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De hang naar zuiverheid is een bundel 

die getuigt van een verfrissende ambitie. 

De ondertitel belooft een nieuwe kijk 

op de moderne Europese cultuur. En 

alsof dit nog niet genoeg is staan de au

teurs, die allen als historicus of litera

tuurwetenschapper zijn verbonden aan 

het Huizinga Instituut voor Cultuurge

schiedenis, een 'archeologische' benade

ring voor. In navolging van Foucault 

hopen zij inzicht te Hijgen in de impli

ciete denkvormen en vooronderstellin

gen van de besproken wetenschappers, 

kunstenaars en politieke activisten. Ook 

zélf waarschijnlijk wat geschrokken van 

de brede opzet haasten verschillende 

schrijvers zich de hoge verwachtingen 

wat te temperen. De gekozen invals

hoek, de hang naar zuiverheid tussen 

1870 en 1940, biedt in ieder geval enig 

houvast. Rob van der Laarse laat in de 

inleiding weten dat het de auteurs niet 

te doen is om een eenduidige analyse 

van de herkomst van de zuiverheids

ideeën van de besproken figuren, maar 

om de wijze waarop zij hiermee orde

ning en zin aan hun leven probeerden 

te geven. In deze (meer beperkte) opzet 

is deze inventariserende bundel ruim

schoots geslaagd. 

Het begrip zuiverheid wordt in de 

bundel niet eenduidig gedefinieerd, 

maar kan worden omschreven als een in 

medische metaforen geformuleerd stre

ven naar reiniging van het fysieke én 

van het maatschappelijke lichaam, als 

middel tegen geestelijke besmetting en 

degeneratie en als basis voor verzoening 

van individu en samenleving. Zuiver

heid als thema wordt gebruikt om licht 

te werpen op een intellectuele traditie 

die in de ideeëngeschiedenis weliswaar 

veelvuldig is bestudeerd, maar vaak is 

afgedaan als een anomalie. Hierdoor 

kon de situatie ontstaan dat de invloed 

van hygiënisten als Cesare Lombroso en 

Max Nordau, psychologen als Richard 

von Krafft-Ebing en Otto Weininger, 

een gnosticus als Jörg Lanz Liebenfels 

en een politiek activist als Ernst Jiinger 

vrij algemeen wordt erkend, maar dat 

zij toch vaak zijn afgeschilderd als mar

ginale figuren. Door hen in verband te 

brengen met een algemeen stteven naar 

zuiverheid laat het werk van deze den

kers zich lezen als radicale uitdrukkin

gen van een meer algemene geestesge

steldheid. 

Het begrip zuiverheid als uitgangs

punt van onderzoek is niet nieuw. De 

auteurs blijken onder meer leentjebuur 

te hebben gespeeld bij cultureel antro-
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KRISIS 76 pologen, bij voorbeeld bij Mary Dou

glas, die in Purity and danger (1966) de 

angst voor fysieke besmetting in ver

band bracht met het verlangen naar 

maatschappelijke orde en eenheid. 

Ideeënhistorici als George L. Mosse en 

Léon Poliakov hebben eerder al laten 

zien hoezeer de Europese cultuur in de 

besproken periode doortrokken was van 

een streven naar zuiverheid, waarbij 

met name een verband werd gelegd met 

het nationaal-socialisme. In zijn oratie 

over Het verlangen naar zuiverheiduit 

1994 pleitte Arnold Labrie ervoor het 

zuiverheidsbegrip te gebruiken voor een 

meer algemene analyse van de Europese 

cultuur. Deze oratie is als een soort 

theoretisch voorafje in de bundel opge

nomen, als eerste van tien bijdragen. 

Het stteven naat zuiverheid als basis 

voor een cultuurhistorische analyse be

vrijdt de onderzoeker van de tegenstel

ling tussen verlichtingsdenken en Ro

mantiek, die al lange tijd aan slijtage 

onderhevig is maar die nog altijd ge

bruikt wordt om de ontwikkeling van 

de moderne Europese cultuur in kaart 

te brengen. Lezing van deze bundel 

maakt nogmaals duidelijk hoezeer bij 

voorbeeld verlichte wetenschapsidealen 

in de negentiende eeuw verbonden wer

den met romantische noties over de 

schone ziel en verzoening van individu 

en maatschappij. Solange Leibovici laat 

in een bijdrage over de foute kinderen 

van Pasteur zien hoe in de popularise

ring van de natuurwetenschappen de 

bacteriologie van Louis Pasteur gecom

bineerd werd met sociaal-darwinistische 

noties van morele reiniging van de sa

menleving. Medici en opvoeders ver

bonden de angst voor onzichtbare be

smetting met de toestand van de Franse 

samenleving na de oorlog van i8yo. De

ze angst richtte zich op naar hun idee 

wezensvreemde elementen die het 

maatschappelijk organisme binnen

drongen, zoals joden, homoseksuelen 

en kosmopolieten. Het is interessant 

om te zien hoe de laatste term, die in de 

achttiende eeuw nog vetbonden werd 

met het idee dat de mens overal een 

thuis kon vinden, hier de betekenis 

kreeg van ontworteling. 

De verbondenheid van wetenschappe

lijk positivisme en maatschappelijke 

zuivering is ook terug te vinden in de 

bijdragen over Lombroso (door Marjan 

Schwegman), Krafft-Ebing en Weinin-

ger (door Harry Oosterhuis) en Nordau 

(door Rob van der Laarse). Deze onder

zoekers hoopten door classificatie van 

lichaamstekens en seksuele devianties 

toegang te krijgen tot een diepere orde, 

die in de verschijnselen verborgen zou 

liggen. Lombroso las uit de fysieke ken

merken van mensen de historische sta

dia van de samenleving af, op basis 

waarvan hij bij voorbeeld kon beslissen 

wie deel mocht uitmaken van de nieu

we Italiaanse eenheidsstaat. Nordau was 

niet zozeer geïnteresseerd in lichamelij

ke, maar vooral in geestelijke stigmata, 

van vrouwelijke hysterie en joodse neu

rose tot het ontaarde genie. Zijn doel 

was de regeneratie van het joodse volk. 

Krafft-Ebing en Weininger zetten zich 

in voor de classificatie van wat zij zagen 

als seksuele perversies, van necrofilie, 

bestialiteit en lustmoord tot pornografie 

en homoseksualiteit. Op deze maniet 

probeerden zij vormen van onzuivere 

seksualiteit zichtbaat te maken, om on

zichtbare besmetting van de samenle

ving te voorkomen. 

Uit de conclusies die deze weten

schappers uit hun onderzoek trokken, 

blijken twee mogelijke houdingen in de 

strijd tegen degeneratie. Lombroso en 

Krafft-Ebing was het er vooral om te 
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doen het deviante te isoleren en on

schadelijk te maken. Het werk van de 

laatste bestaat voor een groot deel uit 

zelfbekentenissen van naar zijn idee 

toch begaafde en fijngevoelige mensen. 

Dezen waren zich bewust van de kloof 

tussen de morele eisen van de samenle

ving en het eigen seksuele verlangen, 

waarvan zij zichzelf maar al te graag wil

den zuiveren. Lombroso probeerde het 

gevaar van besmetting te visualiseren in 

een atlas van het kwaad. Zijn museum 

vol schedels en skeletten kon bovendien 

dienen als basis voor een programma 

van sociale hervorming, waarbij hij er 

niet voor terugschrok op zoek te gaan 

naar het deviante in zichzelf. 

Tegenover deze zelfreinigers staan Wei-

ninger en Nordau, wiens notie van Ent-

artung wijst op de onmogelijkheid van 

persoonlijke verzoening. Zuivering kon 

volgens Nordau slechts plaatsvinden op 

maatschappelijk niveau. Dit is deels te 

verklaren uit de persoonlijke levensloop 

van deze figuren, die worden beschre

ven als teleurgestelde joden met een 

grote angst voor de femme fatale. De 

gezondheidsmetafoor wordt in het werk 

van deze onderzoekers gebruikt voor de 

typering van de in hun ogen neuroti

sche en verwijfde avant-garde jood, die 

gold als teken van besmetting en dege

neratie bij uitstek. Hieruit spreekt een 

radicale vorm van zelfreiniging die, 

door de verbondenheid van individu en 

samenleving, slechts kon plaatsvinden 

door maatschappelijke zuivering. Er 

laat zich dan ook, zo is uit deze bundel 

op te maken, een ontwikkeling aflezen 

in de hang naar zuiverheid. Waar dit 

streven in de achttiende eeuw nog voor

al bestond in een individuele bevrijding 

en als een zoektocht naar innerlijke har

monie, zoals Annie Jourdan laat zien 

aan de hand van Rousseau, heeft het bij 

Nordau en Weininger de vorm aange

nomen van zelfvernietiging en maat

schappelijke wedergeboorte. 

Deze hergeboorte heeft bij Nordau 

uitdrukking gekregen in zijn zionistisch 

ideaal van de Nieuwe Jood. De vervui

ling van het volk door degeneratie van 

het joodse lichaam kon naar zijn idee 

slechts worden gekeerd door het euge

netisch ideaal van rasveredeling. Als 

zoon van een slavische moeder en een 

sefardische rabbi voerde Nordau een 

strijd voor zelfzuivering, die is mee te 

lezen in Die Krankheit des Jahrhunderts 

(1889). Het idee van rasveredeling kan 

worden gezien als een sprong naar vo

ren, waarbij de innerlijke strijd voor 

zuiverheid wordt vetlegd naar volk en 

samenleving. Weininger had minder 

vertrouwen in een eugenetische strijd 

tegen zijn erfelijke besmetting. Vier 

maanden na het verschijnen van Ge-

schlecht und Charakter (1903), waarin 

hij probeerde af te rekenen met het 

vrouwelijke in zichzelf, besloot hij zich 

een kogel door het hart te jagen. 

Dat de hang naar zuiverheid zich 

niet beperkte tot deze wetenschappers 

blijkt uit een bijdrage van Joes Segal, 

die samen met Willem Melching het 

nodige tegenwicht biedt voor het idee 

van zuivering door isolatie of vernieti

ging. In een analyse van het Duitse 

kunst- en cultuurdebat rond de Eerste 

Wereldoorlog laat Segal zien hoe de me

dische beeldspraak werd toegepast in 

het streven naar zuivering van de Duitse 

cultuur. In deze discussies konden kun

stenaars, mede onder invloed van Nor

dau, worden voorgesteld als culturele 

vervuilers (veelal expressionisten). Zij 

konden echter ook vertegenwoordigers 

zijn van een 'nationale' kunst, waarin 

kunstenaars als geestelijke leiders het 

Duitse volk een spiegel moesten voor-
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KRISIS 76 houden. Melching biedt aan de hand 

van de joodse jurist Kurt Hiller inzicht 

in nog een andere mogelijkheid tot zui

vering. Hiller besloot, meer in de lijn 

van Rousseau, dat de samenleving niet 

gezuiverd diende te worden van devian

te individuen, maar de mens juist moest 

worden gevrijwaard van maatschappe

lijke besmetting. Dit kreeg vorm in een 

streven naar bevrijding van bij voor

beeld de wettelijke beperkingen op ho

moseksualiteit en abortus. 

Labrie geeft aan dat, naast de vele 

Duitse voorbeelden, ook de Engelse pu

rity-movement en de Nederlandse Rein 

Leven-beweging wat hem betreft bin

nen het ideaal van de hang naar zuiver

heid begrepen kunnen worden. Het is 

daarom jammer dat ook de laatste twee 

bijdragen betrekking hebben op Duits

talige landen, waardoor de suggestie 

ontstaat dat de hang naar zuiverheid 

zich vooral beperkte tot het Duitse cul

tuurgebied. Het werk van de gnosticus 

Jörg Lanz von Liebenfels, zo laat Jan 

Willem de Groot zien, is typisch voor 

de ariosofie, een occulte rassenleer die 

rond de eeuwwisseling totstandkwam 

in de etnische smeltkroes van de Do-

naumonarchie. Frits Boterman, ten 

slotte, geeft een analyse van de zuiver

heidsidealen van Ernst Jünger, evenals 

Liebenfels een inspiratiebron voor het 

nationaal-socialisme. 

Jüngers levensloop laat zich lezen als 

een streven naar zuivering door zelfver

nietiging en wedergeboorte. Zijn erva

ringen tijdens de Eerste Wereldoorlog 

waren niet, zoals voor veel cultuurcritici 

in deze periode, aanleiding om de be

dorven jeugd van de frontsoldaten aan 

de kaak te stellen, maar juist reden om 

de roes van de oorlog te verheerlijken. 

Deze roes van extase en energie zou de 

decadente Duitse ziel reinigen. Als 

meest radicale vorm van zuivering gold 

hier de offerdood, die betekenis gaf aan 

het individu door het te verbinden met 

een maatschappelijk streven. Het is de 

vtaag in hoeverre er in het geval van 

Jünger nog sprake is van een hang naar 

zuiverheid binnen het medische ver

toog, of dat hij veel meer moet worden 

gezien als een exponent van het cultu

reel nihilisme van na de Eerste Wereld

oorlog. Of moet ook dit nihilisme wor

den begrepen als een hang naar zuiver

heid? Dit blijft in deze bundel onduide

lijk. 

Hier wreekt zich het ontbreken van 

een uitgewerkt theoretisch kader, dat in 

de context van deze inventariserende 

bundel niet noodzakelijk is, maar bij 

vervolgonderzoek wel handzaam zou 

zijn. Van der Laaree haalt met instem

ming Mary Douglas aan, die meent dat 

de zuiveraars, door de werkelijkheid in 

logische categorieën te dwingen, verval

len in onderlinge tegenstrijdigheden. 

Zo zouden ook de auteurs zich moeten 

hoeden voor het gevaar van een te grof 

categoretiseren. Het is de vraag in hoe

verre bij voorbeeld de juridische bevrij

ding van Hiller, de zelfbekentenissen 

van Krafft-Ebing en de rasveredeling 

van Nordau binnen hetzelfde idee van 

zuiverheid te begrijpen zijn. Of was hier 

soms sprake van onvergelijkbare denk

vormen? De hang naar zuiverheid is een 

boeiend, maar erg diffuus thema voor 

cultuurhistorisch onderzoek, dat verde

re uitwerking verdient. Deze bundel 

biedt daartoe een belangrijke aanzet. 

Dat dit begrip een nieuwe kijk op de 

cultuur van het moderne Europa moge

lijk maakt en dat de besproken denkers 

kunnen worden gezien als representan

ten van een meer algemene geestesge

steldheid moet echter nog worden aan

getoond. 
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Een boek vol grote l i jnen 

DANTE GERMINO 

Recensie van: GovettJ. Buijs (1998) Tussen God en duivel. Totalitarisme, politiek en 

trancendentie bij Eric Voegelin. Amsterdam, Boom. 

Eric Voegelin (1901-1985) werd geboren 

in Duitsland en woonde in Wenen van 

1910 tot 1938, toen hij naar de VS emi

greerde, waar hij vele jaren aan de Loui

siana State University politieke weten

schappen doceerde. In 1958 werd hij de 

eerste directeur van het Geschwister-

Scholl-Institut für Politische Wissen

schaft aan de Universiteit van Mün-

chen. Bij zijn pensionering werd hij Se

nior Fellow aan de Hoover Institution 

van de Stanford Universiteit, welke po

sitie hij bekleedde tot aan zijn dood. 

Zijn magnum opus is getiteld Order 

and history (Orde en geschiedenis, 5 de

len 1956-1987), waarvan het laatste deel 

postuum werd uitgegeven. Voegelin 

wilde met zijn werk een bijdrage leveren 

aan het herstel van een op filosofie ge

grondveste politieke wetenschap, op de 

wijze van het platonisch-aristoteliaanse 

epistemepolitike, maat op een basis die 

de vruchten van moderne opvattingen 

in de geesteswetenschappen weerspie

gelde. Hij hanteerde een veelomvattend 

begrip van 'het politieke' als het hele 

scala aan menselijke existentie in histo

risch perspectief. Ik benadruk 'zou kun

nen worden omschreven' in de beknop

te omschrijving hierboven, omdat (zo

als uit mijn recensie duidelijk zal wor

den) het naar mijn idee onmogelijk is 

enige samenvatting van zijn werk te ge

ven die niet uiteindelijk op de een of 

andere manier een verwrongen beeld 

oplevert en dat er geen substituut is 

voor het in extenso lezen van Voegelin 

zelf. 
Tussen God en duivel is de eerste uit

gebreide verhandeling in het Neder

lands over Eric Voegelins politieke 

theorie. Hij komt precies op tijd, nu er 

nieuwe kritische edities van Voegelins 

werken, inclusief de totnutoe ongepu

bliceerde History of political ideas in snel 

tempo zowel in het Engels als in het 

Duits verschijnen. De eerste negentig 

pagina's van Buijs' boek behandelen 

(wat hij naar mijn oordeel adequaat be

schrijft als) de armoede van de belang

rijkste (of zelfs enige) stroming in de 

politieke theorie, het onvetmogen om 

te gaan met totalitarisme, het verdrin

ken in een opeenstapeling van irrele

vante feiten en de bijna-dood van grand 

theory gevolgd door de opwekking door 

Voegelin, Leo Strauss, Hannah Arendt 

en anderen. De rest van het boek con

centreert zich op, wat de auteur noemt, 

de substitutiethese, waarmee bedoeld 

wordt de bewering dat de politiek de 

plaats heeft ingenomen van de traditio-
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