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De Kadts 'nieuwe vrijheid' - vijftig jaar later
Paul Kalma

In 1939, kort voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, verscheen in Amsterdam bij uitgeverij Querido Jacques de Kadts Het fascisme en de nieuwe vrijheid . De belangstelling voor het boek was zeer beperkt. De Kadt, publicist en tot
diep in de jaren '30 als revolutionair socialist actief in de Communistische Partij
Holland, de SDAP en de Onafhankelijk Socialistische Partij, genoot weinig bekendheid. Bovendien viel de publicatie samen met het verschijnen van De nihilistische revolutie , Rauschnings beroemd geworden afrekening met zijn eigen nazistische verleden.
Mede als reactie op dit gebrek aan belangstelling werd Het fascisme en de
nieuwe vrijheid, zeker bij de herdruk die het boek in 1980 beleefde, uitvoerig geprezen (1). Van Benthem van den Bergh, Heldring en Hofland vielen, ruim veertig
jaar na dato, Ter Braak en Du Perron bij in hun lof voor de De Kadts analyse van
het fascisme. Volgens Dick Pels behoort het boek 'tot het beste wat er überhaupt
over dit veeleisende onderwerp geschreven is'. En Jan Bank, Martin Ros en Bart
Tromp noemen de door De Kadt aangesneden thema's 'historische en van een ongehoorde acmahteit'. Ze spreken van schrijvers 'illusieloze en toch zo stimulerende
betoog in een boek dat nog altijd klassiek is', en van een 'uitermate intelligente en
spitse doorlichting van het fascisme in vrijwel al zijn facetten' (2).
Vooral dat laatste gaat wel erg ver. Als op deze plaats bij het vijftigjarig jubileum van De Kadts tweede grote publicatie (na Van tsarisme tot stalisnisme (1935))
wordt stilgestaan, dan is dat vooral om een op gang gekomen vicieuze cirkel van
negeren en fêteren te doorbreken. Hetfascisme en de nieuwe vrijheid is een belangrijk en uiterst leesbaar boek, dat zich ook met het oog op actuele discussies
over de aard van het (democratisch-)socialisme en de plaats van de politiek met
genoegen laat raadplegen. Maar het is tegelijkertijd een zeer discutabel, op onderdelen 'gevaarlijk', tot tegenspraak nopend boek. Zoals De Kadt het fascisme serieus nam om het des te beter te kunnen bestrijden, zo moeten wij zijn 'nieuwe
vrijheid' serieus nemen - al is het maar om te concluderen dat het waardevolle
daarvan niet zo erg nieuw, en het nieuwe niet zo erg waardevol is.
J. de Kadt, Het fascisme en de nieuwe vrijheid. Amsterdam 1980 (1939). Mijn tekstverwijzingen hebben betrekking op deze heruitgave. Overigens is het boek al eens eerder,
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Tegen het 'demo'liberalisme'

De Kadt treedt in Het fascisme en de nieuwe vrijheid naar voren als een 'cultuursocialist'. Dat wil zeggen, hij rekent zich tot degenen die 'veranderingen in de
economische structuur', hoe noodzakelijk ook, 'noch als hoofdzaak, noch als doel
zien, doch die bewust de cultuur boven de economie stellen' (p.61).
Nu komt het cultuursoclalisme in verschillende varianten voor. Daar is bijvoorbeeld het christelijk geïnspireerde cultuursocialisme, dat gerechtigheid en
respect voor de mede-mens vooropstelt, en een gedecentraliseerde, 'verantwoordelijke' samenleving nastreeft In Nederland is dat bijvoorbeeld uitgedragen door
Willem Banning. Maar Jacques de Kadt is een cultuursocialist van een heel andere
soort. Hij staat een 'hard', door Nietzsche geïnspireerd individualisme voor,
waarin de heerschappij van de werkelijke cultuurdragers, de klasse van 'intellectuelen' tot eerste doelstelling is verheven. De Kadt veracht het materialisme van de
burgerlijke maatschappij en zoekt het gevaarlijke, heroïsche leven - rij het niet
noodzakelijkerwijs op het slagveld.
Het is dit cultuursocialisme dat Het fascisme en de nieuwe vrijheid grotendeels
beheerst - grotendeels, niet volledig. In het laatste deel van het boek dient zich namelijk een ander, veel gematigder culmursociallsme aan. Daarin verdwijnt het
strijdbare cultuurpessimisme van de eerdere hoofdstukken naar de achtergrond, en
komt juist de vitaliteit van de bestaande westerse, ,demo-liberale, cultuur, en haar
vermogen om welvaart en vrijheid te verzoenen, centraal te staan. Dit laatste deel
laat zich lezen als een voorbode van de latere ontwikkeling van De Kadt tot gematigd reformist en prominent lid van de Partij van de Arbeid - zoals het eerste deel
nog doortrokken is van het revolutionaire socialisme dat hij tot enkele jaren voor
de publicatie van het boek aanhing.
Bezien we om te beginnen de eerste, Nietzscheaanse versie van De Kadts cultuursocialisme. Het manifesteert zich met nadruk in zijn antwoord op de vraag die aan
het boek ten grondslag ligt: waarom kon het fascisme in de jaren '20 en '30 zo'n
massale aanhang verwerven? Het fascisme, zo meent De Kadt, moet niet worden
weggehoond, maar serieus worden genomen. Alleen door 'te ontdekken wat er
sterk, gezond en waar aan het fascisme is' (p. 31), kan men de oorzaken voor het
succes van Hitler, Mussolini en anderen op het spoor komen.
De Kadt verhult niet waar zijn sympathie ligt als er tussen de status quo en de
fascistische revolutie, althans in haar oorspronkelijke vorm, gekozen moet worden. 'In deze studie wordt zonder aarzelen erkend dat, en waar, het fascisme gelijk
had, boven het traditionele socialisme, de democratie en het kapitalisme uit' (p.
35). In de 'demo-liberale' samenleving (een term die hij in navolging van fascistische auteurs gebruikt) hebben culturele vervlakking en verwildering de overhand
gekregen. 'Geen eerlijk onderzoek kan ontkennen, dat we geleefd hebben en nog
leven in een tijdperk, waarin de ondermens, die ik liever maagmens zou noemen,
steeds dreigender kwam opzetten en steeds invloedrijker werd, terwijl aan de andere kant de geld-mens het beste deel der wereld voor zich in beslag nam' (p.84).
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De massa's zijn in de ban van het 'ideaal van een warme stal, goed voer en een
pretje op tijd' (p.60). De elites rijn op z'n best ongeïnspireerd, en laten zich doorgaans leiden door platte geldzucht en bloedeloos intellectualisme.
Mede-verantwoordelijk voor, zo niet de oorzaak van deze ontwikkeling is de
reformlstische sociaal-democratie, 'met haar cultuur van de middelmatigheid, haar
wereld van de schaap-achtige gezindheid' (p.107). De leiding van de sociaal-democratie heeft rich niet los weten te maken van het economische en materialisme
van de traditionele arbeidersbeweging, en daarmee de aansluiting met andere bevolkingsgroepen, in het bijzonder de intellectuele middenklassen, gemist Het revolutionaire communisme van Lenin ontstond mede als reactie op dit platvoerse
materialisme. Het besefte dat 'het uitgangspunt gevormd (moest) worden door een
socialistische kern, die daarom ook zo zuiver, zo bekwaam, zo energiek en zo
competent mogelijk moest zijn' (p.96). Maar tot een werkelijk alternatief wist het
leninisme zich niet te ontwikkelen, omdat het ook zelf in het marxistische materialisme gevangen bleef en in Rusland de stompzinnige invloed onderging van een
'Aziatisch bolsjewisme' (p.102).

Het fascisme overtreffen
Het vroege fascisme had deze handicaps niet Het kwam naar voren 'met als program: een gezonde levende cultuur, bevrijd van de heerschappij der democratische
maagmensen en van de heerschappij der plutocraten'. Het maakte indruk op de
middengroepen door met de gelijkheidsidee te breken, en zich onomwonden uit te
spreken voor een ordening der mensen volgens hun waarde: 'de mens boven en de
ondermens onder'. Waar het revolutionaire communisme van het begin af aan
faalde, daar slaagde aanvankelijk iemand als Mussolini: men moet 'Mussolini (...)
leren begrijpen en tot op zekere hoogte waarderen als de verpersoonlijking van een
verzet tegen het schaapachtige cultuurloze maagsocialisme en het geldschrapende
cultuurloze maagkapitalisme der vorige generaties. De 'fijne' intellectuelen zullen
wel nooit begrijpen dat hun kritiek op Mussolini van hetzelfde gehalte is als de salonklets der emigranten over Napoleon Bonaparte' (p.113).
Het fascisme heeft echter gefaald in de grootse taak die het zich gesteld had. In
Italië 'door gebrek aan wetenschappelijke schrpte en aangeboren vulgariteit, gebrek aan inzicht bij de socialistische leiders, het nog ontbreken van een eigen beweging in de middengroepen' (p.147). In Duitsland door het 'kazernisme' dat de
Duitse samenleving al in zijn greep had, en dat elk streven naar heroïsch leven tot
platte soldaten-heroïek herleidde. Anti-intellectualisme, nationalisme en 'gangsterisme' hebben de fascistische revolutie verzwakt en verknoeid. 'Want de paradox
van het fascisme is, dat het een heerschappij der intellectuelen instelt, onder condities die de ontwikkeling, ontplooiing, het leven van de intellectuelen en het intellect belemmeren, en op den duur zelfs onmogelijk maken' (p.125).
De mislukking van het fascisme, dat zich van een cultuurbeweging tot een anticultuurbeweglng ontwikkelde, en dat daarom meedogenloze bestrijding verdient,
maakt de weg vrij voor De Kadts eigen cultuursocialisme. Er moet een methode
worden gevonden om 'boven het fascisme uit te komen' (p.35). Uitgangspunt
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daarbij dient te zijn dat 'ook en juist op erkenning der ongelijkheid een sociahstisch
systeem en een socialistische politiek te bouwen (is)' (p.85). In zo'n systeem
wordt niet alleen recht gedaan aan de materiële verlangens van de massa, maar ook
aan 'cultuurverlangens': Verlangens naar geestelijke verdieping, een streven naar
een aristocratische, d.w.z. door de besten geleide, samenleving, een wil tot een
gevaarlijk leven' (p.143). Een dergelijke 'nieuwe orde' moet open en democratisch
rijn, omdat alleen zo de besten, gemeten naar hun capaciteiten en verdiensten ,
kunnen worden geselecteerd. Maar deze selectie-functie moet wel bepalend blijven. 'Een democratie zonder zin voor grootheid, In mensen en daden en instellingen, is zo verachtelijk dat ze de ondergang verdient' (p.203).
De elite heeft tot taak om de massa in onzekerheid, 'in het raadsel', te leren leven en haar 'matiging' als levensinstelling bij te brengen. De Kadt: 'Een stoutmoedige elite die zichzelf weet te matigen, Intelligente kaders, doordrongen van de
noodzakelijkheid van progressie en matiging, een massa die deze roep volgt en op
den duur tot beschaving weet te komen - beschaving is maat houden - riedaar de
grote tegenkracht die het fascisme kan verslaan, maar die er ons ook wat beters
voor in de plaats geeft' (p.261).

Een betwistbare analyse
Maat houden - het is niet het eerste woord dat de lezer invalt als hij Het fascisme
en de nieuwe vrijheid zelf zou moeten karakteriseren. Om te beginnen geeft De
Kadt het fascisme wel erg veel eer, door het 'in oorsprong' of 'in de kern' als een
gezonde intellectuele beweging te omschrijven. Ongetwijfeld heeft het fascisme
Idealisten aangetrokken, net zo goed als er van een fascistische ideologische traditie kan worden gesproken. Maar dat wil niet zeggen dat de opkomst van het fascisme als politieke beweging in hoofdzaak uit de aantrekkingskracht van die ideologie verklaard kan worden. De Kadt lijkt hier het ideaalbeeld dat hem van een
beweging voor ogen staat, op het fascisme te projecteren ('van het centrum naar
buiten werkend, een leiding, een staf, een keurbende, een partij en tenslotte een
massabeweging scheppen' - p.97).
Verder kan men De Kadt verwijten dat hij het fascisme, met zijn streven naar
'ordening der ongelijkheid', zelf wel erg dicht nadert (3). Niet alleen uit zijn gescheld op het demo-liberalisme, maar ook uit zijn beschrijving van het Italiaanse
Pels heeft geen ongelijk als hij zich vrolijk maakt over 'brave sociaal-democraten' (bedoeld
zijn o.a. de in noot 2 genoemde redacteuren van het Jaarboek voor het democratisch
socialism©) die De Kadt ophemelen, 'zonder dat zij het 'gevaarlijke', het avontuurlijk©, het
'fascistische' in het boek herkennen'. Waaraan Pels echter toevoegt: 'zij beseffen evenmin
dat hun eigen intellectuele stamboom aan de fascistische verwant is' (Dick P©ls, De
redelijkheid van het fascisme, p.61). Dat laatst© nu lijkt me ©en slag in d© lucht. Anders dan
het revolutionair© socialisme heeft de democratisch©, reformistische arbeidersbeweging
weinig of niets gemeen met het fascisme - en zeker niet met het door D© Kadt bewonderd©,
Nietzscheaanse geïnspireerd© edelfascssme. De Kadt zelf had, blijkens Het fascisme en de
nieuwe vrijheid, meer gevoel voord© verschillen dan Pels, die bovendien (in zijn dwaling
overigens consequent) g@en enkel oog heeft voor de door mij aangeduide ontwikkeling van de
schrijver van heroïsch cultuursocialist tot min of meer traditioneel reformist.
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fascisme spreekt een duidelijke anti-democratische tendens. De staat, zo vat hij het
streven van Mussolini c.s. goedkeurend samen, moet de macht hebben, en 'al de
groeperingen waaruit het volk bestaat (moeten) aan die macht onderworpen zijn'.
En die staatsmacht moet weer in handen zijn van 'de beste volksgenoten, d.w.z.
van de fascisten, van de mensen die over eigenschappen beschikken, nodig voor
een goed functionerende orde: discipline, kunnen bevelen naar onderen, kunnen
gehoorzamen naar boven, energie in het uitvoeren van het voorkomende werk,
plichtsbesef, onomkoopbaarheid en zakelijkheid, bekwaamheid, opdat de fascistische staat in alle opzichten een maximumprestatie kan bereiken'.
'Wat de fascisten', zo concludeert De Kadt, 'dus in werkelijkheid willen, is:
een maatschappij onder leiding van een aristocratie van energieke, bekwame intellectuelen' (p.125). Het is een raadsel, hoe dit soort elite-heroïek ooit verzoend
zou kunnen worden met de democratische staatsvorm die De Kadt, met het oog op
de selectie van genoemde aristocratie, toch zegt te prefereren. Een burgerlijke,
parlementaire democratie kan het in elk geval niet zijn, net zo min als De Kadts
grote voorbeelden (naast Nietzsche ook Georges Sorel) ooit als pleitbezorgers van
dat parlementarisme gepresenteerd zullen kunnen worden.
Nu is het heel goed mogelijk om de overdrijvingen die aan De Kadts analyse en
aan zijn voorstellen kleven, te erkennen, en toch vol te houden dat hij de kern van
het probleem wel degelijk te pakken had: het onvermogen van met name het socialisme om zich als cultuur -beweging te manifesteren, en daarmee ook de middengroepen, waaronder de intellectuelen, aan de eigen partij, of aan het democratisch
stelsel in het algemeen, te binden. Het is een stelling die ook door andere cultuursocialisten (Banning) wel is betrokken, en die op zichzelf zeer verdedigbaar is. De
Kadts boek draagt er, bij alle overdrijvingen, ook interessant materiaal voor aan.
Toch valt ook tegen deze stelling het een en ander in te brengen. Men zou bijvoorbeeld kunnen stellen dat de democratische arbeidersbeweging in de strijd tegen het fascisme niet zo zeer op cultureel gebied heeft gefaald, als wel op die terreinen waarop ze zich van oudsher manifesteerde: die van de economie en van de
politiek. De nadruk valt dan op het onvermogen van een partij als de Duitse SPD
om haar 'instrumentalistische' houding ten opzichte van de burgerlijke democratie
te laten varen, en om een 'constructieve', op het algemeen belang georiënteerde
sociaal-economische politiek te formuleren. Een boek als dat van Adolf Sturmthal,
The Tragedy of European Labor (1943) gaat in cüe richting en is wat mij betreft
overtuigender dan dat van De Kadt De door laatstgenoemde aangesneden middengroepen-problematiek verdwijnt in zo'n benadering niet, maar komt wel in een
heel ander licht te staan.
Overigens hebben enkele sociaal-democratische partijen zich in de jaren '30
natuurlijk weldegelijk vernieuwd, zowel in economisch als in politiek opzicht Dat
gold bijvoorbeeld voor de Nederlandse SDAP. Men hoeft het succes van die vernieuwing niet te overschatten om het toch merkwaardig te vinden dat De Kadt er
(tot het laatste hoofdstuk - waarover straks) geen woord aan besteedt, en sociaaldemocraten zonder onderscheid blijft uitmaken voor de dragers van slechts één
ideaal: 'het geluk, dat wil zeggen het comfort, het rustige tamme leven der overgrote massa; de heerschappij der middelmatigheid; een wereld die zou zijn als de
73

toekomst die de grote, miskende Franse filosoof Coumot als onafwendbaar meende te zien, een wereld, die zou zijn als "één grote plas, vuil, gebruikt water'"
(p.45).

Op weg naar de sociaal-democratie
Direct na de Tweede Wereldoorlog treedt De Kadt opnieuw toe tot een politieke
partij: de Partij van de Arbeid. Van 1947 tot 1963 zal hij de PvdA in de Tweede
Kamer vertegenwoordigen. Mag die keuze, in het licht van het voorgaande, al
verrassend heten, minstens zo opvallend zijn de opvattingen die hij na de oorlog
als PvdA-lid gaat uitdragen. De Kadt laat, zo blijkt uit artikelen die hij in de jaren
'40 en '50 publiceert, het intellectuelen-soclalisme volledig vallen, en ontwikkelt
zich tot een betrekkelijk traditionele reformist, die in weinig meer doet denken aan
de Nietzscheaans geïnspireerde cultuursocialist van Het fascisme en de nieuwe
vrijheid. In Het socialisme na de Tweede Wereldoorlog (4) omschrijft hij het doel
van het socialisme netjes als 'een maatschappij waarin de mensen kunnen leven
zonder vrees voor hun materieel bestaan en hun veiligheid, op een zodanig levenspeil, dat de zorgen voor het dagelijks bestaan niet het gehele leven beheersen en het
de gemiddelde mens onmogelijk maken zich met andere dingen bezig te houden
dan met de arbeid voor het materiële bestaan'.
Daarbij blijft ook voor De Kadt, zij het wat hem betreft op pragmatische gronden, een vergaande economische ordening van het kapitalisme een eerste vereiste
('De planmatigheid, die in de afzonderhjke bedrijven reeds wordt toegepast, vraagt
om toepassing in de totale productie en economie, en het feit, dat de eigendomsverhoudignen dat beletten, bewijst dat die eigendomsverhoudingen anti-sociaal rijn
geworden, zoals ze ook anti-wetenschappelijk en anti-technisch zijn'.) Wie, in dit
artikel of in andere van rijn hand, naar een gedurfde visie op culraurpolitiek of op
de plaats van intellectuelen In de samenleving speurt, zoekt tevergeefs. Kenmerkend is een opstel uit 1955, getiteld Depositie van intellectuelen, waarin hij inkomensverbetering voor geschoolden en intellectuelen als redelijk aanmerkt, maar
deze groepen vervolgens 'het besef van verantwoordelijkheid voor de hele maatschappij, dat men bij de democratische arbeiders aantreft', ten voorbeeld houdt.
En dan, als sprak De Kadt de schrijver van Het fascisme en de nieuwe vrijheid
zelf toe: 'De overspannen verwachtingen der intellectuelen naar materiële en maatschappelijke waardering zouden alleen in vervulling kunnen gaan in een alrijdige
technocratie, een 'intelelctuelocratie', die nu eenmaal onmogelijk is, daar de heerschappij der 'managers' nooit verkregen kan worden zonder de dictatuur van een
politieke partij, die in de eerste plaats aan zichzelf zal denken en die bovendien alleen aan de macht kan komen door massa-demagogie, zodat in het eind de intellectuelen toch weer op de derde rang zitten' (5).

De grondslagen van het socialisme. Prae-adviezen voor d© PvdA door J. de Kadt en G.
Ruygers, Amsterdam, Wiardi Beekman Stichting, 1947, p.3-23.
J. de Kadt, 'De positie van de intellectueel', in: dez., Beweringen en bewijzen. Amsterdam
1965, p.69.
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Deze ontwikkeling vindt mijns inziens, om het wat deterministisch uit te drukken,
een zekere voorafschaduwing in een deel van hetzelfde boek uit 1939. Vooral het
uitvoerige laatste hoofdstuk, 'De toekomst der Westerse beschaving', staat in het
teken van een cultuursociallsme (als men het nog zo mag noemen) dat sterk afwijkt
van dat van de eerdere hoofdstukken. Kenmerkend voor de andere wending die
het boek aan het eind neemt, is de benadering van het fascisme. Geen lof meer
voor (de gezonde kern van) het fascisme, geen pogingen meer om 'boven het
fascisme uit te komen', maar een betoog over de superioriteit van de Westerse beschaving, waartegen 'een paar kleine, cultureel achtergebleven landen, zoals
Duitsland en Italië' (p.328) zich, waarschijnlijk tevergeefs, teweer stellen. 'Geen
gevoel voor macht, doch integendeel het gevoel van niet-opgewassen te rijn tegen
de vreedzame concurrentie van andere staten, drijft de fascistische landen tot hun
houding' (idem).
De Westerse beschaving, zo kan het laatste hoofdstuk kort worden samengevat, heeft zich de afgelopen eeuw met al haar kenmerkende elementen (individualistische, wetenschappelijk-rationele, humanistisch-democratische) zeer snel over
de aarde verspreid. '(Het) demo-liberalisme is er in geslaagd de elite van bijna alle
volken en rassen te overtuigen van zijn superioriteit, ze er van te doordringen dat
zonder die beginselen geen beschaving volledig, geen regeringsstelsel op den duur
mogelijk is, en dat men te kiezen heeft tussen demo-liberalisme of duisternis en
tyrannie' (p.311). Thans is het moment aangebroken om deze culturele heerschappij ook politiek gestalte te geven - door vorming van een 'universele staat' der
Westerse cultuur volgens haar eigen democratische beginselen. En het zijn niet de
kleine en verdeelde Europese landen, maar het zijn de V.S. die als nieuwe wereldmacht die ontwikkeling gaat leiden. 'Het initiatief berust niet langer bij Engeland,
laat staan bij Frankrijk - de leiding van de Westerse beschaving is aan Amerika
gekomen. En daar begint men dat hoe langer hoe meer te beseffen, en er naar te
handelen' (p.324).
Bij dit streven naar wereldheerschappij stuit het Westen op het totalitaire Duitsland en zijn bondgenoten enerzijds, de totalitaire Sovjet Unie anderzijds. Maar de
kans dat die confrontatie voor het Westen op een overwinning uitloopt, is aanzienlijk. Het fascisme, dat zich als inferieure maatschappelijke formatie met geweld tegen de komende democratische wereldorde verzet, en ook vanwege grote interne
spanningen de uitweg van een oorlog zoekt, moet, en kan, mits de Westerse staten
zich daarvoor inzetten, vernietigend verslagen worden. En de Sovjet Unie, die, tegenover Duitsland en Japan geplaatst, een bondgenootschap met het Westen zal
aangaan, verkeert, economisch en politiek, in een zodanige crisis dat van een wereldheerschappij van dat land na de oorlog geen sprake zal rijn. Waarschijnlijk is
'een overgang van het bolsjewistisch totalitarisme naar de democratie - een zich
aanpassen aan, en inschakeling in, de Westerse beschaving' (p.333).

Amerika: niet de winst, maar de mens als middelpunt
Men kan bewondering hebben voor de wijze waarop De Kadt hier, in 1939, de
wereldpolitiek van de oorlogsjaren en daarna in kaart brengt - zoals ook, achteraf,
75

de misrekeningen (de ontwikkeling van de Sovjet Unie) en de overdrijvingen (de
mate van Verwestering' van de niet-westerse wereld) in het oog springen. Maar
het gaat me hier vooral om het contrast tussen deze benadering en het Nietzscheaanse cultuursocialisme van de rest van Het fascisme en de nieuwe vrijheid. Van
een tegenstelling tossen een individualistische cultuur en de bestaande democratische samenleving is, ondanks enig incidenteel gescheld, geen sprake meer. 'Er is
geen reden', schrijft hij, 'waarom ook in de toekomst een ondergaan van de Westerse cultuur aan de orde zou zijn'. Immers, 'in een democratische maatschappij is
steeds zoveel beweging, wrijving, strijd, dat het versletene weggevoerd wordt en
het sterke naar boven kan komen. Dat is één element voor de blijvende lenigheid
der cultuur1 (p.335). Het demo-liberalisme, eerst nog geassocieerd met 'bedreiging door de onbeschaafden, bedreiging door de mlddelmatigen, bedreiging door
de weelde en door de najagers van louter ringenot' (p.72), blijkt nu zichzelf
'voortdurend (te kunnen) corrigeren' en '(voldoet) dus ook in dat opzicht aan de
hoogste eisen, welke aan een cultuur gesteld kunnen worden' (p.311).
Ook de De Kadts opstelling tegenover het kapitalisme verschuift naarmate het
boek vordert. Dat moet ook wel, want door Amerika als leidende kracht in de
Westerse beschaving op te voeren, kan hij moeihjk meer, zoals eerder in het boek,
volledige controle over de economie eisen, en het Italiaanse fascisme voor pogingen in die richting prijzen. De Kadt houdt het er nu op dat de V.S., met de komst
van Roosevelt als president, rijp is geworden 'voor grotere dingen dan de winstanarchie'. Het kon 'zijn interne aangelegenheden pogen te organiseren, zijn economie op planmatige wijze gaan bekijken, en niet meer de winst, maar de mens tot
middelpunt van het maatschappelijk leven maken'. Na deze nogal idyllische visie
op de 'New Deal' waarschuwt De Kadt er wel voor om de V.S. te veel te idealiseren. Het is nog overwegend een land van 'zakenlieden zonder cultuur' - maar dat
is voor hem kennelijk niet meer van doorslaggevende betekenis.
Tenslotte is ook de democratische arbeidersbeweging in mindere mate het object van hoon dan in de voorgaande bladzijden. De Kadt signaleert nu zelfs pogingen tot vernieuwing van die beweging, zoals 'het plan-socialisme of het personalisme (...) die de proletarisering beletten en die het liberalisme in sociaal opzicht
laten voortbestaan' (p.338)(6). En de massa's met hun 'ideaal van de warme stal'?
De Kadt: 'Waar Wilson faalde, zal Roosevelt slagen, omdat thans Amerika beseft,
dat men, Europa aan zijn lot overlatend, een nieuwe chaos en een nieuwe gevarenhaard schept, en omdat (curs. P.K.) de Europese massa's door de fascistische
dreiging een positief democratische wil tot energieke hervormingen hebben gekreHet liberalisme in sociaal opzicht laten voortbestaan': zo'n formulering klinkt me, als liberaal
socialist in de traditie van Eduard Bernstein, als muziek in de oren Sn Het fascisme en de
nieuwe vrijheid zijn meer van dat soort uitspraken te vinden: het streven naar een wereld met
©en ondergrond "welke tegelijkertijd sociaal ©n liberaal, en dus in d© volle omvang, cultureel,
politiek, economisch, democratisch is' (p.345); het streven om socialisme en liberalisme lot
©en dynamische eenheid (te Sat©n) worden' (p.237).
Meer dan losse fragmenten zijn dat echter niet, omdat De Kadt niet ingaat op de aard van dat
samengaan, ©n omdat hij eerst een algemeen primaat van de cultuur k la Nietzsche verdedigt,
en later, als reformist, vast blijft houden aan het primaat van d© politiek tegenover de economie, van de factor arbeid tegenover de factor kapitaal.
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gen ' (p.325). Eind goed, al goed!
Is het heroïsche individualisme van De Kadt, en de daarbij behorende Wille zur
Macht, daarmee allen tanden getrokken? Op één punt in leder geval niet Hij laat
het 'rücksichtlose' streven naar heerschappij niet geheel varen, maar verplaatst het
in zekere zin van de binnenlandse naar de buitenlandse politiek. Het streven naar
heerschappij van een bepaalde klasse, de intellectuelen, maakt plaats voor het
streven naar wereldheerschappij van de Westerse beschaving, i.e. van de samenwerkende staten die die beschaving vertegenwoordigen.
De pre-occupatie met die wereldheerschappij is eigenlijk het enige dat De Kadt,
in de naoorlogse periode, als politicus van de gemiddelde sociaal-democraat zal
onderscheiden. Het communisme heeft dan al volledig de plaats ingenomen van
het fascisme als 'externe' bedreiging van de Westerse beschaving. Het zal, zeker
naarmate hij de machtspositie van het Westen in de wereld ook van binnenuit
(Viemam!) ondergraven ziet, zijn kijk op de intemationale verhoudingen, inclusief
de ontwikkelingslanden, volledig bepalen, en hem uiteindelijk ook weer buiten de
PvdA doen belanden. De opstand der gematigden (1972), door de auteur zelf als
het vervolg van Het fascisme en de nieuwe vrijheid beschouwd, is daarvan de,
even omvangrijke als teleurstellende, neerslag.

Oude en nieuwe vrijheid
De Kadts Het fascisme en de nieuwe vrijheid, zo heb ik in het voorafgaande aannemelijk trachten te maken, kan niet los worden gezien van de politieke ontwikkeling van de schrijver van revolutionair socialist in de jaren '20 en '30 tot een betrekkelijk 'braaf sociaal-democraat in de naoorlogse periode; van aanklager van
een verrotte Westerse beschaving, die door het fascisme een spiegel wordt voorgehouden, tot steunpilaar van diezelfde beschaving - van buitenaf en van binnenuit
bedreigd door de barbarij van het wereldcommunisme. Het boek draagt in sterke
mate het stempel van die overgang, en ontieent daaraan rijn kracht en zijn zwakte.
Het laat zich lezen als een 'heroïsche' poging om het onverzoenbare, in het bijzonder de tegenstelling tossen De Kadts streven naar elite-heerschappij en rijn
vasthouden aan een democratische staatsvorm, te verzoenen.
Onverzoenbaar - dat wil zeggen dat ook De Kadt zelf een keuze niet kon ontlopen. Die heeft hij dan ook gemaakt Gesteld voor het alternatief van de oude
vrijheid van het demo-hberalisme en de nieuwe vrijheid van het fascisme (en al het
moois dat daar nog bovenuit stijgt) Mest hij uiteindelijk, in weerwil van de titel,
voor de eerste - zoals een in een groot aantal oprichten verwante denker als Hendrik de Man, schoorvoetend, juist voor die nieuwe vrijheid zal kiezen.
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