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Voorwoord

Op initiatief van Historisch Tijdschrift Aanzet en in samenwerking met
bureau Studium Generale is in het najaar van 1994 het lezingenpro-
gramma Intellectuele kringen in de twintigste eeuw tot stand gekomen. De
voor u liggende bundel is een gezamenlijke uitgave van Aanzet en Studi-
um Generale en bevat de teksten van de gehouden lezingen.
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Inleiding

Alexander van der Haven
Frank Hendrickx

Is de rol van de intellectueel vandaag beperkt tot binnenmonds gemompel
in stoffige, met boeken gevulde kamertjes? Het lijkt er wel op. In geen
enkele maatschappelijke kwestie, of het nu de ontwikkeling in Oost-
Europa, het milieu, of de toekomst van universiteiten is, lijkt de stem van
de intellectueel to overtuigen. Zelfs over de rol van de intellectueel zwijgt
de intellectueel. Toch zijn er in de geschiedenis van deze eeuw talloze
intellectuele kringen geweest, die wel nadrukkelijk op de voorgrond
traden, die zich bemoeiden met zaken die hen niet aangingen, zoals Jean-
Paul Sartre de ware intellectueel ooit definieerde.

De geschiedenis van de intellectueel is een geschiedenis van de twintig-
ste eeuw. Zoals Frits Rovers in zijn artikel al aangeeft, werd rond de
eeuwwisseling de term in de schandaleuze Dreyfus-affaire voor het eerst
gebezigd. De kwestie rond het vermeende landverraad van de joodse
kapitein Dreyfus verdeelde Frankrijk in twee onverzoenlijke kampen. De
voorstanders van Dreyfus waren volgens de tegenstanders opportunisten,
opererend onder abstracte begrippen als de Rede, de Waarheid en de
Vooruitgang. Door de anti -Dreyfussards werden ze daarom smalend
`intellectuelen' genoemd. De Dreyfussards namen dit scheldwoord, intel-
lectueel, als vanzelfsprekend over als geuzentitel. Voor het eerst presen-
teerden intellectuelen, wat dit woord nu ook precies mag betekenen, zich
als onontkoombare morele autoriteit. In navolging van de Dreyfussards
hebben velen de verantwoordelijkheid op zich willen nemen om hun
waarheid uit to dragen. De honderdjarige geschiedenis van de intellectueel
was voor Studium Generale Utrecht en Historisch Tijdschrift Aanzet
reden de lezingencyclus Intellectuele kringen in de twintigste eeuw to
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organiseren. Er komen zoveel mogelijk verschillende landen aan bod en
bovendien zal in de bespreking van de sterk in karakter uiteenlopende
kringen de gehele twintigste eeuw aan de orde komen.

Het verhaal begint in Duitsland rond de Eerste Wereldoorlog met de
Stephan George-Kreis. Deze kring is in zekere zin exemplarisch to noe-
men voor de problematische situatie waarin jonge intellectuele en kunste-
naars zich tegen de achtergrond van de snelle overgang van een agrarische
naar een moderne geindustrialiseerde samenleving in het begin van deze
eeuw waanden. Zij keerden zich of van het materialisme, de vervlakking
en het rationalisme. Zij waren in de diepste betekenis van het woord anti-
modern. Tegenover de moderne samenleving plaatsten zij de een alterna-
tieve gemeenschap die de idealen van schoonheid, harmonie en geestes-
kracht koesterde. In zijn verhaal zal Frits Boterman aandacht besteden aan
de inspiratiebronnen, het sterk hierarchische en elitaire karakter en de
onenigheden binnen de Stefan George-kring. Ook de houding van de
kring ten opzichte van politieke gebeurtenissen als de Eerste Wereldoor-
log, hun invloed in de periode van de Weimar-republiek en de positie ten
opzichte van het nazi-regime zullen aan de orde komen.

In dezelfde periode ontpopte zich in Engeland een totaal verschillende,
meer vooruitstrevende intellectuele kring. De Bloomsbury-groep had haar
oorsprong in de typische sfeer van de oer-Engelse universiteit van Cam-
bridge. Studenten als Thoby Stephen, Lytton Strachey, Clive Bell, Leo-
nard Woolf, Saxon Sydney-Turner, en Maynard Keynes discussieerden
met de zwaarmoedigheid die de jeugd kenmerkt over het Leven, de
Kunst, en de Dood van God. Deze discussies werden na de studententijd
voortgezet in een statig huis in een wijk bij het British Museum in Lon-
den: Bloomsbury. In het huis woonde de eerder genoemde Thoby Stephen
met zijn broer Adrian en zijn halfzusters Vanessa en Virginia. De laatste
zou later beroemd zou worden onder de naam Woolf. Bloomsbury groeide
uit tot een kruispunt waar de discoursen van de geschiedschrijving,
politiek, de economie, de schilderkunst, zelfs de psychoanalyse, en de
literatuur convergeren. Bloomsbury was ook een kruispunt van enerzijds
taboe-doorbrekende sociale codes en oude Victoriaanse conventies. Aleid
Fokkema doet in haar artikel verslag van de vele intellectuele facetten van
de Bloomsbury-groep.

Een nieuwe periode voor de intelectuelen in Europa ontstond met de
machtsgreep van Hitler in het Duitsland van 1933. Een Nederlandse
intellectuelle kring moet haast wet betrekking hebben op de verschrikkin-
gen van het nazi-tijdperk, de periode die de gemoederen, meer dan welke
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andere gebeurtenis in deze eeuw ook, zo hevig heeft beziggehouden. Op
initiatief van de literatuurcriticus en essayist Menno ter Braak werd in
1936 in navolging van het Franse Comite de Vigilance des intellectuels
anti fascistes een anti- nazistische beweging van geengageerde intellectue-
len opgericht: het Comite van Waakzaamheid. Frits Rovers beschrijft de
initiatieven en de verdiensten van het Comite, maar ook de meningsver-
schillen, waarbij het communisme zich tot de splijtzwam van de groep zou
ontwikkelen. Daarbij komt bij het Comite van Waakzaamheid de wanho-
pige zoektocht van de intellectueel in een massa-samenleving naar een
nieuwe legitimiteit sterk naar voren.

Eveneens sterk verbonden met de catastrofe van '33-'45 is de familie
Mann. Uiteraard is een familie geen kring, maar door de verschillende
opvattingen in deze befaamde familie over de maatschappelijke rot van
de intellectueel/kunstenaar past hun geschiedenis bijzonder goed in deze
bundel. In Jeroen Kochs artikel `Een familie in ballingschap' staat de
maatschappelijke betrokkenheid van de verschillende familieleden,
Thomas, Heinrich, Klaus, Erika en Golo Mann, tijdens hun gedwongen
verblijf in de Verenigde Staten als gevolg van de opkomst van nationaal-
socialisme, centraal. In de verschillende opinies die de familie Mann in
hun ballingschap ontwikkelde, zijn tot op zekere hoogte de reactiepatro-
nen van de gehele Duitse Exil to herkennen. In die zin is het niet alleen
een portret van een familie, maar een portret van alle Duitse bannelingen.

Zoals beschreven begon de intellectuele traditie van deze eeuw in
Frankrijk. Volgens Milan Kundera eindigde zij daar ook. De kring rond
Jean-Paul Sartre en het tijdschrift Les Temps modernes was volgens deze
Tsjechische schrijver de laatste intellectuele kring in West-Europa. De
scherpste kritiek richt zich op het politieke engagement van de intellectu-
ele kring rond Les Temps modernes. Dit engagement leverde enorme
populariteit op, maar zorgde tevens voor een scherpe erosie van de autori-
teit van de intellectueel door de talloze misstappen die Sartre zich veroor-
loofde. In het verhaal van Hans van Stralen staat Jean-Paul Sartre, de
belangrijkste redacteur van Les Temps modernes, en zijn carriere van
profeet, onthuller en rechter centraal. Het artikel verhaalt van Sartres
zoektocht naar de oorzaken van de onrechtvaardige samenleving, die
uiteindelijk uitmondt in de legitimatie van geweld tegen machthebbers
waar ook ter wereld. Er is eveneens aandacht voor de vele politieke en
filosofische meningsverschillen binnen de redactie van het tijdschrift.

Waar de maatschappelijke autoriteit van de intellectuelen na de jaren
zestig in West- Europa aan erosie onderhevig was, bleven de intellectuelen
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in Oost-Europa onder de verdrukkende communistische systemen een
belangrijke rol spelen. De laatste twee artikelen van deze bundel zullen
dan ook handelen over twee intellectuele kringen in Oost-Europa: De
Petofi-kring en Charta 77. De Hongaarse schrijver Istvan Eorsi beschrijft
in zijn artikel de geschiedenis van de Petofi-kring, die in de bloedig
neergeslagen revolutie van 1956 als katalysator diende, afgewisseld met
persoonlijke ervaringen als direct betrokkene. In de discussies van promi-
nente intellectuelen in de Petofi-kring werd ongekend harde kritiek
geleverd op de politiek van de communistische partij. De Petofi-kring
streefde naar vergaande hervomingen van de partij en ontketende uitein-
delijk ongewild een massa-beweging die uitmondde in de Hongaarse
revolutie. Met een ontwapende ironie, die enkel een ooggetuige zich kan
veroorloven, verhaalt de Hongaarse schrijver van de laatste discussie van
de kring als typisch voorbeeld van de tekortkomingen van de intellectueel.
Terwijl binnen jonge intellectuelen uitvoerig discussieerden over de rol
van medici in een communistische staat, was op straat een revolutie aan
de gang en rolden de eerste Russische tanks het land binnen. Eorsi geeft
op orginele wijze een uitvoerig beeld van de tragische Hongaarse geschie-
denis en de kracht en zwakte van de Petofi-kring in die roerige maanden
van 1956. Hans Renner, sinds 1968 woonachtig in Nederland, gaat in zijn
artikel in op de geschiedenis van Charta 77 in zijn geboorteland Tsjecho-
slowakije. De mensenrechtenorganisatie Charta 77, die zich negen jaar na
de neergeslagen revolutie van 1968 openbaarde, neemt in de geschiedenis
van de oppositie tegen het communistische bewind, zo toont Renner aan,
een bijzondere plaats in. Bovendien speelden de leden van deze intellectu-
ele kring tijdens de Fluwelen Revolutie een belangrijke rol. De belang-
rijkste vertegenwoordiger van Charta 77 werd de president van de Tsje-
chische Republiek: Vaclav Havel. Niettemin merkt Renner op dat de
intellectuelen in Tsjechie snel aan invloed verliezen. De historicus hoopt
dat de intelectuellen in Tsjechie nog Lang veroordeeld zijn tot binnen-
monds gemompel, want de intellectueel spreekt pas, beter nog: wordt
enkel gehoord in barre tijden. Heeft hij gelijk? Moeten wij in dit fin de
millenium inderdaad juichend aan het graf van de intellectueel staan?
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Geest als macht
Stefan George en de `George-Kreis'

Frits Boterman

Er zou een vuistdikke studie to schrijven zijn over alle intellectuele
verenigingen, dichters- en kunstenaarskringen, officiele clubs en geheime
genootschappen die in Duitsland vanaf de achttiende eeuw bestaan heb-
ben. Deze groepen sloten zich aaneen om zich gezamenlijk, vaak op
informele en vriendschappelijke wijze, to wijden aan een hoger ideaal in
culturele of politieke zin. Dit hogere ideaal was vaak verbonden met het
verlangen naar een ander en beter Duitsland. Dat geldt voor de groep
dichters en schrijvers van de Sturm and Drang-beweging aan het einde
van de achttiende eeuw, maar bijvoorbeeld ook voor de literaire kring Die
Gruppe 47 in het naoorlogse West-Duitsland.

De George-Kreis was ook zo'n kring van dichters, geleerden en schrij-
vers. Zij maakte onderdeel uit van wat de conservatieve revolutie ge-
noemd wordt, een intellectuele beweging die vooral onder invloed van de
filosoof Friedrich Nietzsche aan het einde van de negentiende eeuw in
Duitsland ontstond. George was een van de belangrijkste inspirators van
deze conservatieve revolutie.' De term Konservative Revolution werd in
1927 gemunt door de Oostenrijkse dichter en schrijver Hugo von Hof-
mannsthal en ook door de Duitse schrijver Thomas Mann, en heeft be-
trekking op de ideeenwereld van een generatie conservatieve intellec-
tuelen, schrijvers, dichters die zich met name afzette tegen de burgerlijke
samenleving met haar hypocrisie en epigonendom, zoals die in de loop van
de negentiende eeuw was ontstaan. Het betrof een heterogene groep
intellectuelen (geboren tussen 1880 en 1900, meestal met een gymnasiale
opleiding of met een universitaire graad, maar buiten het culturele esta-
blishment verkerend en grotendeels afkomstig uit de middengroepen) die



14 Intellectuele kringen in de twintigste eeuw

verontrust was over de stand van de cultuur, het lage culturele peil in het
wilhelminische, vooroorlogse Duitsland. Zij waren tegenstanders van de
moderne geindustrialiseerde samenleving met haar optimistische vooruit-
gangsgeloof en utiliteitsdenken, een maatschappij waarin door de snelle
modernisering oude waarden verloren waren gegaan, of dreigden to gaan
en nieuwe waarden en ideologieen als materialisme, individualisme,
democratie en socialisme sterk in opmars waren. De kritiek op en de angst
voor de moderne cultuur met haar vereenzaming en vervreemding was het
hoofdthema in hun werk. Deze jongeren leefden tussen Aufbruchstimmung
en Katastrophenstimmung, tussen hoop op een nieuwe toekomst, regenera-
tie en tegelijkertijd het besef to leven in een eindtijd, een periode van
decadentie en verval. Het was in de kern een antiliberale, conservatief-
elitaire beweging die streefde naar het herstel van een culturele, sociale
en metafysische ordening die door de moderne tijd verloren was gegaan
en de mens eenzaam en van zichzelf vervreemd had gemaakt en beroofd
had van houvast in het traditionele bekende. Er zou een nieuwe Geistesa-
ristokratie, een culturele elite van sterke persoonlijkheden moeten ont-
staan die Duitsland uit zijn problemen zou moeten verlossen: het materia-
lisme zou door een loutering door middel van kunst en literatuur over-
wonnen moeten worden. Tegenover de Entzauberung der Welt (Max
Weber) en als antwoord op de Umwertung aller Werte (Friedrich
Nietzsche) moest een geestelijke tegenbeweging geformuleerd worden die
de wereld weer zou bezielen en inspireren, weer in een hecht verband zou
herstellen en in haar Ganzheit zou terugplaatsen. De Duitse maatschappij
van na 1871, toen door Bismarck de Duitse eenheid tot stand was ge-
bracht, werd gekenmerkt door wat Ernst Bloch de Ungleichzeitigkeit des
Gleichzeitigen heeft genoemd, een maatschappij vol politieke, sociale en
religieuze contradicties en conflicten, mede veroorzaakt door de late
Duitse eenwording en de snelle modernisering. In Duitsland was er sprake
van een verspktete Nation, of van verzorgerte Moderne. Deze omschrijvin-
gen drukken enerzijds de wens uit om Duitsland de sprong naar de mo-
derne wereld to laten wagen, anderzijds bestond er de angst voor de
toekomst en deze angst kon volgens de antimodernisten alleen beteugeld
worden door een nieuwe manier van denken, een dwingende, allesomvat-
tende gedachtenconstructie, een ideeenstelsel, waarbij niet rationalisme,
maar irrationalisme, een nieuwe levensfilosofie, voorop stond. Bij deze
conservatieve intellectuelen bestond de behoefte om Duitsland als Kultur-
nation to behouden en vooral to vernieuwen. Revolutionair-conservatieven
wilden in Duitsland een geestelijke revolutie tot stand brengen die het



Aanzet/Studium Generale

.a

r

15

Stefan George



16 Intellectuele kringen in de twintigste eeuw

conservatieve erfgoed een nieuwe impuls zou geven en pre-industriele
waarden en normen zou verdedigen. Diep in hun hart hoopten zij de loop
van de geschiedenis to kunnen keren en terug to kunnen draaien. Tegelij-
kertijd bestond het besef dat dit niet meer mogelijk was en dat de mens
was overgeleverd aan bovenmenselijke krachten. Hierdoor kreeg de
beweging een wanhopig en vaak ook pessimistisch karakter. Met name het
Bildungsburgertum, de academische stand van hoogleraren en hoge ambte-
naren, met haar idealen van Innerlichkeit en persoonlijke ontplooiing
stond door de nieuwe ontwikkelingen op technisch en natuurwetenschap-
pelijk terrein sterk onder druk. De klassieke of neo-humanistische Bil-
dungs-idealen waren door allerlei factoren aan erosie onderhevig. De
toenemende staatsinterventie en de bureaucratisering door het logge
staatsapparaat enerzijds en de roep om innerlijke vrijheid zijn twee kan-
ten van dezelfde medaille. De objectieve cultuur (industrie, machines,
techniek, kapitalistische arbeidsverhoudingen, grote steden) kreeg steeds
meer de overhand en deed de behoefte aan subjectieve cultuur toenemen
die zich op tal van manieren uitte, onder andere in een irrationalistische
levensfilosofie en in een groeiende aandacht voor de kunst. V66r 1914,
dus voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, had deze beweging
een sterk literaire en culturele inslag, maar onder invloed van de vier jaar
durende wereldramp en zeker na 1918 met het ontstaan van de tumultueu-
ze Weimar-republiek kwam deze beweging in politiek vaarwater terecht
en behoorde tot de brede rechts-radicale oppositiebeweging tegen de
Weimar-democratie. Met de Machtubernahme van Hitler in 1933 verdween
de beweging grotendeels.

Stefan George was een uitgesproken exponent van deze revolutionair-
conservatieve beweging. Zijn ideeenwereld en die van zijn leerlingen
staan in dit artikel centraal. Stefan George werd in 1868 geboren in
Budesheim bei Bingen aan de Rijn. Zijn vader was kastelein, later wijn-
handelaar in Bingen, zijn moeder een zwijgzame, diep religieuze en
gevoelloze vrouw, zijn ouders waren katholiek. Het Rijnland met zijn
zuidelijk en nog agrarisch karakter was van grote invloed op Georges
persoonlijke en intellectuele ontwikkeling. In zijn jeugd werd thuis Frans
gesproken en hij werd Etienne genoemd. Stefan bezocht het gymnasium
in Darmstadt, was een gesloten jongen, ontwikkelde een eigen geheimtaal,
schreef al vroeg gedichten en vertaalde deze en gaf ook een schoolblaadje
uit. Hij had boerse, strenge en driftige trekken. Al vroeg trok hij de
wereld in. George bezocht in 1888 Engeland en Montreux en kwam een
jaar later voor het eerst in Parijs en in Italie, toen hij 21 was. Hij stu-
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deerde een tijdje in Berlijn en zijn studie rondde hij in 1891 af. In 1890
ontmoette hij Ida Coblenz, de enige vrouw in zijn leven voor wie hij iets
heeft gevoeld, maar deze relatie liep op niets uit. Hij overwoog zelfs naar
Mexico to vertrekken, maar hij koos tenslotte voor het dichterschap.

George stond sterk onder invloed van Franse symbolisten als Mallerme,
Baudelaire en Verlaine. Een tijdlang aarzelde hij of hij een Franse of
Duitse dichter zou worden. George stond in deze tijd nog dicht bij Frank-
rijk, Rome en de Latijnse wereld, zoals bleek uit zijn gedichten die in de
traditie stonden van de Hohenstaufen-mythe en van de contrareformatie,
dat wil zeggen tegenover het Pruisische ideaal stond het zuidelijke ideaal
van het Heilige Roomse Rijk.2 Hij ontmoette in 1891 Hugo von Hof-
mannsthal in Wenen, met wie hij bevriend raakte. Hij publiceerde zijn
eerste gedichten, Hymnen, Pilgerfahrten en Algabal. Algabal was gesti-
leerd naar Heliogabalus en opgedragen aan de Beierse koning Ludwig II.
In 1892 begon hij de uitgave van Die Blotter fur die Kunst. In het pro-
gramme van dit tijdschrift met een streng exclusief karakter lezen we dat
het de kunst, in het bijzonder de dichtkunst en de literatuur, wilde dienen
zonder invloed van staat of maatschappij. In der kunst glauben wir an
eine glanzende wiedergeburt".3 Al snel werd George het middelpunt van
een dichterskring die in het tijdschrift publiceerde. In tal van opzichten
droeg George in zijn werk de sporen van het klassieke Bildungs-ideaal
zoals dat rond 1800 in Duitsland onder meer onder invloed van Johann
Joachim Winckelmann, Johann Gottfried Herder en Wilhelm von Hum-
boldt was ontstaan. Hij wilde dat de totale mens zich door middel van
kunst en Bildung moest kunnen ontplooien. Het innerlijke leven moest
vrij van krachten van buitenaf ontwikkeld en ontplooid worden, ver
verwijderd van de moderne cultuur en techniek. De dichter moest een
unpolitische, ja antipolitieke houding aannemen, zich afwenden van de
wereld, zich terugtrekken in ascese en volledige toewijding aan de kunst.
In navolging van het klassieke ideaal was hij op zoek naar schoonheid van
lichaam en ziel. In het volgende citaat uit Die Blaster fur die Kunst her-
kennen we dit ideaal: "bass ein strahl von Hellas auf uns fiel: dass unsre
jugend jetzt das leben nicht mehr niedrig sondern,gliihend anzusehen
beginnt: dass sie im leiblichen and geistigen nach schonen massen sucht:
dass sie von der schwarmerei fur seichte allgemeinen bildung and
begliickung sich ebenso gelost hat als von verjahrter lanzknechtischer
barbareii4. Bevrijding van het Pruisische barbaarse militarisme en van de
oppervlakkige algemene opvoeding werd hiermee beoogd. Diepe afkeer
van de staatkundige creatie van Bismarck met haar nadruk op Macht en
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Realpolitik en afkeer van de cultuur die tot oppervlakkigheid was ver-
worden, gingen hier hand in hand. Hij had het gevoel to leven in een
bildungsstadt zweiter ordnung.s Beinvloed door het Franse symbolisme
van Mallerme en anderen kwam hij tot een uitgesproken esthetische
benadering van de kunst. Deze werd beschouwd als het enige terrein
waarop de schoonheid op individuele wijze tot uitdrukking gebracht kon
worden. In Georges werk ging het om fart pour fart - eine Kunst fur die
Kunst - een autonome kunst die niet gebonden was aan staat of maat-
schappij. Deze opvattingen over kunst en cultuur waren onderdeel van
een veel bredere tendens sinds de jaren negentig, namelijk dat kunst een
steeds zelfstandiger positie ging innemen tegenover de gevestigde politie-
ke, sociale en kerkelijke machten. Kunst moest de geestelijke versplinte-
ring opheffen en vooral: politiek en kunst moesten strikt gescheiden
blijven. George wees het naturalisme met zijn sociaal-reformisme na-
drukkelijk af. De dichtkunst moest haar schoonheid, waardigheid en
priesterlijke zuiverheid weer zien to herwinnen; via de lyrische dichtkunst
moest de kunst een wedergeboorte meemaken. De dichter, de profeet-
ziener als Bewahrer des ewigen Feuers, had de opdracht wederom tijdloze
waarden tot uitdrukking brengen met een totale overgave, discipline,
zelfopoffering en ascese. De culturele grootsheid van weleer moest op
deze manier hersteld worden. Aan deze hooggestemde idealen moest alles,
ook zijn eigen persoon en ook zijn leerlingen, ondergeschikt gemaakt
worden. De ontevredenheid over de Bismarck-staat op cultureel gebied
had hij net als anderen (Paul de Lagarde, Julius Langbehn) van Nietzsche
geerfd. Deze had het in Der Fall Wagner zo geformuleerd: "Die Deut-
schen, die Verzogerer par excellence in der Geschichte, sind heute das
zuriickgebliebenste Culturvolk Europas".6 In Unzeitgemf ssen Betrachtun-
gen voorspelde hij de "Extirpation des deutschen Geistes zugunsten des
deutschen Reiches." Nietzsche keerde zich, zoals bekend, tegen de Bil-
dungsphilister die geluk, nuttigheid en gemak prefereerden boven een
harde ethiek van ascese en discipline. In plaats van deze zwakkere mens
moest de Ubermensch treden: de hogere mens, de mens moest zichzelf
overwinnen. Nietzsche uitte kritiek op specialisatie en professionalisering
in de wetenschap en op de nivellering door democratie en socialisme. De
mens moest terugkeren naar zijn instincten, zijn Wille zur Macht en niet
meer in metafysica en Christendom geloven. In deze nietzscheaanse
wereld zonder God streefde George naar de Verzauberung, de betovering,
van de wereld na. Met zijn streng gecomponeerde gedichten wilde hij de
wereld weer bezielen, niet de ratio aanspreken, maar het gemoed, het



Aanzet/Studium Generale 19

gevoel en het onderbewustzijn.8 Met zijn nieuwe esoterische taal, zijn
hermetische, ontoegankelijke stijl van dichten moest een eiland gecreeerd
worden waarop men zich kon terugtrekken uit de industriele, gerationali-
seerde en vermaterialiseerde wereld in de Innerlichkeit, in een verinner-
lijkt estheticisme, dat met een eenzaam en zwaarmoedig karakter tot
uitdrukking werd gebracht. Dit verzet tegen de moderne wereld uitte zich
in egotisme, een cultus van het `ik', een verheerlijking van eigen indivi-
duele karaktereigenschappen en waarden, en ook in het zich aansluiten bij
een kleine kring van getrouwen en geestesverwanten. Grote charismati-
sche persoonlijkheden moesten, zoals Nietzsche had geleerd, een revitali-
sering van de kunst tot stand brengen. Net als Nietzsche zocht hij het
menselijke oerbeeld van alle grootsheid in iets of iemand die iets godde-
lijks belichaamde 9 Dit werd de nieuwe norm: hij wilde een nieuwe
levenshouding aankweken, de verering voor de creatieve mens, het dich-
terlijke genie en hij probeerde klassiek-Griekse idealen to combineren
met de verering voor de Middeleeuwen, dit geheel in de traditie van
romantische dichters als Novalis. Het programma van George, dat in Die
Blotter fur die Kunst was neergelegd, droeg in het begin een Europees
karakter. Hij trad in contact met buitenlandse dichters en schri jeers zoals
met de Nederlandse dichter Albert Verwey, die hij in Noordwijk aan Zee
opzocht, met Hugo von Hofmannsthal, met wie hij tijdelijk bevriend was.
Ook vertaalde hij onder meer werk van de Italiaanse dichter Gabriele
d'Annunzio.

"Kosmische Runde"

George had zich na zijn studie in Munchen gevestigd, in het kunstenaars-
kwartier Schwabing waar een groot aantal jonge kunstenaars, bohemiens
en revolutionairen was neergestreken. Met zijn opvallende uiterlijk, een
smal profiel en van voren breed, was hij een markante verschijning.
Munchen werd door hem beschouwd als de stad van Volk and Jugend, dat
sterk tegen Berlijn, het bolwerk van modernistische intellectualiteit,
militaristische Pruisendom en Besitzburgertum werd afgezet. Tot de leden
van de George-Kreis behoorde een aantal jonge intellectuelen, die in het
begin van de jaren negentig bij elkaar kwamen en van wie de zogenaamde
Kosmische Runde een belangrijk deel uitmaakte.10 Tot deze Kosmiker
hoorde Karl Wolfskehl (1869-1948). Deze was van joodse afkomst; zijn
vader behoorde tot een rijke bankiersfamilie in Darmstadt. Hij had
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germanistiek en geschiedenis gestudeerd en was in 1893 gepromoveerd.
Deze veelzijdige dichter, bibliofiel, reislustige kosmopoliet, ontmoette in
1893 George, publiceerde in Die Blotter en was een van zijn meest trouwe
volgelingen. Hij opende zijn deuren voor een groot aantal mensen.

Wolfskehl had zich verdiept in het herontdekte werk van de Zwitserse
rechtsgeleerde Johann Jacob Bachofen en via deze interesse kwam hij in
aanraking met Ludwig Klages en Alfred Schuler die hij bij George
introduceerde.l' Ook de dichter Ludwig Derleth introduceerde hij bij
George. Deze dichter droomde van een nieuwe Christus van wie de
apostelen net zo militant zouden zijn als de vroege christenen. Schuler was
een duistere figuur; behalve rechten had hij archeologie en paleografie
gestudeerd en als zodanig was hij vertrouwd geraakt met de antieke
wereld. Hij was een mythisch dichter en romanschri jver, zonder overigens
veel to publiceren, van zijn werk zijn slechts fragmenten over. Hij be-
schouwde zichzelf als de reincarnatie van de Romeinse burger van het late
keizerrijk. Schuler trachtte zich to bevrijden van joods-christelijke
invloeden en wilde de Blutleuchte weer doen ontvlammen, hopend op een
overwinning van de eindtijd door een erotische extase. Hij was homo-
seksueel, bohemien, van een klein salarisje rondkomend, een gefrustreer-
de geleerde en ook een gesjeesde kunstenaar. Zijn onderdrukte seksuele
verlangens vermomde hij in zijn bewondering voor het oude Rome; vooral
was hij geinteresseerd in de ondergang van deze oude wereldstad. Schuler
was ook antisemiet met een grote obsessie voor Griekse en andere my-
thologieen, voor Romeinse keizers zoals Nero, over wie hij lezingen hield.

Ludwig Klages (1872-1956) kwam uit Hannover en was als student naar
Schwabing getrokken. Hij woonde in hetzelfde pension als George,
studeerde eigenlijk chemie, maar hield zich meer bezig met psychologie
en grafologie, waarover hij publiceerde. Hij was dichter, filosoof, schrij-
ver van duistere boeken als Vom kosmogonischen Eros (1922) en het
driedelige werk Der Geist als Widersacher der Seele (1929-1933). Zijn
werk was doordrenkt van een irrationalistische levensfilosofie, waarin de
invloed van Bachofen een belangrijke rol speelde. Bachofen legde grote
interesse aan de dag voor de mythische realiteit in de geschiedenis en
wilde terug naar de natuurlijke mens. Hij had in zijn hoofdwerk, Das
Mutterrrecht, eine Untersuchung fiber die Gynaicokratie der Alten Welt in
ihrer religiosen and rechtlichen Natur (1861), de stelling verkondigd dat
er in de prehistorie een matriarchaat en hetairen zouden hebben bestaan,
die aan het patriachaat van de klassieke Oudheid vooraf waren gegaan. In
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Eurazie en Afrika zou zich een niet-hierarchische natuurmaatschappij
hebben ontwikkeld. Dit idee van een verloren gouden tijdperk sprak de
Kosmiker sterk aan. Zij hoopten op een terugkeer van de menselijke
oerstaat. De cyclische tijdsopvating kwam ook in de benaming van de
groep tot uitdrukking. De Kosmische Runde betekende een zich afwenden
van de esthestische benadering in de richting van culturele vernieuwing
gebaseerd op wat nog het beste omschreven kan worden als een nieuwe
pseudo -religieuze mythologie, waarbij het herwinnen van een nieuwe
zuiverheid en oorspronkelijkheid voorop stond. Het ging om een reactio-
naire utopie gericht op de periode voor het Christendom. Dit nieuwe
heidendom betekende een terugkeer naar Germaanse, voorchristelijke
waarden, naar de dionysische cultus, zoals Nietzsche die tegenover het
apollinische had gesteld. Doel was een to zijn met de kosmos, het `ik' in
het All op to laten lossen. De naam `Kosmische Runde' was geent op het
streven een oertoestand to bewerkstelligen, waarin de mens natuurlijk on-
derdeel zou zijn van de hem omringende kosmos. Om dit herstel to berei-
ken moest men afstand doen van het rationele denken van de Verlichting
en van de joods-christelijke tradities. Dit betekende ook dat het gezin als
hoeksteen van de samenleving en hetereoseksualiteit werden afgewezen.
In plaats daarvan moest een mystiek komen die gekenmerkt werd door een
dionysische (homo)erotische gevoelscultuur die onder meer tot uitdruk-
king kwam in historische verkleedpartijen en gemaskerde optochten,
beschreven in Franziska zu Reventlows sleutelroman Herrn Dames Auf-
zeichnungen (1913). Deze gravin was een bewust ongetrouwde moeder en
voorstandster van een grote seksuele vrijheid voor de vrouw. Zij werd het
lichtend voorbeeld van een nieuw heidens-matriarchaal tijdperk. Door
deze mythologie zou men niet alleen in contact komen met de oerkrachten
des levens, maar ook met de oorsprong van de menselijke geschiedenis.
Voorbeelden uit de Grieks-Romeinse tijd, de Renaissance en de Ger-
maanse mythologie werden met elkaar vermengd tot een ware cultus met
liturgisch gezang en quasi- religieuze wijding. Het hoogtepunt van de
kosmische ronde was in 1903: in het huffs van Wolfskehl vond tijdens het
carnaval een antiek Maskenfest plaats: George als Dante, Wolfskehl als
Homerus. Aan het eind van dat jaar vond er echter een breuk plaats die
onherstelbaar bleek to zijn. George en Wolfskehl bleven elkaar trouw,
Schuler en Klages scheidden zich of en gingen huns weegs. De oorzaken
van deze breuk zijn complex: in ieder geval heeft het virulente antisemi-
tisme van Klages en Schuler een rol gespeeld. Wolfskehl was zionist en
had zich kritisch over hun jodenhaat uitgelaten. De joden waren in de
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ogen van Klages en Schuler de dragers van een verdorven Intelligenz, van
vernietiging, van negatieve en destructieve krachten.12 Terecht worden
zij als voorlopers van de Blut-und Boden-mystiek van de nazi's gezien. De
ontdekking van de swastika stamt uit deze kring. Later beschuldigde
Klages George ervan exponent to zijn van het wereldjodendom. Een
andere oorzaak voor de breuk was waarschijnlijk de verschillende opvat-
tingen over homoseksualiteit die George en Schuler/Klages hadden.
George bepleitte meer de platonische liefde, terwijl het Schuler ging om
meer vrijheid voor homoseksuelen en voor een openlijk beleden homosek-
sualteit.13

Maximin

De poezie werd door George als de hoogste kunstvorm geprezen, meer nog
dan de muziek en de literatuur. Dichtkunst was gericht op de concreetheid
van het bestaan, op het leven op aarde, op het zijn zelf. Dichtkunst moest
bovendien de seksualiteit vervangen; seksuele gevoelens werden gesubli-
meerd naar het hogere van de poezie: de vergeestelij king van het lichame-
lijke en de verlichamelij king van het geestelijke. Kunst kreeg, zo dringt
de indruk zich op, de connotatie van pseudoreligie, van een geseculari-
seerde eredienst. De dichtkunst van George was gebaseerd op persoonlijke
ervaringen. Zijn ontmoeting met de veertienjarige scholier Max Kronber-
ger in 1902 en diens vroege overlijden op zestienjarige leeftijd op 15 april
1904 hadden een grote invloed op Georges leven en dichtkunst. In de
dichtbundel Der Siebente Ring (1907) werden zijn traumatische ervarin-
gen verwerkt tot een mythische vergoddelijking van deze jeugdige vriend.
In deze jongen werd door George op een aseksuele manier het Griekse
ideaal van lichamelijke en geestelijke schoonheid samengebracht. De
diepe persoonlijke ervaring werd gestileerd tot een mythe. Tijdgebonden-
heid en tijdloosheid werden in deze gedichten versmolten, heidendom en
Christendom bijeengebracht. Zoals de Italiaanse dichter Dante Beatrice
vereerde en daarin het goddelijke kon zien, zo kon George in deze knaap
Max Kronberger de belichaming zien van het verlangen naar het schone
en het goede, dat gestileerd werd tot de mythe Maximin. In 1906 werd
Maximin. Ein Gedenkbuch gepubliceerd waarin het beeld van de onbedor-
ven, onsterfelijke jeugdige schoonheid onder woorden werd gebracht. De
jongen werd tot een nieuwe godheid verheven, de God die Nietzsche
tevergeefs had gezocht.
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In Der Siebente Ring komt ook Georges ti jdkritiek sterk naar voren. Hi j
brak met bet ideaal van Rome en de Middellandse Zee en orienteerde zich
meer op Duitsland. Het ging om een nationale eenheid op geestelijk
gebied, niet in politieke zin; Kulturnation en Staatsnation bleven strikt
gescheiden. In deze periode traden ook nieuwe leden tot de kring toe:
Friedrich Wolters, Berthold Vallentin en Kurt Hildebrandt. Na de breuk
in de Kosmische Runde en na de Maximin-gedichten begon geleidelijk
de omvorming van de dichterskring tot een ware levens- en werkgemeen-
schap. George werd steeds meer een profeet voor zijn aanhangers en
tijdgenoten. Aan de basis daarvan lag de persoonlijke relatie tussen
George en zijn eerste lievelingsleerling de beeldschone veel jongere
Friedrich Gundolf. Gundolf was de zoon van een hoogleraar in de mathe-
matiek in Darmstadt, had Wolfskehl in augustus 1898 ontmoet, en via hem
was hij bij George terechtgekomen. Samen werkten zij aan de vertaling
van bet werk van Shakespeare waarbij bet genie van de toneelschrijver
voorop stond volgens nieuwe literatuurwetenschappelijke antiposivitisti-
sche inzichten. George begeleidde Gundolf als dichter en deze ontwikkel-
de zich tot de belangrijkste ambassadeur van Georges geistige Reich. Hij
redigeerde Das Jahrbuch fur die geistige Bewegung, dat in 1910 verscheen
en waarin programmatische essays en wetenschappelijke verhandelingen
werden opgenomen. De oplage was uiterst beperkt (500 exemplaren) en
vooral bestemd voor de hohere Bildungswelt. Een andere impuls kwam
van de vriendenkring rond de historicus Friedrich Wolters die als leerling
van de historicus Kurt Breysig samen met Berthold Vallentin en Kurt
Hildebrandt bet middelpunt van een Berlijnse kring vormden. In 1910
werd in bet eerste nummer een opstel van Wolfskehl gepubliceerd waarin
hij zich bekende tot bet geheime Duitsland en de dichtkunst van George
als basis voor een Europese vernieuwing nam. Gundolf postuleerde in dat-
zelfde nummer George als de belangrijkste man van Duitsland die als de
profeet werd beschouwd van de culturele vernieuwing.14 De George-
Kreis begon zich in een meer politieke, nationalistische zin, to uiten.
Tegenover de decadentie en de feminisierungls van de Duitse maatschap-
pi j werd door hem de Duitse traditie van de mannelijke vriendschap, de
Mannerbund, geplaatst. De taak van de dichter verschoof van bet estheti-
sche fart pour /'art-principe naar bet pedagogische en cultuurpolitieke
vlak: bet ging um Formung von Mensch and Volk, om de strijd om de geest
van de jeugd. Deze strijd was een heilige Krieg, die een nieuw tijdperk
zou inluiden, dat van bet geheime Duitsland. Het charisma van George
moest de jongeren inspireren tot de strijd voor een beter Duitsland. In



24 Intellectuele kringen in de twintigste eeuw

toenemende mate werd George beschouwd als de heiland die de verlossing
zou brengen.

Het ideaal van de Bund of Kreis

Een van de idealen van de conservatieve revolutie was de Bund. Dit ideaal
kwam niet alleen voor in de Wandervogelbewegung, maar ook de George-
Kreis is daarvan een goed voorbeeld. De bond bood geborgenheid en
vriendschap en was het antwoord op de vervreemding tussen objectieve
en subjectieve cultuur. De gemeenschap van gelijkgestemden betekende
het opheffen van isolement, een bevrijding uit innerlijke conflicten, en
afscherming van de buitenwereld en bescherming tegen concurrentiestrijd
in de samenleving. De bond kwam tegemoet aan de behoefte buiten de
geijkte instituten zoals school, kerk en familie, een plaats to creeren
waarin men zich thuisvoelde. Het ging niet alleen om geborgenheid - dat
gold ook voor de eenzame George - maar het was ook zo dat men hierdoor
de kans kreeg langs niet-institutionele weg religieuze en aristieke behoef-
tes en verlangens to bevredigen. De sterke gevoelsmatige binding van de
leden, discipelen, aan de groep en de ondergeschiktheid aan de meester
en zijn geboden en verboden veroorzaakten een gevoel van bevrijding,
een verheven levensgevoel, zoals dat ook bi j religieuze kloosterorden
bestaat. De leerlingen, discipelen, beschouwden zichzelf als missionaris-
sen, zendelingen van een nieuwe mythologie, een intellectuele gideons-
bende die ten strijde trok tegen de verdorven uitingen van de moderne
maatschappij: kapitalisme, materialisme, individualisme en gelijkheid.16
Zij waren bereid zich op to offeren, strijd to leveren tegen de vijand tot
de dood erop volgde. De Bund betekende vooral hierarchie en autoritair
gezag: de eigen persoonlijkheid werd ondergeschikt gemaakt aan de
meester die de verantwoordelijkheid van de schouders van de jongeren
wegnam. Het gevoel ontworteld to zijn werd zo opgeheven. De groep bood
vaste normen en waarden, totems en taboes, die in de burgermaatschappij
blijkbaar niet meer to vinden waren. Andere sociale contacten, bijvoor-
beeld met de staat, de huwelijkse staat, familie, de universiteit werden
daarbij taboe. De Herrschafts- and Bildungsanspruch van George was
totaal. Er heersten strenge regels en rituelen. Wanneer een lid van de wij-
groep daarbuiten een hechte verbintenis aanging, hetzij door een huwelijk
of door het aanvaarden van een universitaire baan, zoals in het geval van
Gundolf, of door een andere nauwe vriendschapsband, zoals Bertram met
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Thomas Mann, dan betekende dit het einde van het persoonlijke contact
met de meester en volgde uitstoting. De gevoelens van liefde en aanhan-
kelijkheid werden op de meester geprojecteerd en dit vereiste een vorm
van quasi-celibaat, van seksuele zuiverheid, hoewel George dit nooit met
zoveel woorden van zijn volgelingen verlangde. Hier is het Mannerbund-
ideaal zichtbaar en Plato's staat geleid door filosofen. Van seksuele relaties
in de praktijk, hetzij tussen de jongeren onderling, of tussen meester en
leerling, was geen sprake. Vrouwen speelden daarbij nauwelijks een rol.
Het bondsideaal is duidelijk verbonden met het conservatisme: dienst aan
het hogere en de theorie van het brengen van een offer, van vrijheid in
gebondenheid.

De bond of kring rond George stond ook voor maatschappij- en cul-
tuurkritiek, of liever voor het afwijzen van de burgerlijke samenleving
waarin de eenheid was doorbroken en volgens hen uitsluitend perversiteit
heerste. De realisering van het geestelijke rijk door middel van de bond
veronderstelde min of meer de ondergang van de bestaande cultuur en
maatschappij. In tegenstelling tot de Gesellschaft behoorde de Bund tot
het organische Gemeinschafts-ideaal, in de zin zoals de socioloog Ferdi-
nand Tonnies dit antithetisch begrippenpaar heeft gebruikt. Politieke
partijen als behartigers van deelbelangen verstoorden de eenheid en de
bond suggeerde het herstel van deze eenheid. De Bund bood een schuil-
plaats voor mensen die in afgeslotenheid van de burgerlijke sameleving
zich volledig aan de kunst konden wijden. Kunst moest vervangen wat de
politiek, de moraal, de religie, de kerken niet meer konden bieden.

Aanvankelijk ging het George om het samenbrengen van geestverwan-
ten, later kreeg de bond, of kring een sterk hierarchisch, meer verticaal
karakter, waarbij een duidelijke meester-leerling-verhouding op de
voorgrond trad. Door het aan zich binden van jongeren, uitsluitend
mannen, scholieren en jonge studenten, hoopte George dat er uit hen een
elite van nieuwe mensen, Der Neue Stand, zou voortkomen. Zij zouden de
belangrijkste posten in het wilhelminische culturele leven overnemen en
Duitsland naar een nieuw rijk leiden. Het geestelijke rijk dat George voor
ogen stond, was subversief, ondermijnend bedoeld, voor de bestaande
maatschappelijke en politieke structuur. De bond voorzag in een behoefte
om voor de middenklassen, ingeklemd tussen Obrig keitsstaat en arbei-
dersmassa, een vrijplaats to creeren, met name voor de Gebildete die
gedreven door thymos en ambitie zijn weg niet kon vinden in de Duitse
samenleving. Men moet niet vergeten dat er een overschot aan afgestu-
deerden bestond en dat een groot aantal van Georges leerlingen van joodse
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afkomst was en dat joden in bet wilhelminische Duitsland niet konden
doordringen tot de toplaag van de samenleving. Hoogleraar worden aan
de universiteiten was voor joden niet weggelegd. Het ging om een groep
jongeren die niet de kans kreeg de hoge status van bet Bildungsburgertum
to bereiken.

In Der Stern des Bundes (1913) bracht George zijn bondstheorie tot
uitdrukking. De nieuwe adel zou niet alleen de geestelijke wedergeboorte
van Duitsland brengen, maar ook de vernieuwing van Europa. George was
geen voorstander van democratie en nam een elitaire houding aan: "Von
mir aus mag es Demokratie auf allen Gebieten geben, nur im geistigen
Bereich hat sie nichts zu suchen",17 waarmee hij een dictatuur van de
geest bepleitte. Gundolf en Wolters verkondigden dat George de geestelijk
leider was van deze nieuwe geestelijke Staat. Gundolf benadrukte meer
de persoonlijke, religieuze band tussen meester en leerling. Wolters werd
meer de Paulus van bet nieuwe geloof; in 1909 verscheen van zijn hand
Herrschaft and Dienst. Wolters was gefascineerd door Georges aristocra-
tisme, diens verachting van de massa en diens aanspraak op leiderschap
en hij probeerde diens ideeen politiek to vertalen.18 Hij noemde de
vriendenkring een staat. Wolters sprak in Herrschaft and Dienst van
dictatoriale heerschappij van de leider waaraan iedereen zich onderge-
schikt moest maken. Wolters vervaagde op deze wijze de grens tussen bet
geestelijke en politieke rijk.

George en de Eerste Wereldoorlog

Ook tijdens de Eerste Wereldoorlog hield George vast aan de scheiding
tussen geest en politiek, aan de distantie ten opzichte van bet politieke
Duitsland, dit in tegenstelling tot zijn leerlingen als Gundolf en Wolters
die zich lieten meeslepen door hun enthousiasme voor de oorlog. Zij
identificeerden de echte oorlog wel met de heilige oorlog van Der Stern
des Bundes. Tegenover hun nationale enthousiasme stelde hij een nuchter
realisme. "Dieser krieg ist nicht mein krieg", schreef. hij. "Er kann nicht
schwarmen/von heimischer tugend and welscher tucke", heette bet in het
gedicht Der Krieg (1917). Hij voorzag ook bet einde van de oorlog: "kein
triumph wird sein/nur viele untergange ohne wurde".19 George weersprak
dat oorlog en overwinning vrede zouden brengen en voorspelde Duitslands
ondergang. Gundolf zag in de oorlog daarentegen een mogelijkheid de
Duitse geest aan Europa op to leggen. Of Duitsland de oorlog zou winnen
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of verliezen, voor George stond vast dat dit van weinig invloed was op het
geestelijke rijk. De oorlog was volgens hem iets van de politiek en be-
hoorde tot de oppervlakkige wereld. Met het gedicht Der Krieg wilde hij
de jongeren aanspreken en hen waarschuwen voor hun overdreven natio-
nalisme. De oorlog was in zijn ogen het resultaat van "sinnloses drauf-
wirtschaften auf beiden seiten".20 Wel uitte hij kritiek op het Westen, op
Frankrijk en de VS. Door zijn antidemocratische en antiwesterse houding
vervreemdde hij zich van zijn oude geestverwanten, zoals bijvoorbeeld
van Albert Verwey. De dichtkunst bleef voor George het machtsmiddel
zonder zich direct met politiek in to laten zoals zijn revolutionair-conser-
vatieve geestverwanten wel deden. Zijn wereldbeeld was grotendeels
gevormd door het vooroorlogse wilhelminische Duitsland en zijn cultuur-
kritiek behoorde tot de wereld van voor 1914.

Tijdens de Weimar-republiek schreef hij weinig gedichten meer. Hij
bleef zijn Politik des Unpolitischen voorzetten. Der Stern des Bundes,
ontstaan aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog, zou van grote
invloed zijn op de naoorlogse periode, met name op de Duitse jeugdbewe-
ging, de zogenaamde Bundische Jugend. Na de oorlog vertolkte hij zijn
ideeen in ongedwongen gesprekken met anderen en door het lezen met
anderen van gedichten. Van de verspreiding van zijn ideeen zag hij af.
Die Blotter verschenen voor de laatste keer in 1919, terwijl hij in 1921
nog drie gedichten publiceerde waarin de oorlogshelden alsnog hun eer
toebedeeld kregen en de schande van het Verdrag van Versailles werd
aangevallen. In 1927 kreeg hij de nieuw ingestelde Goethe-prijs van de
stad Frankfurt; hij was niet aanwezig om de prijs in ontvangst to nemen.
En tenslotte kwam in 1928 zijn laatste bundel uit: Das Neue Reich. In de
loop van de tijd trok hij zich meer terug en vereenzaamde hij sterk. Dit
had ongetwijfeld met zijn slechte gezondheidstoestand to maken, maar dit
kwam ook doordat de tijdgeest hem had ingehaald: het profeteren van de
toekomst was vervangen door de bittere actualiteit van de politiek. De
verspreiding van zijn ideeen liet hij over aan zijn leerlingen. De boeken
van Gundolf, Bertram, Kommerell en Kantorowicz haalden hoge oplagen
die een breed publiek van Gebildeten wisten to bereiken. Zijn ideeen
werden in de jeugdbeweging, de Bundische Jugend, gepolitiseeerd,
geideologiseerd en gesimplificeerd.

Na de oorlog verloor de kring zijn resonantiefunctie en namen de
jongeren het van George over. Officieel hielden George en zijn kring zich
afzijdig van de politiek, intern werd er wel over politiek gediscussieerd.
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Vooral Friedrich Wolters speelde na 1918 een belangrijke rol in het
conservatief-nationalistische kamp.

Dilemma

George heeft ongetwijfeld met zijn ideeen en zijn invloed bijgedragen tot
de ondermijning van de Weimar-democratie: zijn elitisme, zijn aristocra-
tisch individualisme, zijn Fiihrer-cultus, zijn verachting voor de massa,
zijn Bund-gedachte, de strikte scheiding tussen politiek en cultuur.plaats-
ten hem in de brede antidemocratische stroming die de Weimar-repubiek
bestreed. Hij was meer de leverancier van ideeen dan dat hij ze in daden
wist om to zetten. Zijn verantwoordelijkheid voor de ondergang van de
Weimar-republiek en de opkomst van het nationaal-socialisme lag vooral
op het geestelijke vlak, en geldt meer op een indirecte dan op een directe
wijze. Door zichzelf als een esoterische cult-figuur to profileren wist hij
talloze intellectuelen en Gebildeten to inspireren tot een antidemocratische
houding en een fatale afkeer, ook op moreel gebied, van wat er politiek
tijdens de Weimar-republiek aan de hand was. Anderzijds was het nieuwe
rijk dat hij wilde planten een geestelijk rijk en niet het Derde Rijk van
Hitler. Van biologisch racisme is in zijn werk geen sprake. Het gevaar
school echter in het overplanten van zijn woorden naar de politieke
demagogie van de rechtse krachten tijdens de Weimar-periode. De pre-
tentie boven de partijen to staan en zo schone handen to houden, botste
echter met de harde politieke praktijk.

In 1933 verkeerde George dan ook in een onoplosbaar dilemma: moest
hij ingaan op het verzoek van de nationaal-socialisten om erelid to
worden van de Dichter-Akademie, die door de nazi's gelijkgeschakeld
was? Hij wees het verzoek voorzichtig of met de volgende woorden: "ich
habe seit fast einem halben jahrhundert deutsche dichtung and deutschen
geist verwaltet ohne akademie. ja hatte es eine gegeben wahrscheinlich
gegen sie".21 Hoewel er in deze brief van 10 mei 1933, gericht aan een
van zijn joodse discipelen Ernst Morwitz, ook een passage voorkomt die
uitgelegd zou kunnen worden als een concessie: "die ahnherrschaft der
neuen nationalen bewegung leugne ich durchaus nicht ab and schiebe
auch meine geistige mitwirkung nicht beiseite. Was ich dafiir tun konnte
habe ich getan; die jugend die heut um mich schart ist mir gleicher
meinung (...)".22 Het subtiele verschil met het nationaal-socialisme zat in
de woorden nationaal en geestelijk. Een woordvoerder of propagandist
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van het nazi-regime wilde George niet zijn. Ook een instelling als de
academie wees hij af, maar net als veel andere revolutionair-conservatie-
ven hoopte hij toch dat zijn stem in het Derde Rijk gehoord zou worden.
Zijn vroegere standpunten bleef hij trouw. In dezelfde brief schreef hij:
"Die gesetze des geistigen and des politischen sind gewiss sehr ver-
schieden".' Geest en macht hoorden niet bij elkaar. Een aantal van Ge-
orges leerlingen dacht daar blijkbaar anders over en sloot zich wel aan bij
de nationaal-socialistische beweging. Gundolf en Wolters waren reeds
gestorven.

Naar aanleiding van een rede gehouden door een van zijn leerlingen,
Ernst Bertram, die zich gunstig over het nazisme had uitgelaten, verklaar-
de hij in kleine kring: "Schweige ich zu dem, was Bertram zugunsten der
Nazis geaussert hat, so wird es als Zustimmung missdeutet. Gebe ich
meiner Ablehnung offentlich zu Ausdruck, so bringe ich die Freunde
dadurch in Gefahr"? George zweeg in het openbaar, hiermee zijn her-
metische en apolitieke standpunt nog eens onderstrepend. Hi j verborg zich
voor de groots opgezette viering van zijn 65-ste verjaardag op 12 juli
1933: hij emigreerde naar het Italiaanse gedeelte van Zwitserland, Minusio
bij Locarno. Op 4 december 1933 stierf George en de in de haast door
Joseph Goebbels geplande demonstratie bij het graf van de dichter werd
door een van Georges volgelingen, R. Boehringer, verhinderd. In de
gelijkgeschakelde pers werd hij ondertussen als de grote profeet van het
Derde Rijk, als Ahnherr van de nieuwe nationaal-socialistische beweging,
gevierd. Later nam de nazi-staat afstand van zijn zogenaamde profeet.
Ook andere revolutionair-conservatieve schrijvers werden vanwege hun
afwijkende opvattingen ideologisch niet langer getolereerd. Het is para-
doxaal dat juist degenen die in hun heroisch taalgebruik zo verwant leken
aan de nazi's het dichtst bij de uitschakeling van wat zij als de antichrist
beschouwden. De gebroeders Stauffenberg die volgelingen waren van
George, waren bereid hun leven to wagen om Hitler op 20 juli 1944 uit
to schakelen, tevergeefs, zoals we weten. Claus von Stauffenbergs laatste
woorden vlak voor zijn standrechtelijke executie waxen die van Stefan
George: "Es lebe das geheime Deutschland".
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Bloomsbury

Aleid Fokkema

Wat is Bloomsbury? Een wijk in London rond het donkergrijze British
Museum met de fameuze bibliotheek en reading room waar Virginia
Woolf naar de koepel staarde en zich afvroeg hoe het toch kwam dat er
zoveel over vrouwen werd geschreven ... door mannen. Een verzameling
pleintjes, omrand door bomen en achttiende- en negentiende-eeuwse
grote huizen, waar de Bloomsbury groep in wisselende samenstelling
woonde: Gordon Square, Fitzroy Square, Brunswick Square, Tavistock
Square. Zelfs een rivaliserende kunstenaarskring, de groep rond Lady
Ottoline Morrells salon, kwam bijeen op een plein, Bedford Square.
Sommige huizen zijn gerestaureerd, vele zijn in dezelfde, licht verwaar-
loosde staat als Virginia en Vanessa Stephen ze aantroffen toen ze in 1904
besloten om met hun twee broers de deftige en benauwde atmosfeer van
Kensington to verlaten en de vrijheid to proeven van artistiek London.
Het eerste huis dat ze betrokken, op Gordon square, had grote, lege, witte
kamers, een verademing na de bedompte atmosfeer van het overvolle
Victoriaanse ouderlijk huis. Het was een groot huis, naar onze begrippen
althans. Hoewel de Bloomsbury- groep een intellectueel en artistiek epi-
centrum was, en haar leden zich onconventioneel gedroegen, waren het
beslist geen boh6miens die in een nauw straatje op een achterkamertje
moesten overleven. De pleinen symboliseren de relatieve welstand van
deze groep, en ook hun zucht naar wijdere verten. De betekenis van deze
groep voor een aantal ontwikkelingen in de twintigste eeuw wordt echter
beter gesymboliseerd door het beeld van het kruispunt.
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Kruispunt van discoursen ...

Bloomsbury is een kruispunt waar de discoursen van de geschiedschrij-
ving, de politiek, de economie, de schilderkunst, zelfs de psychoanalyse,
en de literatuur convergeren. De melancholische, bebaarde Lytton
Strachey, bijvoorbeeld, veegde de ouderwetse, feitelijke en doorwrochte
geschiedschrijving van tafel met psychologische karakterschetsen die
beter dan wapenfeiten de essentie van de persoon, en daarmee de essentie
van het verleden, moesten weergeven. Zijn boeken Eminent Victorians
(1918), waarin hij onder andere het leven van Florence Nightingale
beschreef, en Elizabeth and Essex (1928), over koningin Elizabeth I,
waren een enorm succes. Strachey werd zelfs door Sigmund Freud per-
soonlijk gecomplimenteerd vanwege zijn exemplarische toepassing van de
psychoanalyse op de literatuur, aangezien hij het karakter van Elizabeth
terugvoerde op indrukken in haar vroege jeugd. Zijn broer, James, ging
bij Freud in psychoanalyse en vertaalde al zijn werk in het Engels.'
Maynard Keynes zou niet alleen een van de belangrijkste economen van
deze eeuw worden, maar was ook zeer geinteresseerd in moderne kunst.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog was hij adviseur van de regering, die
aanvankelijk wat onwillig, maar later vol respect zijn raadgevingen
opvolgde. Politiek gezien was hij een pragmaticus, maar zijn sympathieen
waren eerder bij Labour dan bij de Tories. Hij was ook betrokken bij de
vredesonderhandelingen in Versailles, waar hij zich heftig, maar vergeefs
verzette tegen de eis om Duitsland to laten betalen, to laten bloeden, voor
de oorlog. In zijn boek The Economic Consequences of the Peace (1919)
doet hij verslag van deze onderhandelingen en voorspelt de rampzalige en
vernietigende gevolgen van het verdrag voor de economische stabiliteit
van Duitsland. Ten opzichte van de kunst had hij eenzelfde bevlogen
maar pragmatische instelling, en toen tijdens deze oorlog zijn vriend
Duncan Grant, de schilder, hem vertelde dat in Parijs de Degas-collectie
zou worden geveild wist hij de Engelse regering ervan to overtuigen dat
ze twee vliegen in een klap konden slaan: Frankrijk aan liquide middelen
helpen en hun eigen muses aan moderne kunst. Met 20.000 pond op zak
verkreeg hij voor de National Gallery twee schilderijen van Delacroix,
een Gauguin, twee Manets, drie schilderijen van Ingres, een van Rous-
seau, en een aantal tekeningen. Voor zichzelf en Duncan kocht hij ook
nog wat.2

Een zelfde veelzijdigheid legden Virginia en Leonard Woolf aan de dag.
Beiden schreven zowel fictie als non-fictie, hoewel Leonards romans van
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va

Virginia Stephen en Clive Bell
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secundair belang zijn, terwijl Virginia zou uitgroeien tot een van de
belangrijkste Engelse schrijvers van deze eeuw. Haar feministische en
politieke essays worden nu nog steeds om hun inspirerende kracht gelezen.
Leonards studies over het kolonialisme en imperialisme, handel en indus-
trie, en samenwerking op internationaal niveau zijn meer tijdgebonden
documenten. Zijn studies waren goed en serieus onderbouwd met feiten
en statistieken. Hij kon bovendien op zijn ervaring als hoge ambtenaar in
het voormalige Ceylon steunen, waar hij zeven jaar in een betrekkelijk
isolement werkte (met Keynes is Leonard Woolf de enige die buiten de
bescherming van Bloomsbury opereerde). Zijn International Government
(1916) lag ten grondslag aan de opbouw van de League of Nations, de
voorloper van de Verenigde Naties. Het echtpaar runde bovendien nog
een kleine uitgeverij, de Hogarth Press. Het begon allemaal met een
eenvoudige handdrukpers en uitgaven van Virginia's eigen werk met
mooie, door haar zus Vanessa geillustreerde linnen kaftjes, maar het zou
uitgroeien tot een van de belangrijkste literaire uitgeverijen. De door
James Strachey vertaalde werken van Freud werden er uitgegeven, en T.S.
Eliot, die bevriend was met de Woolfs maar verder niet veel ophad met
Bloomsbury, liet er aanvankelijk zijn gedichten drukken - Virginia zelf
heeft er letter voor letter The Waste Land gezet.3

Clive Bell, het bourgeois -jongetje die aanvankelijk meer wist van een
jachtgeweer dan van een schilderskwast, boemelde een poosje in Parijs,
trouwde in 1907 met Vanessa Stephen, een gedreven schilderes, en werd
een van de belangrijkste kunstcritici aan het begin van deze eeuw. Hij
verwoordde de principes van Vanessa en van de andere grote schilder in
Bloomsbury, Duncan Grant, en brak bovendien een Tans voor de Franse
hedendaagse kunst. Dat was wel nodig, gezien de reactie op een tentoon-
stelling die Roger Fry, zelf ook een schilder, en Desmond McCarthy,
theatercriticus, organiseerden in 1910. Zij introduceerden de zogenaamde
Franse 'post -impressionisten' in het behoudende Londen, tot ontzetting
van de kunstcritici en vermaak van het publiek. Het ging om schilders als
Van Gogh, Cezanne, Gauguin, Picasso, Matisse. Een criticus was "absolu-
tely sceptical as to their having any claim whatever to being works of art,"
een ander vond het maar, een voorspelbare Britse respons, "pornogra-
fisch."°
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... van sociale en aesthetische conventies ...

De kritiek op deze tentoonstelling geeft ook wel aan hoe Bloomsbury niet
alleen een kruispunt van discoursen was, maar ook van conventies.
Bloomsbury markeert de overgang van de Victoriaanse naar de moderne
tijd, en de conventies van dit tijdsgewricht kruisen elkaar in deze groep.
Zelf vonden ze zich voornamelijk zeer modern en anti-Victoriaans.
Lytton Strachey's Eminent Victorians rekende of met de masculiene helden
van de vorige eeuw, die respectievelijk voor de kerk, de staat, en het leger
stonden. Bovendien stelde hij het beeld van Florence Nightingale bij. Ze
was niet de ideate angel of the house, de stereotiepe verzorgende, zich
opofferende vrouw, maar een dame die haar eigen weg zocht en haar
verpleegstersorganisatie op militaire leest schoeide. Net als Duncan Grant
was hij een gewetensbezwaarde in een oorlog die zelfs door de Engelse
feministes (Emmeline en Christabel Pankhurst) gesteund werd.' Virginia
Woolf moest niets hebben van de uitgebreide en naar volledigheid stre-
vende beschrijvingen van de maatschappij in de Victoriaanse roman-met-
een boodschap waarvan haar aartsrivaal en tijdgenoot Arnold Bennett een
erfgenaam was .6

Een breuk met conventies kwam ook tot uiting in hun gedrag van de
Bloomsbury-leden. De zusjes Stephen werden bijvoorbeeld aanvankelijk
door hun veel oudere halfbroers (uit een eerder huwelijk van hun moeder,
Julia) klaargestoomd voor de huwelijksmarkt volgens Victoriaans recept,
maar verwierpen de opgelegde gedragsregels later gretig. Ze moesten mooi
zijn, in onschuldig wit gekleed, en zich vrouwelijk gedragen op de vele
sociale gelegenheden waar ze, met George Duckworth, de oudste half-
broer, naar toe werden gestuurd. Het verwachte vrouwelijke gedrag
impliceerde dat Virginia het uit haar hoofd moest laten om aan het diner
over Plato to gaan praten.' Vooral zij Teed onder deze society-uitjes, wat
versterkt werd door de vernederende pathologische seksuele belangstelling
van deze jongens voor hun zussen - Woolf deed daar later verslag van in
A Sketch of the Past. Het was een ware bevrijding om met hun geliefde
broers Thoby en Adrian naar Bloomsbury to verhuizen. Hier konden de
zussen ongestoord schrijven en schilderen, terwijl ze vanaf 1905 op
donderdagavond, en later veel vaker, interessante gesprekken voerden met
de studievrienden van Thoby, at rokend en chocola drinkend. Thoby had
in Cambridge gestudeerd en beschouwde daar avondenlang met zijn
vrienden Lytton Strachey, Clive Bell, Leonard Woolf, Saxon Sydney-
Turner, en Maynard Keynes het Leven en de Kunst en de Dood van God.
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Thoby nam het initiatief tot de donderdagavondbijeenkomsten in het huis
op Gordon Square in Bloomsbury om iets van deze oude, inspirerende,
Cambridge -atmosfeer to doen herleven, en gaf daarmee zijn zus Virginia
een meer gepaste gelegenheid dan de Londense High Society om over
Plato en andere zaken to filosoferen. Voor iemand die niets anders wilde
dan gaan studeren, maar het niet mocht - in een tijd dat vrouwen al wel
werden toegelaten tot de universiteit - moet dit een verademing zijn
geweest. De buitenwacht fronste de wenkbrauwen over deze ongebruike-
lijk gang van zaken: Henry James, een goede vriend van hun wader Leslie
Stephen, vond het maar niets: 'Deplorable! Deplorable! ... How could
Vanessa and Virginia have picked up such friends? How could Leslie's
daughters have taken up with young men like that?."'

lets van de verontwaardiging van de oude James valt misschien wel to
begrijpen, als men zich realiseert dat een aantal van deze jongens
(Strachey, Grant, Keynes, E.M. Forster) in besloten kring openlijk homo-
seksueel waren, niet meer dan een decennium nadat Wilde hiervoor twee
jaar dwangarbeid kreeg, zo'n twintig jaar voordat (in 1928) Radclyffe
Halls melodramatische lesbische roman The Well of Loneliness door de
censuur verboden werd, en nog ruim vijftig jaar voordat homoseksualiteit
in de privesfeer niet langer een misdrijf was in Engeland. Binnen
Bloomsbury werd de breuk met conventies toegejuicht, en na een periode
waarin er alleen maar over het hogere en het goede werd geconverseerd
kregen de leden zo rond 1910 een sterke voorkeur voor een ander register,
waarin woorden als bugger, fuck, en copulation (de favoriet van Virginia)
een belangrijke plaats innemen. En waar voor Virginia de vrijheid voor-
namelijk verbaal en intellectueel van aard was, leefde Vanessa zich ook
fysiek uit: volgens de overlevering voerde ze op een feestje een halfnaakte
striptease uit, en met Clive had ze al snel een `vrij' huwelijk.

Dat het bi j de experimenten met nieuwe sociale codes en een onconven-
tionele seksuele moraal juist om een kruispunt van oudere en nieuwe
waarden gaat blijkt echter uit het feit dat de oude conventies bleven
voortleven. Huwelijken werden officieel gesloten, maar de buitenechtelij -
ke relatie kwam inwonen (zoals Duncan Grant bij Vanessa), en Leonard
en Virginia deelden hun huis zowel voor als na hun huwelijk onder andere
met Maynard Keynes en Duncan Grant, zelf spraken ze over hun `experi-
ment', hun `commune'. Strachey had het ene vriendje na 't andere, maar
vroeg toch, en het was niet helemaal een grap, Virginia ten huwelijk (ze
accepteerde, tot beider consternatie, en een dag later werd 't zaakje
afgeblazen). Virginia zelf had in de jaren twintig haar affaire met Vita
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Sackville-West, maar zag Leonard toch als het anker in haar bestaan. Een
van de vriendjes van Strachey was Maynard Keynes, die echter een relatie
kreeg met Duncan Grant, de neef van Strachey (en 'much desired' door
hem!). Keynes zou later trouwen met de Russische ballerina Lydia
Lopokova, en Duncan Grant kreeg, zoals gezegd, een hechte relatie met
Vanessa, die nog steeds met Clive Bell getrouwd was, hoewel die inmid-
dels zijn eigen maitresse had. Grant en Vanessa kregen een dochter, maar
Grant bleef relaties aangaan met marinen, die dan ook weer bij Grant en
Vanessa introkken, die misschien niet zo'n gelukkig liefdesleven hadden,
maar een zeer vruchtbaar partnerschap in de schilderkunst 9 Hun schilde-
rijen kunnen soms nauwelijks van elkaar onderscheiden worden.

Het lijkt er kortom op dat met de rebellie tegen Victoriaanse conventies
de nieuwe sociale codes nog niet helemaal vastlagen. Seksuele voorkeur
was geen kwestie van of/of, maar werd ingegeven door het moment, door
de persoon ook. Aan de ene kant is het typisch Bloomsbury om de mens
belangrijker to vinden dan de sekse, want Bloomsburians willen alleen het
zuivere, alleen de essentie, of het nu om fysieke aantrekkingskracht gaat
of om de Ware Liefde. Aan de andere kant is het typerend voor de over-
gangsfase naar de moderne tijd dat seksuele voorkeur niet vastligt en zelfs
niet gebonden is aan de vast omschreven codes van een subcultuur.

... en van morele principes

Niet alleen in het huwelijk, ook in andere opzichten bleven de Victori-
aanse waarden voortleven. Leonard Woolf, Lytton Strachey, Desmond
McCarthey, en Maynard Keynes waren lid geweest van het geheime,
genootschap de Cambridge Apostles, een elitaire debating society voor
kritische intellectuelen die terugging tot de dagen van de Victoriaan
Alfred Tennyson. Bertrand Russell en G.E. Moore behoorden er ook toe.
De methode was kritisch-rationalistisch, spitsvondigheden werden niet
geschuwd, en hoogdravendheid en pedantie werden bestraft. Maar twee
van de drie waarden van het genootschap zijn eigenlijk nog diep Victori-
aans en afgeleid van de ideeen van Moore die uiteindelijk in zijn Princi-
pia Ethica (1903) definitief verwoord zouden worden: het Schone en het
Goede. Alleen de derde, en belangrijkste waarde van Moore, het Waar-
achtige, kan gerelateerd worden aan het vroege modernisme dat zich wilde
ontdoen van alle humbug.10 Deze drie waarden vormden de kern van de
Bloomsbury- donderdagavonddebatten in de beginfase, en het zal u niet
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verwonderden dat de zusjes Stephen een geeuw soms maar ternauwernood
konden onderdrukken. Als de jongeheren tenminste iiberhaupt hun mond
opendeden: in het begin waxen ze zo onwennig in het gezelschap van
vrouwen dat Virginia Woolf opmerkte dat blijkbaar in Cambridge the
standard of what was worth saying had risen so high that it was better not
to break it unworthily.i11 Thoby's vrienden waren "pale, preoccupied and
silent," alsof ze iets vreselijks hadden geleerd in Cambridge, en nu waren
opgezadeld met "a secret too dreadful to impart."" In de beste traditie
van de Apostles, moest elke opmerking, elk oordeel gekwalificeerd wor-
den. Als Vanessa zei dat bepaalde schilderijen "beautiful" waren, merkte
een van de heren bedachtzaam en diepzinnig op it depends what you
mean by beauty."" Vooral Virginia met haar vlijmscherpe tong moest
weinig hebben van dit aanstelligere intellectuele gedrag. Ze was echt
ernstig teleurgesteld, aangezien ze het studentenleven van haar broer altijd
afgunstig verheerlijkt had. Nu bleek dat de intellectuele exercities, het
nachtelijke bomen, niet meer was dan een ballon met een hoop lucht waar
ze genadeloos doorheenprikte: aan het eind van de avond lag er een filoso-
fisch bouwwerk, the marvellous edifice was complete, one could stumble
off to bed feeling that something important had happened."" Later ont-
dooide de atmosfeer wat en werd de magische masculiene cirkel van de
Apostles doorbroken. De bijdrage van het gezonde verstand van de twee
zusjes is daar ongetwijfeld debet aan. Zoals Jane Dunn beweert, die in A
Very Close Conspiracy een fascinerend dubbelportret van hun schetst,
hadden de twee:

the iconoclasm, feminine sensibility, common sense and practical
energy, to galvanise the circle of their brother Thoby's Cambrid-
ge friends. Left under the influence of the philosopher G.E.
Moore, most were likely to have remained emotionally immatu-
re, intellectually arid, sententious and reserved. Without these
two young women, the circle might well have dispersed a few
years after leaving Cambridge, cast out into a secular world. As
it was, Vanessa and Virginia provided a sense of family feeling
and easy scepticism which bound them all in lasting friend-
ship.'

De genoemde family feeling is wellicht de kracht van de groep. De grote,
patriarchale Victoriaanse familie van de Stephens maakte plaats voor een
familie van gelijkgezinden en gelijkwaardigen. Er was liefde, passie,
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oprechte vriendschap, en een onderlinge steun die bijvoorbeeld het
verwerken van de tragische dood van de verafgode Thoby draaglijk
maakte. Zoals gezegd, ze trouwden onderling, hadden affaires, woonden
met elkaar of vlak bij elkaar, ondernamen gezamenlijke reizen naar
Frankrijk, Italie, en Griekenland. Hoe anders dan het venijn, de haat en
nijd, die rivaliserende modernisten omringde! Ezra Pound, Wyndham
Lewis, of D.H. Lawrence waren in vele opzichten radicaler in hun vernie-
wingsdrift, ware prototypes van de moderne tijd, die werkelijk alle waar-
den van het verleden verwierpen. Waar Roger Fry, de Bells, en Duncan
Grant zich vonden in de esthetiek van Cezanne en Matisse met herkenba-
re, naturalistische vormen, gaf Wyndham Lewis de voorkeur aan de
denaturaliserende energieke abstracties van de zogenaamde Vorticists."
Daarmee was hij beduidend avantgardistischer dan Vanessa Bell. Vooral
wanneer modernisme gelijkgeschakeld wordt met de avantgarde, zoals in
het recente boek over Early Modernism van Christopher Butler gebeurt,
betekent dat dat het werk van Bell en Grant eenvoudig niet besproken
wordt. Vergeleken bij deze uitgesproken figuren waren de Bloomsburians
maar halfzachte eitjes die met een been in het verleden stonden (ook al
vonden ze zichzelf, zoals gezegd, uitgesproken anti-Victoriaans). De
individualistische inslag van Pound, Lewis, en bijvoorbeeld Eliot is
misschien wet het kenmerk van de twintigste eeuw,17 en volstrekt tegen-
gesteld aan de warme gevoelens die de Bloomsburians bij elkaar hielden
ook lang nadat die feitelijke, geografische plek verlaten was. Het verschil
tussen individu en familie komt overigens ook tot uiting in de politieke
voorkeur van de rivaliserende modernisten: waar Bloomsbury sympathie
had voor Labour," steunden Lewis en Pound tot na de oorlog het fascis-
me, en schoven Eliot en Lawrence steeds verder op naar rechts.

De familie Bloomsbury

De metafoor van het kruispunt gaf aan hoe in Bloomsbury niet alleen
verschillende disciplines maar ook oude en nieuwe conventies converge-
ren. Het beeld van de familie zal nu in de tweede helft van dit artikel de
rode draad zijn om aan to geven hoe de groep opereerde en wat haar
invloed was. We hebben al gezien dat de grootste band tussen de Blooms-
bury-intellectuelen een affectieve band was, die juist ook mogelijk
maakte dat de verschillende disciplines elkaar in Bloomsbury troffen.
Maar ook in een ander opzicht is het beeld van de familie illustratief. Zij
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vormden een front van overeenstemmende opinies, die in verschillende
kritische bladen naar buiten werd gebracht, zonder dat altijd duidelijk
was, voor de buitenwacht, dat een betrekkelijk kleine groep op een
welhaast incestueuze manier het intellectuele en culturele klimaat be-
heerste.

In de periode tot en met de Eerste Wereldoorlog, toen Virginia Woolf,
Lytton Strachey, en Maynard Keynes hun belangrijkste boeken nog moes-
ten publiceren, was Bloomsbury toch buitengewoon actief en invloedrijk.
De activiteiten waren niet gericht op monografieen, maar op het versprei-
den van opinies over hedendaagse schilderkunst, toneel, politiek, en
literatuur. Voor Lytton Strachey was dit de belangrijkste bron van inkom-
sten, voor Woolf een zeer welkome bijverdienste naast haar legaat. Het is
de verdienste van S.P. Rosenbaum, wiens tweede deel van zijn minitieuze,
gedetailleerde literaire geschiedenis van Bloomsbury onlangs verschenen
is, dat de mate waarin de jonge intellectuelen met hun recensies invloed
uitoefenden nu zichtbaar wordt.

Enkele voorbeelden zullen sprekend genoeg zijn. Het eerste, en mis-
schien wel belangrijkste blad waar Bloomsbury voor schreef was de
Independent Review. Desmond McCarthey recenseerde hierin het toneel-
werk van George Bernard Shaw, essays van Fry, Strachey, en E.M. Forster
(opvallend aanwezig aan de rand van Bloomsbury), en zelfs een recensie
van Leonard Woolf. Desmond McCarthy schreef verder toneelrecensies
voor de Speaker, een blad dat later de Nation zou heten, na een financiele
reorganisatie door Maynard Keynes, en waar Leonard Woolf literair
redacteur zou worden.19 Hij richtte ook een blad op waarin behalve
hijzelf ook Strachey, Fry, en Keynes schreven: The New Quarterly. Het
blad liep van 1907-1910.20 Later werd McCarthy literair redacteur bij het
socialistische blad de New Statesman, waar beide Woolfs, en ook Clive
Bell en Roger Fry voor schreven.21 Strachey schreef ook wekelijkse
recensies voor de invloedrijke Spectator. Clive Bell schreef een of twee
maal per maand een recensie voor het deftige blad de Athenaeum. Woolf
schreef recensies voor onder andere de Guardian en the Times Literary
Supplement, waar de recensies traditiegetrouw niet ondertekend werden.
Ze besprak vooral biografieen, en het is niet moeilijk om een parallel to
trekken tussen haar stevige kritiek op de gangbare biografie en de ver-
nieuwende aanpak van Lytton Strachey in zijn Eminent Victorians. Soms
verschenen er van deze drie auteurs recensies over hetzelfde boek, bij-
voorbeeld over The Love Letters of Thomas Carlyle and Jane Welsh.22
Maynard Keynes, tenslotte, nam vanaf 1912 het redacteurschap van The
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Economic Journal op zich (hij zou dit 25 jaar volhouden).'
Ik zal u niet vervelen met een verdere uitbreiding en nuancering van dit

selectieve overzicht, dat voldoende moet zijn om de indruk to bevestigen
dat de familie Bloomsbury in een groot aantal tijdschriften, filosofisch,
politiek, cultureel, en literair in orientatie, haar stempel drukte op de
algemene opinie. Maar het zal u niet verbazen dat tijdgenoten (en niet
alleen tijdgenoten) kritiek hadden op dit circuit van vrienden, die zoals
het een echte familie betaamt onderling stevige kritiek konden uiten maar
naar buiten toe een gesloten en eensgezind front vormden.'a Men vond
de kring to intellectueel, to neurotisch (lees: vrouwelijk en homoseksueel),
to pedant, zelfs anarchistisch,'s en vooral to elitair. D.H. Lawrence vond
dat they talk endlessly, but endlessly - and never, never a good thing
said."' F.R. Leavis, die hele generaties studenten Engels opzadelde met
een uitgesproken beperkte en moralistische visie op de literatuurgeschie-
denis, beschimpte de "levity of so many petty egos, each primed with
conscious cleverness and hardened self -approval."' De vijandigheid van
Leavis werd onder andere ingegeven door de iconoclastische uitstraling
van Bloomsbury, dat vooral in de persoon van Strachey afrekende met
juist die Victoriaanse helden die het morele baken waren van Leavis.'
Wyndham Lewis voerde na zijn breuk met Roger Fry in 1913 een conti-
nue hetze tegen Bloomsbury. Zelfs James Joyce, die hij eerder had aange-
vallen wegens zijn weinig masculiene fluiditeit die een teloorgang van de
westerse waarden inluidde, stak nog gunstig of bij Virginia Woolf. In
vergelijking tot haar, zo schreef hij in Men without Art (1934), bezat Joyce
een "realistic vigour", terwijl Woolf dat slechts bleekjes probeerde to
imiteren en bovendien openlijk allerlei weke vrouwelijke principes na-
streefde. In feite wentelde gans Bloomsbury zich in deze voor Lewis
verstikkende vrouwelijke atmosfeer: hij refereert naar Strachey en zijn
companen als two old maids - or a company of old maids - who shrink
and cluster together, [tittering] in each other's ears". Bloomsbury staat
voor de rol die the feminine mind has played - and minds as well, deeply
feminized, not technically on the distaff side -" in het totstandkomen van
het verderfelijke culturele klimaat waartegen Lewis ageert.'

Am I a Snob?"

Veel van de kritiek op Bloomsbury draait om de beschuldiging van sno-
bisme. Niet alleen als kunstenaars en essayisten maar ook als vertegen-
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woordigers van de gegoede burgerij wordt de Bloomsburians snobisme
verweten. Bloomsbury richt zich inderdaad met een elitair aandoende
zekerheid tot de leden van haar klasse: de gegoede burgerij die geschoold
en belezen was.31 Vooral Virginia Woolf moet het bij deze beschuldigin-
gen ontgelden. Ze is een dankbaar object, want kon zich in haar corres-
pondentie en haar dagboeken (en, neem ik aan, ook mondeling) laatdun-
kend uitlaten over haar collega schrijvers, waarbij ze een verwijzing naar
diens afkomst niet schuwde. Berucht is haar aantekening in haar dagboek
van 16 augustus 1922, over Ulysses van James Joyce: An illiterate,
underbred book it seems to me; the book of a self taught working man,
and we all know how distressing they are, how egotistic, insistent, raw,
striking, and utterly nauseating."" Katherine Mansfield stonk een uur in
de wind naar goedkope parfum en in truth, I'm a little shocked by her
commonness at first sight; lines so hard and cheap."" Geen wonder dat
Queenie Leavis, echtgenote van de al eerder genoemde criticus en ook
docent to Cambridge, haar scherpe aanval op Woolfs radicaal feministi-
sche essay Three Guineas (1938) begint met een verwijzing naar haar
afkomst. Ze verwijt Woolf uitsluitend voor haar eigen klasse to schrijven
en vergelijkt haar argumentatie overigens met die van de Nazi's. Over de
antifascistische teneur van het boek zwijgt ze maar, en feminisme vindt
ze, net als Wyndham Lewis overigens, een gepasseerd station.34

Een moderne aanval vinden we in The Intellectuals and the Masses, een
studie van John Carey (1992). Hij beschuldigt een aantal intellectuelen
van rond de eeuwwisseling van een snobistische, door ongerede angst
geinspireerde blik op een snel groeiende bevolking, en Virginia Woolf
moet het uiteraard ook weer ontgelden. Hij is vooral gestoken door haar
elitaire behandeling van Arnold Bennett, zijn favoriete auteur en zoals hij
zelf zegt de `held' van zijn boek: de enige intellectueel, of anti- intellectu-
eel, met ware compassie en begrip voor de leden van de arbeidersklasse
en kleine middenstand.35

Carey doelt op Woolfs beroemde modernistische manifest; Mr Bennett
and Mrs Brown, een essay uit 1923, daarna verschenen als Character in
Fiction, waar ze beweert dat de degelijke, realistische personagebeschrij-
vingen van Bennett, Galsworthy en Wells hebben afgedaan. Ze parodieert
deze schrijvers in een fictieve beschrijving van een zekere Mrs. Brown in
een treincoupe, en zegt over Bennett dat we meer to weten komen over
haar kleding, de coupe, en het spoortraject dan over Mrs. Brown zelf.36
Ze geeft ook nog een citaat uit een roman van Bennett, dat inderdaad
enigszins minitieus is. Carey beweert verontwaardigd dat wat voor Woolf
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onbelangrijke details zijn, omdat ze als bourgeoise geen idee heeft hoe
armoede de mens kan bezighouden, in feite belangwekkende aanwijzingen
zijn voor de psychische gesteldheid van de hoofdpersoon 37 Hij schildert
Woolfs pastiche of als een ongemene daad van snobistische agressie door
een auteur die het niet kan hebben dat Bennett zo rijk werd van zijn
boeken dat hij een jacht kon kopen.s Woolf was echter heel tevreden
met de auto die zij in de late jaren twintig konden aanschaffen, omdat
haar boeken eindelijk begonnen to lopen. En wat Carey niet vermeldt, is
dat Woolfs pastiche een reactie is op een artikel van Arnold Bennett over
de moderne roman, waarin haar eigen Jacob's Room als enige met naam
genoemd wordt, en niet in positieve zin. Hij stelt zich op als een oudere,
ervaren schrijver, die maar weinig goeds in de nieuwe generatie van
'young novelists' kan ontdekken, want ze kunnen namelijk geen over-
tuigende personages schrijven omdat ze zich met allerlei details bezighou-
den en te'clever' willen zijn. Een boek moet niet knap zijn, zegt hij, want
dat is wel de minste van artistieke waarden. Als hij dus zegt I have
seldom read a cleverer book than Virginia Woolfs Jacob's Room" dan is
dat dodelijk ' Ze verdedigt zich dus na een aanval, zoals haar essay in
de openlijke verwijzing naar Bennets artikel overigens ook zonneklaar
duidelijk maakt. Bennett zou later nog meer boeken van haar afkraken,
ook haar feministische essay A Room of One's Own. Hierin wordt duide-
lijk dat Bennett niet alleen jaloers is op de nieuwe generatie, maar ook
enige moeite heeft met het geslacht van deze succesrijke auteur, die hij
"Queen of the high-brows" noemt (de high-brows, zo beweert hij in deze
recensie, hebben hem het schrijven onmogelijk gemaakt). Woolf breekt
in A Room met alle conventies van de essayistiek, door bewust to dwalen
en in plaats van een harde, socratische argumentatie to geven vragen to
stellen en beelden to scheppen. Bennett heeft deze strategie niet door en
kan de dwalingen niet vergeven: "whereas a woman cannot walk through
a meadow in June without wandering all over the place to pick attractive
blossoms, a man can. Virginia Woolf cannot resist the floral
enticement.""

Was Woolf snobistisch? Ja, ze had haar snobistische momenten, ingege-
ven door een Brits (en voor ons Nederlanders soms wat overdreven aan-
doend) klasse-bewustzijn dat welhaast in haar chromosomen moet hebben
gezeten. Maar vergeet niet dat ze trouwde met de joodse Leonard die zich
door zijn afkomst en milieu altijd een outsider tussen zijn Cambridge-
vrienden had gevoeld. En vergeet niet dat ze politiek bewust was, steeds
uitgesprokener feministisch werd, wat niet alleen tot uiting kwam in haar
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twee feministische essays maar ook in het feit dat ze gedurende een aantal
jaren maandelijks de afdeling van de Woman's Cooperative Guild in haar
huis ontving (dit gilde dat in 1931 67.000 leden had, de meesten uit de
arbeidersklasse, had haar eigen `goede werken' projecten en streed onder
andere voor abortus41). Was Bloomsbury snobistisch? Het is to gemakke-
lijk om de familie Bloomsbury of to doen als een stelletje neurotische
estheten, zoals Leavis, Lawrence, en vele anderen deden en doen. Liever
sluit ik me aan bij de grootste marxistische cultuurcriticus die Engeland
gekend heeft, Raymond Williams, die in een genuanceerd stuk beweert
dat het `sociaal bewustzijn' van Bloomsbury inhield dat men zich bewust
was van het klasseverschil, met een waarachtige sympathie voor de lagere
klassen als slachtoffers. De meest effectieve, en meest waarachtige,
politiek voor Bloomsbury was het hervormen van hun eigen klasse, de
regerende klasse, de klasse van hogere ambtenaren, ten bate van de lagere
klassen.42 Dat hun pacifisme, socialisme, feminisme, anti-imperialisme,
en modernisme daarbij de norm werd voor een grote groep van die klasse
die beschaving nastreefde (de huidige leider van Labour, public school
boy Tony Blair, is er ook een goed voorbeeld van) is de ironie van het
effect van hervorming.
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Intellectuelen in het `roze decennium
Het Comite van Waakzaamheid en de strijd om de menselijke
waardigheid, 1936-1940

Frits Rovers

Het is opmerkelijk dat sinds het verdwijnen van de Koude Oorlog en het
wegvallen van de traditioneel-ideologische terminologie die daarmee
direct verbonden was, de vraag naar een nieuwe definiering van de
politieke en maatschappelijke verantwoordelijkheid van intellectuelen
actueel geworden is. Al was het maar omdat geengageerde intellectuelen
zich gedurende de Koude Oorlog zo veelvuldig zand in de ogen hebben
laten strooien of zelfs actief meewerkten aan de instandhouding en be-
wieroking van communistische regimes die zij - en niet alleen achteraf
bezien- hadden dienen to bestrijden. De Groningse filosoof Lolle Nauta
heeft er nog vrij recent in De rol van de intellectueel (1992) op gewezen
dat het marxisme als tot voor kort veelgekozen intellectuele inspiratie-
bron, merkwaardig genoeg geen ruimte biedt voor zoiets als `politiek'.
Politiek is immers een proces waarin meningen voortdurend met elkaar
botsen, belangen worden afgewogen en compromissen worden gesloten,
terwijl in marxistische ogen de fundamentele beslissingen bij voorbaat al
waren genomen. Dat brengt Nauta tot de conclusie dat, terwijl men eerder
het omgekeerde zou verwachten, het thema `de intellectueel en de poli-
tiek' in de bloeitijd van de marxistische ideologie niet populair was, en
pas weer op de agenda kon worden geplaatst nadat de laatste resten van
het `reeel bestaande socialisme' waren afgestorven. Het betreft hier dus
een echte paradox.'

De term `intellectueel' is ontstaan als een scheldwoord, en dus meteen
ook als een geuzenaam, in de Dreyfus-affaire, de kwestie van het ver-
meende landverraad van de Frans-joodse legerkapitein, die de Franse
samenleving rond de eeuwwisseling zo langdurig verdeeld hield in twee
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onverzoenlijke, elkaar naar het leven staande kampen van voor- en
tegenstanders van Dreyfus, maar vooral van de democratische structuren
van de Derde Republiek. Die republiek hield het echte Frankrijk van
`troon en altaar', `le Pays Reel', in de ogen van de anti -Dreyfussards
bezet. Intellectuelen, dat waren degenen die in naam van de Rede, de
Waarheid en de Vooruitgang, ten strijde trokken tegen het onrecht dat
Dreyfus, symbool van de onschuld, werd aangedaan. Maar het waren
tevens degenen die in de ogen van Dreyfus' tegenstanders geen respect
hadden voor de meest heilige waarden van het eeuwige Frankrijk: God en
Vaderland. Met zoiets banaals als politiek had dat allemaal niets to maken:
men sprak in beide kampen immers in naam van hogere abstracties als
`Het Vaderland' of `De Vooruitgang'.

Nauta verwijst in zijn opstel over distantie en betrokkenheid naar het
beroemde, in 1927 voor het eerst verschenen boek van Julien Benda, La
Trahison des Clercs, waarin deze Franse filosoof - zelf overigens een
overtuigd Dreyfussard - intellectuelen nog opriep zich verre to houden
van de politiek. Intellectuelen, aldus Benda, pleegden verraad aan de
eeuwige waarden wanneer zij zich met de politieke actualiteit inlieten.
Het debat over de politieke betrokkenheid van intellectuelen is met andere
woorden een typisch twintigste-eeuws debat, een debat dat pas na de
Eerste Wereldoorlog, met de vestiging van de grote staatsideologieen
communisme en fascisme actueel is geworden en zijn definitieve vorm
heeft gekregen. Waar de traditionele rol van de intellectueel zogezegd haar
vorm kreeg rond de metafoor van de distantie, daar vroeg de opkomst van
genoemde staatsideologieen als het ware om een tegenovergestelde rol,
namelijk die van de betrokken of geengageerde intellectueel. Beide
sleuteltermen, aldus Nauta, verwijzen naar de bronnen die het debat tot
voor kort hebben gevoed: rationele verlichting en politieke ideologie.2

Deze termen - verlichting en ideologie - lijken weliswaar met elkaar op
gespannen voet to staan, maar hebben bij een nadere beschouwing meer
met elkaar gemeen dan men op het eerste gezicht zou denken. Beide
stellen ze de intellectueel immers in staat zijn verantwoordelijkheid jegens
de samenleving to ijken en tegelijkertijd zijn opstelling to legitimeren. Of
er nu in naam van de Vooruitgang, de Waarheid, de Democratie of het
Socialisme wordt gesproken, in alle gevallen spreekt de intellectueel
immers namens, of zelfs in opdracht van, een kennelijk achter hem
staande abstractie.3
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Menno ter Braak
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Intellectuelen zijn waarschijnlijkzelden hardhandiger geconfronteerd met
het door Nauta geformuleerde probleem van distantie en betrokkenheid,
dan in de jaren tussen de wereldoorlogen. In Nederland zijn de perikelen
rond het in 1936 opgerichte Comite van Waakzaamheid van anti-natio-
naal-socialistischeintellectuelendaarvoorsymptomatisch.`Waakzaamheid'
was een initiatief van de literatuurcriticus en essayist Menno ter Braak,
in samenwerking met de historica Annie Romein-Verschoor en, zij het in
mindere mate, haar echt- en vakgenoot Jan Romein. Wie bi j de oprichting
nu een doorslaggevende rol heeft gespeeld, is overigens nog altijd fel
omstreden. Jan Romein beweerde in de eerste televisie-uitzending van De
Bezetting in mei 1961 tegenover Lou de Jong dat hem, Jan dus, de eer
toekwam de definitieve stoot tot de oprichting to hebben gegeven, wat
door zijn echtgenote nooit is ontkend.` Latere studies over Waakzaamheid
en over het leven van Annie Romein-Verschoor wekken een andere
indruk: niet Jan, maar Annie was de drijvende kracht achter veel activi-
teiten van het Comite, ook achter zijn oprichting. Overigens moeten we
uit de biografie die Angenies Brandenburg over Annie Romein heeft
geschreven wel haast opmaken dat Annie vrijwel alle activiteiten van haar
echtgenoot, die zij adoreerde en alle eer liet, met grote vasthoudenheid
heeft gecoordineerd.s

Het Comite van Waakzaamheid had een voorbeeld en voorloper in het
in 1934 door onder anderen de schrijver Andre Malraux opgerichte,
Franse Comite de vigilance des intellectuels anti jascistes, een initiatief dat
vanuit Parijs door de Forum-literator Eddy du Perron meer dan eens
onder de aandacht van zijn boezemvriend Menno Ter Braak was gebracht
en dat, zo had Du Perron in zijn brieven herhaaldelijk to kennen gegeven,
zeker Nederlandse navolging verdiende. Het modernistische, verlicht-
kritische literaire tijdschrift Forum, dat tussen 1931 en 1935 verschenen
is, was voor de oprichting van Waakzaamheid een ideale vingeroefening
geweest, al was het maar omdat het leidende beginsel van het tijdschrift
altijd was geweest dat de betrokken persoonlijkheid het eerste en laatste
criterium bij de beoordeling van de kunstenaar diende to zijn. Geenga-
geerder kon het haast niet. "Forum", zo schreef de literatuurcriticus Carel
Peeters in 1980 in Vrij Nederland naar aanleiding van het verschijnen van
een integrate herdruk van alle jaargangen van het gevierde tijdschrift:

bezegelde de weigering om voortaan nog tolerantie op to bren-
gen voor halfzachtheid in de literatuur: de politiek drong door
in in de literair-intellectuele sfeer en de letteren waren voorgoed
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geen `schone' kunsten meer; er werd afgerekend met die hele
wereld van mooie en gevoelige gedachten die men altijd met de
literatuur had geassocieerd; er werd gepolemiseerd tegen een
opgewonden verhevenheid die het had over `de wanhoop van de
hedendaagsche mensch'. Forum bracht, kortom, de doodsteek
toe aan de veronderstelling dat de `roes' in de poezie, in de `le-
vensbeschouwing', in het denken iets wezenlijks zou voorstellen 6

Nadat Du Perron in januari 1936 in hoogsteigen persoon naar Nederland
kwam om - via gesprekken met onder anderen de Forum -schrijvers Simon
Vestdijk en Hendrik Marsman, de Utrechtse historicus G.W. Kernkamp
en Jan en Annie Romein - de aanzet tot de oprichting van Waakzaamheid
to geven, vonden Ter Braak en de Romeins elkaar op 15 maart 1936 in een
gemeenschappelijk doel: "op to komen voor de verdediging der geestelijke
vrijheid en tegen het nationaal-socialisme, dat dit essentiele cultuurgoed
belaagt". Antifascisme, een ontwerpverklaring voor Waakzaamheid en een
aantal bijzonderheden omtrent de organisatie van het op to richten comite,
daarover bereikten de initiatiefnemers betrekkelijk eenvoudig overeen-
stemming. Maar, en dat is veel belangrijker, waar zij elkaar niet in von-
den, was in de benadering van het communisme, preciezer: de benadering
van stalinistisch Rusland. De golven van het Volksfront-enthousiasme
mochten in 1936 dan wel tamelijk hoog gaan, van het communisme ver-
wachtte Ter Braak zoals bekend weinig heil en de Sovjetunie was in zijn
ogen zelfs niet meer dan een ordinaire `imperialistische roofstaat'. De
prominente aanwezigheid in het oprichtingscomite van Jan en Annie
Romein stond daarentegen juist garant voor veel warme sympathie en
dankbetuigingen aan het land van de proletarische Revolutie.

De oprichting van Waakzaamheid liet, mede door deze tegenstelling,
nog even op zich wachten, maar kon op 27 juni 1936 toch plaatsvinden.
In het Amsterdamse `Americain' konden de aanwezigen zich na enig
heen-en-weer-gepraat verenigen in de volgende. beginselverklaring:

De Nederlandse intellectuelen, zich verenigend, ongeacht hun
politieke overtuiging, van oordeel dat het nationaal-socialisme en
alle andere groeperingen van dezelfde aard een ernstig gevaar
betekenen voor de vrijheid van onderzoek en meningsuiting en
daarmede voor de ontwikkeling van maatschappij, cultuur en
wetenschap, besluiten een Comite van Waakzaamheid to stich-
ten, als centrum van alle intellectuelen die zich het gevaar van
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het nationaal-socialisme bewust zijn en het willen bestrijden: en
bevestigen hun besluit om gezamenlijk op to komen voor de ver-
dediging der geestelijke vrijheid en tegen het nationaal-socia-
lisme dat dit essentiele cultuurgoed belaagt.'

De ontwikkeling van Waakzaamheid werd in de jaren na 1936 in veel
opzichten door een aanhoudende controverse over deze beginselverklaring
bepaald. Niet voor niets werd ze tot twee maal toe gewijzigd. Van een
duidelijk eenzijdig anti- nazistische verklaring met sterk defensieve
trekken, veranderde de verklaring uiteindelijk in 1938 in een tekst die de
democratie de enig aanvaardbare staatsvorm noemde, die sprak van
gevaren die van verschillende zijden dreigden en die het bevorderen der
vrijheidsgedachte als de belangrijkste taak voor intellectuelen beschouw-
de. Ondanks deze nuanceringen, ontwikkelde het communisme zich
binnen Waakzaamheid langzamerhand tot een splijtzwam. Zeker nadat in
januari 1937 in de Sovjetunie de processen tegen de zogenaamde Trotskis-
ten waren begonnen en de omvang van de stalinistische terreur langza-
merhand begon door to dringen tot de westeuropese intelligentsia, werd
de positie van communisten en fellow-travellers moeilijker.

De Romeins waren zonder twijfel, zeker achteraf bezien, de meest in-
vloedrijke fellow-travellers in Waakzaamheid en misschien wel de in-
vloedrijkste die Nederland gedurende het interbellum heeft gekend. Niet
alleen met hun vele juichende publikaties over de Sovjetunie en hun
pogingen tot materialistische geschiedschrijving kan hun grote betrokken-
heid worden aangetoond, ook hun politiek-maatschappelijke opstelling in
eigen land was in de jaren dertig doordesemd van een tot op grote hoogte
kritiekloze bewondering voor het Rusland van kameraad Stalin, een
Rusland dat de Romeins - en dat is typerend - overigens nooit bezochten.
In zijn beroemde studie naar het wezen van de fellow-traveller (1973)
spreekt de Britse historicus David Caute van een postscript to Enlighten-
ment, om aan to geven dat hij mensen als de Romeins - hoewel hij over
hen niet schrijft - beschouwde als nazaten van de philosopher, als erfge-
namen van de Verlichting, waarvan de idealen in de Sovjetunie zouden
zijn belichaamd. De Sovjetunie was immers, zo meenden de fellow tra-
vellers, een rationeel geordende, op wetenschappelijke leest geschoeide
samenleving, waarin de sociale en economische vooruitgang onder leiding
van een verlichte intellectuele elite tot stand werd gebracht. De beloftes
uit de achttiende eeuw van een rechtvaardige, humanitaire en rationele
samenleving werden zo uiteindelijk in de Sovjetunie ingelost. Al hun
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kritiek op de eigen, westers-kapitalistische samenleving konden deze
intellectuelen zo prachtig contrasteren met hetgeen zij meenden dat in de
Sovjetunie in naam van de vooruitgang tot stand werd gebracht, zonder
dat zij gedwongen waxen die `vooruitgang' aan den lijve to ervaren. En de
meesten van hen wilden dat ook graag zo houden: de fellow-traveller
reisde immers niet voor niets op afstand naar het paradijs.$

Aart Aarsbergen heeft er in zijn in 1988 verschenen Verre Paradijzen
op gewezen dat de Verlichting niet de enige bron was waaraan de fellow-
travellers zich in de jaren dertig laafden. Evengoed, en misschien nog wel
meer, zouden deze linkse intellectuelen kunnen worden beschouwd als
romantici wier weerzin tegen de eigen samenleving niet zozeer voortkwam
uit de daarin aanwezige rationele oneffenheden op sociaal en economisch
gebied, als wel uit het gebrek aan `gemeenschap' dat de moderne in-
dustriele maatschappij kenmerkte. Dat verlangen naar een harmonieuze
gemeenschap, waarin iedereen een eigen, betekenisvolle plaats had -
sowieso een intellectuele preoccupatie van de eerste orde in de jaren
dertig - werd in het geval van de fellow-travellers op het verre paradijs
van Stalins Rusland geprojecteerd, zo goed als anderen hun verlangen
naar gemeenschap probeerden to bevredigen met lovende woorden over
Mussolini's Italie of Hitlers Duitsland. Sommigen, zoals de Britse toneel-
schrijver George Bernhard Shaw, deden het zelfs korte tijd allebei.9

De jaren dertig staan in de intellectuele geschiedenis wel to boek als het
`roze decennium', omdat veel intellectuelen zich in meer of mindere mate
voelden aangetrokken tot de radicale oplossingen die het communisme
voor de talloze maatschappelijke, economische en culturele problemen in
petto had. Zeker na Hitlers Machtubernahme in 1933 groeide bij hen het
gevoel dat Europa op een nieuwe crisis afstevende, een crisis die slechts
een staat in Europa niet leek to bedreigen: de Sovjetunie. Alleen daar
werd de fascistische verleiding ogenschi jnli jk moeiteloos weerstaan, alleen
daar werd onder groot enthousiasme gewerkt aan de opbouw van een
nieuwe sociaal-economische en politieke orde die een alternatief kon
bieden zowel voor de hopeloze ellende waarin de westerse wereld eigen-
lijk al Binds 1914 gedompeld was, als voor de schijnoplossingen voor die
ellende die ter rechterzijde door de fascisten werden aangeboden. En
alleen daar leken intellectuelen ook werkelijk invloed to hebben. De
geboorte van dit alternatief, zo schreef Jan Romein nog in 1937 na de
afkondiging van de alom geroemde nieuwe grondwet in de Sovjetunie,
was dan wel gepaard gegaan met "hevige, gerekte weeen", maar "de orkaan
der revolutie, achttien jaar geleden uit de steppen van Rusland opgesto-



56 Intellectuele kringen in de twintigste eeuw

ken, is overgegaan in de storm van industrialisatie en collectivisatie. En
deze storm is nu bezig over to gaan in een frisse bries van democratie en
vrijheid." De Sovjetunie bleef zo voor velen het land van de hoop."

Annie Romein schreef vrijwel wekelijks lovende stukken over de
sociale, economische en culturele vorderingen in de Sovjetunie in Rusland
van Heden, het blad van de Vereniging Vrienden van de Sovjetunie
(VVSU). Bovendien was zij secretaris van de de Bond van Kunstenaars
voor Kulturele Rechten (BKVK), een ook verder door hele en halve
communisten als Nico Rost en Jef Last gedomineerde club die zichzelf al
in 1935 had proberen om to vormen tot een intellectuelenbond tegen het
fascisme en die nu door Annie Romein min of meer in Waakzaamheid
werd ingebracht. In Waakzaamheid namen verder ook enkele partijcom-
munisten deel als de Amsterdamse arts A.C. Oerlemans - door Ter Braak
`Robespierre' genoemd -, Theun de Vries en de oude Gerard van het
Reve, zodat het probleem van de intellectuele houding ten aanzien van de
Sovjetunie binnen het Comite van meet of aan een obstakel vormde in de
verhouding met niet-communisten. Uiteindelijk zou Waakzaamheid dan
ook aan deze splijtzwam bezwijken, toen Stalin en Hitler in de zomer van
1939 hun niet-aanvals- en vriendschapsverdrag tekenden en vervolgens
gezamenlijk hun oorlog tegen Polen ontketenden, een oorlog die eigenlijk
al Binds het begin van de jaren twintig op de agenda had gestaan.

Voorzitter van Waakzaamheid was vanaf de oprichting de Amsterdamse
filosoof H.J. Pos, net als de penningmeester, de Leidse classicus D. Loe-
nen, en de eerste secretaris A.C. Oerlemans, overigens zeer bevriend met
het echtpaar Romein. Als er al over een intellectuele `kring' kan worden
gesproken, dan was ze gebaseerd op dit soort persoonlijke vriendschappen
en niet op een brede, inhoudelijke overeenstemming op de meest wezen-
lijke punten. De activiteiten van het Comite van Waakzaamheid, dat
tussen 1936 en 1940 steeds zo'n duizend leden telde, stonden sterk in het
teken van de discussie in eigen kring. Waakzaamheid blonk vooral uit in
studie-conferenties en vergaderingen. Een vaste relatie met de pers is
bijvoorbeeld nooit opgebouwd, al verschenen tussen oktober 1937 en
november 1938 enkele artikelen van de hand van Waakzaamheid-bestuur-
ders in De Groene Amsterdammer. Een periodiek heeft Waakzaamheid
nooit gehad en activiteiten in het land zijn slechts sporadisch ontwikkeld.
Afdelingen van Waakzaamheid kwamen alleen van de grond in Den Haag,
Leiden, het Gooi en - dank zij de inspanningen van een plaatselijke
communistische wasserij-directeur - in Tiel. En dan nog - behalve in het
geval van Den Haag - vooral op papier.
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Zo is men er bijvoorbeeld, ondanks initiatieven daartoe, nooit in ge-
slaagd een afdeling van Waakzaamheid in Utrecht van de grond to krij-
gen. Dat heeft waarschijnlijk alles to maken met de onenigheid daarover
binnen de zogenaamde Utrechtse `Professorenclub', een discussiegroep aan
de universiteit waarin in de jaren `36-'37 verlichte historici als P.C. Geyl
en H. Bolkestein deelnamen, maar ook een rabiate reactionair als F.C.
Gerretson. Voor de verkiezingen van 1937 heeft deze club een manifest
trachten op to stellen tegen nationaal-socialisme en communisme, maar
dat manifest is nooit gepubliceerd omdat men het niet eens kon worden
over de inhoud, laat staan dat men een afdeling van Waakzaamheid had
kunnen oprichten. Geyl had bovendien om tat van redenen een grondige
hekel aan Ter Braak, zoals onlangs nog eens uitgebreid uit de doeken is
gedaan door J. Tollebeek. Vooral Ter Braaks hardnekkige relativisme, zijn
`jammerlijke desertie' uit de geschiedwetenschap en zijn `spel van woor-
den en paradoxen waaruit niemand wijs kon worden' werden hem door
Geyl buitengewoon kwalijk genomen.l' Ook de inspanningen van de
hoofdredacteur van het Utrechts Nieuwsblad, G.J. van Heuven Goedhart
- toch bekend vanwege zijn heftige stellingname tegen het fascisme -
hebben in Utrecht nooit tot de oprichting van een afdeling van Waak-
zaamheid geleid.

Verreweg het belangrijkste wapenfeit van het Comite is gelegen in de
brochurereeks die bij Van Gorcum in Assen werd uitgegeven. Tussen de
zomer van 1936 en het najaar van 1939 verschenen 24 deeltjes over zeer
verschillende onderwerpen, maar vrijwel altijd van hoge kwaliteit. Enkele
bijdragen, zoals Menno Ter Braaks Het nationaal-socialisme als rancune-
leer uit 1937 en Jan Romeins De sociale en economische grondslagen van
het nationaal-socialisme uit 1938, zijn nog altijd de moeite van het lezen
waard door hun scherpe analyse van zeer verschillende aspecten van het
nationaal-socialisme. Andere bijdragen, zoals die van Henk Brugmans
over de Spaanse Burgeroorlog of die over de Vrede van Miinchen, behan-
delen belangrijke internationale ontwikkelingen. Weer andere, zoals die
van Anton van Duinkerken over katholicisme en nationaal-socialisme en
van ds. J.J. Buskes over het nationaal-socialisme als bedreiging van de
kerk, waren mede bedoeld om de brede opzet van Waakzaamheid to
demonstreren.

De katholieke leden van Waakzaamheid, waaronder Anton van Duin-
kerken, Mgr. Poets, Gerard Brom en Titus Brandsma, traden na bisschop-
pelijke vermaningen overigens al in de zomer van 1936 uit het Comite. In
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Spanje was afdoende bewezen, meende kardinaal De Jong, dat het Volks-
front het katholicisme bestreed en gemene zaak maakte met het bolsjewis-
me. Waakzaamheid bleef zo een overwegend links -georienteerde, deels
vrijzinnige, deels socialistische of communistische kring van intellectuelen
die ten opzichte van elkaar maar moeizaam een evenwicht konden vinden
in de kwestie waarvoor men bij elkaar was geroepen, namelijk de bestrij-
ding van het nationaal-socialisme.

Ook de verhouding tussen het Comite en de in juni 1935 opgerichte
Nederlandse Beweging voor Eenheid door Democratie (kortweg EDD
genoemd), is van meet of aan problematisch geweest. De exclusieve
gerichtheid van Waakzaamheid tegen de gevaren voor de geestelijke
vrijheid die van het nationaal-socialisme uitgingen, is voor die moeizame
verhouding natuurlijk de verklaring. Voor EDD waren communisme en
nationaal-socialisme bedreigingen van gelijkwaardige grootte die met
evenveel energie bestreden dienden to worden. Dat betekende dat er wat
EDD betrof aan samenwerking met Waakzaamheid sowieso niet to denken
viel, wat de organisatie op een reprimande van een van de oprichters van
Waakzaamheid, de Utrechtse historicus Kernkamp, kwam to staan. In het
periodiek van EDD beantwoordde Kernkamp de suggestie dat Waakzaam-
heid een communistische mantelorganisatie zou zijn met een korte en
geirriteerde repliek: "Het wil mij toeschijnen", aldus Kernkamp in januari
1937 aan het adres van EDD, "dat gij deze ongure bezigheid gerust kunt
overlaten aan de hele en halve NSB-ers, en dat er voor uwe beweging, die
mijn volle sympathie heeft, nuttiger werk valt to verrichten dan to hasse-
bassen met het Comite van Waakzaamheid".IZ En er waren meer bezwa-
ren. Zo heeft Menno ter Braak zijn ergernis over het `kleinburgerlijke'
EDD - waar hij overigens wel lid van was - nooit onder stoelen of banken
gestoken. In zijn zojuist genoemde Waakzaamheid -brochure Het Natio-
naalsocialisme als Rancuneleer hekelde hij het `simplistisch schema' van
EDD, dat, zo meende Ter Braak, "twee zoo verschillend georienteerde
stroomingen als het communisme en het nationaal-socialisme over een
kam scheert, alleen omdat zulks den burger een weinig nadenken bespaart
en omdat de tyrannie van Stalin in haar effect precies lijkt op die van
Hitler"." Eerder had Ter Braak in een brief aan Du Perron in verband
met EDD al gesproken van een `democratisch geperverteerde NSB'.14 In
De Groene Amsterdammer, tot slot, verklaarde Ter Braak in december
1937 het succes van EDD uit het feit dat de beweging niet schroomde
suggestieve nationalistische leuzen to gebruiken, leuzen die zijns inziens
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in hun `geuzen-retoriek' niet zoveel afweken van de `bloed-en-bodem-
fraseologie' van de nationaal-socialisten.ls

EDD, en dat is even symptomatisch als paradoxaal, was ontstaan als een
reactie op de dreiging die van de verkiezingsoverwinning van de NSB was
uitgegaan in 1935, maar zij was tegelijkertijd een uiting van hetzelfde
anti- modernistische onbehagen dat ten grondslag lag aan het succes van
haar fascistische tegenvoeter. De licht nostalgische hang naar een harmo-
nische volksgemeenschap die uit het gedachtengoed van EDD spreekt,
wijst onmiskenbaar in de door Ter Braak gewezen richting. Dat neemt
niet weg dat EDD juist door deze spiegelbeeldige verwantschap met de
NSB veel beter in staat was het nationaal-socialisme to bestrijden dan de
Waakzaamheid-intellectuelen." Het is overigens niet toevallig dat juist
Ter Braak op deze opmerkelijke overeenkomst heeft gewezen. Als `anti-
christelijk-christen' en `politicus-zonder-partij' was hij sowieso gewend
in paradoxen to denken. Bovendien was hij zich in wezen zelf meer dan
wie ook bewust van het appel dat de nationaal-socialistische ideologie aan
de moderne mens deed. Door Nietzsche geinspireerd, had hij zich immers
al in de jaren twintig bekeerd tot een nihilisme dat hem in staat stelde
voortdurend een intellectueel spel met zichzelf en zijn lezers to spelen,
een spel waarin hij alles ter discussie stelde wat in de westerse beschaving
heilig was, hetgeen hem later, met terugwerkende kracht, de toorn van
Geyl opleverde. Het ontmaskeren en ontmythologiseren van die bescha-
ving beschouwde Ter Braak niettemin als zijn belangrijkste taak als
criticus en als literator. Dat hetzelfde nihilisme ten grondslag lag aan het
succes van de nationaal-socialistische beweging kan verklaren waarom
juist Ter Braak geestelijk gesproken, in de problemen is geraakt. Het is
per slot van rekening de nihilistische revolutie van de nazi's geweest die
Ter Braak dwong tot een stellingname die hij liever achterwege had
gelaten, maar die hem uiteindelijk bracht tot een keuze v66r de westerse
democratie, met hoeveel scepsis hij de `geperverteerde' inhoud daarvan
ook bezag. In het voorwoord bij zijn Nederlandse vertaling van Hermann
Rauschnings Die Revolution des Nihilismus (1939), schreef Ter Braak:

Zoodra het nihilisme in plaats van een probleem een POLITIEK
wordt, waarmee men wraaknemingen, ressentiment en sadisme
meent to kunnen verantwoorden, (...) wordt het een aangelegen-
heid van volksmenners die geen andere motieven kennen dan de
handhaving en uitbreiding van hun macht."
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In wezen raakte Ter Braak verstrikt in de problemen van distantie en
betrokkenheid die twintigste-eeuwse intellectuelen voortdurend parten
speelden, maar die in de jaren dertig niet langer als louter intellectuele
problemen konden worden afgedaan. Althans niet wanneer men zichzelf -
zoals de Waakzaamheid-intellectuelen ongetwijfeld allemaal deden -
serieus nam.

Ter Braaks - in filosofisch opzicht - idealistische analyse van het natio-
naal-socialisme sluit beter aan bij het leidende gedachtengoed van EDD,
dan bij de door Waakzaamheid verspreide, veelal afstandelijk-materialis-
tische analyses. Het doet meer denken aan Johan Huizinga dan aan Jan
Romein, om het eens anders to zeggen, ook al deelt Ter Braak in geen
enkel opzicht in het heersende cultuurpessimisme dat ook Huizinga niet
onberoerd had gelaten. In zijn bespreking van Huizinga's In de schaduwen
van morgen (1935) wees Ter Braak er niet voor niets op dat het succes
"van al die boeken die overlopen van de tijdgeest, die bezwijken onder de
profetieen, die barsten van de holle frasen, die zwelgen in `de ziekten van
onzen tijd' en die zich bedrinken aan even onnozele als sonore gemeen-
plaatsen", hem maar matig verheugde en dat `onze ziekten' bovendien niet
de zijne waren.'$ Net als later Jacques De Kadt, die in 1939 zijn beroem-
de Het fascisme en de Nieuwe Vrijheid zou publiceren, en eerder Karl
Mannheim, die in 1935 zijn Mensch and Gesellschaft im Zeitalters des
Umbaus had gepubliceerd, was Ter Braak er in de loop van de jaren dertig
van overtuigd geraakt dat fascisme en nationaal-socialisme `het verzet van
de menselijke achterhoede tegen de last der beschaving' belichaamden.
Fascisme en nationaal-socialisme waren cultuurbewegingen, ontstaan als
gevolg van de ontworteling van de massa's en de massificatie van de elites,
als beweging de belichaming van de emancipatie van de `plebejische'
kleinburgers en in zekere zin de vervulling van de democratie. Het zou er
in de strijd tegen het nationaal-socialisme met andere woorden om moeten
gaan tegenover dit rancuneuze, lees: `plebejische', protest tegen de verma-
terialisering van de cultuur een gerechtvaardigd, lees: `aristocratisch,
tegenprotest op to stellen. Niet door mee to huilen in het woud der cul-
tuurpessimisten - die alleen al in de oprukkende cosmopolitische massa-
cultuur (jazz! dans! radio! bioscoop!) genoeg aanknopingspunten meenden
to vinden voor de naderende ondergang van Europa - maar door tegen-
over de barbarij van de nazi's het concept van de honnetete, de menselijke
waardigheid, to plaatsen. Een waardigheid die alleen onder de bezielende
leiding van een nieuwe elite kon worden gehandhaafd.
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In wezen was Ter Braak betrokken in een tweefrontenstrijd: aan de ene
kant zag hij zich geplaatst tegenover de burgerlijke hypocrisie, aan de
andere kant waren er de gewelddadige massabewegingen voor een `volkse'
en een `proletarische' cultuur, die in hun ijveren zomogelijk nog hypo-
crieter waren. Met geen van beide kon hij zich identificeren. In zijn
misschien wel beroemdste, in 1937 verschenen essay Van oude en nieuwe
Christenen, waarmee zijn Waakzaamheid -brochure zeer nauw in verband
staat, omschrijft Ter Braak zijn intellectuele positie - en daarmee in feite
die van alle gewetensvolle `burgerlijke' intellectuelen in de massasamenle-
ving - als volgt:

De intellectueel zoals wij hem kennen, heeft alleen `zin' wanneer
hij zich kan beroepen op een hierarchie, krachtens welke hij het
recht heeft zich boven de `massa' to verheffen. Dat recht is
onchristelijk, maar als het wegvalt, dan vervalt daarmee de intel-
lectueel; wat overblijft is een `technicus des geestes', die bij de
monteurs kan worden ondergebracht 19

Dit proces van onttroning van de intellectueel was in volle gang, meende
Ter Braak. Intellectuelen die zich probeerden to troosten met de negen-
tiende-eeuwse gedachte dat het weten altijd triomfeert over de onwetend-
heid, vergisten zich deerlijk, want, aldus Ter Braak:

Het hangt niet van onze predikatie of of de intellectuelen al dan
niet onttroond zullen worden. Sowjet-Rusland, Amerika en last
not least fascisme en nationaal-socialisme hebben ons de beslis-
sing al uit handen genomen. De intellectueel is al onttroond, zijn
schijnrijk (...) is al voorbij 2°

De Amsterdamse socioloog J. Goudsblom heeft er in een artikel over de
sociologische waarde van Ter Braaks werk (1978) op gewezen dat het hier
in feite handelt om een kwestie van hierarchie, een probleem waarmee
intellectuelen in het interbellum misschien meer dan ooit geconfronteerd
werden, maar dat desalniettemin terugging op de sombere voorspellingen
die mensen als Alexis de Tocqueville al honderd jaar eerder hadden
gedaan. In zijn De la democracie en Amerique (twee delen, 1835 en 1840)
had Tocqueville een samenleving geschetst die niet gekenmerkt werd door
een fundamentele scheiding tussen antagonistische klassen, maar door een
grote middenklasse die geobsedeerd was door subtiele statusverschillen.
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Intellectuelen dienden to accepteren, meende Tocqueville, dat de positie
die zij zichzelf hadden toegedacht `boven de massa' in de niet to stuiten
nivelleringsbeweging van de moderne tijd verloren ging, een nivelle-
ringsbeweging die volgens Ter Braak voor alles het resultaat was van het
geseculariseerde christelijke gelijkheidsideaal. Het marxisme, aldus Ter
Braak, had voor het ontstaan van dat geseculariseerde christendom een
grote verantwoordelijkheid, sterker nog: het marxisme was het geseculari-
seerde chistendom. Als het als leer ergens in tekort geschoten was, dan
was het wel in het erkennen van de menselijke rancune, het ressentiment
als de allesoverheersende kracht achter het gelijkheidsstreven. In het
fascisme was die rancune definitief geemancipeerd.21 In zijn Waakzaam-
heid-brochure zegt Ter Braak het als volgt:

Het is de gelijkheid als ideaal, die, gegeven de biologische en
sociologische onbestaanbaarheid van gelijke mensen, de rancune
promoveert tot een macht van de eerste rang in de samenleving;
want wie niet gelijk is aan de ander en toch gelijk aan die ander
wenst to zijn, wordt in deze samenleving niet onder verwijzing
naar standen of kasten op zijn nummer gezet, maar hem wordt
een premie toegekend! Zijn streven naar gelijkheid wordt theo-
retisch rechtvaardig geacht, ook door degenen die er geen ogen-
blik aan zullen denken practisch voor de verwezenlijking van een
gelijkheid, die in hun nadeel zou zijn, iets to doen! Ziedaar de
grote paradox ener democratische maatschappij, waarin de
rancune niet alleen aanwezig is, maar ook wordt aangemoedigd
als mensenrecht.22

Het nationaal-socialisme, aldus Ter Braak in 1937, kon alleen worden
begrepen als mensen zouden accepteren dat het niet het tegendeel, maar
in zekere zin de vervulling was van de democratie. Het nationaal-socialis-
me, dat was de volledige emancipatie van het ressentiment, een ressenti-
ment dat in de democratie en het socialisme nog aan bepaalde spelregels
gebonden was, maar dat in het nationaal-socialisme zijn definitieve vorm
had gevonden. De democratie zou alleen kunnen overleven dankzij een
nieuwe hierarchische ordening, waarin intellectuelen als een nieuwe elite
een belangrijke rol zouden moeten spelen.

Het verlies aan status verklaart waarom veel intellectuelen na de Eerste
Wereldoorlog noodgedwongen uit hun ivoren toren kwamen en hun heil
zochten in krampachtige pogingen zich rekenschap to geven van hun
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maatschappelijke verantwoordelijkheid, niet om op to gaan in de samenle-
ving, maar juist om het blijvende belang van een intellectuelenkaste to
propageren en zich zo binnen die samenleving van een elitaire positie to
verzekeren. Dat kan dus tegelijkertijd het fenomeen van de fellow-travel-
ler verklaren. Ook de fellow-travellers konden zich immers niet neerleg-
gen bij de onttroning van de intellectueel, die zij zelf waren. Zij zochten
hun heil liever in projecties van een betere, rationele wereld die elders -
in de Sovjetunie - meenden zij, onder leiding van een intellectuele elite
bezig was to ontstaan.

Beide tendenzen waren in Waakzaamheid duidelijk aanwezig en als er
in de intellectuele kring van Waakzaamheid een samenbindend element is
geweest, dan is dat - afgezien van de zonder twijfel oprechte weerzin
tegen het nationaal-socialisme - de gemeenschappelijke vrees voor de
teloorgang van de eigen positie geweest. Het beeld dat zich aan ons
opdringt, wanneer we het Comite van Waakzaamheid van anti-nationaal-
socialistische intellectuelen nauwkeurig beschouwen, is het beeld van een
elite die in de massa-samenleving wanhopig zocht naar een nieuwe legiti-
matie en die hoopte to vinden in het politieke engagement.
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Een familie in ballingschap
De familie Mann en de Duitse catastrofe

Jeroen Koch'

Intellectuele kringen in de twintigste eeuw, luidt de titel van dit Studium
Generale programma. Met de opdracht to spreken over de familie Mann,
over de amazing family, zoals die wonderlijke bundeling literair talent
wel is genoemd, voel ik me enigszins een vreemde eend in de bijt. Een
familie is tenslotte niet hetzelfde als een intellectuele Kreis, een kliek of
een coterie. Dat zijn allemaal termen waarmee groepen aangeduid kunnen
worden, waarvan de leden elkaar op min of meer vrijwillige basis het
jawoord hebben gegeven, wat overigens niet verhindert, dat men als leden
van zon besloten gezelschap elkaar in de weg kan zitten op een wijze die
voor een ordentelijke familievete niet onderdoet. Je familie kies je niet
uit. En ook al schrijf je allemaal, of bijna allemaal, dan nog vorm je met
elkaar geen intellectuele kring. Je bent dan, ik heb het al gezegd, een
bijzondere familie, een verbazingwekkende familie desnoods.

De familie Mann vormde een gezelschap tegen wil en dank. Wanneer de
leden ervan in familiekring bijeen waren - daar is die dan toch nog, die
kring - dan was het zelden aangenaam. De broers Heinrich en Thomas
Mann leefden sinds het najaar van 1914, sinds het begin van de Eerste
Wereldoorlog dus, met elkaar in onmin. Afwijkende opvattingen over
politiek en over de maatschappelijke rol van de intellectueel, of in het
geval van Thomas Mann liever gezegd, de maatschappelijke rol van de
kunstenaar, waren debet aan de tweespalt.

Dit verhaal is gebaseerd op een hoofdstuk uit mijn proefschrift: Politiek
en Moraal. Golo Mann en de Duitse geschiedenis. (Houten 1994)
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Tussen Thomas Mann en zijn zes kinderen boterde het evenmin. Het
hele huishouden stond in het teken van vaders schrijverschap. Ten behoe-
ve van zijn kunst diende het stil to zijn in huis. Voor de onderbrekingen
van het gezinsleven had de schrijver geen tijd.

Maar ook later, toen de kinderen van Thomas Mann obk hun literaire
talenten lieten blijken, verliep het contact met de dominante vader stroef.
Klaus, zijn oudste zoon, ontpopte zich als de werkelijke erfgenaam van
waders literaire vermogens; hij stak de grote schrijver naar de kroon.
Erika schreef kinderboeken en schitterde met Klaus in theater en cabaret.
Golo Mann ontwikkelde zich vanaf de vroege jaren dertig en in het
bijzonder vanaf zijn in 1933 begonnen ballingschap, tot een politiek
publicist. Hij zou na de Tweede Wereldoorlog zijn stiel vinden als ge-
schiedschrijver.

De belangrijkste personen en thema's heb ik daarmee genoemd. Ik zal
u niet vermoeien met de onderlinge twisten in de familie Mann; leest u
daarvoor hun dagboeken. Ik zal het gaan hebben over de maatschappelijke
betrokkenheid van de familie Mann in de periode van hun ballingschap.
De aandacht zal daarbij uitgaan naar Heinrich en Thomas (met als ge-
boortejaren 1871 en 1875 de oudere generatie) naar Klaus, geboren in
1906, Golo, 1909, en in mindere mate naar het oudste kind van Thomas
en Katia Mann, Erika, geboren in 1905 - met zijn drieen de jongere
generatie. Ook de aard van hun maatschappelijke engagement komt aan
de orde. En daarmee past dit dan toch in dit Studium Generale program-
ma.

In de opinies die Heinrich, Thomas, Klaus, Erika en Golo Mann tijdens
hun Amerikaanse ballingschap ontwikkelden, zijn tot op zekere hoogte de
reactiepatronen van het gehele Duitse Exil to herkennen. Natuurlijk, de
oorlog en de ondergang van het Derde Rijk maakten binnen het Duitse
Exil zeer uiteenlopende en sterk persoonlijke reacties los. Toch valt er een
patroon in to ontdekken.

Een deel van de ballingen wilde niets meer to maken hebben met het
land dat het nazisme had voortgebracht en de holocaust had uitgevoerd.
Deze vluchtelingen keerden Duitsland en de Duitse cultuur de rug toe.
Haaks op deze afwijzing stond de reactie van een andere groep emigran-
ten. Zij was ervan overtuigd dat in het bijzonder de voormalige ballingen
een task hadden bij de wederopbouw van de Duitse cultuur; zij be-
schouwde zichzelf als het arsenaal van die cultuur. Haar missiegevoel
werd na 1945 danig op de proef gesteld.
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Bij een derde groep ballingen, namelijk het aanzienlijke contingent
links-radicale vluchtelingen, viel het naoorlogse missiegevoel samen met
het streven naar een socialistische samenleving. Zonder socialistische
hervormingen zou de Duitse samenleving opnieuw naar fascisme en
barbarij neigen. Temidden van de frontvorming van de Koude Oorlog
opteerden deze ballingen meestal voor de DDR. Bij de meeste emigres
liepen de reactiepatronen door elkaar. Allesoverheersend was, kort na de
oorlog, een afwachtende houding, waarbij afkeer en zendingsdrang elkaar
grillig afwisselden.

Voor Klaus Mann waren de laatste vier jaar van zijn leven een aaneen-
schakeling van teleurstellingen. Hij leek de greep op zichzelf to hebben
verloren. De strijd tegen het nazisme had hem uitgeput. Zijn literaire en
politieke plannen mislukten.

Klaus was hevig gedeprimeerd over de ontwikkeling in Duitsland en het
zich snel aandienende Oost-West- conflict. De morele ontwrichting van de
Duitse bevolking was veel ernstiger dan hij zich tot het begin van 1945
had voorgesteld, of had kunnen voorstellen. Klaus Mann reisde als ver-
slaggever van een Amerikaanse legerkrant in mei 1945 door Duitsland en
Oostenrijk. Hij was een van de eerste emigranten, die weer voet zetten op
Duitse bodem. Het was een schok. Begin mei bezocht hij met een groep
journalisten het concentratiekamp Dachau. De aanblik ging ieder begrip
to boven. Op dezelfde dag had de groep een ontmoeting met Hermann
Goring. Deze poogde een `goede indruk' to maken: van de kampen had hij
natuurlijk geen weet gehad. Het was een absurd interview, schreef Klaus,
niet in de laatste plaats omdat de journalisten de schoft met een volstrekt
misplaatste hoffelijkheid bejegenden.

Betekenisvol was ook Klaus' ontmoeting met de componist Richard
Strauss. Strauss was volkomen onaangedaan door het morele failliet van
de natie. Hij putte zich uit in zelfbeklag. De ontmoeting met Richard
Strauss werkte op Klaus Mann ontnuchterend, omdat diens houding
aangaf, dat de kansen op een geestelijke en morele regeneratie van de
Duitse bevolking, zoals Klaus die zich v66r 1945 had voorgesteld, mini-
maal waren. Klaus reageerde ontsteld: "ein Talent von solcher Originalitat
and Kraft, ein Genie beinah - and weil nicht, wozu seine Gaben ihn
verpflichten!"

Dit oordeel verried nog het culturele ideaal van het negentiende-eeuwse
Duitse Bildungsburgertum. Dat ideaal had Klaus Mann niet afgezworen.
Net als in de dagen van Die Sammlung, in 1934 en 1935, aan het begin
van zijn ballingschap, meende hij nog altijd dat de Duitse cultuur en de
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Duitse kunst de natie zouden redden. Het esthetische en 'geistige' be-
standdeel van de kunst had hij een morele en maatschappelijke functie
toebedacht. De Duitse 'Kultur' werd volgens hem gedragen door de
intellectuele en artistieke elite. Hoewel Klaus ervan overtuigd was, dat die
Kultur sinds 1933 vooral door de emigranten werd vertegenwoordigd, leek
hij zijn vertrouwen in het morele gehalte van achtergebleven representan-
ten als Richard Strauss niet helemaal to hebben opgezegd.

Zoals gezegd had Klaus Mann in eerste instantie zijn hoop op de Duitse
ballingen gevestigd. Deze bessere Deutschen belichaamden voor hem het
eigenlijke Duitsland. Overduidelijk bleek deze opvatting uit het boek
Escape to Life. Dit boek uit 1939 had Klaus samen met Erika in opdracht
van een Amerikaanse uitgeverij geschreven. De twee auteurs hadden met
hun portrettengallerij van Duitse emigranten een duidelijk doel gehad:
"Wir wollten zeigen and anschaulich machen: es sind nicht einzelne Perso-
nen, die aus irgendwelchen Grunden vertrieben wurden. Opfer des Nazi-
Fanatismus ist vielmehr eine komplexe Kultur - die wahre deutsche
Kultur, die immer ein schopferischer Teil der europaischen Kultur and
der Welt-Kultur war." De verdrevenen waren Duitslands hoop. Aan het
slot van hun boek lieten Erika en Klaus een krachtige oproep volgen: "Der
Teil des deutschen Volkes, der frei ist, ist die Emigration. Sie mu1 den
`wahren Alliierten', Deutschland, in der Welt reprasentieren, and sie muf
vor allem das Bild jenes Deutschland fur die Welt lebendig machen, das
nach Hitler kommen wird: das Bild eines freien, demokratischen and
friedlich-starken Deutschland." Onomwonden spraken de twee auteurs
van de "Sendung der Emigration."

Diezelfde missiegedachte kwam ook tot uitdrukking in Klaus Manns
'Exil-roman' Der Vulkan, eveneens uit 1939. Roman unter Emigranten,
luidde de ondertitel. "Wir mussen zuruck", stelt een van de personages aan
het slot van de roman. "Ungeheure Aufgaben werden sich stellen, wenn
der Alptraum ausgetraumt ist. Wer soll sie denn bewaltigen - wenn wir
uns drucken?! Wir gehoren doch zu ihnen?!" Klaus' geloof in de noodzaak
van de missie der emigranten, dateerde al van ver voor de oorlog.
Nu het moment van terugkeer dan eindelijk was aangebroken, vervloog
Klaus Manns hoop snel. De ontworteling was veel ernstiger dan hij zich
had kunnen voorstellen. Bovendien vond de boodschap van de emigranten
al snel geen gehoor meer. Eerder wekte hun optreden agressie.
Klaus Mann werd hardhandig geconfronteerd met de omslag in de Duitse
houding. Vooral in de affaire die ontstond rond de pogingen een van zijn
andere romans uit de periode van ballingschap, Mephisto, uit to geven,
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ging verzet tegen de emigranten hand in hand met een verpletterende
onverschilligheid ten aanzien van het nazi-verleden. Mephisto. Roman
einer Karriere - in 1936 verschenen bij de Duitse afdeling van Querido in
Amsterdam - ging over een principeloze carrieremaker. Links in de jaren
twintig, loopt de hoofdpersoon, de acteur Hendrik Hofgen, in de jaren
dertig over naar het Hitler-kamp. Het is gunstig voor zijn loopbaan.
Hofgen is geen overtuigde nazi. Hij is een toneelspeler die zich in het
maatschappelijk leven die rollen aanmeet, welke zijn carriere bespoedi-
gen.

Ogenschi jnli jk had Klaus Mann met Mephisto afstand genomen van zijn
hardnekkige overtuiging dat de 'gebildete' elite tevens een moreel integere
elite was. Zoals gezegd, bleek uit zijn uitlatingen na 1945 dat dit niet het
geval was. Deze onduidelijkheid was illustratief voor de ambivalentie ten
aanzien van de eigen cultuur waaraan de ballingen ten prooi waren geval-
len. In Mephisto bood de culturele vorming in ieder geval geen garanties.
Voor Hofgen draaide alles om de carriere.

Indien de Duitse bevolking na 1945 het nazi-verleden werkelijk met
open vizier tegemoet had willen treden, dan was er meer dan voldoende
reden om tot publikatie van Mephisto over to gaan. Tot die uitgave kwam
het echter niet. De roman werd alom als een sleutelroman gelezen. Het
kostte weinig moeite in de figuur van Hofgen de acteur Gustaf Grundgens
to herkennen, met wie Klaus Mann in de jaren twintig had samengewerkt.
Tijdens het Derde Rijk was Grundgens, op voorspraak van Goring, opge-
klommen tot intendant van het Berliner Staatstheater. Grundgens, die na
de ineenstorting van het Derde Rijk een aantal keren was gearresteerd,
werd al in maart 1947 intendant van de schouwburg to Dusseldorf. Twee
jaar later liet de uitgever aan Klaus Mann weten of to zien van publikatie
van de roman. Grundgens genoot alom weer zoveel aanzien dat de uitge-
ver deze 'Aktion' niet meer kon `starten'.

De stopzetting van de uitgave van Mephisto bevestigde Klaus Mann in
zijn pessimistische oordeel over Duitsland. Het was de zoveelste teleur-
stelling sinds de oorlog. Enkele dagen nadat hi j het besluit van de uitgever
had vernomen, pleegde hi j zelfmoord.

Zijn zelfgekozen dood, op 21 mei 1949, werd uitgelegd als een politieke
daad, een protest tegen de mondiale situatie. In zijn laatste essay had
Klaus betoogd, dat er temidden van de strijd tussen het Amerikaanse
kapitaal en het Russische fanatisme geen plaats meer was voor intellectu-
ele onafhankelijkheid. Een "Rebellion der Hoffnungslosen" was de enige
manier om de wereld deze situatie to doen inzien. Een dramatisch gebaar
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moest het geweten van de wereld wekken. Virginia Woolf, Ernst Toller,
Stefan Zweig en Jan Masaryk waren hem al voorgegaan. "Fine Selbst-
mordwelle, der die hervorragendsten, gefeiertsten Geister zum Opfer
fielen, wurde die Volker aufschrecken aus ihrer Lethargie", had Klaus
geschreven.

Volgens Golo Mann was de zelfmoord van zijn broer niet ingegeven
door politieke overwegingen. Zeker, de dood van Klaus kwam voor hem
als een schok. Dat Klaus vroeg of laat suicide zou plegen, stond voor hem
echter vast. Aan de fatale poging waren verschillende andere voorafge-
gaan. De omstandigheden na 1945 hadden Klaus' besluit wellicht bespoe-
digd, maar niet veroorzaakt.

Nog geen jaar na Klaus' zelfmoord stierf ook Heinrich Mann. Het had
hem niet meegezeten in de Verenigde Staten. Zoals hij had verwacht,
verafschuwde hij de Amerikaanse samenleving. Ook persoonlijk leed
bleef hem niet bespaard. Zijn tweede vrouw pleegde in december 1944
zelfmoord. Heinrich Mann bleef eenzaam achter, financieel afhankelijk
van zijn broer Thomas.

Zijn creatieve plannen haperden. Gedurende zijn Franse ballingschaps-
jaren had hij een enorme roman over de Franse koning Hendrik van
Navarra geschreven. Het was een typisch produkt van de emigratie. Onder
de gevluchte auteurs was de historische roman, waarin heden en verleden
impliciet vergeleken werden, een veelbeoefend genre. Hendrik IV, de
tolerante vorst en de architect van het Edict van Nantes uit 1598, beli-
chaamde in de ogen van Heinrich Mann de synthese van macht en moraal.
De geschiedenis bood bier een positief tegenbeeld van het heden.

In de Verenigde Staten ontstonden er geen nieuwe romans meer. Zelfs
in de satire, het genre waarmee Heinrich Mann rond de Eerste Wereldoor-
log zo'n faam had verworven, faalde hij nu. De actuele situatie leende
zich nauwelijks voor een groteske behandeling. Het enige werk van belang
dat hij in Amerika schreef, was het in 1944 voltooide Ein Zeitalter wird
besichtigt. Heinrich Mann gaf daarin zijn oordeel over het Derde Rijk en
schetste zijn verwachtingen voor de toekomst. Het boek bevatte een
uiterst eigenzinnige interpretatie van de Europese geschiedenis; een
verbazingwekkend optimistische interpretatie bovendien.

De sterk door de hegeliaanse filosofie geinspireerde auteur voelde zich
tot zo'n historisch optimisme verplicht. Ogenschijnlijk moeiteloos wist
Heinrich Mann het Derde Rijk als een zinvolle fase in het historisch
proces op to nemen. Er was, betoogde hij, een op zichzelf armzalige, maar
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politiek satanische figuur als Adolf Hitler nodig geweest om de samenle-
ving opnieuw het onderscheid tussen goed en kwaad bij to brengen. Het
tijdperk was een overgangsperiode. Wie de peilloze culturele neergang
overdacht, ontwaarde, redenerend volgens de regels der dialectiek, voor-
uitgang. Dat overgangskarakter van de eigen tijd, dat was beslissend voor
het oordeel. Aan het slot schreef Heinrich Mann dan ook: "dieses Zeitalter
verdient Dank, dal es zum Schlul die bessere Seite freigelegt hat, die
rechte, die sich sehen lassen kann."

Waarop baseerde Heinrich Mann in 1944 dit optimisme? Op welke
gronden - afgezien van zijn hegeliaans-metafysisch optimisme - meende
hij dat die betere wereld aanstaande was, "eine sittliche Welt ohne Vor-
gang and Vergleich"? Een van de lichtpuntjes was het rapport van de
Britse econoom William Beveridge. Dit rapport uit 1942 was een van de
eerste plannen voor een verzorgingsstaat, zoals die na de oorlog gestalte
zou krijgen. Heinrich Manns bewondering voor de Britse plannen was,
gezien zijn links -revolutionaire overtuigingen opmerkelijk. Dat z6n plan
uit het perfide kapitalistische Groot-Brittannie kon komen, was werkelijk
reden tot hoop. Hi j concludeerde dat Engeland gedurende de Tweede
Wereldoorlog een fundamentele verandering had doorgemaakt. Het onver-
enigbare verenigend, maar zonder zijn politieke idealen to hoeven afval-
len, betoogde Heinrich Mann dat Engeland in links -revolutionaire rich-
ting was opgeschoven. Al beweerden Churchill en Beveridge het tegen-
deel, "der Gesetzesplan Churchill-Beveridge", noteerde hij, "wird die
Probe auf den Kommunismus machen." Het Beveridge-plan was "der
halbe Weg nach Moskau."

Zijn optimisme was welbeschouwd niet nieuw. Nog altijd hield Hein-
rich Mann vast aan de verwachtingen van het revolutionaire socialisme,
dat bij hem altijd al een sterk ideele betekenis had gehad. Hij identifi-
ceerde zich met een door hem als moreel juist beoordeelde traditie,
waartoe hij uiteenlopende personen en politieke gebeurtenissen of stelsels
als Hendrik van Navarra, de Franse Revolutie, Napoleon, Bismarck, de
Franse Derde Republiek en de Sovjetunie onder Stalin rekende. Voor hem
bestond er geen specifiek met het Duitse Exil verbonden vraagstuk van
het `andere Duitsland'. Al ver v66r 1933 werd zijn `betere Duitsland'
vertegenwoordigd door de Duitse socialisten. De door de nazi's verdreven
en gehate Heinrich Mann was een patriot geworden van een toekomstige
Duitse republiek. En ondanks de metamorfose van de Britse samenleving
verwachtte hij bij de totstandkoming van deze tweede Duitse republiek
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bovenal de hulp van Frankrijk en de Sovjetunie. Die landen waren in de
Europese geschiedenis de ware hoeders van de revolutionaire traditie.
"Wir konnten anders sein", hield Heinrich Mann zijn Duitse lezers in Ein
Zeitalter wird besichtigt voor. Anders betekende in de eerste plaats
socialistisch of communistisch, althans in de zweverige betekenis die
Heinrich Mann daaraan hechtte. Dat de Sovjetunie de weg naar de toe-
komst wees, stond voor hem vast.

Heinrich Mann had zijn hoop gevestigd op een socialistisch Duitsland.
Alleen met een revolutie zou het nazisme overwonnen kunnen worden.
Vanaf oktober 1949 gold zijn sympathie de DDR. Al v66r de oprichting
van de nieuwe staat had hij in de Russische bezettingszone erkenning
gevonden. De dichter Johannes Becher, later de eerste Oostduitse minister
van cultuur, drong vanaf 1946 aan op zijn terugkeer.

Eind 1949 besloot Heinrich Mann naar Duitsland terug to keren. De
leiding van de DDR had hem gevraagd president to worden van de nieuw
op to richten Deutsche Akademie der Kiinste. Heinrich Mann aanvaardde
het aanbod. Oost-Duitsland heeft hij echter niet bereikt. Enkele weken
voor hij naar Europa zou reizen, op 12 maart 1950, overleed hij aan een
hersenbloeding.

Postuum werd Heinrich Mann een geeerd auteur - in de DDR veel
eerder dan in de Bondsrepubliek. Het is de vraag of hij daarmee zo
ingenomen zou zijn geweest. Het Oostduitse bewind kon zijn pleidooien
voor het socialisme en zijn besluit naar de DDR to komen naar believen
benutten. Het is mogelijk dat de auteur zich bij leven kritisch over de
DDR zou hebben betoond. Zeker is dat echter allerminst. Menige linkse
emigrant die na 1949 zijn hoop op de socialistische Duitse republiek had
gevestigd, was na korte tijd ontgoocheld over de nieuwe orde. Een herop-
leving van het nazisme mocht door de revolutionaire maatregelen onmo-
gelijk zijn verklaard, diezelfde revolutie verhinderde een openbaar debat
over het belastende verleden en de Duitse schuld. Was dit de nieuwe
sittliche Welt? Voor de Oostduitse Untertan was de revolutie opnieuw van
boven gekomen. Er bloeide onder het rebel existerende socialisme een
kleinburgerlijke Reinkultur. Het zou een dankbaar onderwerp voor kritiek
en satire zijn geweest. Veel naar de DDR gekomen ballingen zwegen
echter over hun teleurstellingen. Toegeven dat het socialistische experi-
ment in de DDR echec had geleden, zou de kapitalistische Bondsrepubliek
slechts in de kaart spelen. Ook is het mogelijk dat Heinrich Mann onder
zware verdenking zou komen zijn to staan. De voormalig `West-emigran-
ten', in het bijzonder de uit Amerika teruggekeerde ballingen, werden
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begin jaren vijftig in de DDR met wantrouwen en vijandschap bejegend;
zij zouden tijdens hun verblijf in het Westen agenten van het kapitalisme
zijn geworden. Die keuzen en dat lot bleven Heinrich Mann bespaard.

Thomas Mann ging niet terug naar Duitsland. Herhaalde verzoeken van
zijn voormalige landgenoten hen to helpen een uitweg to vinden uit de
morele ontreddering, veranderden niets aan dit besluit.

Zijn afwijzende reactie ontlokte een storm van protest. Menigeen vond
Thomas Manns beoordeling van de situatie in Duitsland onrechtvaardig.
Andere ballingen en de innere Emigration voelden zich in hun eer aange-
tast. Die verontwaardiging was begrijpelijk. Wie Thomas Manns evaluatie
van de Duitse geschiedenis aanvaardde, moest concluderen, dat het met
het land en zijn cultuur afgelopen was. Mann verwierp het onderscheid
tussen een goed en een kwaad Duitsland. Er was slechts een Duitsland.
Ook de emigranten belichaamden in zijn ogen geen `ander Duitsland'.
Manns evaluatie van de Duitse geschiedenis was tevens een kritische
zelfbeoordeling.

Dat goed en kwaad in de Duitse cultuur onontwarbaar verstrengeld
waren, was een idee uit de tweede helft van Manns ballingschap. Aanvan-
kelijk noemde hij de jaren van de strijd tegen Hitler de "moralisch gute
Zeit". Zelden was het onderscheid tussen goed en kwaad zo helder ge-
weest. In 1936 had Thomas Mann zich solidair verklaard met alle Duitse
emigranten, alsmede met de tegenstanders van Hitler die in Duitsland
achtergebleven waren. Zij waren het `betere Duitsland.

Enkele jaren later nam Thomas Mann afstand van deze tweedeling. Er
bestond slechts een Duitse cultuur. Zijn visie op de oorsprong van het
nazisme veranderde mee. Was hij direct na de machtsovername in 1933
van mening geweest, dat Duitsland in handen was gevallen van een
criminele bende, in Amerikaanse ballingschap kwam hij tot de slotsom dat
het nazisme sterk in het Duitse verleden wortelde. Zijn speurtocht naar
deze historische samenhang werd nog complexer door het besef dat het
nazisme een extreme variant was van een algemeen Europees verschijnsel.
Thomas Mann werkte deze gedachten uit in de roman Doktor Faustus, een
literair-artistieke beoordeling van de Duitse geschiedenis - van Luther tot
Hitler. Van 1943 tot 1947 werkte hij aan de roman. Concreter zette hij de
gedachtengang van het boek uiteen in de lezing Deutschland and die
Deutschen uit mei 1945.

Doktor Faustus was een boek over Deutschtum. De mythe van Fausts
pact met de duivel stond symbool voor de Werdegang van de Duitse
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Kultur. Het was een roman over de Innerlichkeit, volgens Mann de kern
van de Duitse cultuur. Die Innerlichkeit, die al door Luther geintrodu-
ceerd was, had van de Duitsers een immer verlangend volk gemaakt,
hunkerend naar grootsheid en idealen. Dit volk was uiterst bevattelijk
gebleken voor allerhande verlokkingen. Het was dan ook gemakkelijk
gevallen voor de waanzinnige bedwelming, de collectieve dronkenschap
van het nazisme. Het had een duivelspact gesloten.

Thomas Mann beoordeelde de Innerlichkeit niet eenzijdig negatief. Ze
was de voedingsbodem geweest voor vruchtbare intellectuele en artistieke
ontwikkelingen. Zonder haar geen humaan en rationeel idealisme noch
romantische kunst. Funest was het effect van de Innerlichkeit bovenal op
politiek gebied geweest. Er was in Duitsland een abstract en mystiek
intellect gekweekt. Zin voor politiek en concrete individuele vrijheid had
zich niet ontwikkeld. Abstracte speculaties en romantisch sentimentalisme
hielden de Duitse burgerij of van een pragmatische politiek. Erger nog
was het dedain voor de politieke praktijk. De Duitse burger beschouwde
de politiek - waarin compromis en nuance onvermijdelijk waren, waarin,
met andere woorden, geen enkele ideele constructie zuiver en ongeschon-
den bleef - als minderwaardig en huichelachtig. "Von Natur durchaus
nicht bose", schreef Thomas Mann, "sondern furs Geistige and Ideelle
angelegt, halt er die Politik fur nichts als Liige, Mord, Betrug and Ge-
walt." De Duitse burger hield zich bij voorkeur afzijdig van zulk politiek
gemarchandeer. Trots noemde hij zichzelf unpolitisch.

Thomas Mann had zich, zoals bekend, tot halverwege de jaren twintig
eveneens als een'unpolitische' burger beschouwd. Onder die vlag ook, had
hij gedurende de Eerste Wereldoorlog de Duitse oorlogsinspanningen
gesteund: de oorlog was een verdedigingsoorlog van de diepzinnige Duitse
Kultur geweest tegen het aanstormende geweld van de oppervlakkige
westerse Zivilisation. Slechts met moeite had Mann zich van deze opvat-
tingen weten to bevrijden. In de jaren twintig had hij de democratie
gedoogd. Mann had toen tot de zogenoemde Vernunftrepublikaner be-
hoord.

Niet alleen het gemak waarmee de Duitse burgerij zich aan het nazisme
had verkocht, betoogde Mann in 1945, had wortels in de cultus van
Innerlichkeit. Ook het nazisme zelf vertoonde trekken van deze Kultur.
Hitler moest en zou zijn fictie zonder compromis verwezenlijken. In het
bijzonder in zijn grootste misdrijf had het nazisme zich een geperverteer-
de erfgenaam van het Duitse idealisme getoond. De holocaust was, militair
beschouwd, volstrekt overbodig geweest. Duitsland had Europa kunnen
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veroveren zonder de volkerenmoord. De misdaden, schreef Thomas Mann,
"waren ein Hinzukommendes, ein Luxus, den sie sich leisteten aus theore-
tischer Anlage, zu Ehren einer Ideologie, des Rassenphantasmas. Klange
es nicht wie abscheuliche Beschonigung, so mochte man sagen, sie hatten
ihre Verbrechen aus weltfremdem Idealismus begangen." Duitsland was
mystiek en abstract tot in de misdaad. Het was een afschuwelijke conclu-
sie.

Politieke waanzin en speculatief rationalisme hadden een bron: de
cultivatie van Innerlichkeit. Deze paradox, waarin logische orde en prak-
tische chaos dezelfde oorsprong hebben, beheerste ook de roman Dokter
Faustus. De roman bevatte het levensverhaal van de Duitse componist
Adrian Leverkuhn. Thomas Mann koos welbewust een componist als
hoofdpersoon. Muziek was de Duitse kunst bij uitstek; het was een para-
doxale kunst, waarin meer dan in enige andere kunstvorm rede en emotie
verbonden waren. Muziek was demonisch gebied. Op dit punt verbeterde
Thomas Mann zijn voorbeeld Goethe. Die had verzuimd zijn Faust aan de
muziek to relateren.

Doktor Faustus bevatte niet slechts de levensgeschiedenis van de tot
ondergang gedoemde Adrian Leverkuhn, de componist die zijn ziel aan
de duivel verkoopt. Zoals gezegd was de roman een evaluatie van vier
eeuwen Duitse geschiedenis. De extreem ingewikkelde roman bevat
pagina's lange uiteenzettingen over muziek, theologie en speculatieve
filosofie - de geeigende terreinen van de Duitse Innerlichkeit. Het nood-
lottige einde van Leverkuhn - wiens muziek gemodelleerd is naar de
twaalftoonmuziek van Arnold Schonberg en wiens levensloop onder meer
geent is op die van Friedrich Nietzsche - verloopt parallel aan de ineen-
storting, gedurende de Tweede Wereldoorlog, van Duitsland en de Duitse
Kultur.

Mann liet geen twijfel bestaan aan de bijdrage van die Kultur aan de
eigen ondergang. Tegen het einde van de roman liet hij de verteller, de
'Bildungsbiirger' Serenus Zeitblom dan ook concluderen, dat de gehele
Duitse geschiedenis een onzalige gebleken was, een dwaalweg eindigend
in het niets, in vertwijfeling, in een compleet bankroet.

Het was afgelopen met Duitsland. Op zijn hellevaart had het Derde Rijk
de gehele Duitse traditie meegesleurd. In het voorjaar van 1945 schreef
Thomas Mann: "Alles Deutschtum ist betroffen and tief in Frage gestellt,
auch der deutsche Geist, der deutsche Gedanke, das deutsche Wort." De
betekenis van deze woorden betrof ook zijn eigen plaats als Duitse kun-
stenaar. De Duitse cultuur zou voortaan volledig in het licht van Ausch-
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witz komen to staan. Manns oordeel had ook betrekking op zijn eigen
rolopvatting. De Sendung der Kunst was een misvatting geweest. Wat de
morele waarde van het werk van Goethe, Schiller of hemzelf ook mocht
zijn, het had geen concrete resultaten gehad. De barbarij was er niet mee
voorkomen. Manns Leiden an Deutschland was mede het gevolg van dit
pijnlijke zelfbesef.

Thomas Mann was niet langer overtuigd van de gunstige invloed van
zijn werk. Die twijfel was een van de redenen voor zijn weigering naar
Duitsland terug to keren. Maar hij was ook vervreemd van het land. Hij
vond het een beangstigend land, in de omstandigheden van 1945 een
alleszins begrijpelijk standpunt. Mann wist zichzelf deel van de Duitse
Kultur die zo gemakkelijk voor het nazisme was gevallen. Ook hij had
eens politieke misstappen begaan, verblind door een abstract cultuuride-
aal. Hij kende de kracht van deze culturele belasting. De Duitse Kultur
bleef zijn politiek twijfelachtige achtergrond - ook van zijn pleidooien,
na de Tweede Wereldoorlog, voor een soort humanistisch socialisme.

Voor zichzelf mocht Thomas Mann de maatschappelijke waarde van
zijn optreden in twijfel trekken, duidelijk was dat het publiek sterk aan
zijn opinies hechtte. Hij was sinds jaar en dag een publieke figuur. In het
klimaat van de Koude Oorlog kon dit gemakkelijk tot moeilijkheden
leiden, zoals hij in 1949 ondervond. Haalde Mann zich direct na de oorlog
de woede van de Duitse emigranten en de innere Emigration op de hals,
nu, in 1949 werd hij in de Bondsrepubliek en de Verenigde Staten ver-
dacht van communistische sympathieen.

Die aantijging aan zijn adres was het gevolg van een kwaadwillige
interpretatie van zijn standpunt inzake het Oost-West- conflict. Thomas
Mann was diep teleurgesteld over het feit dat de wereld zich direct na de
Tweede Wereldoorlog in een allesbedreigende Koude Oorlog stortte. Hij
probeerde boven de partijen to staan en een bemiddelingsrol tussen links
en rechts to vervullen. Die rol kon zeer concrete vormen aannemen, zoals
in 1949, bij zijn eerste bezoek in zestien jaar aan Duitsland.

In juli van dat jaar kwam Thomas Mann naar Duitsland om de Goethe-
prijs in ontvangst to nemen, een tribuut dat extra cachet verkreeg, omdat
tegelijk de tweehonderdste geboortedag van de dichter werd gevierd.
Ofschoon zijn literaire betekenis natuurlijk buiten kijf stond, was Mann
geen onomstreden laureaat. Nog steeds woedde er een heftig debat rond
zijn Doktor Faustus. Thomas Mann merkte terecht op dat die discussie
niet zijn persoon, maar twee opvattingen over Duitsland en de Duitse
cultuur betrof. Was er slechts een Duitsland, zoals hijzelf meende, of
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bestond er een barbaars en een humaan Duitsland, keurig van elkaar
gescheiden? Hitters Duitsland en het land van Goethe en Beethoven.

In Duitsland zelf had men na de oorlog de eigen klassieken aanbevolen
als inspiratiebron voor een noodzakelijke morele herorientatie. Goethe's
tweehonderdste geboortedag werd aangegrepen om het beeld van Duits-
land op to vijzelen. Goethe's Germany invites you, luidde de slogan in 1949.

Mann bedierf de feestvreugde niet door zijn these uit Doktor Faustus
to herhalen. Toch leidde zijn optreden tot een controverse. Opnieuw
betrof het twee Duitslanden, al waren dat deze keer geen ideele abstrac-
ties, maar de net opgerichte Bondsrepubliek en de in oprichting zijnde
Oostduitse staat. Thomas Mann stond erop zijn lezing in de twee Goethe-
steden, Frankfurt am Main en Weimar, to houden. Hoewel Mann erop
gewezen was dat zijn houding tot misverstanden zou leiden, wilde hij met
dit dubbele bezoek zijn neutrale standpunt in de Koude Oorlog onderstre-
pen. Inderdaad kwam het in de Bondsrepubliek en de Verenigde Staten tot
protesten. Mann had door zijn bezoek aan Weimar het regime in de
Sowjetische Besatzungszone de schijn van legitimiteit gegeven. Hij was
een cryptocommunist.

In Amerika hielden de beschuldigingen aan. Mann besloot terug to gaan
naar Europa. Niet de verdachtmakingen, als wel zijn wens in Duitstalig
gebied to wonen, gaven daarbij de doorslag. De aantijgingen vergemakke-
lijkten zijn besluit slechts.

Een terugkeer naar Duitsland was echter uitgesloten. De afkeer van de
voormalige emigranten was daar, sinds de oprichting van de Bondsrepu-
bliek alleen maar toegenomen. Thomas en Katia Mann vestigden zich in
Zwitserland. Vanuit Kilchberg bij Zurich nam Mann in 1954 stelling
tegen de herbewapening van West-Duitsland. Ook voor hem waren de
laatste jaren een periode van eenzaamheid en ontgoocheling. Hij voelde
zich niet meer op zijn plaats in de naoorlogse wereld. Men begreep hem
niet meer, meende hij. Thomas Mann stierf plotseling, op 12 augustus
1955.

Het zal inmiddels duidelijk zijn, dat de voormalige vluchtelingen in het
publieke klimaat van de Bondsrepubliek als bedreigend werden ervaren.
Als representanten van het `andere Duitsland' herinnerden zij onvermij-
delijk aan het verkeerde verleden. De ex-emigres ondermijnden de
consensus, volgens welke men het verleden beter kon laten rusten. Zij
waren het tastbare bewijs voor het feit dat er een alternatief voor het
nazisme was geweest, voor het feit dat men Hitler niet had hoeven steu-
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nen. Niet zelden werd de teruggekeerde ballingen landverraad verweten.
De links-radicale reputatie van het Exil, een notie uit het anticommunis-
tische Derde Rijk die in de evenzeer anticommunistische Bondsrepubliek
onveranderd voortduurde, kwam daarbij uitstekend van pas.

Erika Mann, die tussen 1945 en 1950 als verslaggeefster door Europa
reisde, uitte in haar reportages haar ongenoegen over het zelfbeklag van
haar voormalige landgenoten. Ook het enorme wantrouwen tegenover de
bezettingsmachten stuitte haar tegen de borst. Ze was sceptisch over de
bereidheid van de Duitse bevolking schuld to bekennen. Ook het feit dat
de emigranten en de Exil-literatuur nauwelijks aandacht kregen, be-
schouwde zij als een symptoom van de weigering tot zelfonderzoek. Over
de Duitse schuld had zij zich een krachtige opinie gevormd. Daarover
ontstond in 1944 een polemiek met de eveneens uitgeweken toneelschrij-
ver Carl Zuckmayer. Zuckmayers verzoenende houding, niet tegenover
het nazisme, maar wet jegens al diegenen die tussen de raderen van het
regime waren geraakt, ontlokte felle protesten van haar kant. Erika Mann
wenste geen verzoening. Het was een compromisloze houding die zij ook
volhield tegenover Adenauers Bondsrepubliek - de republiek zonder
geheugen.

Ook Golo Mann werd met dit in zichzelf gekeerde openbare klimaat in
de Bondsrepubliek geconfronteerd. Hoewel hij zich weinig illusies had
gemaakt over de rot die de voormalige emigranten bi j de wederopbouw
van Duitsland zouden kunnen hebben, mengde Golo Mann, die op 7 april
1994 overleed, zich als historicus en politiek commentator permanent in
het naoorlogse debat over de Duitse schuld. De overtuigingen die ten
grondslag lagen aan zijn naoorlogse opinies waren, onvermijdelijk haast,
de vrucht van zijn ballingschap. Dat was de periode waarin hij, zoals hij
dat uitdrukte, zijn historische Bildung had gekregen.

Het is interessant Golo Manns opvattingen to contrasteren met die van
Thomas, Heinrich en Klaus. "Zwei unwissenden Magier" noemde Golo
Mann Thomas en Heinrich eens, wanneer zij met hun negentiende-eeuwse
denkraam de twintigste-eeuwse politiek becommentarieerden. Welbe-
schouwd was ook Klaus, met zijn ideaal over de Sendung der Kunst, zo'n
magier geweest. Hun beschouwingen over actuele kwesties waren nooit
veel meer geweest dan zweverige generalisaties, sterk bepaald door ro-
mantische en historistische cliches. Van politiek als een botsing van
belangen, als een strijd om de macht, of juist als een poging de macht
door recht en wet to beteugelen, hadden deze auteurs niet veel begrepen.
Een dergelijk realisme verwierf Golo Mann zich wet.



Aanzet/Studium Generale 81

Tijdens zijn ballingschap kreeg Golo Mann ook meer oog voor de
morele kanten van het menselijk handelen. Het gevecht van de politiek
machteloze Duitse emigranten beschouwde hij als een morele strijd. Dit
gevoel voor morele problematiek had Golo Mann van huis uit meegekre-
gen. Het was bovendien versterkt tijdens zijn studiejaren bij de existen-
tie-filosoof Karl Jaspers. Nu, tijdens de ballingschap, kregen Manns
opvattingen over ethiek een theoretisch fundament.

Dat werd duidelijk in Manns afwijzing van het marxisme en het Duitse
historisme. Tegen beide tradities had Mann grote bezwaren. Noch het
marxisme, noch het staatsverheerlijkende historisme boden plaats aan een
onafhankelijke moraal. In beide tradities werd het geschiedverloop zelf
als een moreel geladen proces opgevat. Het marxisme verhief de arbei-
dersklasse, het historisme de natiestaat boven iedere kritiek. Was het
historisch materialisme amoreel, in het historisme vielen macht en moraal
samen. Wie of wat succes had, wist het historische recht aan zijn zijde.
Tegelijkertijd dreigde het historisme, voorzover het niet de triomfen van
de natiestaat vierde, in de valkuil van het ethisch relativisme terecht to
komen. Als alle maatschappelijke verschijnselen historisch bepaald waren,
dan waren normen en waarden dat ook. Het uitspreken van een bindend
oordeel, bijvoorbeeld over actuele politieke ontwikkelingen werd dan
onmogelijk. Mann bepleitte een geschiedschrijving waarin "das Wissen um
Gut and Schlecht" niet verloren zou gaan.

Volgens Mann bestond er een vaste, religieus gefundeerde morele maat-
staf. De mens was vrij. Hij kon kiezen tussen goed en kwaad. Door die
keuzevrijheid van de mens had de geschiedenis een volkomen chaotisch
verloop. Het verleden vertoonde een Wirrsal van ontwikkelingen waarvan
de uitkomst onvoorspelbaar was, maar waarvoor de mens desondanks
verantwoordelijk was. Volgens Mann doen zich telkens scherpe cesuren
voor en ontstaan er volstrekt nieuwe fenomenen. Hij sprak in dat verband
van Spontaneitl ten. Op ieder moment kon alle gebeuren. Men moest
overal op voorbereid zijn.

Deze tijdens het Exil verworven inzichten hadden zonder meer een
actuele betekenis. Een zo'n volstrekt nieuw fenomeen was het nazisme.
Dat wortelde niet in het Pruisisch militarisme, en was evenmin de laatste
stuiptrekking van het kapitalisme. Golo Mann sloot zich eind jaren dertig
aan bij de analyse die Hermann Rauschning van het nazisme maakte:
Hitters machtsgreep was een Revolution des Nihilismus, een machtsgreep
van een kleine bende. Het nazisme had geen ideologische basis, de Nazi-
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Weltanschauung was een coulisse, waarachter het nihilisme van de leiders
schuil ging.

Het nazisme was een compleet nieuw verschijnsel. Er lag geen enkele
historische noodzaak aan ten grondslag. En daarom ook, stelde Golo
Mann, was de verantwoordelijkheid van die generaties Duitsers die in
1933 de jaren des onderscheids hadden bereikt zo groot. Zij hadden een
keuze gemaakt, wellicht niet voor de tirannie en zeker niet voor Ausch-
witz, maar wel tegen de rechtsstaat en de democratie. Ook toen de moge-
lijkheden daartoe nog aanwezig waren, halverwege de jaren dertig,
hadden zij zich niet verzet. Het was een morele verzaking, die hen mede-
plichtig maakte. Ten aanzien van de holocaust redeneerde Mann op
identieke wijze. De moord op de Europese joden vloeide niet voort uit het
reeds eeuwenlang aanwezige antisemitisme. Juist omdat er geen enkele
historische noodzaak was voor deze onvoorstelbare misdaad, was de schuld
en de medeplichtigheid van de Duitsers en van talloze andere Europeanen
zo groot.

Dit normatieve uitgangspunt, zo krachtig geworden tijdens Manns bal-
lingschapsjaren, lag ook ten grondslag aan zijn naoorlogse politiek-jour-
nalistieke interventies. Dikwijls stond het op gespannen voet met zijn
eveneens krachtige historische realisme. Mann wist dat mensen en sa-
menlevingen historisch geworteld zijn in tradities en gewoonten en dat er
beperkingen bestaan van sociaal-economische aard, voorwaarden kortom,
die de keuzevrijheid beperken. De moralist Mann voelde zich echter
verplicht tot een ethisch engagement: links en rechts deelde hij Lob and
Tadel uit.

Een enkel voorbeeld. Lof had Golo Mann bijvoorbeeld voor Adenauers
beslissing uit 1952 om Israel een Wiedergutmachung aan to bieden. Niet
dat hij dacht dat er nog iets goed gemaakt kon worden; het verleden liet
zich nu eenmaal niet ongedaan maken. Maar toch, bij het geheel uit vrije
wil genomen besluit Israel een compensatie aan to bieden voor het aan de
Europese joden aangedane leed, had het morele principe gezegenvierd.
Aan zulke besluiten, stelde Mann, diende het ethische gehalte van de
Bondsrepubliek in de toekomst to worden afgemeten. Het was de weg
waarlangs de Duitse bevolking zich kon rehabiliteren.

Uiterst kritisch daarentegen toonde Mann zich over Adenauers starre
houding tegenover Oost-Europa. Al vanaf 1954 pleitte Mann voor een
erkenning van de Poolse westgrens en de DDR. Net als in West-Europa
was het noodzakelijk om ook daar de morele voorwaarden to creeren
waaronder de politiek-staatkundige grenzen hun kwaadaardige betekenis
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zouden verliezen. Van aanspraken op nationale zelfbeschikking moest hij
weinig hebben. Na het optreden van de nazi's in Oost-Europa kon West-
Duitsland zulke aanspraken in ieder geval niet meer maken. Er diende een
Neubeginn gemaakt to worden: de Bondsrepubliek zou een stap terug
moeten doen en definitief van haar claims op de voormalige Duitse
gebieden in Oost-Europa moeten afzien. Het zou een morele beslissing
zijn, een Werben um Versohnung. Begin jaren zestig ontlokte Golo Mann
met dit standpunt heftige protesten. Mann zou een verrader van de natio-
nale zaak zijn. Had hij in 1933 niet vrijwillig zijn vaderland verlaten en
had hij tijdens de oorlog niet in Amerikaanse dienst tegen Duitsland
gestreden?

Golo Mann ontpopte zich als een pleitbezorger van de neue Ostpolitik
van Willy Brandt. Hij stelde Brandts plannen op een lijn met Adenauers
Wiedergutmachung. Mann werd echter teleurgesteld. Bonn erkende in 1972
de Pools-Duitse grens en de DDR niet onvoorwaardelijk. De DDR werd
niet volkenrechtelijk erkend en de erkenning van de Oder-Neisse-grens
was vergezeld gegaan van het voorbehoud dat de Bondsrepubliek slechts
voor zichzelf kon beslissen. Een toekomstig Gesamtdeutschland zou de
verdragen kunnen herzien. Het was volgens Golo Mann een morele
beoordelingsfout. Zijn gelijk bleek na 1989: het was een beschamende
vertoning dat de Duitse regering pas na internationale druk instemde met
de na 1945 vastgestelde, door West-Duitsland in 1972 erkende Pools-
Duitse grens.

Met deze voorbeelden, slechts enkele uit de talrijke journalistieke inter-
venties die Golo Mann na de oorlog pleegde, wil ik dit verhaal over de
familie Mann besluiten. Een `intellectuele kring' heb ik er niet van kun-
nen maken, maar op die teleurstelling had ik U aan het begin van mijn
verhaal al voorbereid. Wat aandacht verdient, is het wonderlijke palet aan
engagement dat de familie Mann laat zien. Heinrich Mann, de unpoliti-
sche satiricus van het Wilhelminische keizerrijk en Duits-idealistische,
romantische communist van het interbellum; Thomas Mann, nog meer dan
zijn broer Heinrich de unpolitische kunstenaar en evenals zijn tegelijk
hedonistische en geengageerde zoon Klaus overtuigd van de maatschappe-
lijke en morele waarde van de literatuur; Erika, een angry woman, critica
van het naoorlogse West-Duitsland; en tenslotte Golo Mann, de melancho-
lische en soms angstige commentator van zijn tijd, een conservatieve
denker, die uiteindelijk wellicht meer een moralist dan een historicus was.
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Synthese en engagement
De kring rond Les temps modernes

Hans van Stralen

Als we onze gedachten willen laten uitgaan naar het tijdschrift Les temps
modernes dan zullen we ons flink moeten beperken. Het onderwerp is
namelijk zo breed dat ik bij een bespreking van alle aspecten van het
tijdschrift een vuistdik boek zou moeten schrijven, hetgeen ik u uiteraard
niet aan wil doen. Daarom zal ik slechts een paar kwesties behandelen en
in de bespreking daarvan de nadruk leggen op de rol van Jean-Paul
Sartre, de belangrijkste redacteur van Les temps modernes.

Laat ik echter beginnen met wat feitelijke informatie to geven over Les
temps modernes. Het tijdschrift heeft zijn wortels in de verzetsgroep
Solidarite et liberte, opgericht in 1941 door Sartre, nadat hij uit het
krijgsgevangenschap was ontslagen. Deze groep bestond onder andere uit
Jacques Bost, Simone de Beauvoir, Jean Pouillon en natuurlijk Jean-Paul
Sartre, allen lieden die later hetzij als medewerker, hetzij als redacteur in
Les temps modernes een rol zouden spelen. Ook met Albert Camus werd
contact opgenomen, maar deze had het to druk met zijn werk voor de
verzetsgroep Combat. In 1944 ontstaat het concrete plan om een tijdschrift
op to richten. Het blad verschijnt echter pas een jaar later in oktober
1945, mede door het grote tekort aan papier vlak na de Tweede Wereld-
oorlog. Behalve dit formele effect van de oorlog moeten we vaststellen dat
de jaren'40-'45 ook op inhoudelijk niveau hun uitwerking op Les temps
modernes hadden. Men denke hier aan de polemische houding van de
redactieleden en aan hun accent op ethische kwesties, bijvoorbeeld hun
aandacht voor goede/foute schrijvers. Maar ook de betrokkenheid van Les
temps modernes met gebeurtenissen rond geweld en oorlog valt in het licht
van de Tweede Wereldoorlog to begrijpen. Ik wijs in dit verband op de
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processen van Neurenberg, de hervormingen in het leger, de dissidenten-
jacht in de Sovjetunie en in de Verenigde Staten, de opkomst van het
Stalinisme en de Algerijnse kwestie.

De aanvankelijke naam voor het tijdschrift werd door medewerker
Michel Leiris bedacht. Hij stelde Grubage voor, letterlijk: bonje, ruzie,
een naam die goed aansloot bij de polemische houding van de redactie.
Sartre achtte de naam Les temps modernes - geinspireerd op de film
Modern Times - echter beter geschikt om de tijdgeest die na de oorlog in
Frankrijk was ontstaan aan to duiden.

Sartre is vanaf het begin niet alleen de centrale spil, maar ook de domi-
nante leider van Les temps modernes. Hij heeft met zijn uitgesproken
ideeen zowel binnen als buiten de redactie veel ruzie gemaakt. Wat dat
betreft gaf hij de polemische houding van Les temps modernes voorbeel-
dig worm. Zijn conflicten met anderen hebben zich niet tot woorden
beperkt. Zo beweert hij na een ruzie met Koestler dat je niet met een man
waarmee je politieke meningsverschillen hebt in dezelfde bioscoop kunt
zitten.

In oktober 1945 verschijnt dan het eerste nummer van het maandelijks
to verschijnen tijdschrift Les temps modernes. De redactie bestaat uit
Sartre, De Beauvoir, Merleau-Ponty, Leiris, Paulhan, Ollivier en Aron.
Deze samenstelling wordt al snel gewijzigd als Aron en Ollivier uit onvre-
de met het beleid van de redactie opstappen. Ollivier spreekt later over
Les temps modernes in termen van een club potentiele fascisten. Crozier
die ook in de begintijd een rol speelde in het tijdschrift kritiseert de
rivaliteit, het snobisme en de valse pretenties binnen Les temps modernes.
Afgezien van de vriendschap tussen De Beauvoir en Sartre waren er dus
vanaf het begin al grote meningsverschillen onderling.

Aanvankelijk is de inhoudelijke lijn van Les temps modernes niet
geheel duidelijk, ook voor de redactie zelf niet. Het tijdschrift sympathi-
seert met links, maar wijst het communisme af. Veel meer blijkt uit de
eerste nummers een zekere openheid van denken, een voorkeur voor het
onderzoeken van "alle uitdrukkingsvormen zonder uitzondering". Dat'alle'
was natuurlijk wat overdreven. Zo komt de poezie weinig aan bod, terwijl
het journalistieke essay veel beoefend werd in het tijdschrift. De redactie
meent namelijk dat de journalist de aangewezen persoon is om met kennis
van zaken een actuele problematiek snel en adequaat aan het grote publiek
to presenteren. De intentie om `alle uitdrukkingsvormen zonder uitzonde-
ring' to onderzoeken valt beter to begrijpen als men bedenkt dat zich in
Duitsland na de oorlog een soortgelijke tendens manifesteerde binnen de
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zogenaamde Gruppe 47. Ook deze door Hans Werner Richter opgerichte
roep van schrijvers wenste na alle dwang van de Nazi's niet meteen in
nieuwe politieke of literaire dogma's to vervallen en ook dit collectief
stond open voor allerlei nieuwe ontwikkelingen. Niettemin valt er binnen
de redactie van Les temps modernes wel een blijvend beginsel aan to
wijzen dat hoe dan ook stand houdt: het engagement, een concept dat ik
nog uitvoerig zal bespreken. Ik wil nu slechts opmerken dat bij de presen-
tatie van Les temps modernes, als de zelflegitimatie van de ideologie van
het tijdschrift aan de orde komt, het concept `engagement' gebruikt wordt
om respect bij de lezer of to dwingen. Sartre situeert zich bij de presenta-
tie van zijn tijdschrift namelijk als de telg uit het rijke literaire geslacht
van auteurs als Voltaire, Zola en Gide dat zich altijd verantwoordelijk
voor de onrechtvaardige samenleving heeft gevoeld. Hij beweert dus in
feite dat zijn tijdschrift op een eerbiedwaardige traditie steunt. Natuurlijk
liggen de zaken precies andersom: de nieuwe generatie wijst haar eigen
voorgangers aan en het is de vraag of die voorlopers daar zo gelukkig mee
zouden zijn. Gide was dat in ieder geval niet.

De verschijning van Les temps modernes viel samen met de zogenaamde
existentialistische golf die zich na 1945 over Frankrijk verspreidde. Zo
had Sartre zijn grote filosofische werk L'etre et le neant in 1943 gepubli-
ceerd en in 1947 waren er al twee delen van zijn trilogie Les chemins de
la liberte verschenen. Daarnaast had hij bekendheid verworven met
geengageerde toneelstukken zoals Huis clos en Les mouches. Zijn door-
braak volgde echter na de publicatie van de lezing L'Existentialisme est
un humanisme, waarin hij voor leken de kern van het Existentialisme
uiteen had gezet. Sartre beschouwde Les temps modernes als een medium
om zijn existentialistische ideeen verder uit to dragen. Hij is trouwens een
van de eerste schrijvers uit deze eeuw die het belang van de massamedia
voor de verspreiding van literair-filosofische beginselen erkent. In
Qu'est-ce que la litterature? uit 1947 schrijft hij al gepassioneerd over het
gebruik van de radio en de krant om het existentialistische gedachtengoed
bij een zo groot mogelijk publiek onder de aandacht to brengen. Sartre
hoopte zo met name het proletariaat to bereiken, een opzet die - zoals we
achteraf kunnen constateren - grotendeels is mislukt. Ook Les temps
modernes maakte gebruik van de radio door regelmatig in to gaan op
actuele vragen van het publiek in het programma Tribune de Temps
modernes. De motivatie hiervoor luidde dat zo veel mensen bereikt kon-
den worden die niet in staat waren om Les temps modernes to lezen. Een
veel besproken onderwerp was de discussie over wat in Nederland de
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`derde weg' werd genoemd, de to volgen politieke koers tussen de ideolo-
gieen van het communisme en het kapitalisme. In 1948 heeft Sartre
overigens een politieke partij opgericht, de Rassemblement Democratique
Revolutionnaire, die poogde deze derde weg concreet vorm to geven. Deze
partij ging echter al snel ter ziele.

Het Franse publiek reageerde enthousiast op Sartres offensief. Niette-
min kwamen er ook negatieve reacties uit de conservatieve kranten. Sartre
krijgt hier de schuld van zogenaamde existentialistische zelfmoorden en
het centrum van Sartres aanhang, Saint -German- des-Pres, werd als een
poel des verderfs afgeschilderd. Tegen de tijd dat deze Parijse wijk een
toeristisch bedevaartsoord werd, was Sartre echter allang uit de straten
van de genoemde wijk verdwenen. Onder de jongeren gold Sartre als een
held, die de nieuwe mens vertegenwoordigde, hij stond voor het ongebon-
den individu dat echter wel verantwoordelijkheid wenste to dragen. Hij
representeerde het bewustzijn van de naoorlogse Franse generatie. Sartre
is zich hier altijd sterk bewust van geweest en hij heeft dan ook gepoogd
de tijdgeest die hij signaleerde to manipuleren.

De kring van Les temps modernes werd al snel een sartriaanse familie, een
club waar men existentialistische ideeen in snelle vaart uitwisselde. Aan-
vankelijk vormde deze kring een wat elitair gezelschap, maar dat veran-
derde later, zij het dat toen het intellectuele peil beduidend daalde. We
moeten ons er voor hoeden om to denken dat er na de Tweede Wereld-
oorlog alleen maar sprake was van existentialistische tendensen in Frank-
rijk. Er circuleerde destijds juist een pluriform geheel aan ideeen en
ideologieen. Zo waren er de marxisten die met hun communistische partij
bijzonder populair waren. Daarnaast speelden de oude avantgarde rond
Breton, de kring rond Malraux en de katholieken met de filosoof Marcel
en de schrijver Mauriac als de drijvende krachten een belangrijke rol. We
moeten ook beseffen dat het politiek-culturele aanbod qua tijdschriften
en dagbladen destijds bijzonder groot was en dat Les temps modernes dus
een van de vele bladen was. Zo verschenen er na de oorlog in Frankrijk
34 verschillende dagbladen. De belangrijkste tijdschriften waren Combat
van Camus, Cahiers du Sud, Les lettres francaises, het blad dat zich op
de communistische partij orienteerde, Terre des hommes, Critique, het
blad van George Bataille en Esprit dat zich meer op de christelijke bevol-
king richtte. Tussen deze bladen woedde een flinke concurrentie om de
aandacht van het Franse publiek. In deze strijd kwam Les temps modernes
ongetwijfeld als winnaar uit de bus, een ontwikkeling die achteraf gezien
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wel to begrijpen valt. Het gezaghebbende tijdschrift Nouvelle revue
francaise was door de collaboratie van zijn medewerker Drieu de la
Rochelle met de bezetter in een twijfelachtige positie komen to staan.
Daardoor ontstond er een soort cultureel vacuum. Sartre wist dit gat in de
ideologische markt to vullen door tussen de verschillende opvattingen in
het Frankrijk van na de oorlog als het ware dwarsverbanden to leggen.
Allereerst koos hij duidelijk voor een linkse politiek, maar ontweek hij
het dogmatisme dat men met de communisten associeerde. Ten tweede
wist hij de vrijheid waarnaar de mens na de oorlog verlangde zinvol to
combineren met een gevoel voor verantwoordelijkheid voor de samenle-
ving, een gedachte die sinds de bezetting natuurlijk op sympathie kon
rekenen. Wellicht was het met name de levensstijl van Sartre en De
Beauvoir die het jonge Frankrijk aansprak. Zij personifieerden een nieuw
elan van ongebondenheid en creativiteit. En hoewel zij zich van het chris-
telijk denken verwijderden zien we toch ook dat hun accent op ethiek en
op de ernst van de individuele keuze goed viel bi j moderne christenen.
Omdat Sartre een meester was in het leggen van het soort dwarsverbanden
dat ik zojuist noemde maakte hij ook vijanden onder de verdedigers van
de traditionele posities. Men kan zich vaak niet aan de indruk onttrekken
dat de aanvallen van de Parti Communiste op Sartre door jaloezie ingege-
ven waren en dat de kritiek van de katholiek Gabriel Marcel voortkwam
uit de onmacht om de problemen van destijds met behulp van het traditi-
onele christelijke gedachtengoed op to lossen. Sartre meent later dat de
weg die hij gekozen had tot destabilisatie van de communistische partij
en van het linkse blok in Frankrijk in het algemeen had geleid. We zien
dan ook dat hij zich - zij het aanvankelijk vanuit pragmatische motieven
- steeds meer met de communisten gaat verzoenen. Rond 1952 is er al
sprake van inhoudelijke affectie, zoals blijkt uit Sartres opstel Les com-
munistes et la paix. Naarmate de vijftiger jaren verstrijken gaat hij steeds
meer de verbrokkeling van links to lijf, met de bedoeling het rechtse
machtsblok verder aan to tasten.

Ik schreef al dat de redactie van Les temps modernes vanaf het begin met
interne tegenstellingen to maken had. Men denke aan de sympathie van
Aron voor De Gaulle en voor de Navo die niet door de rest van de redac-
tie gedeeld wend en aan Leiris' surrealistische verleden en de daarbij
behorende liefde voor de poezie, het genre waar Sartre zo'n hekel aan had.
De geschiedenis van Les temps modernes kenmerkt zich door ruzies en
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een aantal daarvan wil ik nu nader bekijken om een beeld to geven van
wat er ideologisch gezien in de redatie omging.

Het belangrijkste conflict is dat tussen Merleau-Ponty en Sartre. Hun
verschillende achtergrond speelde hier een rol. Merleau-Ponty was aan de
universiteit verbonden en had geleerd zich precies en genuanceerd uit to
drukken, omdat hij wist dat hij door het academische circuit in de gaten
gehouden werd. Sartre daarentegen hield meer van radicale uitspraken en
ethische stelllingnames. Een fraai voorbeeld van de controverse tussen de
beide filosofen was het moment waarop Merleau-Ponty Sartres "vervloek-
te doorzichtigheid" aan de kaak stelde. Hi j bedoelde daarmee dat Sartre
een rationalist was die voor elk verschijnsel in zijn systeem een plaats had.
Merleau-Ponty daarentegen zou zijn leven lang een wijsgerige twijfelaar
blijven en de ambiguiteit van de werkelijkheid blijven benadrukken.

Merleau-Ponty was al snel - eerder dan Sartre zelfs - in het Marxisme
geinteresseerd. Wat hij echter in deze leer miste was een antropologische
uitwerking daarvan ten behoeve van de concrete realiteit. In dit verwijt
toonde hij zich een goed existentialist, want uiteraard ging het hem er om
de theorie van het Marxisme voor het concrete individu effectief to
maken. Met deze opvatting loopt hij jaren vooruit op de ontwikkeling van
Sartre, die Merleau-Ponty's eis pas in 1960 in Critique de la raison dialec-
tique uitwerkte. Langzamerhand kreeg Merleau-Ponty, mede onder
invloed van de concrete praktijken van het Sovjet-regime, twijfels bij de
strikt historische invalshoek van de marxisten. Op het moment dat hij de
gedachte aan een zaligmakende interpretatie van de werkelijkheid afwees
ontmoette hij Sartre op zijn weg die juist steeds meer heil in de histori-
sche analyse van het Marxisme begon to zien. Merleau-Ponty verdween
een jaar na een conflict in 1952 uit de redactie van Les temps modernes
en schreef in 1955 Les aventures de la dialectique met daarin het bekende
opstel Sartre et le ultra-bolsjevisme, waarin hij Sartres eigenzinnige
interpretatie van Marx' leer hekelde. Hi j stelt hier dat Sartre het commu-
nisme ondersteunt op grond van argumenten die. het Marxisme feitelijk
vreemd zijn. Ook interpreteert Merleau-Ponty zijn affectie met de com-
munisten niet als een vorm van politieke of theoretische betrokkenheid,
maar als een affectie op ethisch niveau. Daarnaast gelooft hij dat Sartre,
die in L'etre et le neant uit 1943 al de initiele oorlogsrelatie tussen de
mensen onderling had beschreven, to zeer de verhouding van het individu
tot de ander in termen van strijd gedefinieerd had. Het is wellicht bekend
dat Merleau-Ponty al vanaf Phenomenologie de la perception uit 1945 een
primaire betrokkenheid tussen de mens en zijn omgeving veronderstelde.
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Als Merleau-Ponty in 1961 overlijdt, reduceert Sartre in zijn necrologie
op een bijna beschamende wijze diens wijsbegeerte tot de wens tot re-
gressie naar de wereld van zijn jeugd, waarin een paradijselijke relatie
tussen hem en zijn moeder zou hebben bestaan.

Een andere kritiek op Sartre heeft to maken met Merleau-Ponty's visie
op de taal. Terwijl Sartre in Qu'est-ce que la litterature uit 1947 de taal
beziet als een transparant gebruiksmiddel dat ondergeschikt aan de com-
municatie dient to worden gemaakt, staat Merleau-Ponty dichter bij de
visie van Heidegger, waarin de gedachte aan de voor-persoonlijke en
autonome expressie van de taal een grotere rol speelt. Simpel gezegd
meent Merleau-Ponty dat in bijzondere gevallen, bijvoorbeeld in de
poezie, de taal aan het woord kan zijn, terwijl Sartre altijd de mens achter
elke talige uiting gezocht heeft en de theorie van Heidegger eigenlijk
maar mystieke onzin vond.

Met het vertrek van Merleau-Ponty verliest Les temps modernes een
belangrijke medewerker. Vanaf dat moment moet het tijdschrift het
namelijk zonder zijn bijdragen over de taal en de antropologie stellen.
Sartre heeft het belang van de antropologie pas laat onderkend. Lange tijd
na de Tweede Wereldoorlog hield hij namelijk nog vast aan de filosofie
van zijn jeugd, de fenomenologie, en zag hij de synthetische antropologie
als een bedreiging voor de discipline die Husserl vorm gegeven had. Na
de fenomenologie losgelaten to hebben, koos Sartre voor de historische
analyse zoals die binnen het Marxisme beoefend werd.

Men beweert wel dat Merleau-Ponty feitelijk de enige intellectuele
concurrent van Sartre was. Persoonlijk meen ik dat hij ten onrechte door
de populariteit van Sartre weggedrukt werd, terwijl hij beslist veel, zo
niet meer dan Sartre to melden had.

Een tweede conflict dat ik wil bespreken betreft de aanvaring tussen
Sartre en Camus. De directe aanleiding voor de verwijdering tussen
beiden was de publicatie van Camus' L'homme revolte uit 1952, de bredere
achtergrond van het conflict ligt op het vlak van hun verschillende inter-
pretatie van de concentratiekampen in de Sovjet-Unie. Mede door Arthur
Koestler die in zijn roman Nacht in de middag het communistische
systeem gekritiseerd had, was men in Franse intellectuele kringen al
bekend met de mensonterende praktijken van het Sovjet-regime. Camus
nu wilde de volle schijnwerper hierop richten. Maar Les temps modernes
toonde zich voorzichtiger. Sartre geloofde dat de onthulling van de kam-
pen het rechtse blok in de kaart zou spelen. Toen het dagblad Le Figaro
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tenslotte de zaak wilde onthullen, besloot de redactie van Les temps
modernes ook aandacht aan de kampen to besteden, zij het op een wat at
to genuanceerde wijze. Zo werd het bestaan van de kampen gerelativeerd
met de gedachte dat ook rechts minder fraaie praktijken er op na hield.
Camus was woedend over deze interpretatie en kort daarop ontplofte de
relatie tussen hem en Sartre toen de redactie van Les temps modernes zijn
L'homme revolte in de grond geboord had. De slimme Sartre had namelijk
besloten dat de medewerker die Camus' studie het meest waardeerde het
boek zou recenseren. Zo kon hij zijn eigen afschuw van L'homme revolte
uit de openbaarheid houden. De keus viel op Francis Jeanson, Sartres
trouwe waakhond. Camus echter vond het ongelooflijk plat dat Sartre zijn
negatieve oordeel door anderen liet uitspreken. De kritiek van Jeanson
kwam er op neer dat Camus, deze zijns inziens `schone ziel', zich buiten
de geschiedenis meende to kunnen opstellen zonder to beseffen dat ook
hij daar onderdeel van uitmaakte. Camus zou dus een esthetische mens
zijn die voor de literatuur een verheven en veilig domein buiten de harde
werkelijkheid wenste to scheppen. Het is wellicht bekend dat Camus nogal
lichtgeraakt was; deze gevoeligheid leidde tot het verbreken van het
contact met Sartre tot zijn dood in 1960.

De ruzies gingen over ideologieen en politiek en misschien nog wel het
meest over hinderlijke karaktertrekken. Het laatste conflict dat ik U voor
wil leggen vormt hier geen uitzondering op. Ditmaal heeft Sartre ruzie
met de trouwe Jeanson gekregen, de man die - zoals ik at beweerde - zo
recht in de existentialistische leer was. Deze Jeanson meende dat Sartres
oordeel over de Sovjet-inval in Hongarije to streng was en meteen beein-
digde Sartre de vriendschap. Het probleem was echter dat Jeanson in
nauw contact stond met het Algerijnse verzet en door het illegale niveau
waarop hij opereerde geheime en belangrijke informatie kon verwerken
in zijn bijdragen voor Les temps modernes. De sympathie van de redactie
voor de Algerijnse zaak resulteerde overigens in een tweetal mislukte
bomaanslagen, gepleegd op het huis van Sartre en op het bureau van de
redactie van Les temps modernes in mei 1961. De daders behoorden tot de
OAS, de illegale terreurgroep, die zich tegen de onafhankelijkheid van
Algerije verzette. Door Jeansons vertrek was het tijdschrift drie jaar
verstoken van nieuws over de Algerijnse kwestie. De vriendschap tussen
Sartre en Jeanson herstelde zich later om volstrekt onbegrijpelijke rede-
nen. Jeanson zocht namelijk weer contact met Sartre, omdat hij diens
steun ten behoeve van een politieke actie nodig had. En Sartre stemde toe.
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Afgezien van deze onbegrijpelijke motivatie doet het gemak waarmee de
vriendschap hersteld werd mij wel sympathiek aan.

Ik heb gepoogd u met wat smakelijke ruzies to onderhouden. Denk niet
dat u alle conflicten gehoord heeft; de affaires tussen Sartre enerzijds en
Malraux, Gorz, Pontalis en Pingaud anderzijds zal ik u besparen. Ik wil
alleen nog ingaan op twee incidenten waardoor de publieke opinie zich
tegen de redactie van Les temps modernes keerde. Het eerste incident
dateert uit 1948 toen Sartre en de zijnen in een radio-uitzending generaal
De Gaulle op een tamelijk persoonlijke manier belachelijk probeerden to
maken door hem met Hitler to vergelijken. Er ontstond een publieke rel
en Sartre haastte zich om de Franse bevolking over de ware visie van Les
temps modernes op de generaal in to lichten. De waarheid die hij wenste
to ontvouwen berustte op de leugen dat de redactie De Gaulle niet als een
tweede Hitler beschouwde.

Het tweede conflict wekte met name beroering onder psychoanalytisch
georienteerde wetenschappers. De aanleiding was de publikatie van
L'homme au magnetophone, de man bi j de bandrecorder. De voorgeschie-
denis van deze tekst luidt als volgt. Een anonieme, psychiatrische patient
was uit een inrichting ontsnapt en had een geluidsband doorgespeeld aan
een medewerker van Les temps modernes, waarschijnlijk Claude
Lanzmann. De band stond vol met verbaal geweld tussen deze patient en
zijn arts. Sartre besloot de transscriptie van de tape to publiceren. Hij had
immers altijd al een grote afkeer van het freudiaanse denken gehad. Wel
stelde hij in een woord vooraf dat Les temps modernes met de publikatie
van het gesprek de psychoanalyse geenszins in discrediet wenste to bren-
gen. Het betrof hier zijns inziens enkel een slechte concretisering van de
freudiaanse methode, reden om je of to vragen wat het nut van de publi-
katie zou kunnen zijn. Zo dachten twee medewerkers van Les temps
modernes er ook over. Kort na de publikatie van L'homme au magnetop-
hone stelden Pontalis en Pingaud vraagtekens bij Sartres voorwoord,
waarin de stem van de patient als de stem van het contra-geweld tegen het
bevoogdende optreden van de psychoanalyse geinterpreteerd werd. Zij
meenden dat Sartre al jaren ambivalent tegenover het freudiaanse denken
stond en ze begrepen zijn voorwoord tezamen met de tekst van de patient
als een opzettelijke poging om de psychoanalyse in discrediet to brengen.
Ook buiten Les temps modernes werd Sartres optreden wel zo geinterpre-
teerd, maar vreemd genoeg was het weer Pontalis en niet Sartre die naar
aanleiding van het incident opstapte.
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We laten de incidenten binnen Les temps modernes nu rusten en gaan
ons richten op twee concepten die vanaf het begin een belangrijke rol
gespeeld hebben in dit tijdschrift, namelijk de synthetische antropologie
en het engagement. Door deze twee concepten heeft Les temps modernes
zijn eigen plaats in de cultuurgeschiedenis gekregen.

De zogenaamde synthetische antropologie is een vorm van wetenschap dat
filosofisch en methodologisch gefundeerd is. Het mensbeeld van de
redactie van Les temps modernes berust namelijk op de gedachte dat de
talrijke banden van het individu met zijn concrete situatie op vele manie-
ren moeten worden geinterpreteerd, wil men deze pluriforme relatie recht
doen. De mens, zo stelt Sartre in zijn beginselverklaring van Les temps
modernes, is een "centre d'indetermination irreducible", een centrum van
een onherleidbare onbepaaldheid. Hij meent dat met name de bourgeois-
wetenschapper het individu tot bepaalde essenties heeft gereduceerd en
hij denkt dan natuurlijk met name aan Freud die het menselijk handelen
vanuit het Oedipus-complex verklaarde. Het is echter juist de totaliteit
van de mens-in-situatie die de redactie van Les temps modernes hoopt to
begrijpen en het is de synthetische antropologie die als een soort supra-
discipline daar het beste volgens de redacteuren bi j aansluit. Overigens
had deze zogenaamde totale aanpak ook zijn grenzen, want van metafy-
sische speculaties en theologische observaties bijvoorbeeld valt in de
essays van Les temps modernes geen spoor to bekennen. Het zogenaamde
totale denken was duidelijk verbonden met een humanistisch-atheistisch
wereldbeeld. Tegenover de analytische geest stelt de redactie dus het
concept van de synthese in de hoop een dynamische interactie tussen de
wetenschappen to bevorderen. Dit samenspel zou tenslotte moeten resulte-
ren in een waarachtig beeld van de concrete mens. We moeten constateren
dat in Les temps modernes inderdaad een grote hoeveelheid disciplines ten
behoeve van de studie van de mens-in-situatie aan bod kwam. Deze
aanpak verzekerde Les temps modernes van de medewerking van een
grote verscheidenheid aan wetenschappers. Men denke aan Bourdieu,
Jakobson, Foucault, Macherey, Althusser en met name Levi-Strauss. De
synthetische antropologie verheldert ook de idee dat Sartre de publikatie
van freudiaans en structuralistisch georienteerde essays - zij het soms met
de nodige weerzin - toestond.

Een bekend voorbeeld van een synthetisch antropologische studie is De
Beauvoirs boek over de vrouw, Le deuxieme sexe, waarin het verschijnsel
`vrouw' met behulp van biologische, psychologische en historische analy-
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ses in kaart gebracht wordt. De gedachte luidt hier dat de vrouw op
talloze wijzen met haar situatie verbonden is en dat de fixatie op een van
deze relaties haar rijke verschijning to kort zou doen. Niettemin zien we
vanaf de vijftiger jaren dat Sartre toch - ondanks de synthetisch-antropo-
logische ideologie van zijn medewerkers - steeds meer de historisch-mar-
xistische analyse in praktijk gaat brengen. Dit levert wrijvingen op met
een van de vaste medewerkers, Levi-Strauss, die de politieke en ethische
claims van Sartre afwijst en meer heil ziet in degelijk onderbouwd veld-
onderzoek.

Vanuit de voorkeur van Les temps modernes voor de synthetische
antropologie valt to begrijpen dat buitenlandse poezie, vooral uit de Derde
Wereld en uit totalitair geregeerde landen, in Les temps modernes gepu-
bliceerd kon worden. Want hoewel Sartre een grondige afkeer van de
dichtkunst had, zien we ook interesse van zijn kant voor bepaalde oor-
sponkelijke poetische expressies uit andere culturen waarin vanuit een
geheel andere invalshoek over een onrechtvaardige samenleving gesproken
werd. Sartre zelf schreef een lovend voorwoord bij de negerpoezie die in
Orphee noir gebundeld werd. Andere schrijvers die in dit verband ge-
noemd kunnen worden zijn Heinrich B611 met zijn geengageerde litera-
tuur en de verzetsdichter Pablo Neruda. Het zal waarschijnlijk aan de
inzet van Leiris, de redacteur die zich met de literaire bijdragen bezig-
hield, to danken zijn geweest dat ook minder politiek betrokken auteurs
als Char, Ponge, Queneau, Beckett, Borges en Pavese in Les temps moder-
nes konden publiceren. Sartre zelf introduceerde het werk van Sarraute en
Genet. Het is overigens van belang to beseffen dat Les temps modernes
zich weliswaar als een politiek en literair tijdschrift profileert, maar dat
gaandeweg het politieke aandeel in het geheel van gepubliceerde teksten
flink toeneemt ten koste van de literaire bijdragen. Om het in cijfers uit
to drukken: de verhouding tussen politieke en literaire essays was in de
periode 1945-1951 respectievelijk 26%-35%, in het tijdvak 1971-1985 was
dat 61 %- 10%. Een soortgeli jke ontwikkeling zien we in het werk van De
Beauvoir en Sartre die in de vijftiger jaren steeds harder roepen dat
literatuur schrijven slechts een secundaire vorm van actie is.

We moeten bij onze gedachten over de synthetische antropologie nooit
uit het oog verliezen dat deze discipline - ondanks alle schijn - zeker niet
met onpartijdigheid en waardevrij denken in verband gebracht kan
worden. Onpartijdigheid en waardevrij denken waren volgens Sartre nu
juist de valse trekpleisters van een burgerlijke ideologie die hij in Les
temps modernes met alle kracht wenste to bestrijden. Uiteindelijk moest



Aanzet/Studium Generale 97

de synthetische antropologie er toe bijdragen om de concrete situatie, die
door onderdrukking en onrecht gekenmerkt wordt, to begrijpen en to
veranderen. De genoemde discipline had duidelijk de bedoeling een
ideologische lijn aan to brengen in de politieke ontwikkelingen van dat
moment.

De synthetische antropologie lijkt een lastiger fenomeen dan het enga-
gements-concept. Toch denk ik dat de zaken precies omgekeerd liggen.
De term `engagement' wordt to pas en to onpas gebruikt en niemand weet
in feite meer wat hij betekent. Vaak ook heerst er verwarring over de
vraag of de geengageerde literator al dan niet politiek actief moet zijn en
of ook rechtse schrijvers geengageerde literatuur voort kunnen brengen.
Voordat Sartre in 1945 zijn engagementsconcept ontvouwt in zijn begin-
selverklaring Presentation des temps modernes, is hij al bijna acht jaar
literair actief geweest. Wat hij in die tijd schreef kan zijn visie na de
oorlog goed verhelderen. Daarom wil ik eerst zijn literair-filosofische
positie uit de dertiger jaren en ten tijde van de Tweede Wereldoorlog
nader toelichten. Als een soort leidraad wil ik nu al het volgende vaststel-
len. We dienen de term `engagement' - zoals door Sartre gebruikt - in
eerste instantie heel letterlijk nemen: de schrijver is betrokken op de
concrete situatie en hoopt de lezer die zijn specifieke belangen heeft
daarin to betrekken. Zo sluiten beiden een pact van wederzijds vertrou-
wen dat via het literaire werk gestalte krijgt. Geengageerde literatuur is
allereerst niets meer dan literatuur die van wederzijdse betrokkenheid
tussen lezer en schrijver getuigt; ze dient op zich genomen nog niet
noodzakelijk politieke belangen. Maar ik stel voor dat we eerst een blik
werpen op Sartres filosofische positie destijds.

Allereerst moet Sartres contact met de fenomenologie in de dertiger jaren
genoemd worden. Hij was destijds enorm er op gebrand om over het con-
crete to filosoferen en hij meende met behulp van de methode van Hus-
serl, de grondlegger van de fenomenologie, deze wens to kunnen concreti-
seren. Een van de belangrijkste concepten die Sartre van de fenomenolo-
gie overneemt en die hij direct in het literaire circuit actualiseert is dat
van de intentionaliteit. Sartre interpreteert dit concept als volgt: de mens
is altijd gericht by iets buiten zichzelf. Liefhebben is altijd houden van
iemand, kijken is altijd kijken naar een bepaalde werkelijkheid. Maar
intenties zijn ook altijd selectief, ik neem de realiteit altijd maar deels
waar, een overzichtelijke blik over de wereld is de beperkte mens dus niet
gegeven. Een tweede punt in de filosofie van Sartre tussen 1936-1945 is
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zijn geloof in de absolute vrijheid van de mens en hij werkt ook deze
aanname weer via de fenomenologie verder uit. Sartre stelt namelijk dat
de mens niets meer dan een intentioneel gericht wezen is dat negaties tot
stand brengt. Om het simpel to zeggen: als ik naar meneer x kijk zie ik
mevrouw y niet en poneer ik dus impliciet een ontkenning. Sartre stelt dat
deze negaties teruggevoerd moeten worden tot iets dat zelf pure negativi-
teit is en dat iets is de mens, of precieser. zijn bewustzijn. De mens is
niets meer dan een wezen dat voortdurend in het onzekere beset leeft, dat
hij geen identiteit bezit en dat hij dus vrij is.

U zult mij wel deze vrij abstracte uiteenzetting willen vergeven als ik
laat zien hoe goed mijn verhaal met het concept `engagement' in verband
to brengen valt. Ten eerste verbindt Sartre aan de intentionaliteit de
gedachte van partijdigheid: de schrijver gaat altijd selectief to werk en
daaruit spreekt, ook al is het impliciet, een keuze. Met name in het werk
van De Beauvoir wordt deze selectiviteit tot een tragisch manco omge-
vormd. De mens doet volgens haar altijd als hij zijn aandacht op een
medemens richt de ander tekort. Zodra ik er bijvoorbeeld voor kies om
hulp to gaan verlenen in Ruanda laat ik de Bosnische bevolking in de
steek. Ten tweede komt Sartre via zijn theorie rond de negatie tot de
gedachte dat het kunstwerk als produkt van menselijk handelen niet alleen
intentioneel `geladen' is, maar ook een niet-bestaande werkelijkheid
presenteert. Het kunstwerk impliceert met andere woorden een negatie
van de realiteit. Zelfs in een realistische roman waarin bestaande mensen
voorkomen is er sprake van zo'n negatie, omdat een selectie uit het gedrag
van deze personen gemaakt wordt. En selectie is een vorm van negatie. De
lezer nu dient vertrouwen to schenken in deze imaginaire werkelijkheid,
of beter: hij moet allereerst het schilderij, het boek niet als een ding uit
de werkelijkheid opvatten, maar als een door intenties gedragen geheel
dat zinvol naar een niet bestaande werkelijkheid verwijst. De lezer moet
in de imaginaire werkelijkheid van het kunstwerk geloven en er op
vertrouwen dat de auteur hem niet in de zinloosheid zal jagen. Omgekeerd
mag de schrijver niet lichtzinnig met dit initiele vertrouwen van de lezer
omspringen en dient hij - hoezeer het kunstwerk ook in eerste instantie
een afwezigheid presenteert - aansluiting to zoeken bij de concrete leef-
wereld van de lezer. Want hoewel kunst in eerste instantie negaties pre-
senteert, mogen deze ontkenningen volgens Sartre niet in puur esthetische
of irreele werken ontaarden. Deze initiele vertrouwensband tussen lezer
en schrijver die ik noemde is het soort van engagement dat Sartre aanvan-
kelijk voor ogen staat. Het gnat hier dus nog helemaal niet om een vorm
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van literatuur die gericht is op politieke of maatschappelijke hervormin-
gen, integendeel het werk vormt de basis voor een intiem en individueel
gesloten pact tussen lezer en schrijver.

Nu ik iets verteld heb over Sartres filosofie en zijn esthetica is het zinvol
om to kijken hoe hij zijn theoretische beginselen concreet in zijn literaire
kritieken vorm geeft. Sartre beschouwt het als de eerste taak van de
criticus om stelling to nemen, dat wil zeggen een houding to bepalen ten
opzichte van het door de schrijver aangereikte wereldbeeld. Allereerst
zien we hoezeer Sartre op zoek is naar de eventuele authenticiteit. van de
schrijver, hij stelt met andere woorden de vraag: deugen zijn bedoelingen,
bedriegt hij de lezer niet? Je kunt je afvragen hoe Sartre daar achter
wenst to komen. Een manier is vrij banaal, namelijk via het onderzoek
naar het ideeengoed van de schrijver. Een andere manier getuigt van meer
subtiliteit en creativiteit: Sartre hoopt namelijk via de gebruikte technie-
ken van de auteur diens wereldbeeld to achterhalen. Een fraai voorbeeld
is zijn kritiek op Mauriac die een aantal romans vanuit het perspectief
van de alwetende verteller heeft geschreven. Sartre meent hier - met
Husserls intentionaliteitsbegrip in de hand - dat een dergelijk perspectief
onmogelijk is. We kunnen geen alomvattende blik op de werkelijkheid
werpen, maar via de techniek van de alwetende verteller wordt dat wel
gesuggereerd. Een ander voorbeeld is Sartres afwijzing van het procede
dat Camus in zijn roman L'etranger gebruikt, namelijk de waarde-vrije
en afstandelijke descriptie van gebeurtenissen zonder daarbij betekenissen
over to willen dragen. Sartre gelooft dat op het meest fundamentele niveau
de mens al intentioneel op de werkelijkheid betrokken is en dan al bete-
kenisgevend to werk gaat. Daarnaast stelt Camus door middel van deze
techniek de mens volgens Sartre ten onrechte voor als een wezen dat door
de omstandigheden voortgedreven wordt, terwijl Sartre natuurlijk over-
tuigd is van het absolute karakter van de menselijke vrijheid. Andere
doornen in Sartres literaire oog zijn Prousts beschrijvingen van het inner-
lijke leven en het gebruik van de 'monologue interieure'. In het eerste
geval stelt Sartre dat de mens altijd spontaan op de werkelijkheid buiten
zichzelf gericht is. De innerlijke monoloog suggereert een soortgelijke
opgeslotenheid van het menselijk bewustzijn dat niet strookt met het
intentionaliteitsconcept. In de herinneringsroman tenslotte - zo betoogt
Sartre - wordt to zeer de dimensie van de toekomst in ieder menselijk
leven ontkend, een gedachte die natuurlijk nauw verband houdt met
Sartres absolute vrijheidsvisie: de mens is vrij en heeft dus het vermogen
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om de toekomst vorm to geven. Waar gaat het nu in al deze voorbeelden
om? Om een analyse van het literaire werk aan de hand van fenomenolo-
gische principes. Om het enigszins compact uit to drukken: Sartre bekijkt
aan het eind van de dertiger jaren elke tekst op zijn (on)waarheid waarbij
de fenomenologische principes als ijkpunt gebruikt worden.

Hoewel Sartre ook vobr de oorlog al sterk ethische tendensen in zijn
werk inbracht zien we dat de gruwelijke gebeurtenissen rond 1940-1945
hem tot een sterker moreel besef brachten. Zelf had hij in het krijgsge-
vangenschap de noodzaak van de concrete samenwerking leren ontdekken
en vrienden van Sartre beweerden dan ook dat hij na zijn terugkeer uit
het kamp een ander mens was geworden. We zien dat de ontkenning van
de vrijheid, die Sartre als kwade trouw omschrijft, een steeds grotere rol
gaat spelen. Om de vrijheid ging het immers in de Tweede Wereldoorlog.
Zien we dat Sartre aanvankelijk deze afwijzing van de vrijheid - laten we
zeggen - op fenomenologische gronden afwijst, dus zijnde onjuist, dan
kunnen we in zijn latere ontwikkeling de mentaliteit van de koppensneller
die in termen van goed en fout denkt constateren. Op dat moment begint
Sartres carriere als profeet, onthuller en rechter. Hij richt Les temps
modernes op en schrijft in 1945 het beginselprogramma voor dit tijd-
schrift getiteld Presentation des temps modernes, dat aandacht verdient.

Laten we voorop stellen dat deze presentatie en de uitwerking daarvan
later in Qu'est-ce-que la litterature? nauwelijks innovatief genoemd kan
worden. Sartres nadruk op het morele besef van de schrijver werd destijds
door bijna iedereen gedeeld. De communist Garaudy pleitte zelfs voor een
morele renaissance in de cultuur en bracht zijn beginsel meteen in prak-
tijk door Sartre als een valse profeet of to schilderen. Belangrijker is
echter dat Sartre ondanks alle schijn weinig over het literaire werk op zich
opmerkt in zijn Presentation des temps modernes en in Quest-ce-que la
litterature? en uit hetgeen hij daarover opmerkt blijkt zijn geringe kennis
van de literair-wetenschappelijke ontwikkelingen in onze eeuw. Voor
Sartre heeft altijd de mens achter het literaire werk centraal gestaan. Dat
zien we ook in zijn beginselverklaring. Allereerst poneert Sartre de
onverantwoordelijkheid als een verzoeking die de schrijver al vanaf het
begin van de geschiedenis bedreigt en hij moet constateren dat de laatste
eeuw literatuur tot vri jbli jvend esthetisch gepraat verworden is: ze onder-
houdt geen enkele band meer met de concrete werkelijkheid. Zo veroor-
deelt hij de Part pour fart-dichters en de realisten, omdat ze zich respec-
tievelijk uitputten in onvruchtbare onpartijdigheid en belangeloze zuivere
descripties. De Naturalisten poogden er volgens Sartre een deugd van to
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maken om de werkelijkheid exact in het literaire werk to copieren, terwijl
het in de optiek van de Franse filosoof er natuurlijk om gaat deze realiteit
in een act van negatie to reorganiseren. Met deze ideologische erfenis van
het estheticisme, het realisme en het naturalisme zit de schrijver anno
1945 volgens Sartre opgescheept en deze last bezorgt de auteur een slecht
geweten. De schrijver schrijft over vrijblijvende onderwerpen, terwijl
overal ter wereld gevochten wordt en hij richt zijn produkten ook nog tot
een elitair publiek, namelijk de bourgeoisie. De feitelijke onverschillig-
heid voor de verlangens van het volk resulteerde volgens Sartre vaak in de
tendens tot taaldestructie, taalscepsis of zelfs in de introductie van de
stilte in het literaire werk. Nu is zwijgen voor hem zo ongeveer het ergste
wat er bestaat. Al deze tendensen interpreteert Sartre als vluchtmechanis-
men voor de eisen die het concrete werkelijkheid aan de schrijver, en in
feite aan elke mens stelt. Aan die verplichting valt niet to ontkomen, want
zelfs het zwijgen getuigt van een houding, zij het een onverschillige. Zo
zien we dat Sartres aanvankelijk op het individu georienteerd engage-
mentsconcept gaat verschuiven in de richting van een betrokkenheid op
de concrete situatie, die als principieel onrechtvaardig wordt beschouwd.
Het literaire werk is niet langer een ontmoetingsplaats maar een middel
ter verbetering van de sociale omstandigheden geworden. Sartre kent de
literatuur na de oorlog dus een functionele taak toe en promoveert de
auteur daarbij tot onthuller. Onhuller waarvan? Van de vrijheid natuur-
lijk. Het is ook in deze tijd dat Sartres afkeer van de poezie steeds groter
wordt. Zien we aanvankelijk dat hij het gedicht nog wel in het concept
van het vertrouwenspact kan betrekken, dan krijgen we na de oorlog een
ander oordeel voorgeschoteld. Poezie is volgens hem louter een spel met
woorden dat een mooi plaatje of een fraai klankbeeld kan opleveren, maar
dat niet wezenlijk op communicatie gericht is. De dichter gebruikt het
woord niet als doel maar als middel, het gaat in het gedicht niet om de
lezer en diens vrijheid maar om de magie van de taal.

Rond 1945 stond Sartre zeker geen ideologisch gemotiveerde literatuur
voor ogen. Een genre als het sociaal-realisme, zoals in de Sovjetunie beoe-
fend, was een nachtmerrie voor hem, juist omdat de vrijheid van de
schrijver en de lezer hier in het geding komt. Het accent op de vrijheid
blijft dus onverminderd, maar wel zien we een verschuiving in Sartres
denken van abstracte betrokkenheid naar zorg om de concrete situatie.
Terwijl hij vroeger vrijheid definieerde als de principiele mogelijkheid
om de realiteit to ontkennen, zien we dat hij na 1945 het accent legt op
de concrete hoeveelheid negaties die de mens feitelijk heeft. Een voor-
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beeld. Stel dat ik in een gevangenis gemarteld word dan kan ik bijvoor-
beeld mijn ogen sluiten voor de beul en dus een negatie in de werkelijk-
heid aanbrengen. In dit geval wordt de abstracte theorie van Sartre volle-
dig recht gedaan, omdat het hier om een principiele mogelijkheid gaat,
ongeacht het feit dat allerlei andere vormen van negatie, zoals de vlucht,
het gevecht op dat moment niet concreet uitvoerbaar zijn. De Sartre van
na 1945 gaat meer accent leggen op de hoeveelheid mogelijkheden die de
mens feitelijk ter beschikking staat. In de jaren vijftig resulteert zijn
ongetwijfeld goed bedoelde zoektocht naar de oorzaken van de onrecht-
vaardige samenleving in de legitimatie van geweld tegen de machthebbers
waar ook ter wereld. Tegelijk zien we ook dat Sartre de literatuur steeds
meer loslaat en de politiek induikt. Een belangrijke wending in dit ver-
band is zijn uitspraak in Questions de methode uit 1957, waarin hij het
existentialisme als een burgerlijke ideologie ontmaskert. Rond 1965
schrijft Sartre nauwelijks meer in het tijdschrift dat hij oprichtte. Hij
beweert dan ook - in een interview uit 1966 - dat literaire kwesties
schijnproblemen zijn vergeleken bij de hongersnood in de wereld.

Afgezien van Sartres persoonlijke ontwikkeling hadden ook de literaire
conventies zich verder van hem verwijderd. Zo stelt Robbe-Grillet al in
1953 het idee dat literatuur geengageerd zou moeten zijn ter discussie
door to wijzen op het eigenwettelijke karakter van het literaire werk.
Daarnaast ontstaat er een groeiende afkeer van het moralisme dat de
teksten van Sartre en De Beauvoir zou kenmerken. In de zestiger jaren
groeit de gedachte dat de ondoorzichtige werkelijkheid de keuze en het
engagement onmogelijk maakt. Met dit dilemma uit de zestiger jaren zit
de mens anno 1994 mijns inziens nog steeds opgescheept. De vraag luidt
nog altijd hoe wij beslissingen kunnen nemen in een onkenbare wereld.
Sartre zou het probleem denk ik oplossen door to stellen dat de aanname
van een ondoorzichtige werkelijkheid uiteindelijk op een keuze berust. Ik
geloof dat deze uitspraak juist is. Het belang van Les temps modernes ligt
dan ook in het gegeven dat de redactie de eisen die de concrete situatie
aan ons stelt serieus nam. Deze eisen dwingen ons er telkens weer toe om
het betrekkelijke van elke relativistische ideologie in to zien.
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Anna Boschetti, Sartre et "Les temps modernes , une entreprise intellectuelle (Paris,
1985)

Howard Davies, Same and Les temps modemes (Cambridge, 1987)

Y



103

The Petofi-circle

Istvan Eorsi`

I would like to use the dubious privilege of being a writer and not a
serious historian. That gives me the excuse of mixing the historical facts
and processes with subjective remembrances and comments. After all I
was present at some of the most exciting discussions of the Petofi-circle,
I even took active part in them as heckler, I know most of the protagonists
of that time, their previous and their later story. So I can see the exalted
pathos of the historical moment in a more ironical light, knowing that this
irony hits me and my hopes as well. The proper history of the Petofi-
Circle is only a matter of some months, from the May 1956 till the out-
break of the revolution, on the 23 October. Its peculiarity and its impor-
tance cannot be understood without the knowledge of the preceding
events, and cannot be evaluated without the consequences of its activity.
In 1945 the Red Army occupied (or liberated) a half-feudal, underdevel-
oped country. Among the ten million inhabitants there were three million
peasants absolutely landless. The landlord-peasant-relation can be charac-
terized by the absurd fact, that in some districts the landless peasants used
to kiss the hand of the landlord, when they met. There was a restricted
multi-party- system, with open vote; some middle-left-parties were
permitted, but under humiliating conditions, so that they could not

In de tekst, zoals door de spreker opgestuurd, zijn enkele anekdotes
ingevoegd. Deze passages (in kleiner lettertype) zijn door ons van
band of op papier gezet. Voor eventuele fouten in de weergave zijn wij
verantwoordelijk. Red.

IL L
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endanger the rule of the so called historical classes. The state was under
the control of the aristocrats and the gentry. They even took part in the
process of industrialization, but for the lack of a strong national-bour-
geois class they regarded the citoyen and even the bourgeois mentality as
a not-Hungarian, cosmopolitan conspiracy. Actually, the middle class, in
the European sense of the word, had in Hungary in a large measure, a
German or Jewish origin. Both the German and the Jewish intellectuals
and citizens made strong assimilatory efforts, and they really played an
important role in the cultural and social life, but only the assimilation of
the Germans was completely accepted by the common opinion.

Regent Horthy came to power in 1920, and had to overcome two terri-
ble shocks. First of all he could only march into Budapest as the conse-
quence of the victory of international, interventional forces against the
Hungarian Red Army, which tried to defend the historical borders of the
country. The monstrous memory of the Hungarian Soviet Republic of
1919, which nevertheless crushed the power of the so called historical
classes, provided the Horthy-system from the beginning to its last day
with anticommunist, antisoviet, antiprogressive, and even with antisemitic
pathos and propaganda. The second shock was, that Horthy had to accept,
in exchange for international support, the Trianon-Treaty (1920), which
bereft Hungary from two-thirds of its territory.

This treaty provided the system from the beginning to its last day with
nationalist, chauvinistic, irredentist pathos and propaganda, which iso-
lated Hungary from its neighbours and compelled Horthy and his radical
and more moderate governments to become worthy of the friendship and
support of the strongest power of the geopolitical region, of Germany,
because only Germany had the power to give back the former Hungarian
territories. This policy lead to the servile subjection to the Nazi-Germany
in the war, to incredible sacrifices, which made the people loathe the war.
No wonder, that the Red Army was regarded by the majority of the
inhabitant not as conquering, but as liberating force. Not only the Jews
in Budapest, who owed their life to the Red Army - while ca 450.000
Jews in the country were deported and killed, mostly in Auschwitz - but
the workers and the peasants and a big part of the intellectuals and the
middle class were full with optimistic expectations, although the soldiers
behaved themselves towards them in many places as mad beasts. Never-
theless, big landlord farming was over, land was distributed to the peas-
ants in the half-feudal Hungary; big factories were nationalized; sons of
workers and peasants were accepted in large numbers to the universities;
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there was a multi party-system, which in spite of being restricted to the
so-called democratic parties and being compelled to endure the constant
Soviet military pressure, still insured a much greater freedom, than
Hungary had at any time in the past.

The trouble with Soviets was not, that they marched in, but that they
forgot to march out in 1947, after the Peace-Treaty of Paris. Thanks to
the big World-Dividing-Conspiracy of Yalta they established in 1949 a
Stalinist one-party-system. The peasants were compelled to enter with
their recently received land into kolkhoz-like cooperatives, and were
robbed out by the so-called gathering tax-system. The workers soon learnt
that nationalisation doesn't rescue them from exploitation. The technical
development led to continuous readjustment, that means: raising of the
norms, the central planning couldn't fulfil the demands and caused
irrational voluntarism in the production, in the wage- and price-system.
The intellectual freedom was over, only very few thoughts, very few
contents and forms were permitted, but the few things which were per-
mitted were at the same time obligatory. Police terror, which was focused
between 1945 and 1949 mostly against Nazi and Horthyst functionaries,
turned now against democratic politicians and intellectuals, even against
non-Moscovite communists, against everybody, who could potentially
endanger the rule of the cruel clique around our little Stalin named
Matyas Rakosi. The turning-point was in 1949 the execution of Laszl6
Rajk, the former Minister of the Interior, a hero of the Spanish Civil War
and of the anti-nazi resistance in Hungary, he himself a convinced
stalinist and first initiator of the communist police-dictatorship even in
the transitory period before 1949.

How absurd such a process was, to execute Rajk, I can show
with an example. In the middle of the sixties I met the ex-polit-
buro member Marton Horvath. He was an old communist too.
I asked him whether he voted in the Politburo for or against the
death of Rajk. He told: "Rajk was a very good friend of mine
and, yes, I voted for his death." "Why did you vote for his
death?", I asked him. You see, Laszl6 was arrested by the
Germans and was tortured incredibly. He was tortured weeks
and weeks. Nobody could resist this torture but he didn't say one
word. He could resist. And then Rakosi, our little Stalin, told
him in a Politburo-session to sign the confession which said:
"Yes I was a spy, I was a spy of Tito and I wanted to kill
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Rakosi'. Then I thought: "Laszl6 is such a strong man. If he
would not commit anything then, they will not get such a confes-
sion out of him now. And therefore I voted for his death". Then
I asked Marton Horvath: "So you voted for his death because he
was a very honest and strong man?" "Yes", he answered, I voted
for his death because I knew he was a very honest and strong
man."

With this little story I want to show you the absurdity of these
processes. Many of the communists (who were not living in
Moscow) who had fought against the Nazi's were arrested,
tortured and condemned to death because Rakosi and the Mos-
covites thought that if they were courageous enough to fight the
Nazi's they would later fight against them too. So it was better
to finish them.

Police translocations, detentions, torture of the political prisoners were the
usual practice, the so called class-struggle sharpened every day, at the
same rhythm as the population became poorer and poorer.

The death of Stalin, in March 1953 made the inevitable change finally
possible. The system became already economically bankrupt, the earlier
confidence shrunk even among the communists. This latter process was
naturally very complicated and contradictory. The intellectuals, who were
cheated cheaters, that means obedient or enthusiastic tools and in the same
time victims of the bad power, had to find themselves face to face with
an alternative. One part of them chose to be a wheel or a screw in the
machinery, and so saved its soul from a moral crises. An other part tried,
with the words of the communist poet Lds16 Benjamin, to repair the
irreparable", and engaged itself in a process of moral recompensation,
which brought many of them after the repression of the revolution of
1956 to the prison or even to the gallows. Between these two extremes
there were a lot of very individual varieties of cynical and selfdeceiving
attitudes. Since the process of disillusionment didn't begin at the same
time, those, whose critical thinking awoke in 1950 didn't trust their
colleagues who tried to take a similar way in 1952 or 1954.

To avoid a judging attitude, I would like to say in this connection
some words about myself. I began my literary career in 1952
with terrible stalinist poems. I wrote ten or twelve such terrible
poems. I got a State Reward for it. Since then, I never got such
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a reward anymore, so I think its OK now. Then, in 1953, I
remember when Stalin died. I was lying with my pregnant wife
in bed, and heard on the radio that he died. We wept. Three
months later already, Imre Nagy, the new minister-president,
came to power as a consequence of the death of Stalin and as a
consequence of the necessity to realize reforms. I became an
enthusiastic believer in the policy of Nagy. I began my career as
a critical communist. Not only to save my own honesty. I wanted
to save the idea that it was possible to be honest and communist.
I really believed that it was possible to make communism in an
honest way and I was not alone in this believe. I remember that
when I was arrested on the 9th of december 1956, that I felt it
was correct that I was arrested. I had written poems that were
sins to write so I had to sit for it. The problem was that I not
only thought it. After five weeks I got to permission to talk with
a lawyer, naturally in the present of an officer. The lawyer, who
was an old friend of my father (who was a lawyer too) told me:
"Istvan if want to come out you have to admit that you made
mistakes. If you admit your faults there will be a trial but you
will be released." I told him: "Yes, I made faults. I know I made
faults." And the officer who was sitting next to me was very glad
to hear this, because I never admitted my errors before. "What
were your mistakes?", he asked excited. "I wrote poems for
Stalin. That was my mistake", I answered him. After this the
lawyer was thrown out and I was thrown in an isolationcel. So
even in those times I thought that it was good that I was thrown
in prison. In prison I would save my own soul and the soul of
the real communist. In prison I wrote poems in my mind,
because I had no paper. I wrote: "My colour is the real red
colour, the colour of their flag is red because it is the colour of
blood".

In the rich variety of the individual processes there was - at least before
1956 - one common characteristic: the intellectuals, who were under the
influence of Marxism, regarded this process of disillusionment as a
triumph of the genuine - that is: non-dogmatic, non-sectarian - Marxism.
They wanted to rehabilitate, together with their own guilty person, the
credibility and the good scientific reputation of Marxism too.
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The process of individual awakening was accelerated by historical facts.
Three months after the death of Stalin, in June 1953 a new Minister-
president was appointed, Imre Nagy. He was an old communist too, spent
several years in Soviet exile, but his political style, his way of thinking,
and even his image were very different from the other leading figures of
the Communist Party. He sprung from the people - to use the fashionable
expression of those years - looked and spoke like a Hungarian peasant,
discovered and criticised very early the absurdities of planned economy,
the utmost centralisation in the state-guidance of production, and the
forced collectivisation of agriculture. His government programme prom-
ised better living standards, more independence for the single collective
farms, the release of the delivery obligation in the agriculture, more
democracy in social life, more patriotic educational system and the resto-
ration of the so called socialist legality. He began to put his programme
into effect, people were released from prisons and detention camps,
death-sentences were not carried out any more, a new, critical way of
thinking could find publicity, new forms of political organizations came
into being, among others the Petofi-Circle, which was founded in 1954,
the overcentralized structure of the national economy began to become
looser and began to adjust itself more to real possibilities and needs. But
the efforts of Imre Nagy and his few comrades were incompatible with
the very existence of the Rakosist state- and party-bureaucracy. Rakosi
remained the first secretary of the Communist Party, and with the help
of his manipulating and organizing skill and soviet connections, started a
counter-attack, and in March 1955 he got the Soviet support to overthrow
the government of Imre Nagy. Nagy was excluded from the party, and the
critical intellectuals were under the threat of being put to silence again,
and were menaced even with new processes and other suppressive mea-
sures. But in January 1956 the Twentieth Congress of the Soviet Commu-
nist Party, and the secret, but generally known speech of Chruscsev about
the personality cult, that is about the astonishing crimes of Stalin, gave
rise to a new, critical wave, which led in July tot he dismissal of Rakosi,
and the appointment of his closest companion Gero to the post of the first
secretary of the Communist party. Imre Nagy was not rehabilitated yet,
but he remained the invisible leader of all the reformist forces and move-
ments. He was the invisible head of the Petofi-Circle too, in spite of the
fact, that he never visited the discussions of this circle. He, a convinced
and disciplined communist, was unwilling to develop his views and
perspectives before an other public body as the Central Committee of the
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Communist Party. This opportunity presented itself for him only in the
night of the first day of the revolution, on the 23th October 1956, and on
the very same day the Petofi-Circle ceased to be.

The story of the Petofi-Circle began with Istvan Lakatos, a young poet,
who was never a communist, and belonged even as writer to the pro-
hibited successors of the most important Hungarian literary movement of
the 20th Century, which had the characteristic name 'Occident', 'Nyugat'.
He was not very much interested in the everyday politics, but as a for-
bidden writer he was interested in the civil rights, in the free press and
in the freedom to speak. He founded in 1954 a circle for young intellec-
tuals in the National Museum, and called it Bessenyei Circle. Gyorgy
Bessenyei belonged to the regiment of the Guards under Maria Theresia,
and was a writer under the influence of the French Enlightment, especial-
ly of Voltaire. Not a very great artist, but he was the man, with whom the
modern, critical, anti-feudal, anti-clerical way of thinking got established
in the Hungarian literature. The undertaking of Lakatos was quite
unusual: in a Stalinist state nothing can be organized outside of the hier-
archies, all dependent on the strictly centralized Communist Party. Even
a tourist group could have not been brought to life outside of an estab-
lished youth- or sport-organization. But under the first government of
Imre Nagy, in a time, when the moral crises shattered the followers of the
Communist system, the party, and its youth-organization, the Union of
Working Youth (DISZ) thought more suitable not to prohibit the new
initiation, but try to take over leadership. First of all the official party
bureaucrats demanded to rename the circle. The name of Bessenyei
sounded perhaps too critical, too bourgeois, it had no revolutionary
connotations. Instead of Bessenyei the DISZ proposed the name of the
great revolutionary poet Petofi, who died, as he was 26 years old, after a
crushed revolution, in 1849, on the battle-field. The communist system,
according to its real nature, and in spite of its confessed ideology, was
very conservative and authoritarian, nevertheless it had the pretension to
expropriate the whole revolutionary tradition of the nation. But the name
of Petofi, which was chosen to prove, that the circle in question is under
the control of the party, was double-edged. If a revolutionary disposition
keeps spreading among the youth, Petofi's name regains at all times its
original, revolutionary sense. That is the common trap of all quasi-revol-
utionary systems: the people begin to take seriously the real message of
the officially declared ideology and the nationalized heroes of the system,
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they compare their ideal substance with the reality, and want to abolish
the unbearable contradiction between them.

Lakatos and his friends consented to the new name. 25th March 1955
was the day when the Petofi-Circle was founded, or newly founded.
Lakatos remained still a member of it, but almost everyone in the new
leadership belonged to the party. This party however was not homogene-
ous any more. Rakosi's counter-offensive was at its height, but even that
couldn't prevent some supporters of Imre Nagy taking part in the leader-
ship. Gabor Tanczos was appointed to the secretary of the circle. He was
in my year on the university between 1949 and 1953: a convinced commu-
nist, a leading youth-functionary in those years, in which idealism could
be a public danger. Nevertheless he failed to denounce one of his
superiors, who was arrested as a Trotskyite spy, consequently he lost his
posts. So he could become susceptible to the new ideas inside the commu-
nist movement, and he developed into a reform-communist, and became
an ardent follower of Imre Nagy. The high functionaries of the commu-
nist youth organisation had no other intention but to rehabilitate him, and
they had not the faintest suspicion, that he becomes as devoted a sup-
porter of the new wave of reform-communism, as he used to be of the
stalinist line. His real problem, and the problem of all those reformists,
who played a role in the leadership of the Petofi-Circle, became evident
only, when the current of events took a more radical turn, than they
foresaw or intended. Similarly to Imre Nagy they wanted to preserve the
leading role of the Communist Party in the process of reform, so they got
gradually between two fires. The dogmatic functionaries regarded them
as traitors, the radical intellectuals, who participated in the discussions
of the Petofi-Circle, condemned them as cowards. Tanczos had great
merits in organizing the very important discussions of the Petofi-Circle,
and so he played an important role in the intellectual development which
culminated in the revolution, but he himself was afraid of it. He and some
of his friends, as the Zauberlehrling of Goethe, had to experience with
despair, that they couldn't stop the process they initiated. On the 24th
October he adjured the revolutionaries in a broadcast-speech to lay down
their arms. They didn't listen to him, or to anybody else included Imre
Nagy in this question. In 1958 he was condemned to fifteen years im-
prisonment. He was released in 1962. In 1979 he joined an action of the
new opposition and after being threatened for that, he hanged himself.
The other leaders of the Petofi Circle had not such an important role and
such a tragic fate. Some of them, the followers of the Stalinist Rakosi,
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belonged later to the followers of Kadar. The most prominent among
them, Ervin Holl6s, who was earlier a fervent Stalinist leader of the
Communist Youth organization, played as head of the police-department
of political investigation a terrible role in the first, murderous years of
Kadar. Some political friends of Tanczos were imprisoned as well, after-
wards they were released, and survived, but they were characterized by
the same schizophrenic disruption as Tanczos.

Back to the story, to the chronological order. In the spring of 1956, as a
consequence of the Twentieth Congress of the Soviet Communist Party,
the Petofi Circle got a new Secretariat and a new leadership. The Reform-
Communists pushed themselves forward, but they had to pay a dishonour-
able price for it: they had to omit Lakatos, who was not a communist at
all. According to the official explanation he didn't play an active role in
the Petofi Circle any more. As a matter of fact, the whole Petofi-Circle
was not very active in the previous period, because of the aforesaid
offensive of Rakosi which led to the fall of the Nagy-Government. But
now the new leadership began to organize some discussions, which mobi-
lized the whole intellectual life in Hungary. The first took place on the
5th May, and was continued on the 20th June about the problems of
economics. Between these two discussions there were three other, very
important meetings: that of the historians, on the 30th May and an other
about the situation of the philosophy on the 15th June. The third was held
on the 18th June: the Petofi-circle met the Union of Anti-Nazi partisans,
among them a lot of antifascists and communists, who were imprisoned
and tortured in the years between 1949 and 1953. The most turbulent
discussion, with an audience of 6000 people, about the freedom of the
press, took place on the 27th June and lasted till the morning. This was an
unprecedented scandal, all the holy taboos of the system were violated. On
the next day a special police-unit opened fire on a worker's demonstration
in Posman. Rakosi used this tragedy as pretext, to reestablish his old,
monolithic power. The Central Committee condemned the Petofi-Circle
in resolution, and Rakosi began to organize the so called 'Process of the
Four Hundreds', with the purpose of settling accounts with all his ene-
mies, with the political group around Imre Nagy, with the dissident
writers, with the critical intellectuals around the Petofi-Circle. But in the
atmosphere of the Twentieth Congress he couldn't realise his plot. In the
middle of July Mikojan arrived unexpectedly to Budapest and Rakosi had
to pack his luggage. But his successor, Erno Gero represented the same
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line as he. That was perhaps the reason, that the Petofi-Circle needed so
much time to reorganize itself. The new sequence of discussions didn't
continue till the end of September. These meetings - about pedagogy,
about economic management, about the technological development and
the situation of the young intellectuals, about the possibilities of intensive
farming, about arts and crafts and about the relationship of young doctors
and society - were professionally on a high level, but they didn't have the
tremendous effect of the earlier discussions: the Petofi-Circle lost in the
meantime its monopoly in speaking openly about suppressed political
themes. It is characteristic and almost comic, that the last discussion took
place on the 23d October. Half a million people were on the streets, and
their roaring suppressed the clever arguments about the situation of the
young doctors. The meeting lasted till the evening, and the orators were
not disturbed by the fact, that the police already opened fire out of the
neighbouring building of the Radio against the demonstrating masses.

If we try to reconstruct, 38 years later, the whys and wherefores of
the importance of the Petofi-Circle as unintended initiator of the Hun-
garian Revolution, we have to go out from the fact, that every autocratic
state is based on a voluntary system of values. Every professional field is
led by appointed authorities who stand above every criticism. The hier-
archic structure of society doesn't allow real discussions, the resolutions
of the leading persons and higher authorities are considered not only as
inappellable, but even as sanctified. In the moment, when the best minds
of the country came together on the occasion of the discussions of the
Petofi-Circle, the forced system of values collapsed and the real order was
re-established. That was an awful blow for the stalinist state which
couldn't use freely its well proved methods any more. For instance on the
discussion of historians the official authorities of the branch were con-
demned to insignificance in the presence of Domokos Kosary, a historian
of great importance, who was ousted in 1949. The discussion of the
philosophers changed into the solemn rehabilitation of the great Marxist
philosopher Georg Lukacs, who was severely criticised and forced back
by the official incarnations of wisdom in 1949 as well.

Lukacs was my teacher and I translated his late works. Already
in 1919, the time of the first communist system of Bela Kim, he
had to emigrate to Austria, Germany and even the Soviet-Union.
In the thirties he worked out his Blum-theories - Blum was his
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pseudonym - in which he tried to convince the party that the
proletarian dictatorship was not realized in Hungary. He used
a term that I find now very funny or even absurd: democratic
dictatorship of workers, peasants and intellectuals. He wanted to
say that in the Hungarian society there couldn't be a revolution.
First there had to be a democracy and then a further develop-
ment to socialism. In 1945 he returned to Hungary and he had
a very great authority among the writers. His early works, who
were not marxist, but very famous in Hungary, were due to this
authority. In 1949, when the one-party-system was realized, there
was a Lukacs discussion within the party. Lukacs was threatened
with a process like Rajk had to face in the same year. Eventually
he was forced to a terrible self-criticism and had to retire from
the public life.
In the year 1956, he was publishing his work again and was
influential among the youth, there was a discussion of the Petofi-
circle. It was planned in a little room but there were thousands
of people. So the crowd marched throw the street to the univer-
sity were the discussion took place.
This march looked already like a demonstration. Lukacs, who
was seventy-one, was walking in the first line with a cigar in his
mouth and the youth followed. The whole session developed in
to a huge rehabilitation of Lukacs and naturally a big blow for
the earlier cultural politic.

In his first public manifestation after 1949 Lukacs tried to formulate for
the first time his opinion about the principle fault of the stalinist politics.
I quote: In our general practise agitation has swallowed up propaganda
and bad propaganda swallowed by the same token scientific research. We
must understand that this route ought to be the other way around. Without
good research there can be no good propaganda and without good propa-
ganda there can not be good agitation".

Secondly every autocratic state is based on a system of taboos. The
leaders of the party and the state are infallible, or if not, than they turn
out to be devilish spies and traitors. The system of Horthy was in every
aspect worse than the system of Rakosi. The planned economy is in every
aspect better than the free market. We are marching towards socialism,
and socialism is in every aspect better than capitalism. The Soviet Union
is in every aspect good. America is in every aspect bad. COMECON helps
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us generously. And so on. But in the course of discussions all these taboos
were exposed as obvious lies. For instance the widow of Laszl6 Rajk, who
was imprisoned as well and spent five years mostly in solidarity confine-
ment, compared the conditions in the jail under Rakosi with those under
Horthy. Her son was four months old, when she, a few days after her
husband, was arrested, and was five and a half year old, when she met
him again. In the meantime she didn't hear anything about him, she
couldn't receive a letter or a visitor, even food- and clothes-packets were
forbidden, she had to endure hunger; the situation of the men was even
worse, they were beaten up, if they protested against mistreatment.
Rakosi, on the other side, could write a letter from the prison of Horthy
to the Minister of Justice, if something didn't please him. While an other
orator, Tibor Meray analyzed the absurdities of the Rajk-process, people
in the audience were shouting "Killers", and the taboo of the infallible,
good leaders was reduced to nothing in the most cruel way. The same
taboo was annihilated by the significant writer Tibor Dery as well, who
in his speech at the discussion about the freedom of the press dared to
criticise by name the cultural leaders of the system, he criticised even the
supreme cultural pontiff J6zsef Revai, who silenced him as writer four
years earlier by initiating the so called Dery-discussion. He even hazarded
the remark, that every value produced in the Hungarian literature since
1949 was created not with the help, but against the will of the cultural
policy of the party. (By the way, in the debate about the situation of
philosophy, twelve days earlier, Georg Lukacs expressed a very similar
view, however without mentioning names: according to him it was just the
talented men that were destroyed and just the various sorts of untalented
careerists that were praised to the sky at this time.) Dery's criticism gave
rise to an unprecedented scandal. Ervin Hollos, at the presidential table,
was shouting: "Hands off our leaders, hands off Comrade Revai!"

During the discussion an old friend of mine, his name was Peter
Vajda, was sitting before me. As he was sixteen years old he got
married, left school, and became an agent of the secret police.
I knew that. He was sitting before me in plain clothes with three
colleagues beside him. When Hollos started criticising Revai he
stood up and shouted: "Traitor of the country'. Then I jumped
up and screamed: And you are a member of the secret police,
is that better?". He looked at me and went away with his friends.
It was a tremendous scandal in the room.
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But - even worse - Dery didn't confine himself to the criticism of per-
sons. I quote: As long as we insist on focusing our main criticism on
persons and faults in political practise and do not choose to examine our
own system of thought using the exact marxist-leninist method to identify
specific errors - we can only reach the meagre result of replacing the
worse with less bad. Thus the national-chariot will be drawn by limping
donkeys instead of the limping race-horses of today." This argumentation,
which contributed some weeks later to his exclusion from the party, and
played a role one year later in the so called 'Writer's process', where he
was condemned to six years prison, was followed by a rather prophetic
perception: "Let the Lord be my witness - I am not one who is keen on
defending our present political leaders. But when I look at those who are
attacking them today - those who used to take their cue from a mere
frown and who held their breath at the hint of a muscle in their leaders
back flexing - who now suddenly abandon them in expectation of taking
their place - when I see all of this I almost take a fancy to defend the old
against these new sprouts." Nevertheless - he adds - the task is now to do
away with both of them. As we can see, Dery's attack was not only
directed against the dogmatic saints of the party - he didn't want to
tolerate the normal, ambitious party-functionaries either, who already
prepared themselves for seizing the power. But it is even more interesting,
and typical of those times, that Dery in his criticism appealed to the
genuine marxist-leninist method, he insisted on the thesis, that even if the
system of our thinking is assailable, we can rectify it with the help of our
method of thinking.

Dery was in those days sixty years old and was not much later
put in prison. There he changed very much. He came out of
prison as an old man, who was no longer in opposition with the
system but with the universe. He remained a very good writer.

At the beginning of his speech Dery raised three questions. All of them
were suitable for destroying the fundamental taboos of the totalitarian
system. I quote: "What is the reason for our economic troubles? What is the
reason for the whole society feeling ill at ease?" The official explanation,
which wanted to make us believe, that the only source of our problems
lies in the Personenkult (idolization), is unsatisfactory. Dery's explanation
runs as follows: The source of our troubles is lack of freedom. To avoid
a misunderstanding here - I refer to freedom as the freedom of the indi-
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vidual restrained through the obligations to the socialist society.
Restricted economically, emotionally and intellectually. I think that the
main fault here is the disproportion between the freedom and the social
obligation of the individual."

The compulsory taboo was, that our society, marching towards social-
ism, grants us the maximum of freedom mankind ever experienced. Dery
revealed openly, as the street-boy in the tale of Anderson, what every-
body has seen, that the king is naked, and the tumultuous scenes in the
auditorium proved perfectly clear, that those present understood the
message.
It would need too many explanations to talk about all the critical points
which contributed to the general taboo-destroying activity of those who
participated in the discussions of the Petofi-Circle. Instead of enumerat-
ing them I try to speak more in detail about one important question, about
the criticism of the economic structure and of the method of national
planning. Imre Sziklai, who joined the communist movement as a young
boy in 1941, and who began his career after the liberation as party-
functionary and became a professor of marxism-leninism on the Univer-
sity of Economy, felt himself later gradually disappointed, left his privi-
leges and joined this time the ruling class, that is the proletariat, and
became a turner. In his speech he made clear, that the workers are not
interested in the technical development, the interest of the national
economy are for them incomprehensible abstractions. The workers don't
introduce innovations, or they introduce them secretly, because the
reward they get for them is much less than their damage when in conse-
quence of the triumphantly applied new method their norms are raised.
They are not interested in the quality work, because unskilled labour is
better paid. The workers do not suffer any damages, if they break the
imported, expensive equipment - they even take advantage of it, because
it becomes easier for the to fulfil their production norm. Sziklai - brea-
king the taboo of centralisation - demanded a greater independence for
the factories, and he demanded, that the productive workers should have
the possibility to take part directly and through their elected representa-
tives in the factory management. With an undisguised hint to Yugoslavia
he said, that there is already a precedent for that in the practise of the
socialist countries. I quote: The workers should be interested in the results
of the production of the whole enterprise. They should be permitted to feel
stronger as at present, that the factory, the country and the power are all
in their possession". These thoughts reappeared, after the oppression of
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the revolution, in the program of the Central Worker's Council of Great-
Budapest.

I met Sziklai after the revolution under the shower in
Marianoszta, which is a prison in Hungary. I was standing under
the shower when a very hairy, little man behind me asked: "Are
you EOrsi?". I confirmed. "I'm Sziklai and sitting because of your
wife", he said. I was surprised and asked him what he meant. It
came out that after the revolution he emigrated to London. A
Hungarian friend of him in London received a letter from my
first wife. She wrote: You are pigs having a good life. We are
trying to make the best of it and you escape at the first moment.
We are sitting here, some in prison, some free, saving our souls
and saving our honesty..." The letter went straight to Sziklai's
heart and he decided to return to Hungary. On the border he
was arrested. On the way from the border to Budapest he was
beaten. In Budapest he was condemned to six years in prison. So
he was sitting because of my wife. When he was released he
tried to commit suicide. He was saved and in 1973 left Hungary
and now he lives a sadly, resigned life in Germany.

An other speaker, Ferenc Janossy, the step-son of Georg Lukacs, an
extremely original economist, who - coming of a Communist family,
collected some valuable practical experiences, for he spent in the early
forties three years in the Gulag - used an intellectual test without any
oratory ambitions to prove the absurdity of the methods of planning, of
making plan targets and plan fulfilment reports. I quote: "Let us suppose
that the whole people's economy consists of one coal mine and one power
station. The coal mine provides coal for the power station and the power
station provides electricity for the coal mine. If all runs well, both coal
and electricity are left over. But what is the case when the effectiveness
of the two deteriorates? If, for instance in the power station the furnaces
are old and if in the coal mine there are violent flood-inrushes and a lot
of energy is needed to pump off the excess water. In the most extreme
case we can imagine that the coal mine gives all its coal to the power
station and in turn uses up all the energy produced by the power station.
Thus the efficiency of the circuit grinds to a zero-point because nothing
is left to leave the circuit. But in the process of plan-economy we do not
measure this degree of efficiency, we only identify the amount of our
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coal and our energy production. So if we take the zero-efficiency model
and double the non-sense, we have twice as much coal and twice as much
energy - but only on paper. In reality we have nothing."

This kind of argumentation didn't destroy only the content of a taboo,
but it destroyed the form, and not only the form of one of them: it
destroyed the form of taboos in general. Taboos are from such a stuff that
they fall to pieces at the mere touch of irony. Taboos which are made
publicly ridiculous, can never regain their intellectual authority. The same
is the situation with dubious moral values which were earlier regarded as
irrefutable. If their protagonists are compelled, only once, to shame
themselves because of them, or if they feel the necessity to make excuses
publicly for having been used them, these values cannot be restored
morally any more. Elemer Balogh, the official philosopher of that time
and chief enemy of the Lukacs school made complaints about his position
as professor of the party academy, which compelled him to rectify theor-
etically all the party decisions, even the bad ones, as long as they were not
carried out, or they were not revoked. He complained, that the disciples
of Lukacs were in a much better situation. If they didn't agree with a
decision, they could allow themselves simply not to write about it. For
Balogh it was obviously natural to write against his own convictions if
they came into conflict with the line of the party. While confessing that
before the audience of the Petofi-Circle he represented a grotesque
attitude; I would say, if it would not be a contradiction in itself, that he
represented some kind of objective irony. The moral obligation, to
renounce our own truth in favour of the lies of a party, had shown its
immoral absurdity, and even Elemer Balogh, who didn't perceive what he
was saying, couldn't restore, even not for his personal use, the power of
his earlier categorical imperative. In 1965 he committed suicide, I do not
know, why. Anyway he got an answer to his problem two weeks before
he raised it, in the debate of the historians. Domokos Kosary quoted some
stalinist historians, who defined their task as follows: Our task is to re-
examine our entire activity by the light of the works of Stalin". Kosary
raised the question: "What kind of task is this? Who gave this task? Is it
obligatory to take upon ourselves a task which is against our mind? Not
everybody takes upon himself a task which is against his mind".

Other more sublime moral problems were put on the agenda too. Some
communist intellectuals sought a confrontation before the audience with
their own past, with their mistakes, even with their admittable sins. These
confessions had nothing to do with the boring or disgusting self-criticism,
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which were an integral part of the party-ceremonies. Some old commu-
nists wanted not only to gain or to regain confidence, but they wanted to
go through a catharsis, to clean themselves for new tasks. Geza Losonczy
for instance, an old communist, fighter against the nazis, who was ap-
pointed in 1948 to under-secretary in the Prime Minister's office, and in
1949 to Deputy Minister in the Ministry of Culture, and who was impri-
soned and tortured between 1951 and 1954, asked ashamed forgiveness
from the immortal spirit of Bela Bart6k. He had a good reason for that: he
wrote in 1949 a reprimanding article, in which he justified the prohi-
bition of the scenic works of Bart6k as products of bourgeois decadence.
Some months later, in the revolution Losonczy became a Minister of the
State. He was the person politically closest to Imre Nagy. He died in the
prison under unexplained circumstances in 1958. Others did not die, and
tried to remain true to the insights they won in these unforgettable
months. Others again tried to forget this episode of their life. Some of
them became shallow or rotten cynics, humble or aggressive servants of
the limping donkeys, who came to power after the crushing of the revolu-
tion.

At the end of his speech Tibor Dery expressed his concern about the
free discussions in the Petofi-Circle. I quote: I can not rid myself of the
suspicion that all these discussions at the Petofi-Circle are part of a
cleverly designed psychological strategy in which they are permitted and
supported - just like when the pressure in the kettle gets too great the
valve has to be opened to let off some steam." Was he right? There were
surely politicians who could act from such tricky motives; others - who
were not present at all, and belonged to the so called centre between
Matyas Rakosi and Imre Nagy - had perhaps the intention to exploit the
revolt of the intellectuals for their own purposes. Others again expected
a renewal of Marxism from these debates. But I think, there are historical
events, where the intentions of the participants are not very important.
Nobody among us knew, that a revolution was approaching. There was a
much bigger pressure in a much bigger kettle, and the valve got stuck in
it. Every hope and fear, in connection with the Petofi-Circle became later
justified and at the same time refuted.
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Charta 77

Hans Renner'

Ruim vijf jaar geleden, op 9 november 1989, viel de Berlijnse muur.
Ruim een week later, op 17 november 1989, brak de Fluwelen Revolutie
uit in Praag, de hoofdstad van het voormalig Tsjechoslowakije. Deze
Fluwelen Revolutie maakte een einde aan een communistisch bewind dat
decennia Lang aan de macht is geweest. In december van dat jaar werd de
schrijver Vaclav Havel president van het land. Dezelfde Vaclav Havel,
een prominent lid van Charta 77, zat in mei van hetzelfde jaar nog in de
gevangenis, waarin hij sinds de oprichting van Charta in 1977 ruim vijf
jaar heeft doorgebracht. Hij, crimineel nummer een voor het communis-
tische regime, werd binnen een half jaar de gevierde president van het
land. Hij verruilde zijn kleine cel in de Praagse gevangenis voor de ruime
presidentiele vertrekken in de Burcht aan de rivier de Moldau. De be-
ruchte Praagse gevangenis is inmiddels omgebouwd tot een toeristenhotel.
De slimme nieuwe eigenaar heeft de cellen intact gelaten. Op de deur van
Havels cel is nu een opschrift gemaakt: "Hier zat de huidige president van
de Tsjechische republiek, Vaclav Havel, gevangen". Het hotel loopt uitste-
kend en de cel van president Havel is voor meer dan een jaar vooruit
volgeboekt.

Deze nieuwe president was een van de belangrijkste vertegenwoordigers
van Charta 77, een intellectuele beweging die past in de geschiedenis van
het Tsjechische verzet. Met betrekking tot Charta 77 zijn drie perioden

Dit artikel is een door de redactie bewerkte tekst van de lezing. Deze
tekst is door Hans Renner geautoriseerd.
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van belang en zullen hieronder besproken worden. De eerste periode is het
verzet van de Tsjechische intellectuelen in het communistische Tsjecho-
slowakije tot aan de oprichting van Charta 77. De tweede periode is vanaf
de oprichting van Charta 77 tot de Fluwelen Revolutie in 1989. Tenslotte
zullen we nog bekijken wat er met de Chartisten is gebeurd na de Fluwe-
len Revolutie.

Verzet binnen het communistische systeem

In 1945 werd Tsjechoslowakije door het Rode Leger bevrijd, op het
gebied rond Plzeii na, dat door het Amerikaanse leger op het verliezende
Duitse leger veroverd werd. De gehele intellectuele toplaag, de bloem der
natie, was door Hitler geliquideerd. Een nieuwe generatie groeide in de
Tweede Wereldoorlog op. Veel affiniteit met de democratie hadden deze
jonge intellectuelen niet. De democratie van Benes was to zwak geweest
om het land to beschermen tegen de nazi's. Met het falen van de oude
Benes faalden in de ogen van de jongeren ook de oude waarden van de
samenleving. In 1948 namen de communisten, met steun van jonge intel-
lectuelen, met een staatsgreep de macht over. Het communistisch regime
werd al snel stalinistisch met de daarbij behorende excessen, terechtstel-
lingen en concentratiekampen. Op het dieptepunt van het stalinisme, in
het begin van de jaren vijftig, zaten 130.000 Tsjechoslowaken gevangen.

Bij sommige van de jongeren die het communisme hadden omhelsd,
ontstonden twijfels over de rechtvaardigheid van het systeem. Die twijfels
werden zekerheid toen Chroesjtsjov in 1956 het stalinisme veroordeelde.
Onder deze communistische jongeren - we moeten niet vergeten dat ze
destijds en masse lid geworden waren van de communistische partij -
groeide een hervormingsgezinde vleugel. Deze teleurgestelde jonge intel-
lectuelen hoopten het systeem van binnenuit to hervormen. In de jaren
zestig - toen Chroesjtsjov reeds was afgezet door Brezjnev - namen in
Tsjechoslowakije de communistische intellectuelen, met name de schrij-
vers, in deze trend het voortouw. In 1967 manifesteerden de schrijvers op
het Vierde schrijverscongres in Praag zich weer als het geweten van de
natie, een rol die ze zo vaak hebben gehad in de geschiedenis van Tsje-
choslowakije. Op dit congres oefenden ze kritiek uit op het systeem. De
meest prominente communistische intellectuelen van dat moment waren
Milan Kundera, Ludvik Vaculik, en Ivan Klima. Bij dit rijtje hoort ook
de niet-communist Vaclav Havel. Achter deze top van uiterst gepronon-
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ceerde critici school nagenoeg de gehele generatie van intellectuelen die
tussen 1920 en 1936 geboren was. Deze groep was twintig jaar na de
communistische staatsgreep een stuk wijzer geworden en kreeg een kans
toen Alexander Dub6ek in januari 1968 aan de macht kwam.

Aanvankelijk streefde Dub6ek naar hervormingen binnen de partij-
structuren. Toen de pressie vanuit de steeds opener wordende samenleving
groter werd gingen ook Vaclav Havel en de zijnen een rol spelen. Dit
culmineerde in de Praagse Lente, een ware intellectuele revolte die streef-
de naar een derde weg: een socialisme met een menselijk gezicht. De
hervormingen werden echter door de Russen op harde wijze onderdrukt
en onder de marionet Husak ontstond een regime dat veel strenger was
dan in de andere Oosteuropese landen. Het land werd `genormaliseerd' en
massale zuiveringen vonden plaats. De opstandige communistische intel-
lectuelen werden uit hun ambten gezet. Zij werden metselaars, kraandrij-
vers, ramenwassers, sjouwers en vuilnismannen. De geschriften van de
117 beste auteurs werden verboden en Tsjechoslowakije veranderde in een
intellectueel kerkhof. De maatschappij paste zich echter verbazingwek-
kend snel aan, slechts een klein groepje dissidente intellectuelen bleef in
het geheim werken publiceren. De overige Tsjechen en Slowaken leken
tevreden. Men kan stellen dat het begin van de jaren zeventig werd
gekenmerkt door stilte. Die stilte werd plotseling doorbroken met de
oprichting van Charta 77.

Charta 77

Charta 77 stond voor een toepassing van de mensenrechten binnen het
bestaande systeem, conform de internationale verdragen waar ook Tsje-
choslowakije zich aan had verbonden. Op het eerste gezicht was Charta
77 een zeer brave en ook kleine beweging. 274 Mensen hadden Charta
ondertekend, waarvan ruim de helft voormalige communisten uit de
DuUek-periode waren. Wanneer u zich ooit de moeite geeft om de
namen to lezen van alle Chartisten, en de beroepen die daarbij ingevuld
zijn, dan ontdekt u een op het eerste gezicht merkwaardig gezelschap:
arbeider, stoker, kraanchauffeur, in de huishouding, zonder werk etc.
Geen intellectuele beroepen dus. Maar vergist u zich niet. De Chartisten
hebben het beroep ingevuld dat ze op dat moment hadden. Velen van hen
hebben hoge functies gehad onder het bewind van Dub6ek: bijvoorbeeld
Jiti Hajek (minister van buitenlandse zaken), of Zdenek Mlykai, lid van
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het parti jpresidium. Andere oprichters waren Vaclav Havel, Pavel Kohout
en de filosoof Jan Patoeka.

Patoeka was een nude professor in de filosofie. Hij heeft Charta in de
richting gestuurd die haar grote kracht bleek to zijn. Het postulaat van
Patoeka was `het leven in de waarheid', het zich gedragen als een vrije
burger, ook in een autoritaire maatschappij. Een verzet tegen de leugen,
tegen het systeem, `handel als een vrij mens'. Charta 77 heeft zich odner
de invloed van Patoeka van meet of aan gepresenteerd als een beweging
met een nadruk op morele principes en ethische waarden.

Voor de Tsjechische intellectuele traditie was dat niet nieuw. Patoeka
was een leerling van T.G. Masaryk, de oprichter van de Tsjechoslowaakse
staat in 1918 en de eerste Tsjechoslowaakse president. Masaryk was een
belangrijk filosoof met een grote intellectuele autoriteit. We kunnen een
directe lijn van Masaryk naar Havel zien, voor Havel is hij het grote
voorbeeld. In de Tsjechische traditie is Masaryk de verpersoonlij king van
de democratische waarden. Een groot voordeel van Tsjechoslowakije tus-
sen de beide wereldoorlogen was dat dit land een fatsoenlijk democratisch
systeem kende. In Polen leert een kind in de geschiedenisles over het
interbellum van maarschalk Pilsudski die bepaald niet een democraat was.
Wanneer een Hongaars kind geschiedenis leert ontmoet hij altijd admiraal
Horty, een fascist. Maar wanneer een Tsjechisch kind de geschiedenis
doorneemt, lacht hem Masaryk toe. In tegenstelling tot andere Midden-
europese landen is hier dus sprake van een positieve waardering in de
geschiedenis van het eigen land.

Charta 77 gaf documenten uit over de situatie in Tsjechoslowakije.
Daarbij richtte ze zich op schendingen van de mensenrechten en op grote
maatschappelijke problemen en taboes, zoals de toestanden in kerncentra-
les, de positie van de zigeuners en de hardhandige verdrijving van de
Sudetenduitsers uit het land na de Tweede Wereldoorlog.

Natuurlijk waren er veel discussies en was er verschil van mening, want
de deelnemers aan Charta 77 hadden een verschillende achtergrond: van
anarchisten tot christenen, van ex-communisten tot rechts-georienteerden.
Het was de strijd tegen het totalitaire systeem die deze mensen verbond.
Ze werden allen vervolgd en hierdoor ontstond een grote solidariteit onder
de Chartisten. De vervolging heeft de mensen bij elkaar gedreven, het was
het cement dat Charta 77 bij elkaar hield in de periode tussen 1977 en
begin 1980, waarin 77 Chartisten veroordeeld en 108 tijdelijk opgepakt
werden.
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De betekenis van Charta 77 was ten eerste dat ze een belangrijke bron van
informatie was voor het buitenland. Praktisch alle informatie over schen-
dingen van de mensenrechten, die in het buitenland bekend werd, was
afkomstig van Charta 77. Ten tweede zijn de discussies die binnen Charta
zijn gevoerd zeer nuttig gebleken na het verdwijnen van het communisti-
sche regime. Ten derde was Charta 77 de spreekbuis voor de burgers die
zelf niet in staat waren om to spreken. Charta 77 was in grote mate een
emancipatorische beweging. Veertig procent van de Chartisten bijvoor-
beeld was vrouw en een derde van de woordvoeders van Charta 77 (en er
zijn er veel geweest, want telkens werd de woordvoerder gearresteerd)
was vrouw. Voorts bracht Charta 77 een eigen cultuur voort die zich
parallel ontwikkelde aan officiele cultuur.

Toch is er veel kritiek geweest op Charta 77. Zo is haar bijvoorbeeld
verweten dat zij niet in staat was de arbeiders aan zich to binden, waar
men bijvoorbeeld in Polen wel in slaagde. Maar de Tsjechische traditie
van verzet tegen de politieke onderdrukking is anders dan de Poolse. In
Tsjechoslowakije bestond het verzet maar uit een kleine Praagse groep
intellectuelen die niet de reikwijdte had van de massale beweging in
Polen. Charta 77 had een ethische boodschap. Dit was haar sterke kant,
maar tegelijkertijd ook haar zwakte. Charta 77 was daarmee niet aantrek-
kelijk voor de grote massa die meer in concrete zaken geinteresseerd was
dan in een `leven in de waarheid'. Charta 77 bevond zich dan ook in
zekere zin in een isolement. Hoewel de Chartisten in het Westen het
aureool van martelaars hadden was het een beweging die in zichzelf
gekeerd was.

Vaculik wilt dit isolement van Charta 77 to doorbreken. Hi j schreef een
jaar lang, van januari 1979 tot januari 1980, een dagboek, Het Tsjechisch
droomboek, waarin hij het leven van de Praagse Chartisten beschreef. Het
werd een ware demythologise ring. Plotseling bleek dat de Chartisten
`gewone' mensen waren in plaats van helden en heldinnen. Gewone
mensen met hun gewone dagelijkse zorgen, hun menselijke zwakheden,
hun kapotte huwelijken, hun onechtelijke kinderen. Ook zichzelf spaarde
hij niet. Door dit boek zijn vele vriendschappen gebroken, maar toch
heeft men het gewaardeerd. Ook Havel verschijnt herhaalde malen in het
boek. Zijn positie is frappant. Terwijl Vaculik iemand was die heel
praktisch ingesteld was, was Havel de theoreticus die sterk gericht was op
de ethiek van PatoUa. Als Vaculik over Havel schreef dan noemde hij
hem `de here Vaclav' om de eenzame hoogte aan to geven waarop hij zich
in Charta 77 bevond.
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Charta na de Fluwelen Revolutie

Zonder twijfel was Charta 77 de leidende oppositionele groepering tot de
jaren 1987-1988 (dus ruim tien jaar lang. Toen ontstond onder invloed
van de veranderingen in de Sovjetunie een heel andere sfeer. Er kwam
meer leven in de Tsjechoslowaakse brouwerij. Nieuwe initiatieven schoten
als paddestoelen uit de grond en de exclusiviteit van Charta 77 werd een
stuk minder. Toen in 1989 grote demonstraties gehouden werden was dit
ook niet het werk van Charta 77, maar van de Praagse jeugd. De jonge
generatie, de teenagers en de studenten waren de dragers van de Fluwelen
Revolutie. Charta 77 was net zo verrast over wat er gebeurde als de
machthebbers zelf, maar onmiddellijk namen Chartisten zitting in het
Burgerforum, de oppositiepartij. Inmiddels werden de demonstraties met
de dag sterker. Binnen drie weken stortte bet systeem in en werd bet idool
van de jeugd, Vaclav Havel, de nieuwe president. Voor de jeugd was
Havel het ethische ideaal. Vele andere Chartisten kwamen met Havel,
dankzij hun martelaarspositie, hun intellectuele capaciteiten en zeker niet
in de laatste plaats door hun internationale bekendheid, in belangrijke
posities.

Voor de politiek echter zijn deze drie kwalificatiesgronden toch to
weinig en hun politieke positie was dan ook niet sterk. Al snel stonden de
theoretici, de intellectuele moralisten, de aanhagers van grote concepties
en idealen, tegenover de realisten en praktijkmensen. De invloed van de
intellectuelen nam vrij snel af. Intellectuele politici verdwenen naar de
achtergrond en de invloed van de pragmatische politici nam toe. Een van
de redenen hiervoor is het ontstaan van een nieuwe televisie- en video-
samenleving, het soort samenleving waarin de intellectueel nooit op de
voorgrond staat. De massamedia kennen hun eigen wijze om de maat-
schappij aan to spreken en voor intellectuelen is daarvoor geen plaats.

Daarbij komt nog een tweede verklaring die in tegenstelling tot de
eerste typisch Tsjechisch is. Wanneer we nu naar de Tsjechische politiek
kijken dan zien we dat daar twee concepten gehanteerd worden. In het
eerste concept, belichaamd door Havel, wordt nog steeds de nadruk gelegd
op de opvoeding van de bevolking in een democratische geest. Het tweede
concept wordt belichaamd door Klaus, econoom en premier. Voor Vaclav
Klaus, overigens ook een intellectueel van formaat, tellen alleen de resul-
taten. Een van de zeldzame politieke grappen van na de Fluwelen Revo-
lutie gaat over de tegenstelling Havel-Klaus: In de Altstad midden in het
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Kresba: ZDENEK NETOPIL

Spotprent op de eensgezindheid van premier Klaus en president Havel
van Tsjechie. Gezeten op het paard van Wenceslaus de Heilige sporen
beiden aan tot een tegengestelde richting.
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centrum van Praag is een mooi grasveld. Op een dag is een oudere man
daar van het gras aan het eten. Toevallig komt de limousine van Havel
langsrijden. Havel ziet de man en laat de auto stoppen. Hij stapt uit, loopt
naar de man en vraagt belangstellend waarom hij dat doet. "Ik heb hon-
ger", antwoordt de man. Havel pakt zijn portemonnee, neemt er een
vijftig-kronenbiljet uit, geeft het aan de man en wijst op het restaurantje
op de hoek van de straat. "Bestel daar maar wat goulash en een biertje en
laat het je smaken." De volgende dag graast de man weer op dezelfde plek.
Nu komt Premier Klaus in zijn limousine langsrijden. Hij ziet de man
grazen en laat de auto onmiddelijk stoppen. Hij loopt naar de man toe en
vraagt belangstellend waarom hij daar graast. "Ik heb honger", antwoordt
de man. Klaus kijkt hem aan en zegt: "Weet je wat, loop een stuk verder
tot aan het zwembad. Daar moet je gaan grazen. Daar is het gras veel
groener."

Het is misschien wel begrijpelijk dat de oude Chartisten niets moesten
hebben van de hardere Klausiaanse methoden. Toch zijn beide politici,
Havel en Klaus, zeer populair in Tsjechie en zij zijn waarschijnlijk het
meest met prijzen en ere-doctoraten gevierde duo van de wereld, Klaus
als econoom en Havel als intellectueel.

Doordat de huidige Tsjechische maatschappij snel aan het professio-
naliseren is zijn de Chartisten simpelweg niet gekwalificeerd voor functies
aan de top. Daarom werken zij nu weer aan de universiteit terwijl de
pragmatici het heft in handen hebben. Volgens Klaus "hoeft een goede
dissident geen goede politicus to zijn," waarmee hij bedoelt dat dissiden-
ten geen aanspraken op functies molten maken wegens hun verdiensten als
dissident. De verkiezigen hebben laten zien dat de meeste dissidenten zijn
weggestemd. De functie van Charta 77 als stem van het volk is overbodig
geworden. Er zijn nog maar een paar Chartisten in hoge functies geble-
ven: Havel, maar die was en bleef op eenzame hoogte, en Milan Uhde,
ook een schrijver, de huidige voorzitter van het Tsjechische parlement.
Maar daar blijft het bij.

In 1992 is Charta 77 officieel opgeheven. Een radicale groep was het
daar niet mee eens en bekritiseert nu onder de naam van Charta Havel.
Deze fanatieke groep heeft een heel andere achtergrond, zij bestaat
voornamelijk uit arbeiders.

Charta 77 heeft haar functie vervuld, maar de nostalgie naar de solidari-
teit en de vriendschap van de chartisten blijft.
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Wanneer in de Tsjechische geschiedenis de intellectuelen luid spreken
is het duidelijk dat de tijden abnormaal zijn en dat is vaak gebeurd. Maar
Tsjechie begint nu een normaal land to worden en zal zich in afzienbare
tijd aanmelden voor het lidmaatschap van de Europese Unie. De opname
in Westerse structuur is de beste garantie dat in Tsjechie nooit meer een
nieuw Charta 77 nodig zal zijn. Ik hoop dan ook dat de Tsjechische
intellectuelen nooit meer luid hoeven to spreken en dat het intellectuele
verzet, net als het communisme, tot de geschiedenis zal behoren.
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Personalia

Dr. F.W. Boterman (1948) is verbonden aan het Documentatiecentrum
voor Nieuwste Geschiedenis van de Universiteit van Amsterdam. Hij is
in 1992 gepromoveerd op een proefschrift getiteld: Oswald Spengler en
"Der Untergang des Abendlandes." Cultuurpessimist en politiek activist
(Assen/Maastricht). Regelmatig publiceert hij artikelen over de Duitse
geschiedenis.

I. Eorsi (1931) geldt in Hongarije als een invloedrijk publicist. Hij stu-
deerde Engelse en Hongaarse literatuur aan de Lorand-Eotvos-Universi-
teit. Hij werkte enkele jaren als journalist en werd in 1956 leerling van
de marxistische filosoof Georg Lukacs. In dat zelfde jaar werd hij ver-
oordeeld tot acht jaar gevangenisstraf wegens zijn betrokkenheid bij de
Hongaarse revolutie. Na een algemene amnestie in 1960 werkte hij als
onafhankelijk schrijver en vertaler. Als dramatist was hij werkzaam bij
het als kritisch bekend staande theater van de provinciestad Kaposvar. In
1982 kreeg hij een beroepsverbod opgelegd als gevolg van zijn oppositio-
nele geschriften. Van 1983 tot 1986 verbleef hij in West-Berlijn waar
verschillende van zijn theaterstukken werden opgevoerd. Als gevolg van
de omwenteling van 1989 is Eorsi weer werkzaam in zijn geboorteland als
dramatist, publicist en dichter.

Dr. A.G. Fokkema is als universitair docent verbonden aan de vakgroep
Engels van de Universiteit Utrecht. Ze heeft regelmatig werken gepubli-
ceerd op het gebied van het postmodernisme, feminisme en post-kolonia-
lisme in de Engelstalige letterkunde.
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Dr J.P.M. Koch (1962) is als universitair docent verbonden aan de afdeling
cultuurgeschiedenis van de vakgroep geschiedenis in Utrecht. Hij promo-
veerde in 1994 op het proefschrift Politiek en moraal. Golo Mann en de
Duitse geschiedenis. Naast zijn werkzaamheden als docent publiceert hij
in de landelijke pers regelmatig artikelen over de moderne Duitse ge-
schiedenis.

Dr. H. Renner (1946) werd in Praag geboren en kwam in 1968 naar Ne-
derland. In Groningen is hij nu werkzaam als hoofddocent Midden- en
Oosteuropese Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij
publiceerde veelvuldig over de Tsjechische geschiedenis, onder andere de
boeken Ts jechoslowaki je en de tankrealiteit en Tsjechoslowakije na 1945.

Dr. G.M.J. Rovers (1958) is als docent Nieuwste- en Ideeen-geschiedenis
verbonden aan de Hogeschool Holland to Diemen. Hij promoveerde in
1994 op de dissertatie Voor recht en Vrijheid. De Partij van de Arbeid en
de Koude Oorlog 1946-1958 (Amsterdam 1994).

Dr. H. van Stralen studeerde theologie, Nederlands, algemene literatuur-
wetenschap in Nijmegen en filosofie in Nijmegen en Utrecht. Hij was van
1985 tot 1990 verbonden aan het het Instituut voor Algemene Literatuur-
wetenschap to Nijmegen. Vanaf 1990 werkt hij als toegevoegd docent bij
de vakgroep Literatuurwetenschap aan de UU. Hij promoveerde in 1990
op het fenomeen `bewustzijn' in modernistische letterkunde. Daarnaast
publiceerde hij onder andere over Rilke, modernistische poezie en schreef
hij talrijke publicaties over het existentialisme. Op het ogenblik rondt hij
een inleiding in het literaire existentialisme of dat begin 1996 bij uitgeve-
rij Garant zal verschijnen onder de titel Beschreven keuzes.


