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Recensie van: Rob van det Laarse, Arnold Labrie en Willem Melching (red.) (1998) De hang
naar zuiverheid. De cultuur van het moderne Europa. Amsterdam, Het Spinhuis. 333 p.
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 auteurs, die allen als historicus of literatuurwetenschapper zijn verbonden aan
het Huizinga Instituut voor Cultuurgeschiedenis, een 'archeologische' benadering voor. In navolging van Foucault
hopen zij inzicht te Hijgen in de impliciete denkvormen en vooronderstellingen 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 invalshoek, 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 zuiverheidsideeën van de besproken figuren, maar
om de wijze waarop zij hiermee ordening en zin aan hun leven probeerden
te geven. In deze (meer beperkte) opzet
is deze inventariserende bundel ruimschoots geslaagd.
Het begrip zuiverheid wordt in de

bundel niet eenduidig gedefinieerd,
maar kan worden omschreven als een in
medische metaforen geformuleerd streven 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. Zuiverheid 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 marginale figuren. Door hen in verband te
brengen met een algemeen stteven naar
zuiverheid laat het werk van deze denkers zich lezen als radicale uitdrukkingen van een meer algemene geestesgesteldheid.
Het begrip zuiverheid als uitgangspunt van onderzoek is niet nieuw. De
auteurs blijken onder meer leentjebuur
te hebben gespeeld bij cultureel antro-
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pologen, bij voorbeeld bij Mary Douglas, die in Purity and danger (1966) de
angst voor fysieke besmetting in verband 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 opgenomen, als eerste van tien bijdragen.
Het stteven naat zuiverheid als basis
voor een cultuurhistorische analyse bevrijdt de onderzoeker van de tegenstelling tussen verlichtingsdenken en Romantiek, die al lange tijd aan slijtage
onderhevig is maar die nog altijd gebruikt 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 werden 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 popularisering van de natuurwetenschappen de
bacteriologie van Louis Pasteur gecombineerd werd met sociaal-darwinistische
noties van morele reiniging van de samenleving. Medici en opvoeders verbonden de angst voor onzichtbare besmetting met de toestand van de Franse
samenleving na de oorlog van i8yo. Deze angst richtte zich op naar hun idee

wezensvreemde elementen die het
maatschappelijk organisme binnendrongen, 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 wetenschappelijk positivisme en maatschappelijke
zuivering is ook terug te vinden in de
bijdragen over Lombroso (door Marjan
Schwegman), Krafft-Ebing en Weininger (door Harry Oosterhuis) en Nordau
(door Rob van der Laarse). Deze onderzoekers 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 kenmerken van mensen de historische stadia van de samenleving af, op basis
waarvan hij bij voorbeeld kon beslissen
wie deel mocht uitmaken van de nieuwe Italiaanse eenheidsstaat. Nordau was
niet zozeer geïnteresseerd in lichamelijke, maar vooral in geestelijke stigmata,
van vrouwelijke hysterie en joodse neurose 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. O p deze maniet
probeerden zij vormen van onzuivere
seksualiteit zichtbaat te maken, om onzichtbare besmetting van de samenleving te voorkomen.
Uit de conclusies die deze wetenschappers 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 onschadelijk 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 samenleving en het eigen seksuele verlangen,
waarvan zij zichzelf maar al te graag wilden 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 Weininger en Nordau, wiens notie van Entartung 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 beschreven 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 neurotische en verwijfde avant-garde jood, die
gold als teken van besmetting en degeneratie 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 vooral bestond in een individuele bevrijding
en als een zoektocht naar innerlijke harmonie, zoals Annie Jourdan laat zien
aan de hand van Rousseau, heeft het bij

Nordau en Weininger de vorm aangenomen van zelfvernietiging en maatschappelijke wedergeboorte.
Deze hergeboorte heeft bij Nordau
uitdrukking gekregen in zijn zionistisch
ideaal van de Nieuwe Jood. De vervuiling van het volk door degeneratie van
het joodse lichaam kon naar zijn idee
slechts worden gekeerd door het eugenetisch 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 voren, 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 Geschlecht 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 vernietiging. In een analyse van het Duitse
kunst- en cultuurdebat rond de Eerste
Wereldoorlog laat Segal zien hoe de medische beeldspraak werd toegepast in
het streven naar zuivering van de Duitse
cultuur. In deze discussies konden kunstenaars, mede onder invloed van Nordau, 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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houden. Melching biedt aan de hand
van de joodse jurist Kurt Hiller inzicht
in nog een andere mogelijkheid tot zuivering. Hiller besloot, meer in de lijn
van Rousseau, dat de samenleving niet
gezuiverd diende te worden van deviante individuen, maar de mens juist moest
worden gevrijwaard van maatschappelijke besmetting. Dit kreeg vorm in een
streven naar bevrijding van bij voorbeeld de wettelijke beperkingen op homoseksualiteit en abortus.
Labrie geeft aan dat, naast de vele
Duitse voorbeelden, ook de Engelse purity-movement en de Nederlandse Rein
Leven-beweging wat hem betreft binnen het ideaal van de hang naar zuiverheid begrepen kunnen worden. Het is
daarom jammer dat ook de laatste twee
bijdragen betrekking hebben op Duitstalige landen, waardoor de suggestie
ontstaat dat de hang naar zuiverheid
zich vooral beperkte tot het Duitse cultuurgebied. 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 Donaumonarchie. Frits Boterman, ten
slotte, geeft een analyse van de zuiverheidsidealen van Ernst Jünger, evenals
Liebenfels een inspiratiebron voor het
nationaal-socialisme.
Jüngers levensloop laat zich lezen als
een streven naar zuivering door zelfvernietiging en wedergeboorte. Zijn ervaringen tijdens de Eerste Wereldoorlog
waren niet, zoals voor veel cultuurcritici
in deze periode, aanleiding om de bedorven 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 vertoog, of dat hij veel meer moet worden
gezien als een exponent van het cultureel nihilisme van na de Eerste Wereldoorlog. Of moet ook dit nihilisme worden begrepen als een hang naar zuiverheid? Dit blijft in deze bundel onduidelijk.
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 instemming Mary Douglas aan, die meent dat
de zuiveraars, door de werkelijkheid in
logische categorieën te dwingen, vervallen in onderlinge tegenstrijdigheden.
Zo zouden ook de auteurs zich moeten
hoeden voor het gevaar van een te grof
categoretiseren. Het is de vraag in hoeverre bij voorbeeld de juridische bevrijding 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 denkvormen? De hang naar zuiverheid is een
boeiend, maar erg diffuus thema voor
cultuurhistorisch onderzoek, dat verdere uitwerking verdient. Deze bundel
biedt daartoe een belangrijke aanzet.
Dat dit begrip een nieuwe kijk op de
cultuur van het moderne Europa mogelijk maakt en dat de besproken denkers
kunnen worden gezien als representanten van een meer algemene geestesgesteldheid moet echter nog worden aangetoond.
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Een boek vol grote lijnen
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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 emigreerde, waar hij vele jaren aan de Louisiana State University politieke wetenschappen doceerde. In 1958 werd hij de
eerste directeur van het GeschwisterScholl-Institut für Politische Wissenschaft aan de Universiteit van München. Bij zijn pensionering werd hij Senior Fellow aan de Hoover Institution
van de Stanford Universiteit, welke positie hij bekleedde tot aan zijn dood.
Zijn magnum opus is getiteld Order
and history (Orde en geschiedenis, 5 delen 1956-1987), waarvan het laatste deel
postuum werd uitgegeven. Voegelin
wilde met zijn werk een bijdrage leveren
aan het herstel van een op filosofie gegrondveste politieke wetenschap, op de
wijze van het platonisch-aristoteliaanse
epistemepolitike, maat op een basis die
de vruchten van moderne opvattingen
in de geesteswetenschappen weerspiegelde. Hij hanteerde een veelomvattend
begrip van 'het politieke' als het hele
scala aan menselijke existentie in historisch perspectief. Ik benadruk 'zou kunnen worden omschreven' in de beknopte omschrijving hierboven, omdat (zoals uit mijn recensie duidelijk zal wor-

den) het naar mijn idee onmogelijk is
enige samenvatting van zijn werk te geven 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 uitgebreide verhandeling in het Nederlands over Eric Voegelins politieke
theorie. Hij komt precies op tijd, nu er
nieuwe kritische edities van Voegelins
werken, inclusief de totnutoe ongepubliceerde 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 beschrijft als) de armoede van de belangrijkste (of zelfs enige) stroming in de
politieke theorie, het onvetmogen om
te gaan met totalitarisme, het verdrinken in een opeenstapeling van irrelevante 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 concentreert 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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