdgenoten in Duitsland, waarbij ik aan -enkelen
denk, zoals Fontane, Ludwig Pietsch, Rudolf von Gottschal, Kar! Schurz -
allen lieden die niet opzettelijk deelnemers waren aan de revolutie dier dagen,
maar die in allerlei opzichten typisch tendentieus reageerden. En dan kan men,
in de tweede plaats, om dit alles te overzien, erg goed terecht bij de intelli-
gente auteur Mr. A. S. de Leeuw, die in zijn knappe boek: Het socialisme en
de natie 23 een scherp onderscheidende tekening geeft van de verhoudingen
in Duitsland omstreeks 1840. Daarbij steunde hij in zekere zin op een onvol-
tooide brochure van Engels: De status quo in Duits/and.24

Kort gezegd, er heerste te dien tijde in Duitsland ten gevolge van de speciale
ontwikkeling der sociaal-economische verhoudingen niet - zoals in Frankrijk
-een bewuste, zakelijk-zelfverzekerde bourgeoisie. Integendeel. Naast adel
en boeren bestond in Duitsland de zogenaamde kleine burgerij en daarànder
een zwakke, weifelmoedige, onvolgroeide, allesbehalve robuuste hoewel soms
wilde arbeidersklasse.
Nog afgezien van het bijzondere feit, dat Stirner zèlf stamde uit de kleine
burgerij - z'n eerste vader was een fluitemaker, z'n tweede een apotheker
_ stond hijzelf als scherpzinnig intellectueel tijdgenoot, werkzaam bij het
meisjesonderwijs, in een traag bewegende maatschappelijke constellatie -
waarbij allerlei tendensen van de tijd met goede zintuigen wel te vermoeden
waren, maar waarin niet één zich vooralsnog met kracht en overtuiging dóór-
zette.
De wijze van maatschappelijke voortbrenging wrong in de richting van groot-

23 Amsterdam, 1939.
24 Maart 1847.
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ser, meer omvattend, samengestelder handelen. Men moet daarbij in het
oog houden dat de Duitse Landen nog maar kort tevoren het begin van een
economische eenheid hadden vastgelegd in de Zol/verein van 1834 - een
douane-eenheid. Bij de burgerij voelde men een bevrijding van verouderde,
hinderlijke instellingen als onontbeerlijk. Te anderer zijde, bij de arbeiders en
hun gelijken, deden zich eveneens steeds heviger impulsen voor van verzet
tegen de verdeling. Het was één van die tijdvakken, waarin op versterkte
wijze in vrijwel de gehele samenleving verlangd wordt naar de verwezenlijking
van een "volwaardiger mens-zijn" - waarbij dan niet mag worden vergeten,
dat het begrip van wat dat "menszijn" inhoudt, bij de diverse groepen geheel
verschillend was.
En Stirner stond daarbij nog terzijde; hij was een Duitse leraar die in feite
de echte burgerij noch het proletariaat kende, in puriteinse zin opgevoed, tot
barstens toe gevuld met bijbelspreuken, een intellectueel in een gezelschap
van bohème-vrienden,25 als karakter geremd, als geest een dialecticus. Zijn
biograaf zegt uitdrukkelijk: "Es braucht wohl kaum ausdrücklich erwähnt zu
werden, dass Stirner an den Märztagen von 1848, wie an der ganzen Bewe-
gung nicht den geringsten äusseren Anteil genommen hat".26 En zoals men
zeggen kan dat de Duitse revolutie van 1848 een onvoltooide burgerlijke om-
wenteling werd, zo mag men ook beweren dat de kleinburgerlijke intellectue-
len van de Freien bei Hippel voor het grootste deel in hun ontwikkeling zijn
blijven steken.
Het is herhaaldelijk op grond van minutieuze analyses aangetoond: Stirner
stond volkomen vreemd en afgesloten tegenover de werkelijke historische
verschuivingen van de veertiger jaren - de zogenaamde "vormärzliche" jaren
die aan de mislukte revolutie van 1848 voorafgingenY Dat blijkt al terstond
bij het begin van het boek: zijn reductie van het geweldige wereldgebeuren tot
de geïsoleerde geschiedenis van de groei van één mens. In die wereld kon
Stirner zich niet schikken en in hem komt de zelfvervreemding in het vroege
kapitalisme tot in details aan het licht.28

Het boek van Max Stirner was de geweldige uitwerking van een idee der
volstrekte onafhankelijkheid, de bevrijding ad absurdum - feitelijk de poging
tot een sprong naar het door Marx bedoelde Rijk der Vrijheid. Doch in de ge-
schiedenis "springt" men niet van het ene rijk in het andere - maar schrijdt
men langzaam voort. Het hevige verlangen naar de verwezenlijking van de

25 Zie Karl Joël in Neue Deutsche Rundschau, 1898.
26 Mackay, t.a.p. blz. 197.
27 Zeer indringend: Helms, t.a.p. 268 e.v.
28 Karl Lowith: Philosophische Theorie und geschichtliche Praxis in der Philosophie der

Linkshegelianer - In: Die Hegelsche Linke, 1962.
Bijzonder goed is in dit verband ook de dissertatie van Kurt Adolf Mautz: Die Philo-
sophie Max Stirners - Neue Deutsche Forschungen. Abt. Philosophie, XVIII, Berlin
1936.
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volmaakte individualiteit - bij de kleinburger dier dagen: de ontplooiing als
vrije ondernemer; bij de arbeider: de verlossing van de uitbuiting - dit hevi-
ge verlangen manifesteerde zich bij Stirner als een buiten de werkelijke
maatschappij om genomen individueel besluit tot volkomen zelfgenoegzaam-
heid. Het was de vastberaden rebellie van één mens tegen de wereld-in-haar-
historie.

VI
Was deze man wellicht in enigerlei zin gestoord, dat hij het opnam tegen de
gehele samenleving van zijn dagen? Men heeft daarover al eens verhandeld.
In het Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten 29 heeft Dr. Ernst Schultze
een studie gepubliceerd: Stirnersche Ideen in einem paranoischen Wahn-
system, waarin hij uit de ziektegeschiedenis van een krankzinnige vrouw op-
merkelijke bestanddelen isoleerde, die een treffende overeenkomst vertoon-
den met de hoofdzaken van Stirners gedachten systeem van het egoïsme -
op één beslissend symptoom na: Stirner kende aan ieder het recht toe zijn
eigen egoïsme te laten gelden.
Voor de veronderstelling, dat Stirner in enige mate ook een bepaalde zieke-
lijke instelling tot zijn omgeving zou hebben bezeten, achtte Schultze geen
enkele belangrijke aanleiding aanwezig - "und deshalb ist sein System vom
psychiatrischen Standpunkt einwandfrei".
Maar een merkwaardig mens was hij wèl. Er is slechts weinig bekend, doch
dit geringe materiaal wettigt toch een voorzichtige poging tot karakteristiek.
Hij was dan een man van opmerkelijke tegenstellingen, waardoor er iets van
krampachtigheid aan zijn persoonlijkheid werd verleend. Om te beginnen al
moet deze man toch een zekere mate van onopvallendheid opzettelijk hebben
bewerkstelligd, zózeer dat er weinig of niets omtrent hem door tijdgenoten
kon worden getuigd. Zijn biograaf Mackay is er zelfs het slachtoffer van ge-
worden, zodat hij overdrijven gaat en herhaaldelijk over volstrekt duistere
situaties, als het eerste huwelijk, schrijft als over periodes waarin Stirner een
"verstild, rustig, ingetogen leven" zou hebben geleid. We weten er echter
niets van, en het kunnen heel goed woeste dagen zijn geweest.
Tegenover zijn onopvallendheid ligt evenwel het feit van de explosie van zijn
boek. Vast staat namelijk dat zijn kennissen door het verschijnen van Der
Einzige volkomen verrast waren. Kalm en onaanstekelijk vertoefde hij in de
vriendenkring bij Hippel. Hij had geen vijanden, zegt Mackay. Hij had ook
geen vrienden, getuigt Fontane. Eénmaal had hij een toespeling op zijn werk
gemaakt, toen hij bekenden eens op zijn schrijftafel wees: daarin lag zijn "ik"
verborgen. Men moet daarbij weten dat het boek aanvankelijk "Ik" zou heten.
Hieruit verkrijgt men de indruk van een man, die niet vrij geacht kan worden
van zelfbewustzijn, doch dit nadrukkelijk verborg. Deze visie op Stirner wordt
gesteund door een paar andere gegevens. Er is een duidelijke aanwijzing, dat

29 Heft 111,jan. 1903.
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hU zichzelf belangrUker en tot meer in staat achtte dan hU wilde laten blUken.
Deze verhulling van zUn vermeende kwaliteit vloeide vermoedelUk voort uit
een zweem van onhelder wantrouwen ten opzichte van zUn eigen schatting. De
voornemens bU zUn examen bUvoorbeeld waren exhorbitant - en zU werden
beschaamd. HU had, vooral tUdens de laatste tien jaren van zUn leven, grootse
plannen. Een vertaling van de belangrUke economen. Gestaakt halverwege.
Een omvangrUke historische ontleding van de Reactie. Mislukt.
Daarnaast werd hU toch wel erkend als van bUzondere intelligentie; Marx en
Engels achtten hem de schranderste onder de Freien. Een bedwongenheid lag
er over hem. Als leraar was hU droog, terwUI hU niet in staat was - volgens
het examenprotocol - "die Begriffe natürlich und lebendig in den Schülern
selbst zu entwickeln". De buitenwereld liet hem echter toch niet koud. Een
zekere pedanterie in uiterliUkheden was hem zelfs niet vreemd. De keuze van
zUn schuilnaam (de man met het hoge voorhoofd) duidt op de gretige aan-
vaarding van het complimenteuze in een aanvankelUk in zUn gymnasiumjaren
zeker niet als zodanig bedoelde kwalificatie.
Er groeit voor mUn idee dan het beeld van een man die uiterlUk gelUkmoedig,
koel-beminneIUk, voorkomend maar terughoudend is, doch die innerlUk toch
zeer sterke tot agressiviteit vervormde gevoelens van eigenwaarde bezat. ZUn
werk getuigt van een moordende consequentie in de logica - waarbU ik on-
middellUk de inval krUg, dat deze spirituele aanvalslust (en dat zUn werk offen-
sief, agressief is lUkt me onbetwistbaar) in de plaats staat van wat hU normaal
in het leven van alledag gemoedelUk niet op kon brengen. De boutade is váák
een vorm van verhulde serieuze afkeer die compensatie zoekt, maar zich
bedwingt.
Eén anekdote van diepere betekenis is er eigen IUk slechts van hem bekend.
Op zekere dag vertelde hU een kennis, het te hebben beleefd, dat zUn eerste
vrouw zich 's nachts eens onbewust had ontbloot - waardoor het hem van dat
ogenblik af onmogelUk was geworden haar ooit weer aan te raken.30
Het zou uiterst moei lUk zUn de betekenis van dit voorval verantwoord te ont-
leden. We weten immers te weinig van de entourage. Maar het feit van deze
getuigenis als zodanig èn de reactie zelf, geven geloof ik met de andere
symptomen samen enige aanleiding tot de conclusie, dat Max Stirner een won-
derlUk mengsel was van sterke geremdheid tegenover een hevige behoefte
om zich te doen erkennen als iets bUzonders. ZUn werk is als een kramp van
protest tegen de onopvallendheid die hU zich zUn deel liet zUn. Zeker is het
van belang te achten, dat wU weten hoe hU als kind afzonderlUk werd opge-
voed door oudere mensen, terwUI zUn eigen vader hem praktisch nooit be-
kend is geweest. De bron van zUn feitelUke eenzaamheid lag al in zUn jeugd,
en de weg tot zUn medemensen heeft hU - hoe paradoxaal het ook lUkt _
met zUn boek gezocht.31

30 Mackay, t.a.p. blz. 102.
31 Zie ook Jan Romein: In opdracht van de tUd - 1946, 256.
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Dat is dan tenslotte wel de blijvende indruk van de man en zijn werk: een ran-
zige eenzaamheid. En hij heeft er zich zelf niet uit verlost, integendeel. Als een
ver-enkeld mens heeft hij de tendens van zijn tijd die tot versplintering van de
persoonlijke creativiteit leidde als in een vlucht naar voren nog verscherpt in
een filosofie van de absolute enkeling. Zonder bindingen met de wezenlijk
historische groeperingen van zijn tijd heeft hij van de nood een deugd ge-
maakt - geen tegenkracht van sociaal geïnspireerde solidariteit kon hem er
van weerhouden zich in zijn eentje diep in te graven aan een front, dat zich
inmiddels had verlegd. Drie jaar later verscheen een geschrift van drie-en-
twintig bladzijden, dat in de historie van de 1ge eeuw wérkelijk als een in-
vloedrijk dokument moet worden beschouwd: Het Kommunistisch manifest van
Karl Marx en Friedrich Engels.

P. Spigt

Tekening door Engels in 1892 uit

.het geheugen gemaakt.



Vrijheid en tolerantie

Tijdens de discussie tussen katholieken en humanisten vorig jaar in Brussel
heeft zich een nogal paradoxale situatie voorgedaan. De vertegenwoordigers
van het Secretariaat voor de Ongelovigen van het Vatikaan - voornamelijk
zelf nationale secretarissen van het Secretariaat - waren over het algemeen
ruimdenkende, progressieve figuren. Zij waren overtuigd van het belang van
persoonlijke vrijheid, individueel geweten en tolerantie in een maatschappij
waar samenwerking op grote schaal moet plaats vinden. Het paradoxale nu
was dat bij sommige humanisten inmiddels twijfel was gerezen of deze waar-
den wel onvoorwaardelijk gehandhaafd moesten blijven. Zij gingen er van uit
dat de mens kennelijk niet vrij is, aangezien zijn leven bepaald wordt door,
veelal vernederende, sociale omstandigheden. In de chaos van het moderne
verkeer bijvoorbeeld is de mens slechts schijnbaar vrij in zijn gedrag; in feite
wordt hij sterk in zijn vrijheid beperkt, zowel door de omstandigheden als
door de verkeersregels. Is het dan maar niet beter zijn vrijheid ook formeel
aan banden te leggen ten bate van het geheel! Betekent dit een soort van
verwisseling van standpunten? Daarmee zouden de voorwaarden voor een
open samenleving ernstig ondermijnd worden.
Het begrip open samenleving is gebaseerd op de vrijheidsgedachte. Het ver-
langen naar vrijheid in humanistische betekenis vindt zijn oorsprong in de op-
vatting van de persoonlijke ontplooiing als middel tot verrijking van het leven
van de mens. Het veronderstelt de idee van de menselijke solidariteit als de
voltooiing en kwalificatie ervan. De vrijheid waar het hier om gaat is geen
theoretisch begrip. Naar mijn mening is een zinvolle discussie over vrijheid
als een theoretische idee - zoals bij het begrip vrije wil - niet mogelijk, aan-
gezien de voorwaarden waaronder een dergelijk begrip gefalsificeerd zou kun-
nen worden, ontbreken. Maar men kan wel spreken van vrijheid als vrijheid
van keuze. Men zou kunnen stellen dat er werkelijk sprake is van keuze-
vrijheid als iemand zich geheel met zijn keuze kan vereenzelvigen. Vrijheid
van keuze betekent dus dat men zich niet gehinderd voelt bij zijn keuze door
als vreemd ervaren innerlijke of uitwendige krachten.
Het is waarschijnlijk tot op zekere hoogte mogelijk, dat iemand zozeer aan de

Vertaling van een commentaar, geschreven voor de handelingen van de discussies tus-
sen humanisten en katholieken te Brussel, najaar 1970.
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omstandigheden die zijn zelfontplooiing in de weg staan, gewend raakt dat hij
deze niet meer als belemmering van zijn vrije keuze ervaart. Van humanistisch
standpunt gezien is dit misschien wel de afschuwelijkste situatie, waarin een
mens terecht kan komen. Hij is dan niet zozeer van vrijheid als wel van mense-
lijke waardigheid verstoken. En dit is een practisch probleem voor de huidige
beleidsbepaling. De omstandigheden zijn vaak niet gunstig om in solidariteit tot
zelfverwerkelijking te komen. Vandaar de stelling dat vrijheid (van keuze) niet
zo belangrijk is als deze wel lijkt en dat veeleer de menselijke waardigheid of
de menselijke solidariteit of de menselijke ontplooiing de toetssteen zou moe-
ten zijn waarnaar de situatie van de mens beoordeeld dient te worden.
Dit lijkt mij een onjuiste redenering. Ik geef toe dat vrijheid van keuze niet
het enige criterium is voor de kwaliteit van het menselijk leven. Maar volgens
humanistische opvattingen is de kwaliteit van het menselijk leven toch altijd
verbonden geweest met keuzevrijheid. Men kan niet van een werkelijk mens-
waardig leven (of samenleven) spreken, als er in leven (of maatschappij) geen
vrijheid heerst. En wel om de eenvoudige reden dat de ware zelfontplooiing
van de mens - gegeven de humanistische opvatting van de aard en de be-
hoeften van de mens - een ontplooiing in vrijheid behoort te zijn, al
moet deze afgestemd zijn op de eisen van de menselijke solidariteit. De ver-
onderstelling dat men allereerst de omstandigheden moet veranderen die de
mens verhinderen om een werkelijk vrije keuze te doen, houdt geen rekening
met het feit dat vrijheid alleen verkregen en gehandhaafd kan worden door er
volledig gebruik van te maken, en dat de omstandigheden alleen door vrije
mannen en vrouwen op een constructieve wijze veranderd kunnen worden.
Vanzelfsprekend zijn er beperkingen aan die vrijheid van keuze, maar het maakt
toch wel verschil wat voor beperkingen dat zijn. Om nog eens op het moderne
verkeer terug te komen: Stel dat ik een auto wil aanschaffen. Als een of ande-
re wet mij dat verbiedt, dan word ik in mijn vrijheidsgevoel gekwetst. Maar als
ik in verband met de hoge belasting op auto's en brandstof mijn financiële
situatie nog eens bekijk en dan besluit van de aanschaf van een auto af te
zien, zal ik deze beperking eerder als rationeel en redelijk kunnen ervaren.
In het eerste geval voel ik mij overgeleverd aan een willekeur die slechts
door dwang en soms met geweld gehandhaafd kan worden. In het tweede ge-
val kan ik blijven functioneren als een verantwoordelijk menselijk wezen. Die
eerste soort van vrijheidsbeperking zal ten slotte in naam van de vrijheid
slaven maken van de mensen, bij de tweede soort wordt de verantwoordelijk-
heid van de mens versterkt door het gebruik van zijn vrijheid van keuze. Men
is uit naam van sociale noodzaak maar al te gemakkelijk geneigd zijn toe-
vlucht tot ogenschijnlijk eenvoudige middelen te nemen, maar wat is het ver-
schil tussen verouderd katholiek dogmatisme en modern sociaal doctrinaris-
me? Men zou kunnen zeggen dat het eerste conservatief is en het tweede
progressief. Maar allebei hebben ze het geluk van de mens op het oog; ze
trachten dat via dwang te bereiken en ze blijken het tenslotte te vernietigen.
Hoe meer de vrijheid van keuze in een maatschappij wordt gewaarborgd (en
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technisch gesproken mogelijk gemaakt) des te meer ruimte zal er zijn voor
de menselijke waardigheid. Het is heel gemakkelijk kritiek uit te oefenen op
de repressieve tolerantie van onze westerse maatschappij zoals Marcuse bij-
voorbeeld dat doet. Maar het is niet zo eenvoudig tolerantie door iets beters
te vervangen. Marcuse is van mening dat tolerantie wordt gebruikt om de
slachtoffers van maatschappelijke misstanden met hun lot te verzoenen. En
dat is tot op zekere hoogte ook wel zo, maar alleen waar wij in gebreke blij-
ven vrijheid en tolerantie te hanteren om de mensen tot zelfbewustzijn te
brengen.
Tolerantie is geen onverschilligheid. Het is - dat zegt Marcuse ook - een
doel in zichzelf. Een juiste opvatting van tolerantie behelst ook een krachtig
verzet tegen intolerante stromingen (bijvoorbeeld het nazisme). Het is denk-
baar dat men dergelijke stromingen zelfs zou verbieden als ze de mogelijkheid
tot tolerantie werkelijk in gevaar brengen. Dit betekent geen beperking van
de tolerantie, maar is juist een uitvloeisel ervan. De tolerantie wordt er niet
door teniet gedaan, maar er door voltooid. Marcuse heeft gedeeltelijk gelijk,
als hij zegt, dat het begrip tolerantie gemakkelijk misbruikt kan worden om de
feitelijke intolerantie te verdedigen; om zoals hij zegt, de alternatieven te on-
derdrukken. Men ziet dat in orthodox-marxistische en in westerse landen.
Maar men ziet ook tegenkrachten, vooral in de westerse landen; zelfs in de
Verenigde Staten en veel meer nog in Engeland, Nederland en Skandinavië.
Het gaat er om de tegenkrachten te versterken; maar niet de tolerantie zelf
verdacht te maken. Zij is een reële kracht in de westerse samenleving.
In zijn opstel over repressieve tolerantie (Kritik der reinen Toleranz, 1968 p.
91-128, vert. uit het Engels Critique of pure tolerance, 1965) toont Marcuse
zich een intolerante dogmaticus. Hij schrijft het geweld in Vietnam en het ge-
drag bij reclame en propaganda op het debet van de tolerantie. De massa-
media laten - vanwege de tolerantie? - recht en onrecht, waar en onwaar
gelijkelijk tot uitdrukking komen, zegt hij. Maar tolerantie mag, aldus Marcuse,
geen valse woorden en onrechtvaardige daden beschermen; niet rechts zowel
als links, haat zowel als menselijkheid dulden. Intolerabel zijn niet alleen
agressie, bewapening, chauvinisme en discriminatie, maar ook weerstand te-
gen sociale wetgeving en medische zorg. Hier komt de vraag op wat nu be-
doeld wordt. Wil Marcuse alleen zeggen dat tolerantie geen kleurloosheid be-
tekent? Dat spreekt nogal vanzelf. Of bedoelt hij dat de strijd van de menin-
gen in de kiem gesmoord moet worden? Als men dan leest dat tolerantie
nieuwe en strenge beperkingen in de onderwijsinstellingen vereist, moet men
het ergste gaan vrezen.
Wat Marcuse beoogt is dat tolerantie slechts zal gelden voor hen die in de
rijpheid van hun aanleg in staat zijn rationeel en autonoom te denken. Wie
uitmaakt of iemand aan deze eis voldoet, vermeldt de geschiedenis niet. Ik
vermoed hijzelf. Hij mag dan aanspraak maken op tolerantie, maar tegenover
anderen mag hij intolerant zijn. Dit is niet zomaar bare nonsens, het is een
verwereldlijkte vorm van een verouderd en verderfelijk jesuïtisme, waarvan
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de progressieve katholieken nu juist afstand hebben genomen.
Marcuse verzet zich tegen de onverschilligheid ten opzichte van de intoleran-
tie in onze maatschappij. Maar het is onzindelijk aanvaarding van onderdruk-
king repressieve tolerantie te noemen. Het antwoord hierop zou moeten zijn:
verzet tegen onderdrukking en bevordering van concrete tolerantie binnen de
huidige maatschappij. Maar daarin gelooft Marcuse niet. Het is een veronder-
stelling van het establishment, meent hij, dat een verandering van de struk-
turen in de normale gang van de gebeurtenissen tot stand zou kunnen komen.
Marcuse neemt als vanzelfsprekend aan dat dit niet kan. Maar dat zal moeten
blijken. Want gewelddadige omwentelingen hebben alleen kans van slagen, als
de bestaande toestand als ondragelijk ervaren wordt en er geen andere uitweg
meer open is. Maar zo lang het mogelijk is zal men moeten trachten radicale
veranderingen tot stand te brengen waarvan de menselijke waardigheid de
toetssteen is; zowel met betrekking tot het doel, als ook tot de middelen.
In Rekenschap 1970 p. 55-66 heb ik getracht uiteen te zetten hoe dit zou kun-
nen in een situatie van toenemende vervreemding en verenkeling, niet alleen
van marginale groepen, maar ook van grote delen van de bevolking. Niet door
vrijheid en tolerantie te vernietigen, maar door ze als constructieve middelen
te gebruiken. Hoe soepeler de maatschappelijke strukturen, des te meer voor-
uitgang er geboekt kan worden via hervormingen, mits de kracht tot vooruit-
gang sterk genoeg is. Deze kracht wordt niet vergroot door vrijheid en tole-
rantie te ondermijnen, maar door ze ernstig te nemen. In het humanisme is
vrijheid een van de grondgedachten, die voortvloeit uit een humanistisch
mensbeeld. Van humanistisch oogpunt uit bestaat vooruitgang in toeneming
van de keuzevrijheid, d.w.z. dat meer mensen meer verantwoordelijkheid kun-
nen dragen door een groter aantal keuze-mogelijkheden in meer kwesties.
Vrijheid sluit tolerantie in als de overtuiging dat de mens zelf in staat is met
vallen en opstaan zijn weg te vinden, en dat dit inderdaad de enige manier is
waarop er op de lange duur een menswaardige maatschappij kan ontstaan.
Soms is die weg afgesloten en dat kan veel ellende en geweld met zich mee-
brengen. Maar het is onze plicht deze weg zo lang mogelijk open te houden
en aldus een werkelijk menselijke ontwikkeling te bevorderen.

J. P. van Praag



Marcuse en de verdraagzaamheid

Het curatorium van het Nederlands Gesprek Centrum benoemde in 1967 een
commissie met de opdracht om het vraagstuk van de tolerantie te bestuderen.
Het rapport waarin de resultaten van de besprekingen zijn neergelegd ver-
scheen in 1969 als Publicatie no. 37 van het N.G.C. In februari 1970 hield het
N.G.C. een conferentie, gewijd aan de verdraagzaamheid, waar drie leden van
de commissie, waaronder ondergetekende, een inleiding hielden.
Mijn inleiding - materiaal om over te debatteren - verscheen in het tijd-
schrift Tirade (juni 1970) en daarna als aparte uitgave van het N.G.C. Deze
brochure werd door Van Dooren in het decembernummer van Rekenschap
heftig aangevallen en ik krijg nu de gelegenheid om te antwoorden op deze
aanval.

De kern van Van Doorens kritiek is, dat ik de denkbeelden van Marcuse
onjuist heb weergegeven, dat ik hem vals heb geciteerd en dat ik - zoals
zovelen doen, zegt Van Dooren - op hem scheld zonder hem te kennen.
Toen ik opdracht kreeg om op korte termijn, tijdens de conferentie een inlei-
ding te houden voor het debat, had ik De eendimensionale mens van Marcuse
doorgeworsteld, had ik een groot gedeelte van Eros and Civi/isation gelezen
en een samenvatting van zijn denkbeelden in zijn An essay on /iberation.
Daarnaast, vanzelfsprekend, had ik een aantal artikelen over hem gelezen.
Zijn essay Repressive To/eranz kende ik niet, noch in het Engels noch in het
Duits. Toen ik de genoemde inleiding maakte - en Van Dooren weet waar-
schijnlijk nog beter dan ik, dat veel intellectueel werk tegenwoordig haastig
en onder druk gedaan moet wor'Jen - wilde ik, omdat zijn invloed op een
deel van de jonge generatie groot is, iets over Marcuses opvatting over de
tolerantie zeggen. Ik heb toen geciteerd uit een artikeltje, Kritik der reinen
To/eranz, verschenen in Drupeisteen, het orgaan van de studentenvereniging
Socrates, een verslag van de werkgroep Utrecht, met commentaar van F.
Wiebenga.

Het is dus nog veel erger dan Van Dooren schrijft; ik heb mijn citaten uit de
tweede hand, verschenen in een studentenblad, dat geen wetenschappelijke
pretentie heeft. Toen ik mijn inleiding klaar had, heb ik het boekje Kritik der rei-
nen Toleranz, de Duitse vertaling van Critique of Pure Tolerance in handen

Zie in de vorige afievering: W. van Dooren.
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gekregen en ik heb ook gezien, dat de citaten in Drupeisteen niet geheel zui-
ver waren en soms uit het verband gelicht, maar de strekking van het betoog
daar gaven mU geen aanleiding om in mUn tekst veranderingen aan te bren-
gen. Het zou onjuist en laf zUn om mUn fout van onzuiver citeren en uit het
verband halen van citaten op het stuk in Drupeisteen af te wentelen en ik
zeg dan ook openlUk, dat ik slordig en nonchalant te werk ben gegaan en dat
Van Doorens kritiek op mU in dezen terecht gegeven is. Ik had zorgvuldiger
en uit de eerste hand moeten citeren en het is inderdaad zo, dat ik in de pas-
sage van mUn inleiding: "Verdraagzaamheid wordt beschouwd als repressieve
tolerantie, die misstanden tolereert en slechts met geweld van een minderheid
kunnen die worden opgeheven. Een nieuwe Rousseu met een rUk van de
vertu, die het recht heeft de slechten te elimineren is opgestaan, Marcuse.
Conservatieve groeperingen moet het recht op vrUe meningsuiting ontnomen
worden", niet heb doen uitkomen dat er in Marcuses betoog nuanceringen zUn
aangebracht en dat hU de volledige geestelUke vrUheid als einddoel ziet. Van
Doorens kritiek op mU in dezen is terecht gegeven.
Als ik mUechter afvraag, nu na zorgvuldige bestudering van het essay Repres-
sive Toleranz, de studie On liberation (Londen 1969) van Marcuse en het
essay Herbert Marcuse door Maurice Cranston in The New Left, of ik in mUn
inleiding een vals beeld heb gegeven van zUn denkbeelden, dan is het ant-
woord neen.
Dit neen moet aangetoond worden en dat zal ik proberen te doen.
Vooraf een antwoord op een misschien ondergeschikt punt van de aanval. Ik
citeer Van Dooren: "Marcuse stelt niet, dat hij er speciaal op uit zou zUn om
een conservatieve meerderheid te onderdrukken, zoals Bonger in zUn ver-
minkte citaat suggereert. HU (= Marcuse, B) schrUft nl. dat een georganiseer-
de onderdrukking en indoktrinatie alleen met ondemokratische middelen kan
worden bestreden en gaat dan verder: "Dazu würde gehören, dass (hier voegt
Bonger: konservative) Gruppen und Bewegungen die Rede und Versamm-
lungsfreiheit entzogen wird (hier eindigt Bongers citaat), die eine agressive
Politik, Aufrüstung, Chauvinismus und Diskriminierung aus rassischen und
religiösen Gründen befürVJorten oder sich den Ausweitung öffentlicher Dien-
ste, sozialer Sicherheit, medizinischer Fürsorge usw. widersetzen". Áan de
lezer worde overgelaten, of deze nadere precisering van Marcuse het tamelUk
onschuldige predikaat "konservatief" verdient".
Tot hier het citaat van Van Dooren. Nu heb ik zonder maren en restricties
mUn haastig en slordig citeren toegegeven, maar in dit geval gaat de aanval
niet op, want de genoemde groeperingen noemt Marcuse konservatief. Op
pag. 121 staat: "Dass rückschrittlichen Bewegungen die Toleranz entzogen
wird, ehe sie aktiv werden können, dass Intoleranz auch gegenüber dem Den-
ken, der Meinung und dem Wort geübt wird (Intoleranz vor allem gegenüber
den Konservativen und der politischen Rechten) - diese antidemokratischen
Vorstellungen entsprechen den Tatsächlichen Entwicklung der demokratischen
Gesellschaft, welche die Basis für allseitige Toleranz zerstört hat". Dat is voor
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Marcuse dus konservatief. Het citaat was slordig, niet vervalsend.
Nog een opmerking alvorens de denkbeelden van Marcuse te doorlichten. Van
Dooren schrijft (pag. 179) "Wat hij (= B., B.) over het marxisme schrijft, als
zou het vergelijkbaar zijn met het middeleeuwse christendom, is op z'n minst
genomen eenzijdig gesteld, en trouwens al uitdentreure door christelijke
auteurs te berde gebracht ... en door anderen bestreden. Op deze caricatu-
rale voorstelling van het marxisme wil ik hier niet ingaan, omdat dit al vaak
genoeg is gebeurd ... "
Dat deze parallel door christelijke auteurs te berde is gebracht ... en door
anderen bestreden zal best waar zijn maar dat deze mededeling het waar-
heidsgehalte van de vergelijking zou verminderen kan ik niet inzien. Ik zou
aan Van Dooren mogen vragen niet alleen wie het bestreden hebben maar
ook of zij de parallel weerlegd hebben. Ik meen dat die steeds duidelijker
wordt en mij is een overtuigende bestrijding niet bekend. Ik meen, dat het
boek van Ter Braak Van oude en nieuwe christenen onweerlegbaar is en
K. v. h. Reve's Het geloof der kameraden is ook bepaald geen aanwijzing van
het caricaturale karakter van de vergelijking. In De dag ligt nog voor ons, de
essays aan van Praag aangeboden, heb ik een poging gedaan om de verge-
lijking uit te werken en dat het beeld van het marxisme in de praktijk van de
communistisch geregeerde landen - vergeleken met de R.K. kerk van het
christelijk geloof - een caricaturaal beeld geeft van het marxisme is mij, voor
zover mij bekend, niet verweten. Hoe interessant ook de bundel Christendom
en marxisme (Ndl. uitgave van de publicatie van het Paulus-Gesellschaft 1966)
moge zijn, noch de christenen noch de marxisten, die daarin aan het woord
zijn hebben op het geloofskarakter van hun overtuiging gewezen. Deze pas-
sage van Van Dooren wijst er op, dat hij zich niet voldoende met deze materie
heeft beziggehouden of dat hij een gelovig marxist is. Maar nu Marcuse.
Toen in de 16e eeuw de eerste principiële stemmen voor godsdienstvrijheid
gehoord werden, was de verdraagzaamheid zonder twijfel, in de strijd tegen
de intolerante kerken "ein subversiver, befreiender Begriff und als ebensolche
Praxis". Toen, na eeuwen van geestelijke strijd, de godsdienstvrijheid, als
mensenrecht beschouwd, de overwinning had behaald op de onverdraag-
zaamheid was een uiterst belangrijk facet van de menselijke waardigheid
duidelijk geworden; dat ieder mens het recht had zijn geloof te belijden. Het
individu was daarin vrij en de gouden regel van het gedrag benadrukte de
gelijkheid in wederkerigheid. Het fundament van de godsdienstvrijheid is de
menselijke waardigheid en elke stroming in verleden en heden, die opkomt
voor vrijheid, voor gelijkheid, individualistisch of collectivistisch benaderd
heeft de dignitas als fundament. Waarom strijd tegen armoede, tegen rassen-
discriminatie, tegen onderdrukkingsmethoden tegen uitgeholde autoriteit, te-
gen onvrijheid? Omdat ieder mens, in zijn onbeperkte mogelijkheden, waarde
heeft. Het versterken van het besef daarvan is het beste exportprodukt van
het democratische Westen. Marcuse schrijft "Toleranz ist Selbstzweck" (pag.
93) en dat lijkt mij een onzinnige mededeling. Hij bedoelt een samenleving
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zonder wreedheid en agressie, dus een samenleving waarin het respect voor
elkaar heerst.
Zoals de verdraagzaamheid het in religiosis gewonnen heeft van de godsdien-
stige onderdrukkers zo heeft in een deel van de Westerse wereld de demo-
cratie de overwinning behaald op de absolute regeringen. In mün inleiding heb
ik betoogd, dat de verdraagzaamheid, dus de menselüke waardigheid, ook het
fundament is van de democratie. Er mag vrÜ kritiek worden geuit door een op-
positie, die tracht de meerderheid achter zich te krügen. Als er nu in een aan-
tal landen godsdienstvrüheid en vrüheid van levensovertuiging heerst, en die
vrüheid als een mensen recht wordt beschouwd, zal men dan spreken van een
oppressieve tolerantie, omdat het revolutionaire element er niet meer is? Ik
dacht over het algemeen niet, maar wel door profeten van een geloof, dat
pretendeert de waarheid te bezitten en - want ieder geloof meent de waar-
heid het best te benaderen, ook het geloof van de scepticus - daaraan ver-
bindt, dat de anderen minderwaardig zÜn en het recht op geloofsvrüheid niet
verdienen. Voor hen is inderdaad de tolerantie onderdrukkend. Verdraagzaam-
heid brengt nu juist mee, dat geen groepering andersdenkenden kan onder-
drukken. En dan zien wÜ, dat de denkbeelden van Marcuse nu juist dit ele-
ment van de tolerantie missen en dus dat Marcuse niet verdraagzaam is. ZÜn
beschouwingen over het begrip tolerantie kan ik niet anders zien dan als mani-
puleren met het begrip. Als in een staat vrüheid van meningsuiting en van ver-
gadering heerst en er ontstaat een groepering, die, in vermeend bezit van de
politieke waarheid, die vrüheid wil opheffen, dan is dat onverdraagzaamheid.
Als Marcuse zou beweren, dat de vrüheid van meningsuiting - impliciet de
vrüheid om kritiek te uiten - een rest is van een individualistisch liberaal
tüdperk en dat de verdraagzaamheid een overwonnen begrip is, omdat het
ook misstanden tolereert en opgeheven moet worden, dan zou zÜn essay dui-
delüker en eerlüker zÜn geweest dan zÜn redenering, dat hÜ de tolerantie wil
opheffen om ... de tolerantie te redden. Want stel nu, dat de "zuivere" min-
derheid, door gewelddadige middelen, de macht had verkregen, en de radi-
cale revolutie van studenten en arbeiders, die Marcuse wil, zou slagen, dan
stelt zelfs Marcuse zich toch niet voor, dat dan de volledige vrüheid, die
tÜdelÜk opgeheven was geweest, weer zou worden gegeven, tenzü - en dat
is het eeuwige probleem bÜ alle heilstaat-ideologieën - de mens veranderd
zou ZÜn, en dat wel in betrekkelük korte tüd. Marcuse voelt deze nattigheid
natuurlük ook, want in zÜn An essay on Iiberation schrüft hÜ: "Of course, they
could be effectively used for imposing another set of repressive contrais,
but our entire discussion was based on the proposition that the revolution
would be liberating only if it were carried by the non-repressive farces stir-
ring in the existing society. The proposition is na more - and na less - than
a hope" (pag. 70-71). Was het Marcuse vervalsen, vraag ik aan Van Dooren,
om in hem een nieuwe Rousseau te zien, die een rük van de vertu wil grond ..
vesten en dan nog één keer het zo verfoeide geweld gebruikt? Een andere
historische vergelüking dringt zich op. Marcuse is de Wederdoper in de tüd
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van zijn poging om gewelddadig, ondanks zijn principiële geweldloosheid,
een duizendjarig rijk in Münster te stichten. Die poging is niet goed afgelopen.
Wij behoeven geen ogenblik te twijfelen, dat het Marcuses opzet is om met
geweld de democratie, die de vrijheid van meningsuiting geeft, omver te wer-
pen, want de tolerantie daar is abstrakt. Dit is "aktive, offizielle Toleranz, die
der Rechten wie der Linken gewährt wird, aggressiven ebenso wie der
Menschlichkeit. Ich bezeigne diese unparteiische Toleranz insofern als "ab-
strakt" und "rein" als sie davon absteht, sich zu einer Seite zu bekennen _
damit freilich schützt sie in Wirklichkeit die bereits etablierte Maschinerie der
Diskriminierung" (pag. 97). Wil men nog een bewijs hebben, dat Marcuse als
enige weg om tot een "new-life" te komen de geweldda.dige revolutie ziet,
dan hoeft men maar te letten op zijn beschouwing, dat de democratieën - hij
noemt Engeland en de V.S. - de vrijheid van woord "selbst den radikalen
Gegneren der Gesellschaft gewährt, sofern sie nicht vom Wort zur Tat, vom
Reden zum Handeln übergingen" (pag. 97). Hij ontzegt de democratie het
recht zich te verweren tegen hen, die de verdraagzaamheid te niet willen
doen. En ofschoon Marcuse dan nog wel de Engelse democratie boven de ab-
solutistisch geregeerde staten stelt, is het ook daar omdat er geschipperd
wordt en omdat er compromissen gesloten worden slecht gesteld met de vrij-
heid, die "selbst für die freiesten der bestehenden Gesellschaften erst noch
herzustellen (ist)" (pag. 88). Ik meen, dat ieder, die dit leest volledig het recht
heeft Marcuse als een zuivere utopist te beschouwen. En dan kies ik de om-
schrijving, die Mannheim geeft in zijn Ideologie und Utopie: "Nur jene "wirk-
lichkeitstranzendente" Orientierung soli ... als eine utopische angesprochen
werden, die in das Handeln übergebend, die jeweils bestehende Seinsordnung
zugleich teilweise oder ganz sprengt" (pag. 169, 2e druk 1930).
Dat hij in dit radicalisme juist in de V.S. waar hemeltergende misstanden
heersen, jonge volgelingen krijgt is niet verwonderlijk. Tolerantie is, volgens
Marcuse verworden: "zu einem Instrument der Fortdauer von Knechtsschaft"
(pag. 100). De meerderheid die haar eigen belangen niet meer ziet, wordt door
luxe in de consumptieve "affluent society" zoetgehouden, de kleine, radicale
elite zal optreden, ook voor hen. De democratische spelregels zorgen ervoor,
dat de progressieven aan het onverdraagzame systeem gekluisterd worden.
"So drohen in einer repressiven Gesellschaft selbst fortschrittliche Bewegun-
gen in dem Masze in ihr Gegenteil umzuschlagen, wie sie die Spielregeln
hinnehmen" (pag. 95). De slotsom, waartoe Marcuse, Robert Pau/ Wo/ff, e.t.q.,
ook blijkbaar Van Dooren komen is, dat de tolerantie in onze tijd niet meer
opgaat en dat het van een conservatieve gezindheid getuigt om de verdraag-
zaamheid te willen verdedigen.
Van Dooren schrijft: "Het kernprobleem ligt ... elders, namelijk daar waar het
gaat om een beoordeling van de huidige situatie" en deze situatie is dat er nu
heerst "een toestand van repressieve tolerantie, waarin verdraagzaamheid
slechts bestaat ten opzichte van andersdenkende minderheden, voorzover
deze de maatschappij toch niet ingrijpend kunnen veranderen. Deze minder-
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heden worden op een slimme manier juist onschadelijk gemaakt door er een
uitlaatklep van vrije meningsuiting te geven". Dat kan niet anders betekenen
dan dat de radicale minderheden langs gewelddadige weg de maatschappij,
waarin de repressieve tolerantie als zoethouder wordt gehanteerd, veranderen.
En deze opvatting duidt in mijn ogen op een apert gebrek aan vertrouwen in
de kracht van de redelijkheid van de argumenten - waar Marcuse zo'n grote
nadruk op legt - ("allseitige Duldung wird fragwürdig, wenn ihre rationale
Grundlage nicht mehr besteht" (pag. 101) - en dus een gebrek aan vertrou-
wen in het oordeelsvermogen van de mens, die het aangaat. Als Marcuses
denkbeelden niet langs redelijke weg de meerderheid kunnen overtuigen, dan
geweld.
En nu meen ik toch oprecht, dat iemand, die zo redeneert naïef mag genoemd
worden, omdat hij hoopt dat het geweld van links geen geweld van rechts zal
oproepen. Ik zie alleen maar heilloze gevolgen van dit geweld, eindigend in
een situatie waarin de law and order jongens zelfs de repressieve tolerantie
zullen vernietigen. En waar "die Befriedung des Daseins, wo Freiheit, und
Glück selbst auf dem Spie I stehen" (pag. 99) zullen bloed en tranen komen.
Inderdaad heeft Marcuse gelijk als hij zegt: "die Intoleranz hat den Fortschritt
aufgehalten, das Hinschlachten und Foltern Unschuldiger ins Jahrhunderte
weitergehen lassen" (pag. 102), maar die opmerking slaat, als een boemerang,
op hem zelf terug. Maar van iemand, die de enormiteit beweert, dat "das
Telos der Toleranz ist Wahrheit" (pag. 102) kan men alles verwachten omdat
hij een profetisch gelovige is, die geen rekening kan en wil houden met de
ander, die er anders over denkt. Het is of men Calvijn, die sprak van valse en
ware gewetens weer hoort als Marcuse schrijft: "In dieser Gesellschaft, für
welche die Ideologen das "Ende der Ideologie" verkündet haben, ist das fal-
sche Bewusstsein zum allgemeinen Bewusstsein geworden ... " Dat is gods-
dienstige taal. Wie beoordeelt wie een vals of een zuiver bewustzijn heeft?
Dat deed Calvijn, dat doet Marcuse. Als Marcuse schrijft: "Es geht nicht um
das Problem einer erzieherischer Diktatur, sondern darum die Tyrannei der
äffentlichen Meinung und ihrer Hersteller in der geschlossener Gesellschaft
zu brechen" is dat een spel met het begrip diktatuur. Dat is nu juist diktatuur.
In een noodsituatie zal de vrijheid en de verdraagzaamheid terzijde moeten
worden gesteld, dat is zo en zo'n noodsituatie heerst nu in de V.S. en is de
normale situatie. Daarom wil Marcuse de "Abschaffung des liberalen Glaubens
an freie und gleiche Diskussion" (pag. 117). Geweld is voor Marcuse "Fort-
schritt der Zivilation", en ik geloof ook, dat dit zo is, maar dan geweld in een
ondemocratische situatie, - de Franse, de Russische en de Chinese revolu-
ties - niet in een democratie met vrije kritiek. Dat ook geweld het enige mid-
del kan zijn in een sector van de samenleving - b.v. om de middeleeuwse
uinversiteitsbesturen te doorbreken - moet toegegeven worden, maar niet om
daarna een minderheidsdictatuur te vestigen die de universiteiten uitsluitend
als instrument willen gebruiken om de samenleving in anarchistische geest te
veranderen. Dat men dan direct stuit op het werkelijk moeilijke probleem wat
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geweld is en waar de grens ligt tussen overtuigen en aftuigen is voor Marcuse
blijkbaar eenvoudig. Het zal wel daarom zijn, dat J. F. Staal in zijn artikel over
de toekomst van wetenschap en universiteit (de Gids, nov./ dec. 1970) spreekt
van het "cowboyachtige optreden van Marcuse".
Vanzelfsprekend is Marcuse herhaaldelijk gestuit op de achilleshiel van de
verdraagzaamheid, in religiosis et politicis; hoe dient het optreden te zijn t.a.v.
hen, die de verdraagzaamheid willen opheffen. Voor Marcuse is dat nauwelijks
een probleem. "Das traditionelle Kriterium "eindeutiger und gegenwärtiger
Gefahr" scheint einer Stufe nicht mehr angemessen, auf der sich die ganze
Gesellschaft in der Lage des Theaterpublikums befindet, wenn jemand
"Feuer" schreit. Es ist eine Lage, in der sich in jedem Augenblick die totale
Katastrophe auslösen liesse ... Unter den vergangenen Umständen waren die
Reden der faschistischen und nationalsozialistischen Führer das unmittelbare
Vorspiel zum Massaker. Der Abstand zwischen der Propaganda und der Ak-
tion, zwischen der Organisation und ihrer Entfesselung gegen die Menschen
war zu gering geworden. Aber die Verbreitung des Wortes hätte unterbunden
werden können, ehe es zu spät war: hätte man die demokratische Toleranz
aufgehoben, als die künftigen Führer mit ihrer Kampagne anfingen, sa hätte
die Menschheit eine Chance gehabt, Auschwitz und einen Weltkrieg zu ver-
meiden" (pag. 120). Dit klinkt aannemelijk maar zonder diepzinnig over Cleo-
patra's neus te filosoferen, meen ik, dat ook hier Marcuse de plank misslaat.
Dacht hij werkelijk, dat Mussolini en Hitier c.s. in toom waren gehouden door
verbodsbepalingen? Ik dacht dat zij bij de wapens, die zij smeedden nog een
"gratis" wapen hadden gekregen: de martelaarskroon. Tallozen waren hun
volgelingen geworden, omdat zij onderdrukt werden, en zij hadden hun invloed
sneller vergroot door te wijzen op het onrecht dat hun werd aangedaan. Voor
weinig is het publiek zo gevoelig als voor ... intolerantie. Het bloed der mar-
telaren is nog altijd het zaad, niet alleen van kerken. Een vloedgolf als het
fascisme was niet te stuiten geweest door maatregelen; alleen toen het mas-
ker was gevallen, door de wapens. Ook dit is een naïeve redenering van
Marcuse.
Nu verwijt Van Dooren mij, dat ik "bij de pseudo-democratie en de abstrakte
tolerantie" (pag. 181) zou willen blijven, omdat ik de werkelijke situatie in de
V.S. niet zie. Van Dooren schrijft: "De werkelijke tolerantie is ook niet te
bereiken door terug te grijpen op de voorstellingen, die men daarvan in de
16e of 17e eeuw had. De maatschappelijke omstandigheden zijn zodanig ver-
anderd, dat dit tot struisvogelpolitiek leidt" (pag. 181 en 182). Dit verwijt is
niet terecht gegeven. Ik geloof niet, dat onder een andere, fatsoenlijker pre-
sident, nadat de Telegraaflezer Nixon verslagen is, en die zo spoedig moge-
lijk een einde maakt aan de tragedie in Vietnam, de zaak weer gezond is - de
armoede, de discriminatie, de vervreemding van het beste deel van de jeugd
van het eigen land, het heersen van het militair-economisch complex, de zin-
loze luxe zijn daarmee niet uit de Amerikaanse wereld, maar ik beweer wel,
dat wanneer een utopisch-anarchistische minderheid het vrije woord en de



41

vrijheid van kritiek te niet doet met ondemocratische, gewelddadige middelen
er een chaos ontstaat waarin voor lange tijd elke vorm van vrijheid zal ver-
dwijnen. Ik heb meer vertrouwen in het oordeelsvermogen van de mensen,
ondanks de druk van het systeem, dat in luxe velen zoet houdt, en dat oor-
deelsvermogen zal materiaal verkrijgen, o.a. door Marcuses denkbeelden, die
als ze juist zijn het niet nodig maken om de waardigheid van de mens. alleen
te handhaven voor de kleine elite der utopisten. De weg naar een revolutio-
naire meerderheid mag niet versperd worden en die weg moet opengemaakt
worden met ondemoGratische middelen, zegt Marcuse. Als die revolutionaire
meerderheid er moet komen, zal dat door de kracht van de argumenten zijn,
niet door het geweld, dat geweld oproept.
En die vrijheid van woord en kritiek heeft Marcuse, zijn middelen maken zijn
doel ongeloofwaardig. Hij sluit de samenleving, waar de democratie die open
houdt. De Tolerantie houdt niet, onderdrukkend, de status-quo in stand en
sluit die af, zij is het enige middel om vruchtbare ideeën te verwezenlijken in
de samenleving en zij doet dat iedere dag. Zij, die dat niet willen en kunnen
inzien, zijn de utopisten, de eschatologische, de haastige gelovigen. Het spijt
mij, dat Van Dooren, een geestverwant van mij in de levensovertuiging, de
rede zo laag aanslaat in zijn verdediging van een anarchistische uitverkorene,
die nog ééns het geweld zal gebruiken. En tot slot nog eens de laatste zin van
mijn inleiding: "Ik zou wel graag zien, dat er alleen profeten van de menselijk-
heid zouden zijn en niet van paradijzen en einddoelen. En ik weet wat het
antwoord van deze gelovigen zal zijn op dit praatje: en toch is het zo en met
die vent valt niet te praten, want hij is een verstokte status-quo aanbidder. Zo
is het probleem onoplosbaar moeilijk". Ik heb niet de illusie, dat ik Van
Dooren overtuigd heb, want de tegenstelling ligt niet op het redelijke vlak, wel
hoop ik hem overtuigd te hebben dat ik Marcuse niet vervalsend heb bespro-

ken.
H. Banger



Marcuse versus Marx

Onder het artikel van Wim van Dooren over "Verdraagzaamheid" heeft de
redactie ook anderen de gelegenheid geboden zich te mengen in de discussie
met Bonger over dit onderwerp. Ik maak graag van de gelegenheid gebruik.
Want ik moet eerlijk bekennen, dat het geval-Marcuse mij dwars zit. Ik vind,
dat hem te veel eer wordt bewezen. Vóór 1967 was hij nauwelijks bekend.
Door de opstandige studenten-bewegingen in Berlijn en Parijs is hij in het
licht van de schijnwerpers gekomen; zij zagen in zijn theorie een soort recht-
vaardiging voor hun optreden. Zijn invloed lijkt mij een tijdsverschijnsel; ik
kan mij moeilijk voorstellen, dat 2'~n theorie over 10 of 20 jaren nog dezelfde
aandacht zal krijgen als heden het geval is.
Om mijn gevoelens te verifiëren, heb ik zijn opstel over "Repressieve tole-
rantie", voorkomende in de bundel "Geweld en Vrijheid" (De Bezige Bij,
Amsterdam, 1970), nog eens serieus bestudeerd.
Zijn grondstellingen behoef ik niet nader toe te lichten. Dat heeft Van Dooren
in zijn artikel reeds voortreffelijk gedaan. In de eigen woorden van Marcuse
kan ik ze samenvatten als volgt:

"De veranderde sociale structuur tendeert naar een verzwakking van de ef-
fektiviteit van de tolerantie tegenover afwijkende en oppositionele bewegingen
en naar een versterking van konservatieve en reaktionaire krachten. Op de
stevige fundamenten van een genivelleerde maatschappij, die zich nagenoeg
heeft afgeschermd tegen kwalitatieve verandering, draagt tolerantie er eerder
toe bij een dergelijke verandering te verhinderen in plaats van haar te bevor-
deren". (t.a.p., bI. 52).
Zij vloeien voort uit de gedachtengang, dat het establishment zó perfect is
georganiseerd, dat de effektieve afwijking en de erkenning van dat wat niet
tot het establishment behoort worden geblokkeerd en dat apriori de richting
is vastgelegd, waarin het denkproces zich beweegt (bI. 36). Minderheden, die
anders willen, staan tegenover de overweldigende meerderheid, die zich tegen
een kwalitatieve verandering van de maatschappij verzet. Deze meerderheid
heeft een stevig fundament in de toenemende bevrediging van de behoeften
alsook in de technologische en geestelijke nivellering, die een demonstratief
bewijs zijn van de algehele hulpeloosheid van radikale groepen in een goed
funktionerend maatschappijsysteem (bI. 34).
Daaruit is dan weer te verklaren, dat Marcuse de geschiedenis ziet als "een
vooruitgang van onderdrukking" (bI. 50) en dat hij met een zeker heimwee
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terugziet op de tolerantie in de hechte liberale maatschappij van Engeland en
de Verenigde Staten, waar vrijheid van spreken en vergaderen zelfs werd
toegestaan aan de radikale tegenstanders van de maatschappij zolang ze niet
van woorden tot daden, van spreken tot handelen overgingen (bI. 27/28 en

51/52).
Wat moet men hiervan nu denken? Wat hij ziet als de grote verworvenheid
van het liberale tijdperk, geldt in dezelfde mate ook nog voor onze geïndu-
strialiseerde maatschappij, zelfs voor de Verenigde Staten. Marcuse zelf is
daarvan een sprekend voorbeeld. Maar wat ik veel erger vind: het geen oog
hebben voor de ellendige toestanden, waaronder de arbeiders toen hadden te
leven. Men denke slechts aan de afschuwelijke kinderuitbuiting. De liberalen
waren de typische exponent van de opkomende bourgeoisie en gebruikten de
arbeiders om zelf aan de macht te komen. Toen zij in 1832 hun doel bereikt
hadden, lieten zij de arbeiders stikken. Het lijkt mij waarschijnlijk, dat de ar-
beiders van nu zich minder onderdrukt voelen dan hun lotgenoten van om-
streeks de helft van de vorige eeuw.
Uit het hele verhaal blijkt, dat Marcuse de gevoelens van de overgrote meer-
derheid weinig interesseren. Hem gaat het slechts om de kleine en onmachti-
ge groepen, die strijden tegen het valse bewustzijn, dat tot algemeen bewust-
zijn is geworden (bI. 47), die tegen de bestaande orde vechten, niet om per-
soonlijk voordeel en uit persoonlijke wraak, maar omdat ze mens willen

zijn (bI. 53).
Ja, dat laatste wil de massa ook. Maar deze heeft geleerd, dat er van mens-
zijn geen sprake kan zijn, als daarvoor niet eerst een materiële basis is ge-
legd. Daaraan mankeerde in het verleden nog alles. En nog is de toestand niet
ideaal. Begrijpelijk is dus, dat het streven van de massa allereerst is gericht
op behoud en vergroting van dat beetje welvaart. "Erst kommt das Fressen,
dann die Moral".
Het establishment wordt geschraagd door deze konservatieve mentaliteit en
nu voelt een elite-minderheid zich onderdrukt. Zij heeft althans het gevoel,
dat zij leeft onder een zware geestelijke druk, die het vrije denken blokkeert.
In mijn onnozelheid dacht ik, dat wij in mijn jeugd het, wat dit betreft, nog veel
moeilijker hadden. Wij hadden soortgelijke klachten: een heersende klasse,
die beschikte over een machtige pers en steunde op de invloed van de Kerk
en van diep-gewortelde tradities; middelbaar en hoger onderwijs, dat volsla-
gen geconformeerd was. Wie zou het toen gewaagd hebben tegen zijn leraar
of professor openlijk te rebelleren? Armenzorg, die er op gericht was het ge-
voel van afhankelijkheid te versterken.
Vergelijken wij daarmede de huidige toestand, dan kan toch moeilijk van
achteruitgang gesproken worden. Van de massa-media kan niet meer gezegd
worden, dat zij de spreekbuis zijn van het establishment en alleen de belangen
van het kapitaal dienen. Eerder is, althans in ons land, het tegendeel het ge-
val. De opstandige jongeren hebben weinig reden zich te beklagen over te
weinig aandacht voor wat hen beweegt van de kant van de televisie b.v. Ook
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de pers stelt zich veel vrijer op tegenover de heersende machten. Kerk en
traditie hebben niet meer de vertragende invloed op de maatschappelijke
ontwikkeling als een halve eeuw geleden. Armenzorg is vervangen door een
recht op bijstand. En op het gebied van onderwijs en wetenschap is er een
versterkte drang naar meer vrijheid en meer inspraak, een leuze, die ook op
andere terreinen van het maatschappelijk leven steeds luider weerklinkt.
De voorbeelden, die Marcuse op bI. 37 geeft om aan te tonen, dat er wordt
geïndoctrineerd, zijn dan ook typisch Amerikaans en weinig toepasselijk op
Nederlandse toestanden.l

Dat de invloed van de massa-media op de vorming van de publieke opinie
niet moet worden overschat, blijkt duidelijk uit de enquête, door Joop la Roi
gehouden onder 412 leerlingen van Zwolse scholen voor middelbaar onder-
wijs. Het meest werd ik getroffen door de antwoorden op de vraag, wat men
dacht over de toestand in Griekenland, Portugal, Rhodesië en Zuid-Afrika.
Hoewel pers, radio en televisie zich over het geheel duidelijk afwijzend heb-
ben betoond, bleek bijna de helft van hen, die zich uitspraken, een min of
meer gunstige of begrijpende opstelling in te nemen.
Dat het establishment een zo sterke greep heeft op het maatschappelijk
leven, moet dus een andere oorzaak hebben dan directe beïnvloeding van de
opinievorming. De oplossing is, dunkt mij, te vinden in een zinnetje op bI. 27,
waar wordt opgemerkt, dat in een maatschappij met klassenstructuur toleran-
tie de facto wordt beperkt op basis van gelegaliseerd geweld of onderdruk-
king (politie, leger, allerlei opzichters) en van de sleutelpositie, die door de
heersende belangen en hun "konnekties" wordt ingenomen. Het eerste lijkt
mij weer meer te slaan op Amerikaanse toestanden, maar het tweede heeft
ongetwijfeld algemene gelding. Om in zijn bestaan te voorzien, is men aan-
gewezen op een functie in het establishment. Zelfs revolterende studenten,
eenmaal afgestudeerd en belast met de zorg voor een gezin, voegen zich, voor
zover zij niet een functie vinden bij de televisie, bij een progressieve krant, bij
de wetenschappelijke staf van een universiteit, of iets dergelijks. Zij, die voor
hun overtuiging hun toekomst op het spel zetten, vormen een heel bescheiden
minderheid.

Nu kan het zijn, dat er onder hen, die zich voegen, zijn, die dit doen met tegen ..
zin en wachten op de mogelijkheid om openlijk verzet te plegen. Maar de
grote meerderheid zowel van hoofd .. als handarbeiders wil niet meer dan bin-
nen de grenzen van de gevestigde o'rde een zo goed mogelijk bestaan. Een
deel is ook wel geneigd aan die orde zelf te gaan schudden, maar wijzigingen
moeten zich dan toch geleidelijk voltrekken. Als regel is men als de dood, dat

1 In het algemeen geldt trouwens, dat de beschouwingen van Marcuse meer aanspre-
ken, voor zover zij duidelijk betrekking hebben op toestanden in de Verenigde Staten.
Hij geeft echter aan zijn theorie een meer algemene strekking. Daarom lijkt het mij
verantwoord meer in het bijzonder ook na te gaan, in hoeverre zij betekenis kan heb-
ben voor de toestanden in Westeuropese landen en met name ook in ons eigen land.
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men een stukje van de moeizaam verkregen welvaart zou moeten prijs geven.
Ik herinner mij, dat wij omstreeks de jaren 1928 en 1929 ons zorgen maakten
over de verburgerlijking van de arbeidersklasse. Het lijkt mij, dat daarvoor nu
nog meer reden is. Het streven naar materiële welvaart domineert heel sterk.
Daarom is een wijziging in de mentaliteit nodig, willen wij komen tot een maat-
schappij, waarin het streven naar volop mens-zijn voorop staat.
Er zijn reeds tekenen, die wijzen op een kentering. Een ontwikkeling in deze
nieuwe richting verdient onze volle aandacht en onze steun. Maar zij kan
slechts tot blijvend resultaat voeren, als wij aan het begin beginnen, dat wil
zeggen bij het basisonderwijs en nog beter bij het kleuteronderwijs. Geleide-
lijk kan dan langs democratische weg het establishment worden uitgehold
en vervormd tot een maatschappelijke organisatie, waarin voor ieder de
grootst mogelijke kansen voor vrije zelf-ontplooiing geboden worden.
De moeilijkheid voor Marcuse is nu, dat hij in de mogelijkheid van een derge-
lijke geleidelijke ontwikkeling niet gelooft. "Het onmogelijk maken van sociale
hervorming is misschien de grootste prestatie van de industriële samenle-
ving". (Der eindimensionale Mensch, p. 14).
Als enige uitweg ziet hij het gebruik van geweld. Onderdrukte en overweldig-
de minderheden hebben een "natuurrecht" op verzet, een recht om onwettige
middelen aan te wenden. Daar kan ik nog wel inkomen. Maar zijn er in ons
land nog onderdrukte minderheden? Om de revolterende studenten een vrij-
brief te geven, volgt dan: orde en wet zijn overal en altijd orde en wet van
degenen, die de gevestigde hiërarchie beschermen; het is onzinnig een be-
roep te doen op het absolute gezag van deze wet en deze orde tegenover
degenen, die eronder lijden en ertegen vechten - niet om persoonlijk voor-
deel en uit persoonlijke wraak, maar omdat ze mens willen zijn (t.a.p., bI. 53).
Het lijkt mij een zwakke rechtsgrond. Want elke minderheid kan wel zo iets
bedenken. De Griekse kolonels b.v. zouden zich kunnen beroepen op de
noodzaak om de zuivere Griekse geest in ere te herstellen. Daartegen wordt
dan aangevoerd, dat het einddoel van de tolerantie is waarheid. Maar wat wij
als waarheid moeten zien, blijft in het vage. Wij horen alleen, dat waarheid
iets meer is dan een zaak van logika en wetenschap (bI. 38). Niet veel verder
komen wij, wanneer wij op bI. 43 onderaan lezen, dat het er nu op aan komt
het sociale produkt zo te verdelen, dat de belangrijkste levensbehoeften in
de eerste plaats worden bevredigd en dat zware arbeid en onrecht tot een
minimum worden gereduceerd. Men vraagt zich dan af, of dit doel, dat onge-
twijfeld door velen wordt onderschreven, niet langs democratische weg zal
kunnen worden verwezenlijkt.
Er zouden rationele criteria zijn, aan de hand waarvan zou zijn te beslissen
over het onderscheid tussen bevrijdende en repressieve, menselijke en on-
menselijke theorieën en praktijken (bI. 40). Maar wij horen niet veel meer dan
dat het er om gaat of de beweging er toe zou dienen de oude orde te verster-
ken of een nieuwe tot stand te brengen. Het nationaal-socialisme wordt dan
ingedeeld bij de bewegingen, die tot doel hadden de oude orde te versterken,
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al beriep het zichzelf er voortdurend op, dat het juist een nieuwe orde wilde
vestigen. Maar het verschil zit bU Marcuse tussen rechts en links. "BevrUden-
de tolerantie zou aldus intolerantie tegenover bewegingen van rechts en ver-
draagzaamheid tegenover bewegingen van links betekenen" (bI. 46).
Daarmede houdt dan weer verband de waarde, welke Marcuse hecht aan
revoluties voor vergroting van de speelruimte voor vrUheid en rechtvaardig-
heid, voor een betere en meer gelUkmatige verdeling van gebrek en onder-
drukking in een bepaald maatschappUsysteem. Als voorbeelden noemt hU de
Engelse burgeroorlogen, de Franse revolutie, de Chinese en de Cubaanse
revolutie (bI. 45).

Ook hier rUzen bU mU bedenkingen. Ik stem toe, dat soms een revolutie nood-
zakelUk is. Maar dat wil niet zeggen, dat zU onder alle omstandigheden ver-
kieslUk is. De weg van de geleidelUke vooruitgang met behulp van demo-
cratische methoden, waar deze begaanbaar is, geeft als regel beter resultaat
met minder offers. Men vergelUke slechts de ontwikkeling in FrankrUk en
Engeland na de Franse revolutie. De vraag is ook, of Allende in Chili, demo-
cratisch aan de macht gekomen, de Amerikanen niet voor groter problemen
stelt dan Fidel Castro.
Wat heeft overigens Marcuse onder de huidige omstandigheden van een
revolutie te verwachten? "Kleine en onmachtige groepen" zullen weinig kans
maken. De enige mogelUkheid, al is ook die louter theoretisch, zou dus liggen
in een samengaan met de communisten. Maar opent dit uitzicht op meer echte
tolerantie? Marcuse zelf zegt er van: "Ondanks al haar grenzen en misvor-
mingen is demokratische tolerantie in ieder geval humaner dan geïnstitutio-
naliseerde intolerantie, die de rechten en vrUheden van nu levende generaties
opoffert ten bate van toekomstige generaties" (bI. 39).

Het is niet verwonderlUk, dat Marcuse in een knoop zit, waar hU moeilUk uit
komt. In "Der eindimensionale Mensch" zegt hU: "Misschien kan een ramp
de toestand wUzigen, maar zolang niet het inzicht in datgene wat gedaan en
wat verhinderd wordt een revolutie veroorzaakt in het bewustzUn en het ge-
dragspatroon van de mens, zal zelfs geen katastrofe de hervorming teweeg-
brengen ... Op theoretische en op empirische gronden spreekt het dialek-
tische begrip zUn eigen wanhoop uit ... Niets wUst er op, dat het einde goed
zal zUn". (ontleend aan "Eksperimenteren met de maatschappU", euros no. 4,
jaargang 1967, bI. 23, uitgave van werkgroep 2000, in samenwerking met Paul
Brand).

Moet dit nu het laatste woord zUn? Het hoeft m.i. niet. Als Marcuse wat dieper
zou duiken in de leer van Marx, kwam hU, naar het mU voorkomt, op een weg,
die wat hoopvoller uitzicht biedt. Er wordt wel gezegd, dat een van de uit-
gangspunten van zUn denken ligt bU Marx, maar ik heb er niet veel van ge-
merkt. In feite zet hU Marx op zUn kop. TerwUI deze in de maatschappelUke
ontwikkeling het primaat toekende aan de economische onderbouw, waarbU de
ideologische bovenbouw zich met enige vertraging aanpast, heeft Marcuse al-
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Ie hoop gesteld op de macht van een nieuwe ideologie, die het economisch
systeem doorbreken moet.
Wij mogen daarbij niet over het hoofd zien, dat Marx bedoeld heeft een me-
thode aan te geven om het inzicht in de maatschappelijke ontwikkeling te
verdiepen door een nauwkeurige analyse van de krachten, in de maatschappij
werkzaam. Hij was allerminst een dogmaticus, die krampachtig aan zijn oor-
spronkelijke stellingen vasthield. Blijken bepaalde veronderstellingen onjuist,
dan zal de theorie aan de feitelijke ontwikkeling moeten worden aangepast.
Het omgekeerde is niet mogelijk.
Hoe zou Marx zelf nu - leefde hij nog - de maatschappelijke ontwikkeling
in dit tijdsbestek zien?
Aan de éne kant zou hij met een zekere voldoening kunnen constateren, dat
zijn inzichten door de feitelijke ontwikkeling bevestigd zijn. Dat geldt in de
eerste plaats voor zijn grondstelling. Meer nog dan in zijn tijd blijkt de fantas-
tische ontwikkeling van de natuurwetenschappen, in combinatie met de wis-
kunde, de motorische kracht, die de maatschappij stuwt. De voortschrijdende
techniek beïnvloedt de produktiewijze en daardoor de economische verhoudin-
gen. De invloed van deze veranderingen op de ideologie werkt echter niet
onmiddellijk, waardoor een disharmonie ontstaat tussen de nieuwe maat-
schappelijke structuur en de gevoelsverhoudingen, die stammen uit een voor-
bije periode. De verklaring is niet zo moeilijk, als b.v. Prof. Van 't Reve denkt.
Men vindt haar bij Morris Ginsberg, die er op wees, dat de traditie minder
remmend werkt in de exacte wetenschappen dan op vraagstukken van levens-
beschouwing en politieke opvattingen, by Ogburn, die het begrip "cultural
lag" introduceerde, waarop Franz Alexander in "Onze redeloze wereld" weer
voortborduurt. Uitvoeriger hierover in de Inleiding tot mijn "Vooruitziende be-
stuurswetenschap" (VUGA, 1970).
Een tweede punt, waarop Marx gelijk begint te krijgen, betreft de concentra-
tie in het bedrijfsleven (de vele fusies) en de verdwijning van het typische
kleinbedrijf. Daarmede is echter niet gepaard gegaan een toespitsing van de
tegenstelling tussen een kleine groep kapitaalbezitters en een zich steeds
uitbreidend proletariaat, welke klassenstrijd ten slotte zou moeten leiden tot
de overwinning van het proletariaat. Er groeit n.1.een nieuwe middenstand van
heel- en half-intellectuelen, die zich nauw met het establishment verbonden
voelen, omdat zij min of meer leidende functies vervullen. De politiek van
full employment heeft ook de positie van de vakbeweging belangrijk versterkt,
zodat haar de mogelijkheid geboden is te vechten voor verbetering van de
levensvoorwaarden, zonder het establishment zelf aan te tasten. Aan de
Verelendungstheorie is aldus haar basis ontvallen.
Ook de Katastrophen-theorie doet het niet meer. Het gevaar van ernstige
economische storingen, als in de jaren '30, lijkt nu wel definitief overwonnen.
En nu een nieuwe wereld-omvattende oorlog de mensheid met volslagen ver-
nietiging zou bedreigen, kan men zich moeilijk voorstellen, dat iemand de
waanzinnige moed zou hebben op de fatale knop te drukken.
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De kans op een ineenstorting van het kapitalisme, zoals Marx voorspelde, lijkt
mij voor de geïndustrialiseerde wereld van het Westen praktisch uitgesloten.
Zodanige kans bestaat m.L alleen nog in achtergebleven gebieden, waar de
heersers met blindheid geslagen zijn.
Toch behoeft dit niet te betekenen, dat het kapitalisme het eeuwige leven
beschoren is. Want het bereidt toch zijn eigen ondergang voor, zij het op een
andere wijze dan Marx voorzien heeft.
In de eerste plaats leidt de stijgende welvaart niet alleen tot een groei van
de particulier consumptie, maar in niet mindere mate tot een belangrijke uit-
breiding van de collectieve voorzieningen (onderwijs, verkeer en vervoer, re-
creatie, ruimtelijke ordening, krotopruiming, stadssanering, volksgezondheid,
enz.). Nu reeds leggen de overheidsuitgaven beslag op ongeveer 30% van
het nationale inkomen. En dit percentage zal nog wel stijgen.
In de tweede plaats bracht de technische ontwikkeling ons niet alleen stijgen-
de welvaart, maar ook veel narigheid in de vorm van milieu-verontreiniging,
gevaar en hinder. Het wordt een kwestie van lijfsbehoud daartegen tijdig de
geëigende maatregelen te treffen. De leiding zal daarbij in handen van de
overheid moeten zijn.

In de derde plaats neemt de behoefte aan internationale regelingen sterk toe.
Ook daarbij heeft de overheid een dikke vinger in de pap.
In de vierde plaats vindt de planning-techniek steeds meer ingang. Econo-
mische, sociale, ruimtelijke, culturele en onderwijs-planning laten ook het
particuliere bedrijfsleven niet onberoerd.
In de vijfde plaats oefent de overheid door loon- en prijspolitiek, belasting-
politiek en sociale verzekeringen een steeds grotere invloed uit op inkomens-
en vermogensverdeling.
In de zesde plaats leiden mechanisering en automatisering tot een toenemende
vraag naar hoger gekwalificeerd personeel. Dit versterkt de roep om inspraak
en stelt hogere eisen aan de leiding. Het accent gaat meer vallen op teamwork
en goede intermenselijke betrekkingen. Er voltrekt zich een scheiding tussen
kapitaalbezitter en directie. De leiders zijn thans in de regel ook loontrekken-
den, al zijn hun inkomsten soms exorbitant hoog. Maar daar valt wel wat te-
gen te doen. In ieder geval begint zich een klimaatverandering af te tekenen.
In de zevende plaats rijst steeds meer twijfel, of wij met het eenzijdige stre-
ven naar vergroting van de materiële welvaart wel op de goede weg zijn. Het
welvaartsstreven maakt plaats voor welzijnsstreven, dat materiële welvaart
niet afWijst, maar haar plaatsen wil in een ruimer kader, dat vóór alles de
mogelijkheden biedt voor vrije geestelijke ontplooiing. Dit kan er ook toe lei-
den, dat de overheid met betrekking tot de vestiging van industrieën een se-
lectie-procedure gaat toepassen, in die zin, dat voorrang wordt gegeven aan
ondernemingen, die voorzien in de meest noodzakelijke levensbehoeften, en
dat tegen oververhitting van de economie gewaakt wordt.
Door de werking van al deze factoren te zamen wordt het kapitalistische sys-
teem van binnen-uit aangetast. De overheidspolitiek kan daartoe belangrijk
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bijdragen. En op de overheidspolitiek kan de gehele bevolking invloed uit-
oefenen. Maar dit is nu juist het zwakke punt. Elk volk heeft de regering. die
het verdient. Als het deels van zijn politieke rechten geen gebruik maakt.
anderdeels zijn krachten versnippert over machteloze partijtjes en overigens
de moeite niet neemt om zich wezenlijk in de grote problemen van onze tijd
te verdiepen, onder het excuus, dat het alles zo ingewikkeld is geworden, dan
kan het zich niet beklagen, dat de regering haar gang maar gaat.
Sociale verandering is wel degelijk mogelijk, maar de grote meerderheid moet
haar uitdrukkelijk willen. Een ombuiging van de mentaliteit is daarvoor een
eerste vereiste. Maar daarmede kan niet worden volstaan. Wie "inspraak" wil,
moet bereid zijn zich de daarvoor nodige bekwaamheid eigen te maken. An-
derzijds zal daarvoor ook de mogelijkheid geboden moeten worden.
Ik zie hier een belangrijke taak voor het voortgezet en het voorbereidend ho-
ger onderwijs. De vakken staatsinrichting. recht en maatschappijleer in onder-
ling verband bieden een prachtige gelegenheid om een stevig fundament te
leggen voor een doeltreffende staatsburgerlijke vorming. Maar daarmede zal
dan ook ernst gemaakt moeten worden. Als men staatsinrichting ziet als een
aanhangsel bij het vak geschiedenis en met het nieuwe vak maatschappijleer
eigenlijk nog niet goed raad weet, kunnen de verwachtingen niet hoog ge-
spannen zijn.
Ik zei het al: er is één stelling van Marcuse, waarmede ik het van harte eens
ben; wij moeten bij het begin beginnen. Dat betekent: in het kleuter- en basis-
onderwijs een mentaliteit aankweken. die evenwicht brengt tussen de drang
naar zelf-ontplooiing en sociaal verantwoordelijkheidsgevoel; en in het voort-
gezet onderwijs deze mentaliteit toespitsen op de grote problemen. waarvoor
wij ons in staat en maatschappij gesteld zien.

J. in 't Veld



Antwoord aan de heer L. G. van der Wal

In zijn eerste kanttekening 1 verwijt Van der Wal mij, dat ik algemeenheden heb uitge-
sproken, waarmee hij niets kan beginnen, tenzij die geconcretiseerd worden en door
voorbeelden worden toegelicht. Ik wil hem deze dienst gaarne bewijzen, want indien hij
nog niet van de bedoelde algemeenheden overtuigd is, wordt het de hoogste tijd, dat
hij deze achterstand zo snel mogelijk inhaalt. Het gaat om de "axiologische aardver-
schuiving, de veranderingen die zich hebben voorgedaan in de traditionele normenstel-
sels". Ik zal hem een voorbeeld noemen dat in mijn bijdrage niet ter sprake is gekomen,
maar toch ook in de medische ethiek van belang is, t.W. de rol van het gezag. In het
kader van de traditionele levenspatronen was er niet alleen veel gezag van boven, dat
nimmer hoefde te worden verantwoord, doch ook veel gezag "van onder" dat op een
gegeven moment, door aanvaarding van een functie of ambt, verkregen werd en dan
voortaan alleen nog maar hoefde te worden gerespecteerd doch niet mocht worden
bekritiseerd. Beide soorten van gezag zijn thans op de helling gekomen, doch nog niet
uitgestorven, getuige de toonaard, waarop sommigen menen te mogen spreken of han-
delen. Dit betekent niet dat er naar mijn mening geen plaats meer is voor een of andere
vorm van gezag. Wel terdege, maar dan een gezag, dat op kundigheid en vaardigheid
berust, het gezag van iemand, die iets te zeggen en te bieden heeft. Het gezag dat op
louter formele gronden of titels berust, heeft aanzienlijk in waarde ingeboet en wordt in
onze demokratische maatschappij op inhoudelijke authenticiteit getoetst. De gezagheb-
bende lieden van thans kunnen hun gezag niet zozeer ontlenen dan dat zij het zelf
moeten maken en verwerven.
Dat "sociale belangen de voorrang hebben veroverd op individuele belangen" is op
zichzelf reeds een nadere bepaling van de genoemde axiologische aardverschuiving,
zij het dan nog in algemene termen. Een verder doorgevoerde concretisering is inder-
daad mogelijk. Dit kan men niet filosofisch doen, omdat het aantonen van de voor de
mens wezenlijke sociale dimensie niet inhoudt dat deze dimensie ook in feite voldoende
aandacht krijgt. Ik geef mijn geachte opponent in overweging om langs andere weg
mijn uitspraak te verifiëren, bv. door eens na te gaan met een hoeveel hogere frequen-
tie het woord "sociaal" thans in tegenstelling tot vroeger, afzonderlijk of in verbindin-
gen, in ons spraakgebruik wordt gebezigd en hoezeer het aantal sociale wetten, instel-
lingen, voorzieningen, beroepen, "lasten" enz. zich in de laatste decennia heeft uitge-
breid. Dat Van der Wal met de term "infra-structuur" niets kan beginnen acht ik sympto-
matisch voor zijn instelling. Noch in de psychologie, noch in de sociale geografie, de
economie, de pedagogie of de filosofie, die lering getrokken heeft uit het Marxisme,
wordt het nut van deze of verwante termen in twijfel getrokken. Zijn afwijzing van deze
"mode-term" komt gevaarlijk dicht bij een afwijzing van wat er mee bedoeld wordt, bij
een ontkenning van de revolutie die de ontdekking van de betekenis van de onderbouw
in zovele wetenschappen teweeg bracht. De zo juist gesignaleerde wijziging in de op-
vattingen omtrent het gezag heeft ook te maken met een opwaardering van de infra-

1 Zie extra nummer van Rekenschap over Medische ethiek. Nov. 1970, blz. 11-13.
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structuur. Zoals het gezag van de rede over het lagere in de mens een demokratisch
beheer is geworden dat de passies een woordje mee laat spreken, is ook in sociaal
verband de functie van de lagere regionen en dimensies meer en meer gaan meetellen
tot aan een juridisch vastgelegde medezeggenschap toe. De medisch-ethische konse-
kwenties hiervan zijn, dunkt me, in mijn artikel voldoende tot hun recht gekomen in de
cyclus autonomie - verantwoordelijkheid - zelfbeschikkingsrecht.

Ten aanzien van Van der Wals tweede objektie wil ik iets verder uithalen. Om te begin-
nen ben ik het met hem eens dat men inderdaad huiverig moet staan ten opzichte van
alles, wat door filosofen of anderen evident wordt genoemd. Er zijn er immers, die daar-
mede hun bewijsvoering voltooid achten; anderen echter voelen zich verplicht deze
evidentie ook aan te tonen en in zekere zin te rechtvaardigen. Evidentie is voor hen
niet identiek met een soort vrijbrief voor verdere legitimatie. Wat evident genoemd
wordt, moet dat ook blijken te zijn. En dit blijken van een evidente zaak vindt pas
plaats in andere omstandigheden, in een gewijzigd kader, het sterkst uiteraard in de
tegen-stelling. Het gestelde dat zich in het aan zich tegengestelde nog handhaaft en
doorzet, dàt is het on-ontkoombare, het on-ontkenbare, het noodzakelijk ware. De dia-
lektische methode is aldus het middel, waarmee een uitspraak over evidentie van een
zaak kan worden geverifieerd.
Hoewel zeer summier vanwege de gewenste beknoptheid van mijn bijdrage aan het
rapport over medische ethiek, heb ik toch deze dialektische rechtvaardiging van mijn
beweringen voortdurend in praktijk gebracht. "Dat ieder mens zich bewust of onbe-
wust laat leiden door beginselen", was geen gratuiete bewering, zoals Van der Wal sug-
gereert. Zèlf is hij zo vriendelijk het bewijs voor deze stelling onmiddellijk daarop te
citeren. "Elk gedrag, ook het medisch handelen, verloopt noodzakelijk volgens een pa-
troon, naar een dieper inzicht, in een bepaalde richting of terwille van een ideaal". Het
handelen terwille van een ideaal is natuurlijk een ideale vorm van principieel handelen.
Ik heb echter mijn opsomming van alternatieven niet bedoeld als een reeks synoniemen,
zoals Van der Wal mijn uitspraak foutief interpreteert. Eenvoudig gezegd: op zijn schie-
tende bankrover is "in een bepaalde richting" van toepassing. Nergens heb ik gesteld,
dat het in een bepaalde richting beoogde steeds ideaal zou zijn, maar wèl, dat zo iets
bepalend voor een handelwijze is en in zoverre toch ook beginsel is. Dit beginsel kan
zijn: ten koste van alles streven naar bezit, doch eveneens: zich nergens bewust op
oriënteren, zo-maar-wat-doen. Dit laatste "lijkt" helemaal niets meer met principieel
handelen in de gangbare zin van die uitdrukking te maken te hebben, het ziet er uit als
het volslagen tegendeel van principieel handelen. Volgens de dialektische methode moet
men zich nu afvragen of dit zogenaamde ongeoriënteerde handelen ook inderdaad op
geen enkel beginsel berust. En dan is het zonneklaar, dat de tegenstelling de stelling,
zij het vermomd en bedekt, toch met zich meedraagt. Wie zou toch immers kunnen
ontkennen, dat het "lukraak handelen", het "er op los leven", een mogelijk uitgangs-
punt van handelen is? Men kan een principieel opportunist zijn. Zeker, het woord
"beginsel" vinden we te verheven ter aanduiding van een dergelijk gedragspatroon.
Daarom heb ik onder de genoemde alternatieven de zwakkere uitdrukking "volgens een
patroon" gebezigd.
Deze explicatie van mijn verantwoording, van mijn methode heb ik ook in het artikel
zelf aangezet in de daaropvolgende alinea, waarnaar ik de welwillende lezer verwijs.
Volstrekt niet acceptabel vindt Van der Wal een van de uitspraken uit die alinea:
"Ieder streeft noodzakelijk het goede na, waar hij dit dan ook in concretiseert". Ik ben
eigenlijk blij, dat hij deze propositie er uitlicht, omdat dit mij de gelegenheid biedt, mijn
bedoeling nader te verduidelijken. Plato heeft dit eigenlijk reeds voldoende gedaan,
waar hij de authentiek sokratische stelling over de goede grondwil van de mens verde-
digt. Men leze eens Protagoras 345e, waar Sokrates stelt: "Ik ten minste geloof dit,
dat geen wijze man de mening toegedaan is, dat iemand van de mensen vrijwillig zon-
digt of vrijwillig lelijke en kwade dingen doet, maar men weet goed, dat allen die het
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kwade en slechte doen, dat onvrijwillig doen". De gehele dialoog Protagoras is daar
om aan te tonen, dat het handelen' overeenkomstig inzicht en kennis (het positieve equi-
valent van het negatieve: niemand doet vrijwillig kwaad) onontkoombaar is; in elk ge-
drag, ook in het gedegradeerde en objektief verkeerde gedrag, is het aanwezig en
werkzaam. Prachtig laat Plato zien, hoe het hedonisme zich zelf weerlegt, hoe de men-
sen, die de beste en grootst mogelijke lust nastreven, zich eigenlijk, zij het slecht, nog
laten leiden door de rede en daarom geen zuivere hedonisten zijn.
In de Gorgias werkt Plato dit verder uit als hij van iemand die een misdaad bedrijft,
zegt: "Hij lijkt me niet te doen wat hij wil" (268d). Het kwaad dienen we met Plato te
verklaren vanuit een dimensioneel verschil, vanuit een dubbele gelaagdheid in het men-
selijk streven. Het bestaat in een niet willen van wat men wil, in een tegenspraak tussen
het doen en het willen of - anders gezegd - in een inadekwate uitvoering van de
goede wil die men is. Christenen zouden hier met Paulus spreken over de spanning
tussen vlees en geest.
Ik wil Van der Wal niet met Plato, nog minder met Paulus overtuigen van de goede
(grond)wil van de mens. Deze stelling kan pas voor hem van zichzelf sprekend worden,
indien hij tot de ontdekking komt, dat ook degene, die het (konkreet) slechte wil en
doet, toch, hoe paradoxaal dit ook moge klinken, het goede nastreeft. Want "indien
iemand iets doet omwille van iets, wil hij eigenlijk niet dat wat hij doet, maar datgene
omwille waarvan hij dat doet" (Plato, Gorgias 467d). Elke kwaadwilligheid is een slechte
vorm van goed-willigheid. Dit wil helemaal niet zeggen, dat dan alles goed is wat de
mens doet. Het gaat er in de these slechts om, mee te delen dat de menselijke wil fun-
damenteel op het goede in zijn totaliteit gericht is.
Van der Wal vindt mijn these onjuist. De schade die zij zou aanrichten, is mij echter
niet duidelijk. Uit de uiteenzetting van zijn eigen ethische theorie, waarin hij zware na-
druk legt op de zedelijke waardering, meen ik te mogen opmaken (het blijft echter een
vermoeden) dat hij de schade vooral ziet in een te objektieve bepaling van het "goede".
Indien dit vermoeden juist is, zou ik hierop moeten antwoorden, dat het goede zowel
objekt als subjekt overstijgt en met elke nadere bepaling in deze zin de spot drijft.
Geenszins laat zich het goede exklusief in een van de subjektieve gezindheid losge-
maakt of los gedacht handelen situeren; letterlijk àlles kan onder bepaalde voorwaarden
voor het predikaat "goed" in aanmerking komen. En dat éthische goedheid alleen in
de gedragingen, in het handelen kan liggen, is een tautologie.
Volgens Van der Wal gaat de zedelijke waardering in eerste instantie uit naar de ge-
zindheid, die "er achter zit" en waaruit het gedrag voortvloeit. Deze theorie kan ik
allerminst onderschrijven. Bijna alle zedelijke kwalifikaties hebben juist betrekking op
het gedrag in zijn totaliteit: "moedig", "geduldig", "verdraagzaam", "liefdevol", "eer-
lijk", "sociaal", "matig" enz. duiden een gedrag aan dat in die zin deugdelijk en goed
wordt geacht. Natuurlijk is zulk een deugdelijk gedrag niet mogelijk zonder een daar
onder liggende gezindheid, maar de gezindheid wordt pas zedelijk gewaardeerd, indien
en omdat en voorzover zij gestalte aanneemt in een overeenkomstig gedrag. Zij is zelfs
niet eens echt mogelijk zonder "incarnatie". De opvatting van Van der Wal kan m.1.
alleen gehandhaafd worden op basis van een dualistische mensopvatting.

In zijn derde kanttekening maakt Van der Wal bezwaar tegen wat hij noemt, mijn "won-
derlijke identificatie van het heilzame en het zedelijke". Ik ben het hier roerend met
hem eens; maar: deze identificatie is nergens in mijn stuk te vinden! Zoals ik zojuist
reeds heb uiteengezet, is "goed" een veel ruimer predikaat dan "zedelijk goed". Dit is
zelfs een triviale propositie. Van der Wal is een meester in het verdraaien van mijn
bedoelingen. Zo gebruik ik ergens de uitdrukking "wezenstendenties" om daarvan te
zeggen dat het "goede-voor-mij" daaraan zal moeten beantwoorden en ze zal moeten
vervullen. Ik verklaar deze term met "de struktuur van zijn wezen" en "de vraag die hij
is". Van der Wal nu interpreteert deze duidelijk ontologische predikaten alsof ze op
eenzelfde niveau liggen als de predikaten over iemands feitelijke gezindheid. Neen: die
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feitelLjke gezindheid van iemand kan wel helemaal in strLjd zLjn met zLjn wezenstenden-
ties. De lezer vergelLjke wat we eerder over het dimensionele verschil in de menselLjke
streving zeiden. Het zich-ongelukkig-kunnen-voelen, het spijt-hebben-van-iets, het on-
bevredigd-zLjn en zo vele andere zedelLjke fenomenen zLjn alleen maar mogelLjk op basis
van die existentiële spanning.
Ook de eventuele zedelLjke mislukking, waarover Van der Wal zLjn laatste opmerking
maakt, moet daaruit verklaard worden. Een mens is zedelLjk misgroeid als zLjn gedrags-
patroon zich zodanig gestabiliseerd heeft, dat het in een blLjvende wanverhouding of
disharmonie verkeert met zijn diepste strevingen. Deze diepste strevingen waren be-
doeld met de uitdrukking "objektiviteit van zichzelf, waaraan het subjekt zich heeft te
houden en zich ook wil houden". Deze bLjzin is noch grammatikaal noch naar zLjn in-
houd een kromme. Wat die inhoud betreft mag ik verwijzen naar mLjn bewering dat de
zedelLjke imperatief beantwoordt aan een zedelLjke optatief en alleen uit die bron haar
kracht kan putten. Kort gezegd: ik moet doen, wat ik (wezenILjk) wil doen.

Amsterdam, 2 december 1970 W. N. A. Kl.ever



Mislukt dienstbetoon

Klever heeft het nodig gevonden zijn antwoord te zetten in de toonaard van neerbui-
gend medelijden en hij wil mij graag een dienst bewijzen. Alvorens aan te tonen, waar-
om ik dit dienstbetoon als mislukt moet beschouwen, wil ik zijn "korte reactie" op mijn
kanttekeningen in het vorige nummer van Rekenschap even nader bekijken.
Klever merkt daar op, "dat ik zijn kritiek waardeer, hoewel zij naar mijn mening niet goed
is. Men kan daaruit opmaken, dat ik onderscheid maak tussen zedelijke waardering en
goedheid". Deze passage roept enige vragen op. Het waarderen van mijn kritiek moet,
zoals de volgende zin duidelijk maakt, een zedelijk waarderen zijn. Maar deze zedelijke
waardering voor die kritiek of voor mijn leveren van kritiek - hoe is die te verenigen
met het feit, dat Klever blijkens een boze brief mij mijn kritiek bijzonder kwalijk heeft
genomen?
Mijn kritiek is naar Klevers mening niet goed. Dit "goed" kan natuurlijk niet een zede-
lijke kwaliteit aangeven: het moet zo iets betekenen als dat de argumentatie niet juist is,
en het bekritiseerde artikel geen recht doet, in elk geval het ligt in een heel ander, nl.
het intellectuele vlak. Het gebruik van het woord "hoewel" is dan nogal vreemd. Bepaald
verrassend is echter Klevers opmerking, dat hij onderscheid maakt "tussen zedelijke
waardering en goedheid". Het komt mij voor dat hier dingen op één lijn gesteld worden,
die een dergelijke nevenschikking toch nauwelijks verdragen. Met hetzelfde plezier
zou men onderscheid kunnen maken tus.sen verven en groen!
Eén opmerking over de terminologie laat ik nog voorafgaan. Onder zedelijk waarderen
versta ik het ons allen bekende innerlijk reageren met gevoelens van goedkeuring,
eerbied en bewondering enerzijds, van afkeuring, minachting en verontwaardiging aan
de andere kant. Waarderen heeft hier dus de neutrale betekenis van waarde bepalen.
Zo kan b.V. een examinator examenwerk "waarderen" met het heel lage cijfer 3. De
positieve betekenis die er in het dagelijks leven geregeld aan wordt toegekend (b.v.
onze zeer gewaardeerde medewerker) en die ook Klever gebruikt als hij zegt mijn kri-
tiek te waarderen, komt hier dus niet aan bod.
In mijn boek "Problemen der zedelijke waardering" (later verschenen onder de titel
"Goed en Kwaad") heb ik indertijd dit geschreven: "Ik kan de termen, met behulp waar-
van ik uitdrukking geef aan de zedelijke waardering, ook wel gebruiken in ander ver-
band - ik kan dus b.V. spreken over een "goed glas wijn", een "niet zo heel goed
verstand" en een "slecht boek" - maar de waarderingen die me dan bezig houden,
zijn van andere aard, en kunnen zonder moeite onderscheiden worden van de zedelijke
waardering". Met dit "zonder moeite" heb ik toch misschien iets te veel gezegd. De
zuigkracht van het woord "goed" is blijkbaar zo groot, dat ook wie als Klever nadruk-
kelijk verklaart, dat "goed" een veel ruimer predikaat is dan "zedelijk goed", deson-
danks gevaar loopt zijn ethisch betoog te verduisteren door daarin onverwachts de
term "goed" in de niet zedelijke zin te gebruiken.

Wie uit medelijden iemand een dienst wil bewijzen, dient wel rekening te houden met
's mans behoeften. Klever doet dat niet, zijn medelijden met mij is, vrees ik, niet op-
recht genoeg. In elk geval hij biedt mij aan wat ik niet gevraagd heb, en onthoudt mij
juist wat ik vraag. Ik heb gevraagd, "wanneer en hoe de genoemde aardverschuiving
het werk van de medicus beïnvloedt". In plaats van dit duidelijk te maken, vergast
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Klever mij op een verhandeling over de rol van het gezag. In zijn bijdrage is dit welis-
waar niet ter sprake gekomen, maar toch is het ook in de medische ethiek van belang,
zegt Klever. Maar waar het om gaat, nl. om de vraag, waar en hoe deze veranderingen
in de rol van het gezag zich doen gelden in de medische ethiek, zegt Klever er helaas
niet bij. De term "axiologische aardverschuiving" lijkt mij trouwens in dit verband rijke-
lijk dik. Kan daarvan al gesproken worden, als er alleen maar iets of desnoods veel
verschuift in de populaire opvattingen over waarden? Mij dunkt van niet. Men spreekt
toch ook niet van ethische aardverschuivingen, wanneer de moraal voortdurend ver-
andert. Pas als er in de axiologie, d.w.z. de waarden leer, de wetenschap dus waarvan
de ethiek een onderdeel is, een opzienbarende verandering optreedt, kan de term wor-
den gebruikt. En daarvan is geen sprake.
Niet anders is het met "de sociale belangen die de voorrang hebben veroverd op indi-
viduele belangen". Stellig is op de sociale belangen meer nadruk komen te vallen. Of
zij daarmee ook de voorrang hebben veroverd, betwijfeld ik sterk, maar hoe dit ook
moge zijn, wat ik nog altijd van Klever wil horen en nog steeds niet gehoord heb, is
hoe dit dan de medische ethiek beïnvloedt.
"Dat Van der Wal met de term "infra-structuur" niets kan beginnen acht ik sympto-
matisch voor zijn instelling". Hoe is dan wel die instelling, zou ik wel graag willen we-
ten. Maar misschien beleefdheidshalve geeft Klever daarover geen uitsluitsel. Het moet
wel een van een inferieur merk zijn. Daarom zou het prettig zijn als Klever zijn diagnose
gebaseerd had op een nauwkeurig lezen van mijn tekst. Daar staat namelijk niet in, dat
ik met de term "infra-structuur" op zichzelf niets kan beginnen, maar wel dat ik met
deze algemeenheden (nI. de axiologische aardverschuivingen) zo goed als niets kan
beginnen zolang ter concretisering daarvan niets meer wordt aangevoerd dan de uit-
spraak over sociale belangen en de mode-term, zo genoemd omdat daarmee te pas en
te onpas wordt geschermd, "de infra-structuur". Wat nu mijn instelling betreft, ik ben
graag bereid Klever daaromtrent enige informatie te verschaffen. De geschriften van de
filosofen die ik als mijn leermeesters beschouw, Heymans, Leo Polak en via zijn boe-
ken Leonard Nelson, zijn bijzonder helder. Op hun voorbeeld heb ik mijn uiterste best
gedaan om mijn eigen gedachten zo helder mogelijk te formuleren. Ik heb een alinea
dus liever tien maal herschreven dan een onduidelijkheid te laten zitten, en ik heb bij
deze arbeid herhaaldelijk geconstateerd, dat je pas dan helder kunt schrijven, als je
eigen gedachten van vaagheid zijn ontdaan en tot volledige klaarheid zijn ontwikkeld.
Ik heb daardoor tevens een onuitroeibaar wantrouwen opgevat tegen wat vaag en duis-
ter is gezegd, en de door velen blijkbaar gevoelde bekoring van het maar half begre-
pene dat naar enkel vermoede diepten wenkt, heb ik nooit geproefd.
Klever noemt mij "een meester in het verdraaien" van zijn bedoelingen. Heeft Klever
het woord "verdraaien" zorgvuldig gewogen? Ik wil hem the benefit of the doubt geven
en aannemen, dat hij dat niet gedaan heeft. Zou Klever mij er immers van beschuldigen
opzette/ük een onjuiste voorstelling te geven van zÜn bedoelingen, dan zou ik deze
beschuldiging met verontwaardiging afwijzen en er verder het zwijgen toe doen. Nee,
Klevers bedoelingen verdraaien doe ik zeker niet. Maar ik ben mij ervan bewust dat ik
het vermogen mis ze te doorzien. Ik kan mij na Klevers explicatie over de "wezens-
tendenties", "de struktuur van zijn wezen" en "de vraag die hij is" natuurlijk wel tooien
met het boetekleed en verklaren: Och, wat hopeloos dom van mij! Nu heb ik waar-
achtig gedaan alsof "deze duidelijk ontologische predikaten op eenzelfde niveau liggen
als de predikaten over iemands feitelijke gezindheid", maar dan kan ik mezelf niet ge-
loven. "De vraag die hij is" - het klinkt wel suggestief, maar wat kan het voor iemand
die niet bereid is zich te laten imponeren door een duistere woordverbinding, in vredes-
naam betekenen? Als ik er bij denk "voor mijzelf en voor anderen" kan ik me voorstel-
len dat iemand die weinig zelfkennis heeft en zich wil verontschuldigen zegt: "ik be-
grijp zelf niet wat me bezield heeft, ik ben een raadsel". Maar is het ook denkbaar dat
iemand verklaart: "hij is een vraag"?
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Klever schreef: "Het subjekt heeft zich (en wil dat ook) op straffe van mislukking in
alle redelijkheid te houden aan de objektiviteit van zichzelf ... " Ik noemde dit een
kromme zin. Om het tegendeel te bewijzen citeert Klever nu: "objektiviteit van zichzelf,
waaraan het subjekt zich heeft te houden en zich ook wil houden". De zin is nu inder-
daad niet langer krom, maar dit is dan ook niet Klevers tekst, maar mijn verbeterde
versie" ... de objektiviteit van zichzelf, waarin de normatieve beginselen schetsmatig
zijn voorgetekend". Dat met de "objektiviteit van zichzelf" de diepste strevingen waren
bedoeld, heb ik nu van Klever geleerd. Ik moet bekennen, dat ik zonder zijn voorlich-
ting deze verklaring nooit gevonden zou hebben, en ik vind het nog altijd een aIleronge-
lukkigste uitdrukking. In deze diepste strevingen zijn dan "de normatieve beginselen
schetsmatig voorgetekend". In mijn Kanttekeningen heb ik over deze bijzin niets ge-
zegd, maar volledigheidshalve wil ik nu nog wel opmerken, dat ik mij ook bij deze
schetsmatige voortekening bitter weinig kan voorstellen. Blijkbaar ben ik voor Klevers
suggestieve proza doodeenvoudig te dom.
Over Klevers stelling, die ik aanstonds bespreken zal, heb ik gezegd, dat hij niet alleen
onjuist is, maar ook uitermate schadelijk. Het is Klever niet duidelijk, waarom. Als hij
nauwkeurig gelezen had, dan zou het hem op slag duidelijk geworden zijn en dan had
hij zich het vermoeden, dat ik de schade van zijn conclusie vooral zie in een te objek-
tieve bepaling van het "goede" gevoegelijk kunnen besparen. De volgende zin: "Zij
belemmert namelük het inzicht ... " geeft de verklaring er dadelijk bij.
Ik leg niet "zware nadruk op de zedelijke waardering", ik ben, zoals ik in mijn kantteke-
ningen heb gezegd, uitgegaan van het enige materiaal dat de ethicus ter beschikking
staat: de concrete zedelüke waarderingen. Als Klever van iets anders uitgaat, dan zou
ik graag willen weten waarvan dan? Klever kan mijn theorie, dat de gezindheid van de
handelende persoon het eigenlijke object is van de zedelijke waardering, niet onder-
schrijven. Ik zal mij daarbij neerleggen. In mijn boven genoemd boek heb ik in hoofd-
stuk VI (Het object der zedelijke waardering) de bladzijden 67-93 aan deze kwestie ge-
wijd, en ik heb er geen behoefte aan dit betoog hier dunnetjes over te doen. Wat
Klever hier aanvoert ter weerlegging van de gezindheids-ethiek is van elke bewijskracht
gespeend. Ik zou de zaak wel bijzonder oppervlakkig hebben bekeken, als Klevers op-
merkingen in dit verband ook maar iets verrassends hadden opgeleverd.
Tenslotte dan Klevers poging de beroemde of beruchte paradox van Sokrates nieuw
leven in te blazen. Om overtuigd te raken van de goede (grond)wil van de mens behoeft
men slechts tot "de ontdekking te komen, dat ook degene die het (konkreet) slechte
wil en doet, toch, hoe paradoxaal dit ook moge klinken, het goede nastreeft". De voos-
heid van deze redenering is vele malen aangetoond. De wil die "het goede" nastreeft,
mag niet gelijkgesteld worden aan de goede (en dit wil hier dus zeggen: de zedelijke)
wil. "Es ist", heeft Heymans geschreven, "als eine Ironie des Schicksals zu betrachten,
dass der Mann, der zuerst die Bedeutung scharfer Definitionen fürr die Wissenschaft
klar erkannte, niemals dazu gelangt ist, den Begriff des Guten im allgemenen, womit
sich sein Denken unausgesetzt beschäftigte, aus den demselben untergeordneten
Begriffen des Sittlichen, des Schönen, des Angenehmen und des Nützlichen reinlich
abzusondern".l
Het staat Klever natuurlijk volkomen vrij zelf aan de Socratische paradox vast te hou-
den, maar het lijkt mij niet gelukkig tegenover een groep medici de indruk te wekken,
alsof Socrates' stelling tegenwoordig algeme-en als juist wordt aanvaard. Trouwens _
aanvaardt Klever zelf wel de intellectualistische cOi:sequentie van deze leer? Als nie-
mand vrijwillig kwaad doet, dan kan men wel het gebrekkige inzicht van de boosdoener
betreuren, maar voor kwalijk nemen is dan geen ruimte meer. Blijkens zijn bovenver-
melde boze brief heeft Klever het zover nog niet gebracht. In zoverre is ook bij hem
oe natuur sterker dan de leer!
Aan Klever laat ik nu graag het laatste woord. Libbe van der Wa!
l~~~~;.~,,'i _.;j ..., -

'I Einführing in die Ethik, pag. 158.



Actualiteiten

Sociaal militarisme in de
ontwikkelingslanden
Eén van de opvallendste fenomenen van
het huidige Latijns-Amerika en andere ont-
wikkelingsgebieden is het groeiend aantal
kolonelsregimes, die anders dan in landen
als Griekenland en Spanje niet altijd een
reactionair karakter hebben. In de Franse
"Figaro" schreef Thierry Maulnier hierover
een artikel, waaraan wij het volgende ont-
lenen:
Enige honderden miljoenen mensen in de
minder ontwikkelde wereld leven onder
militaire regimes, waar de militaire kaste,
of liever gezegd een vrij open militair
beroepsgezelschap aan de touwtjes trekt.
Het is een categorie van mensen, die dik-
wijls voortkomt uit het volk of de kleine
burgerij. De maatschappelijke overgangs-
fase, waarin zij verkeert, vormt wellicht de
verklaring voor de rol van scheidsrechter
(door middel van de macht) en van stabi-
liserend element, die het officierencorps
zich zo graag aanmeet. Tevens vormt dit
maatschappelijk verschijnsel een verkla-
ring voor een zekere vijandigheid jegens
de "financiële imperia", een praktisch of
reëel kapitalisme, dat vrij goed samengaat
met nationalisme, wanneer er kwestie is
van buitenlands kapitaal, van bestrijding
van de armoede, corruptie en uitwassen
van politieke ongelijkheid. Het hele ver-
schijnsel kan als een soort sociaal mili-
tarisme worden gekwalificeerd.
Dit "sociaal militarisme" is een voortdu-
rende verleiding voor de Latijnsamerikaan-
se staten, waar de feodaliteit in de land-
bouw nog een belangrijke rol speelt, ter-
wijl daarnaast de belangen opkomen van
de grote maatschappijen met buitenlands,
doorgaans Amerikaans kapitaal. Daarnaast
doet een nauwelijks verstedelijkt proleta-
riaat zijn eisen gelden, om nog niet eens

te spreken van de rehabilitatie van het
plattelandsproletariaat, dat er meer dan
treurig aan toe is. Studenten en intellec-
tuelen worden gegrepen door castrisme of
andere vormen van linkse activiteit, alle-
maal voorwaarden tot het ontstaan van
een voortdurende wanorde of van einde-
loos terugkerende bloedige botsingen.
Onder dergelijke omstandigheden is het
een vrijwel natuurlijke gang van zaken dat
het officierscorps, dat geroepen is tot het
handhaven van een minimum aan orde en
nationale banden, en gewend als het is
aan politieke interventies, ook metterdaad
de macht ambieert. Of men zou zelfs om-
gekeerd kunnen zeggen, dat het door de
macht wordt aangetrokken als door een
magneet.
Dit maatschappelijk beeld beperkt zich
geenszins tot Latijns Amerika. Hetzelfde
geldt voor de president van de Centraal
Afrikaanse Republiek, generaal Bokassa,
die heeft verklaard zich bij gebrek aan
voldoende Westerse bijstand tot het Oos-
ten te zullen wenden. In Algerije is kolo-
nel Boumédienne aan het bewind terwijl
in Libië een junta naar de macht heeft
gegrepen. Een groot gedeelte van de Ara-
bische wereld en van zwart Afrika is mo-
menteel in handen van degenen, die als
"de kolonels" plegen te worden aange-
duid.
Zoals bekend geldt hetzelfde voor Indone-
sië sedert de val van Soekarno. Spanje
staat al meer dan dertig jaren onder een
militair bewind, terwijl in Zuidslavië het
regime uit de partisanengelederen is voort-
gekomen. P.K.

De maatschappelijke hiërarchie in de
Sovjet-Unie
In de "Neue Zürcher Zeitung" (30 oktober
1970) schreef de Moskouse correspondent
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een artikel, dat een beeld geeft van de
huidige klassen en standen in de Sowjet-
Unie. Hieronder volgt een samenvatting
van dit artikel:
In de door privileges en groepsbelangen
verdeelde maatschappij heeft elke burger
zijn plaats, kent de plichten en rechten,
die bij zijn klasse behoren en waarbinnen
hij zich fysiek en geestelijk kan bewegen.
De maatschappelijke ladder is steil en de
sporten liggen ver van elkaar.
In zijn "Dode zielen" liet Gogol (in 1840)
zien hoe de Rus al naar zijn gespreks-
partner verschillende talen spreekt, een
ander woordgebruik hanteert, bars heers-
zuchtig, kruiperig of vrijgevig. Dat is nog
altijd zo. Als twee Sowjetburgers met el-
kaar spreken weet een bijstaan der al heel
spoedig hoe het rangonderscheid tussen
deze twee is. Het woord "kameraad" heeft
in het Russisch veel meer tinten en ac-
centen dan er in de kapitalistische maat-
schappij klassen en rangen zijn. De wes-
telijke bezoeker verbaast zich over de
heerszuchtigheid van de meerdere t.o.v.
de mindere, en de kruiperigheid in de te-
genovergestelde richting. Even verrassend
is het vrijwel ontbreken van sociaal con-
tact tussen hogeren en lageren, tussen
academici en arbeiders. Dit alles wordt
nog onderstreept door het systeem van
naar beroepen ingerichte clubhuizen.
Bovenaan de ladder, ver boven de maat-
schappij, onbereikbaar voor de blikken
van de gewone stervelingen, tronen de par-
tijleiders. Men weet nauwelijks waar zij
wonen en wat zij doen: byzantijnse hoge-
priesters en ikonen tegelijk. Zo nu en dan
verschijnt een dergelijke figuur op het tv-
scherm. Zij zijn schema's geworden, zoals
ook hun taal bewust uit formules bestaat
en levenloos is. Het volk spreekt over hen
in de derde persoon:
"Ze" hebben dit of dat besloten. Over een
Brezjnew of Kosygin circuleert geen mop,
niet alleen omdat dit riskant zou zijn maar
eerder nog omdat men niets van deze he-
ren weet.

Voorzover deze topfunctionarissen zich op
straat bewegen, doen zij dat in snelle en
geluidloze wagens met neergelaten gor-
dijntjes, die voor alle hogere functionaris-
sen een statussymbool zijn. De topleiders

gaan niet vergezeld van sirenes of een
motorrijdersescorte, doch hun wagen
wordt gevolgd door een zwarte wagen
met veiligheidspolitie die verhinderd dat
er wordt ingehaald. Tijdig gewaarschuwde
verkeerspolitie houdt de weg vrij.
Partijbonzen, regeringsleden, belangrijke
kunstenaars, schrijvers en wetenschaps-
mensen, zij ontvangen geen salaris; zij
hebben een open bankrekening, en kun-
nen zich westelijke deviezen verschaffen
om westelijke consumptieartikelen te ko-
pen. Voor hen bestaan speciale zaken
waar van alles is te krijgen. Zij hebben
eigen villa's, eigen klinieken, ziekenhuizen,
artsen en vakantieoorden. Hun voorrech-
ten zijn groter dan die waarover in de
Westeuropese industrielanden een miljo-
nair beschikt of beschikken kan.
Onder deze klasse komt de opper-"bour-
geoisie" van hoogleraren, onderzoekers,
middelmatige kunstenaars, fabrieksleiders,
hogere ambtenaren, leiders van grote
agrarische bedrijven en de hogere partij-
bureaucratie. Daarop volgt de midden-
"bourgeoisie". Hier vertakt zich de be-
voorrechting; de een heeft toegang tot de
betere ziekenhuizen, de ander tot de be-
tere vakantieoorden, of hij mag een bui-
tenlandse reis maken of buitenlandse boe-
ken en tijdschriften kopen.
Voorrechten zijn ook de eigen buitenhuis-
jes, "een datsja", een eigen auto of zelfs
reeds een eigen dienstauto. Zeer gezocht
is het voorrecht om in bepaalde zaken,
waar goedkope kwaliteitsprodukten wor-
den verkocht, te mogen kopen. Goede
woonruimte is ook al een privilege.
Een middel tot bevoorrechting is ook in de
Sowjet-Unie het geld. De meeste Sowjet-
burgers verdienen minder dan 100 roebel
per maand, het minimumloon is 60 roebel.
Arbeiders en employé's verdienen ge-
middeld 120 roebel. Daarnaast zijn er an-
deren, vnl. kunstenaars, wetenschapsmen-
sen en andere leden van de partijtop, die
maandelijks duizenden roebels ontvangen.
Onderaan de ladder bevindt zich het leger
van onderbetaalde, slecht geschoolde ar-
beiders: hulparbeiders, straatvegers,
poetsvrouwen, landarbeiders enz. Zij leven
in armoede, in slechte behuizing. op de
grens van het bestaansminimum.



Notities van een lezer

CORRESPONDENTIE OVER VIVANT DENON

In het septembernummer (1970) van dit
tijdschrift schreef ik in een opstel over
Vivant Denen:

"Na de eerste val van Napoleon
werd Vivant Denon door Lodelijk XVIII
gehandhaafd als directeur der musea.
Maar als in 7875 Napoleon definitief is
verslagen en is weggevoerd naar
St. Helena, krijgt Denon de opdracht tot
het terugbezorgen van de gestolen
kunstvoorwerpen aan de diverse
benadeelde mogendheden. Nu weigert
Denon pertinent en neemt ontslag. De
bepalingen van de vredesovereenkomsten
bevatten niets over de repatriëring van
artistieke voorwerpen en Denon is van
mening dat er terecht in het centrum van
Europa een unieke verzameling van
specimina van kunst en cultuur, afkomstig
uit vele delen van de wereld was
opgebouwd. Allerlei ondergeschikt onrecht
zinkt voor hem in het niet bij de geweldige
betekenis van een goed verzorgde, goed
opgestelde, bijzonder instructieve, centrale
verzameling van kunstgeschiedenis".

Op de redactievergadering die na het
verschijnen van de genoemde aflevering
plaats vond had mijn mederedacteur
B. W. Schaper een bedenking tegen de
hierboven geciteerde passage geuit.
Ik vroeg hem zijn bezwaar op te schrijven
en na een poosje ontving ik de volgende
brief van hem.

Beste 8pigt,
Wij hebben, voor het jaar om is, nog
een appeltje te schillen over die kwestie
van de teruggave van de door de legers
van de Revolutie en Napoleon in heel
Europa gestolen kunstschatten. Je
herinnert je, hoe ik enig bezwaar maakte

tegen je voorstelling van zaken in je
voortreffelijke inleiding op het enige
literaire oeuvre van de 18de eeuwse
kunstkenner Vivant Denon. Trouwens ik
moest je bekennen, dat de inleiding me
meer geboeid had dan het verhaal zelf.
Maar dat is een andere zaak.
Je deed het daarin voorkomen, alsof
Denon terecht een opdracht van Lodelijk
XVIII weigerde om die kunstschatten in
1814/15 terug te bezorgen, omdat "de
bepalingen van de vredesovereenkomsten
niets over de repatriëring van artistieke
voorwerpen bevatten". Dat streed met
mijn stellige overtuiging, dat in de Eerste
Vrede van Parijs, van 30 mei 1814,
inderdaad niets over die teruggave stond,
maar wel in het tweede verdrag van
16 november 1815, na de terugkeer en
nederlaag van Napoleon. Je hebt me toen
achteraf geschreven, dat dit laatste
inderdaad het geval was, maar dat er
nog wel meer over te zeggen viel.
Nu, dat is ook zo. Om te beginnen kan
ik je troosten met de mededeling, zelf
in de tekst van het verdrag van 1815
vergeefs naar een artikel dienaangaande
te hebben gezocht. Maar dat kan een
lapsus mijnerzijds zijn.
Wel heb ik gevonden, dat deze zaak in
feite al geregeld was, voordat het verdrag
werd afgesloten. Maar daarover is heel
wat te doen geweest en daarbij heeft
Denon, die zich tot het laatst verzette
stellig een rol gespeeld. Er zitten daa~bii
zoveel curieuze en duistere kanten aan-
het geval, dat een nadere opheldering
stellig de moeite waard zou zijn. Maar
daaraan zal ik me niet wagen.
Het betrof hier niet zo'n kleinigheid:
in de periode tussen de beide genoemde
vredesverdragen zijn niet minder dan
2069 schilderijen, 130 standbeelden, 150
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bustes en bas-reliefs, 289 bronzen e.a.
kunstvoorwerpen naar diverse vorsten in
Europa teruggezonden.' Dat bij de eerste
vrede van Parijs van deze teruggave
geen gewag werd gemaakt, was om de
verzoening van de Bourbons met het
Franse volk te vergemakkelijken. Men
speculeerde evenwel op het fatsoen van
Lodewijk XVIII, die, om de gevoelens
der bevolking te ontzien, de teruggave
wel in het geheim zou regelen. Maar van
die regeling kwam weinig terecht.
Louis decreteerde, dat alleen de niet in
het Louvre, de Tuillerieën of elders
publiekelijk tentoongestelde stukken
zouden worden geretourneerd2 Alleen de
Spanjaarden hebben daarvan geprofiteerd.
Met Oostenrijkers en Pruisen werd
eindeloos onderhandeld. Lodewijk ver-
klaarde trots in de Kamer, dat "de glorie
der Franse legers geen enkele aantasting
had ondergaan: de monumenten van hun
moed blijven voortbestaan en de kunst-
werken behoren ons voortaan volgens
steviger en heiliger rechten toe dan die
van een overwinning".
De Parijzenaars waren het daarmee eens,
maar de Geallieerden dachten meer in
termen van "revolutionaire buit", zoals
Castlereagh, de Engelse minister van
Buitenlandse Zaken het in een bekende
nota aan zijn Franse collega Talleyrand
van 11 september 1815 uitdrukte. De
Franse diplomaat riposteerde brutaalweg,
dat zulke verwervingsmethodes "tot de
gebruiken van alle volken en alle tijden
behoorden", en dat de verwerving van
levenloze voorwerpen, "welker enig nut
het verschaffen van een physiek of zo
men wil intellectueel genot is", minder
erg was dan de annexaties van hele
volksdelen ... De Geallieerden gingen
echter tot daden over.
Daarbij zijn de Pruisen op de ook toen

reeds gebruikelijke hardhandige wijze
opgetreden; zij voerden tevens eigen-
machtig de kunstschatten weg, die tot de
door hen ingelijfde gebieden behoorden.
De Engelsen, die er zelf geen belang
bij hadden, (zij hadden immers geen
Franse inval en dus geen roof gekend),
gedroegen zich behoorlijk. Zij zorgden
o.a., dat de Nederlanders aan hun trekken
kwamen. Paus Pius VII stuurde de
beroemde beeldhouwer Canova naar
Parijs om de Romeinse schatten te
registreren en terug te halen. De Venus
van Medici ging terug naar Florence,
evenals vele andere pronkstukken. Het
meest indruk maakte de wegvoering van
de paarden van het Caroussel. Die waren
geen "ontwerp" van onze vriend Denon,
maar de beroemde beelden van het
San Marco in Venetië - overigens door
de Venetianen acht eeuwen eerder uit
Byzantium geroofd en oorspronkelijk uit
het Rome van Nero afkomstig.
De verontwaardiging der Parijzenaars was
groot en richtte zich in het bijzonder
tegen de hertog van Wellington, die in
vol ornaat de "aftuiging" van de triomf-
boog bijwoonde. Een Frans geschied-
schrijver ergerde zich nog een halve
eeuw later aan deze "vernedering" van de
Franse natie, die zo "de laatste sporen
van de overwinningen zag wegvoeren, de
enige monumenten van een voorbije
glorie ... " 3 Wellington schijnt de Fransen
een "grande leçon morale" te hebben
willen geven, zoals hij aan Castlereagh
schreef. Vandaar dat hij het doelwit werd
van de woede van het Parijse publiek,
dat hem uitfloot toen hij de tactloosheid
beging in de koninklijke loge plaats te
willen nemen.4
De Engelsen bedoelden het goed en hier,
in onze musea in Den Haag en elders,
mag men hun dankbaar zijn,5 de Fransen

1 Cf. Ferd. Boyer, Louis XVIII et la Restitution des Oeuvres d'Art confisquees sous la Revolution et
l'Empire, Communic, in Bulletin de la Societe de I'Histoire de i'Art français, Annee 1965 (Parijs,
1966)p, 201 e,v.

2 Het vreemde is, dat volgens andere bronnen de Fransen op de nadering van .de Geallieerde troepen
de beste stukken diep In de kelders van het Louvre hadden verstopt en goedkope kopieën in de
plaats hadden gesteld, Cf. C, K, Webster, The Foreign Policy of Castlereagh, 1812-1815,Londen
1931, p. 275.

3 Louis de Viel-Castel, Histoire de la Restauration, dl IV, Parijs 1861, p. 69,
4 Webster t.a,p. 474,
5 In Leiden kwam, naar men ons vertelde, een hele biologische verzameling van "M, Ie Stadhouder"
uit Parijs terug.

6 Boyer, t.a,p, p. 205.



waren dat uiteraard niet. Morele lessen
vallen nu eenmaal slecht, vooral in
internationaal verband en de Engelsen
zijn in dit verband berucht. Dat de Engelse
prins-regent met moeite door Castlereagh
ervan weerhouden werd, van de gelegen-
heid te profiteren voor een privé-
verzameling, was de Parijzenaars niet
bekend. Dat Engelse toeristen van de
gevierde paarden souvenirs afpeuterden,
was erger. Toch kan men de bittere
klacht van Castlereagh begrijpen: "Aan
het eind zijn we nog meer gehaat dan
de Pruisen!"
De Fransen hielden er ongetwijfeld rare
opvattingen op na, niet alleen t.a.v. de
kunstzinnige eigendommen van andere
volken, maar ook van hun eigen beroofde
landgenoten. Ook daarin ging onze vriend
Denon voorop, toen hij als hoofd van
het nu "koninklijke" Louvre tegen de
teruggave van kunstschatten aan beroofde
émigrés ageerde onder het motief, "dat
de musea en bibliotheken een groot
voorwerp van belangstelling voor de
vreemdelingen zijn en daarmee voor
Frankrijk een even roemvolle als nuttige
instelling".6
Achteraf gezien, was die theorie van
Denon zo gek nog niet. Maar het moeten
maar jouw schatten wezen. En waar had
hij zijn eigen privé-verzameling vandaan
en waar is hij daarmee naar toe gegaan?

B. W. Schaper

Antwoord aan Schaper

Eigenlijk had ik te vlug toegegeven dat
het misschien wel niet helemaal juist was
wat Vivant Denon beweerde: dat er in de
vredesbepalingen niets over restitutie
van kunstwerken was opgenomen. Ik wist
vaag dat er in de literatuur op gezinspeeld
werd dat bij de tweede vrede van Parijs
één en ander was vastgelegd,' maar nadat
ook jij er niet in slaagde de desbetref-
fende tekst te vinden ben ik gaan zoeken.
En ik heb niets anders gevonden dan
nerichten dat er met Lodewijk XVIII was

61

overeengekomen de restitutie per decreet
te regelen. Bovendien vond ik bij Cecil
Gould, die naar mijn gevoel alles heeft
nagevlooid wat er over de teruggave van
de geroofde kunstschatten aan stukken
is gewisseld, de uitroep:" ... neither in
the Treaty of Paris of 1814 nor in the
Convention of the following year had
there been any specific provision for the
restitution of the plundered arts'?
Het was ook een netelige kwestie. Het
Louvre was opgericht na de revolutie,
in 1793, en verkreeg zijn inhoud uit drie
bronnen die alle drie min of meer op
natuurlijke wijze waren gaan stromen.
Door de vestiging van de republiek, door
de onteigening van de kerk en door de
expansie over de grenzen, vloeiden
kunstwerken toe uit het bezit van vorst,
adel en geestelijkheid, alsook uit vreemde
gewesten. Eigenlijk was het requireren
van kunstschatten in veroverde gebieden
het minst modern. Sinds de oudste tijden
voerde men in triomf de veroverde
schoonheden mee. Het Louvre kreeg
de eerste grote stroom te verwerken
na 1794, toen de campagne in de Zuide-
lijke Nederlanden aan de gang was. Bij
de troep bevonden zich naast deskundigen
voor de roof van economische goederen
evenzeer, hoewel vrijer geïnstrueerd,
experts voor het weghalen van artistieke
waarden. Vooral kerken en vorstelijke
paleizen werden met dat doel bekeken.
Zo verdwenen veertig Rubensen, schil-
derijen en panelen van Van Dijck,
Jordaens, Van Eyck en Memlinc uit
Belgische kerken en kloosters.
In de Noordelijke Nederlanden werden de
bezittingen van de naar Engeland ge-
vluchte stadhouder Willem V in beslag
genomen en naar Parijs gebracht, o.a.
de Stier van Potter. Er werd geen spoor
van protest gehoord.
In 1803 werd Vivant Denon directeur der
musea. Onmiddellijk begon hij plannen
te maken om het Louvre, dat omgedoopt
was tot Musée Napoléon, tot een goede
tentoonstellingsruimte te verbouwen.3 Er

1 O.a. beweerd door Harold Nicolson: "The Congres of Vienna" - 1946.
2 Cecil Gould: "Trophy of Conquest. The Musée Napoléon and the Creation of the Louvre" - Londen

1965, p. 118.
3 P. Leliévre: "Vivant Denon, directeur des beaux-arts de Napoléon - Paris, 1942.
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kwamen nog niet zóveel kunstwerken
bij. Tussen 1799 en 1807 werden er im-
mers weinig veroveringen gemaakt. De
grote stroom moest nog komen. Toch
heeft hij in 1807 een omvangrijke ten-
toonstelling georganiseerd - misschien
wel de grootste en volledigste tot die tijd.
De catalogus vermeldt 368 schilderijen.
33 tekeningen en ruim 300 beeldhouw-
werken. In feite bezat het museum de
dubbele hoeveelheid.
Van 1808 tot 1814 beleefde Denon zijn
grootste glorie. Uit Spanje, Oostenrijk, de
Duitse landen, Italië haalde hij prachtige
kunstwerken4 Een "sidelight" op speciale
interessen van Denon wordt geworpen
door het feit dat hij uit Pruisen ook
meenam: "huit symboles phalliques"
en "trois col/ections formant suite de
réprésentations obscènes, tant en peinture
qu'en relief, ouvrage chinois".
Napoleon zèlf had geen enkele wezenlijke
belangstelling voor kunst. Chaptal vertelt
in zijn mémoires dat Napoleon hem
toevertrouwde kunst niet anders dan als
imitatie van de natuur te beschouwen en
voor namaak geen enkel respect te
hebben. Hij beende dan ook gehaast
door een expositie heen en als hij al
onder hevige aandrang van de begeleider
voor een schilderij bleef staan dan was
zijn glazige onbewegelijkheid dodelijk
voor elke enthousiaste uitlegS De enige
impuls die Denon van zijn heer en meester
ontving was de uitdrukkelijke wens het
centrum van de kunst over te brengen
van Rome naar Parijs.
Tenslotte wàs het Musée Napoléon een
grandioze affaire. Op 25 juli 1814 zou
Denon de grootste expositie ter wereld
openen. Maar de troepen van de geal-
lieerden lagen al in Parijs.
Cecil Gould zegt: "The musée Napoléon
was so obviously, so blatantly the most
splendid thing of its kind in history that
it had to be destroyed for that very
reason". Wat ging er nu gebeuren? We
zullen de feiten heel precies volgen.
Op 31 maart 1814 capituleert Marmont

in Parijs. Er werd een militaire overeen-
komst gesloten waarbij in art. 11 het
openbare bezit door de geal/ieerden werd
gegarandeerd. Een normale regel bij
wapenstilstand. De Franse onderhande-
laars stelden voor een artikel toe te
voegen waarin die "openbare bezittingen"
precies omschreven werden. Zij beoogden
de musea daarbij in te sluiten.
Blücher verzette zich: er waren in die
openbare gelegenheden voorwerpen
waarvan de teruggave beloofd was, met
name Pruissische artistieke waarden. De
Fransen, die redden wilden wat zij
konden, stelden toen voor om die Pruis-
sische kunstschatten dan buiten de be-
schrijving van het beschermd openbaar
bezit te houden. Toen weigerde Wellington
- hij achtte zich onbevoegd een zó ver
strekkende zaak op zijn verantwoording
te nemen - en stelde voor de beschrij-
ving weg te laten en de aangelegenheid
uitdrukkelijk te reserveren voor de
souvereinen die later de vrede moesten
vaststellen.
Zo stond de zaak dus in maart 1814:
openbare bezittingen gegarandeerd en
de opdracht om in de vredesbepalingen
de kwestie van de restitutie vast te
leggen.
Op 12 april 1814 tekende Napoleon het
tractaat van abdicatie in Fontainebleau
en vertrok op 4 mei daaropvolgend naar
Elba.
Er valt niet aan te twijfelen dat de
Fransen vreesden een belangrijk deel van
de geroofde kunstschatten te moeten
teruggeven. In <Jllerijl vervingen zij zoveel
mogelijk originelen in het Louvre door
kopieën. De echte stukken gingen in de
kelder of op zolder. Aan de andere kant
is er ook geen twijfel of de geallieerden
wilden veel doen om de vrede te
organiseren. Men wilde het Franse volk
met Lodewijk XVIII opzadelen, levend
monument van de tijd van vóór de
revolutie. Juridisch lag bovendien de
kwestie helemaal niet zo best. Veel van
het gestolene was zèlf al eerder gestolen

4 Yvan Christ: "Le Louvre et les Tuilleries" - 1949.
5 J. A. Chaptal: "Mes souvenirs sur Napoléon" - 1893.



van weer anderen.6
Hoe het ook zij: de eerste vrede van
Parijs, van 30 mei 1814 bevatte geen
woord over een nadere bepaling van
wat niet viel onder de bescherming van
de Franse openbare bezittingen. Dat kan
men duidelijk achten. De soevereinen
moesten er zich op beraden - en in het
resultaat van het overleg werd niets
vastgelegd! De Fransen konden dus
menen dat de musea als openbare
bezittingen zonder enige restrictie onder
bescherming stonden.
Vivant Denon hield zich hieraan. Hij werd
zeer populair bij het Parijse volk, want
al direct na de capitulatie begonnen de
vreemde mogendheden die over troepen
in Parijs beschikten hun kunstschatten
terug te vorderen. Herhaaldelijk werd
Denon arrest aangezegd doordat hij zich
met alle middelen van diplomatie, sabo-
tage en ambtenarij tegen de restitutie
verzette. De woede van de Fransen
klinkt nog na in een boek van een
Fransman, tachtig jaar na het gebeuren.?
Eind februari 1815 veranderde de stem-
ming echter aanzienlijk. Napoleon ont-
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snapte van Elba, bevond zich op 30 maart
1815 in Parijs en begon zich koortsachtig
voor te bereiden op de herovering van
zijn positie. Op 18 juni 1815 verloor hij
de grote slag bij Waterloo, op 3 juli werd
er in Parijs een tweede militaire overeen-
komst gesloten en 15 juli gaf Napoleon
zich over aan Maitland op de Baskische
rede.
Het gevaar van de honderd dagen was
geweken, maar de verduurde angst
moest afgereageerd worden. De behoed-
zame houding der geallieerden werd
strenger. Wellington spreekt over "giving
the people of France a great moral
lesson".8 En al is ook in de tweede
vrede van Parijs,' die op 20 november
1815 werd getekend, geen woord te
vinden over de restitutie van de kunst-
schatten, Lodewijk XVIII was intussen al
gedwongen om bij decreet de recht-
hebbers in het bezit van hun eigendom-
men te stellen.
Lang niet alles is evenwel teruggekeerd.
Ook niet wat Vivant Denon zelf op zijn
expedities had "meegenomen".

P. Spigt

6 Zo de in OostenrUk geroofde schilderUen, die door Maria Theresia in België van de Jezuieten
gestolen waren.

7 E. Müntz: "Les annexations de Collections d'art ou de bibliothèques et ie röie dans les relations
internationales. principalement pendant ia Révolution française" - in Revue d'Histoire - 1894.

8 Duke of Wellington: "Dispatches" - ed. Lt. Col. Gurwood, 1838.


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042
	00000043
	00000044
	00000045
	00000046
	00000047
	00000048
	00000049
	00000050
	00000051
	00000052
	00000053
	00000054
	00000055
	00000056
	00000057
	00000058
	00000059
	00000060
	00000061
	00000062
	00000063
	00000064
	00000065
	00000066
	00000067
	00000068
	00000069
	00000070
	00000071
	00000072
	00000073
	00000074
	00000075
	00000076
	00000077
	00000078
	00000079
	00000080
	00000081
	00000082
	00000083
	00000084
	00000085
	00000086
	00000087
	00000088
	00000089
	00000090
	00000091
	00000092
	00000093
	00000094
	00000095
	00000096
	00000097
	00000098
	00000099
	00000100
	00000101
	00000102
	00000103
	00000104
	00000105
	00000106
	00000107
	00000108
	00000109
	00000110
	00000111
	00000112
	00000113
	00000114
	00000115
	00000116
	00000117
	00000118
	00000119
	00000120
	00000121
	00000122
	00000123
	00000124
	00000125
	00000126
	00000127
	00000128
	00000129
	00000130
	00000131
	00000132
	00000133
	00000134
	00000135
	00000136
	00000137
	00000138
	00000139
	00000140
	00000141
	00000142
	00000143
	00000144
	00000145
	00000146
	00000147
	00000148
	00000149
	00000150
	00000151
	00000152
	00000153
	00000154
	00000155
	00000156
	00000157
	00000158
	00000159
	00000160
	00000161
	00000162
	00000163
	00000164
	00000165
	00000166
	00000167
	00000168
	00000169
	00000170
	00000171
	00000172
	00000173
	00000174
	00000175
	00000176
	00000177
	00000178
	00000179
	00000180
	00000181
	00000182
	00000183
	00000184
	00000185
	00000186
	00000187
	00000188
	00000189
	00000190
	00000191
	00000192
	00000193
	00000194
	00000195
	00000196
	00000197

