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Hoezo verraad?
Sinds Julien Benda ligt het vloekwoord 'verraad' voor de hand zodra men meent
dat intellectuelen niet voldoen aan morele criteria die meestal door rivaliserende intellectuelen zijn opgesteld. Omdat die criteria natuurlijk vari'ren, wordt het idioom
van het verraad al gauw een smerig gif dat zich alom verspreidt en ook biinenkruiut in de hand van de eifmen~erzelf. Het zadelt intellectuelen (of devianten. of
vreemdelingen) op met een gevoel van gespletenheid en schuld in het richt van een
dwingende consensus; niet alleen door te dreigen met de externe sociale macht die
door deze consensus kan worden gemobiliseerd, maar ook door geniepig een voet
te zetten tussen de deur van het innerlijk en de macht van het slechte geweten op te
roepen. Woorden als 'verraad' en mauvaisefof zijn eigenlijk politionele acties die
dissidenten in vreemdelingen veranderen en verschillen in misdaden.
Dus zijn er evenveel vormen van 'intellectuelenvenaad' als er vaste criteriavan
deugdzaamheid zijn waarmee hun doen en laten wordt gemeten. Laten wemeteen
onderscheiden tussen twee tegengestelde varianten die vanaf de controverse over
Benda's klassieke strijdschrift ingeburgerd zijn geraakt. E6n ervan zet de rationalistische tendens ervan voort door politiek geÃ«ngageerdintellectuelen te verwijten
dat zij de unieke geestelijke roeping verzaken die besloten ligt in het belangeloze
streven naar waarheid en gerechtigheid. 'Verraad' betekent hier dat intellectuelen
afdalen van de ivoren toren naar de politieke agora, waar rij het passiespel der politiek gaan spelen en tot geestelijke organisators worden van de ideologieÃ«van
rasse, klasse en nationaliteit. (Benda: 1927)
In de tweede traditie (die zelf weer politiek verdeeld is over Links en Rechts)
wordt dit verwijt op rijn kop gezet. Verraderlijk is hier dat intellectuelen arrogant
blijven zitten in hun ivoren toren, en de eredienst van zogenaamd universele waarden belangrijker achten dan het dagelijkse werk der praktische rechtvaardigheid. In
het begin van de jaren dertig brengt bijvoorbeeld Kar1 Mannheim dit tegenover
Benda onder woorden. De Franse criticus klaagt volgens hem ten onrechte dat de
'vrije denker' op het punt staat te verdwijnen en dat alles politiek aan het worden
is:

De verpolitizering heeft ook zijn belangrijke vÃ³Ã³de oude cultivering der uitsluitend op zichzelf gerichte, zelfgenoegzame, intelligentsia is aan het verdwijnen, en laten wij eerlijk uitspreken, dat we dit esthetische type niet meer ver-

dragen kunnen: dit sociaal-doelloze,sociaal mateloze denken moet uit zijn. Het
is absoluut nodig dat het intellect strijdbaar wordt. (1932:91)
Als we de keuze tussen deze twee alternatieven vooralsnog respecteren, dan kunnen mijn beide hoofdpersonen in elk geval worden beschreven als 'strijdbare intellecten', als partijgangers van de partijdigheid in plaats van de politieke distantie tenminste in de turbulente periode die ik hierna beschrijf. Hendrik de Man is in
1940, op 54-jarige leeftijd, zowel leider van de Belgische Werkliedenpartij als
BelgiÃ«'meest prominente collaborateur, een vreemde en tragische bekroning van
een uitzonderlijke carriÃ¨r als ideoloog, opvoeder en politicus in de Belgische en
Duitse socialistische bewegingen van het Interbellum. Op het eerste gezicht lijkt
deze verontrustende zwaai van links naar rechts een dubbele bevestiging van Benda's waarschuwend woord over de valstrikken van de politiek, juist pmdat zijn
persoonlijk drama een unieke verbijzondering is van bet grotere historische drama
van de eigenaardige nabijheid van socialisme en fascisme.
Voor zijn jonge neef Paul, pas twintig in mei 1940, vormt de intellectuele collaboratie niet zozeer het eindstation als wel de (valse) start van een even geschakeerde professionele canibre, die zoals bekend zijn hoogtepunt vindt in een beroemd professoraat in de literatuur aan de universiteit van Yale. Gestimuleerd door
de ideeÃ«en het persoonlijk voorbeeld van zijn oom, volgt hij als jonge en ambitieuze literaire criticus de roepstem van een politiek tijdperk, waarin de literatuur
haar vruchteloze objectiviteitzal afwerpen en zich zal mengen in de revolutionaire
taak van de nationale wederopbouw. Zijn latere theoretische werk kan worden gezien als een uitgesponnen maar verholen reactie en reflectie op deze vroege revolutionaire illusie en op het acute gevaar dat schuilgaat in alle totaliserende refficaties.
(1) De wending naar de 'innerlijkheid', de principiÃ«lverdediging van de niet-betrokkenheid en het ironische relativisme van de 'onbeslisbaarheid' van de latere De
Man lijken zo te zien het bezinksel van een klassieke bekering: die van de intellectueel 'die tweemaal geboren wordt', die zijn jeugdig engagement begraaft en zich
terugtrekt in de ontnuchterdevolwassenheid (Waters, 1989b:398).
Hoewel de 'Benda-fonnule' dus in eerste instantie wel lijkt te werken, geloof
ik niet dat het mogelijk is om ons huidige discussiekader in beide gevallen zomaar
aan te houden. Zo Paul de Man zich in zijn latere werk bekeert tot een Benda-achtige positie van intellectuele distantie, treft men geen spoor aan van het dwingende
rationalisme van de Waarheid en de Gerechtigheid dat Benda zo dapper hooghield
tegenover de politieke intellectuelen van het Interbellum. Zo 'intellectuelenverraad'
in het deconstructivisme Ã¼berhaup
nog een zinvolle aanduidig is, wordt het Verlichtingsgeloof omtrent de ware 'roeping van de geest' geheel binnenste buiten
gekeerd, tegen al diegenen in die blijven weigeren om de contingentie en contextualiteit van alle cognitieve en morele uitspraken recht in de ogen zien.
In ons tweede geval gaat het met de Benda-formule al niet veel beter. in Hendrik de Mans 'ethisch' socialisme wordt het politieke activisme immers organisch
1

Zie voor apologetische versies van deze interpretatie: Norris (1988a,b) en Hartman (1989);
minder apologetisch zijn Jay (1988), Corngold (1089a,b), Mehlman en Kapian, beiden in
Hamacher (1989).
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gefundeerd in dezelfde rationalistische waarden die Benda categorisch had verwezen naar de ivoren toren. Zo localiseert De Man - in de vroege jaren dertig Mannheirns collega aan de progressieve universiteit van Frankfurt - het verraad van de
intellectuelen niet in hun laaghartige bemoeienis met de politiek als zodanig, maar
in het feit dat zij zich in hun engagement onderschikken aan de massa in plaats van
aan de 'waarheid'. Het is de roeping van de intellectuelen om in de alledaagse politiek de rechtvaardigheid te dienen, maar als scheppende elite nooit de hogere eisen te verzaken die door de 'geest' worden gesteld. (2)
Circulaire verklaring
Het klassieke verwijt van 'intellectuelenverraad' is dus geenszins eenvoudig of
transparant, maar verandert van inhoud in het licht van strijdige opvattingen over
de inhoud en soliditeit van bepaalde kennis- en morele claims. Omdat het gemakkelijk wordt verlaagd tot een scheldwoord, tot een opportunistische aanduiding
van de malversaties van de Ander, dient het steedsmet de grootste omzichtigheid
te worden gehanteerd. Wanneer 'verraad' een scherp en hard woord is, komt dat
door het zelfgenoegzame, arrogante objectivisme waarvan het gewoonlijk is vervuld. Het lijkt immers steeds te parasiteren op bepaaldevormen van essentialisme
en rgacatie - van de belangen van de Natie, de Klasse, of het Ras (3); of in ander
verband, die van de Geest, de Geschiedenis, de Werkelijkheid of de Moraal.
Tegelijkertijd kunnen we ons vermogen tot moreel oordelen, en dus ook het
idioom van schuld en verantwoordelijkheid, niet zomaar inleveren - dat is in elk
geval ondenkbaar in het dubbele geval van politieke en intellectuele collaboratie dat
ik hierna bespreek. Als we besluiten de taal van het verraad niet meer in de mond
te nemen, omdat we inzien dat iedere proclamatie van morele verantwoordelijkheid
onvermijdelijk circulair is en terugbuigt naar rijn eigen subjectieve beginpunt,
kunnen we nog steeds oordelenvellen die geen verstoppertje spelen achter dergelijke reâ€¢fiatieen waarin dit 'ongefundeerde' beginpunt te allen tijde reflexief
zichtbaar blijft. In het navolgende zal ik een poging tot een dergelijke circulaire
verklaring doen (4), en mijn eigen calculatie maken van de verschillende vormen
van 'verraad' - dat van het opportunisme en dat van het idealisme, dat van het belang en dat van de belangeloosheid die we tegenkomen in de markwaardige geschiedenis van Hendrik de Man en Paul de Man. (5)

-

'Het massale verraad der intellectuelenaan den geest ligt niet daarin, zooals Juiien Benda
meent, dat z\\ leiders der massa's hebben willen worden, maar omgekeerd daarin, dat zij tot
dienaars der menigte, tot betaalde leveranciers van artikelen zijn geworden die overeenkomen met den smaakder massa.'(1931:90)
Denk aan Barr&s'paradigmatischewoord: 'Dat Dreyfus tot verraad in staat is, leid ik af uit zijn
ras.'
Het is niet de argumentatieve circulariieit zelf die het grootste probleem vormt, maar het miskennen van een circulariteit die ik voor onontkoombaar houd Er zijn goede cirkels en slechte
cirkels, maar zij blijven cirkelvormig.
Het is in dit bestek niet mogelijk om de intellectuele en politieke loopbaan van Hendrik de Man
zelfs maar kort weer te geven. Zie hieworor de uitgebreide Engelse versie van dit artikel
(Pels, 1991) en een eerder overzichtsstuk (Pels, 1984).

Hierbij wil ik op enkele punten de aandacht vestigen. Ten eerste vertonen Paul
de Mans opvattingen over filosofie en politiek een veel sterkere affiniteit met het
cultuurnationalismeen het irrationalistisch vitalisme dan het denken van zijn oom.
Ten tweede laat het vroege werk van de literaire criticus goed zien hoe een dwingende politieke ideologie wordt 'gerefracteerd' door de wetten van een professioneel veld, waarvan de autonomie wordt verdedigd en gerationaliseerd, terwijl tegelijkertijd tegenover gevestigde rivalen in dat veld het 'primaat van de politiek'
wordt vastgehouden. Die precaire balans laat iets zienvan de benarde positie van
de culturele collaborateur die, ergens op het continuÃ¼tussen betrokkenheid en
distantie, gelooft dat hij twee heren tegelijkertijd kan dienen en toch een zuiver geweten kan bewaren. (6)
Een laatste punt is dat, hoewel zowel oom als neef zich verlagen tot lelijk opportunisme, beiden tot het avontuur van de collaboratie worden verleid door wat er
uit ziet als oprecht idealisme. Paul de Man lijkt met hart en ziel te hebben geloofd
in het samengaan van een nationalistisch reveil en een socialistischereconstructie,
en in het de nieuwe artistieke stijlgevoeligheid die in het kielzog hiervan zou ontstaan (Demda, 1988: 632; Waters, l989a: xv). In het geval van Hendrik de Man
kan men verdedigen dat hij een 'reisgenoot' van het Nationaal-socialisme werd
niet omdat hij het socialisme 'verraadde' maar omdat hij het zo buitensporig serieus nam, Peter Dodge heeft gelijk wanneer hij zegt dat 'juist zijn schoorvoetende
ondersteuning van het Nazisme een bewijs lijkt van rijn hartstochtelijke toewijding
aan het socialisme, in zijn specifieke definitie van de afwijzing van de bourgeoisie'
(1966: 213; Brugmans 1986). (7)
Van neutraliteit naar collaboratie
In de opmaat van de oorlog is Hendrik de Man, in 1933 uit Duitsland teruggekeerd
en sinds de succesvolle agitatie rond het Plan van de Arbeid minister in verschillende Belgische coalitieregeringen,een van de voornaamste architecten van een
strikte neutraliteitspolitiek Na de opzegging van het Frans-Belgischemilitair verdrag in 1936 wordt deze vrijwillige neutraliteit ook na de Anschluss van Oostenrijk en de MÃ¼nchensovereenkomst voortgezet, tot en met het Russisch-Duitse
niet-aanvalsverdragen de Duitse aanval op Polen in september 1939. Tegelijkertijd
6 Deze benadering wordt geÃ¯nspireerdoor Pierre Bourdieu's gelijksoortige poging om te laten
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zien hoe Heideggers politieke ontologie de Conservatie Revolutie 'relracteert' binnen het relatief autonome veld van de filosofie (1988: 9-14; vertaling in dit nummer). Een theorie van
'straalbreking' onttrekt zich aan de tweevoudige druk om ofwel De Mans vroege journalistiek
te moeten reduceren tot 'pro-Nazi geschriften' (Wiener 1988) die als functie hadden om 'de
hoae cultuur in dienst van een Nazistisch Europa te stellen'(Sternhell 1989). ofwel om er
'geen uitgesproken politieke bas' in ie zien (Siengers 1990'44)
In dit ODZ chi sla ik li "recht tegenover het Marxistische oordeel over De Mans wlmeke tra
ject zoals dat wordt hitgewerktdoor Sternhell (1983: 160ff. 293-94; 1989). sternhel1veronderstek zoiets als een autonome 'logica van degeneratie' waarin alle afwijking van het proletarisch Marxisme en zijn canonieke staats- en eigendomstheorie een 'hellend vlak' opent
waarlangs men onvermijdelijk afglijdt naar het revolutionaire fascistische nationalisme. Zie
voor uitvoeriger kritieken Pels (1984) en Dodge (1987).

komen de neutralisten als gevolg van een groeiende binnenlandse oppositie steeds
meer in een isolement te verkeren. In oktober 1939, wanneer De Man als vice-premier vrijwel alleen staat in zijn steun aan de officiÃ«lregeringspolitiek, schrijft bij
een half-anoniem artikel, 'Genoeg sabotage van de onzijdigheid!', dat een sensatie
verwekt en aanleiding geeft tot felle debatten, vooral in de steeds meer anti-Duitsgezinde socialistische gelederen.
Dit debat tussen de neutralisten en de anti-neutralisten markeert ook het debuut
van Paul de Man, die in zijn eerste politieke artikelen in het weekblad van de
liisliberale studentenkring aan de Vrije Universiteit van Brussel de Belgische
neutraliteit met vuur verdedigt. Hij bestrijdt de meerderheidsopinie aan de VUB dat
de verantwoordelijkheid voor de oorlog geheel berust bij Duitsland en dat de oorlog moet worden gezien als een kruistocht van de democraten tegen de Nazi-dictatuur. De oorlog, zo herhaalt hij de opinie van zijn oom, kan nooit iets oplossen
omdat rij altijd twee verliezers oplevert. De notie van een ideologische oorlog is
bovendien geheel verkeerd en veel slechter rechtvaardigbaar dan die van een verdedigingsoorlog of, gegeven bepaalde omstandigheden, zelfs die van een veroveringsoorlog. Voor Polen lag oorlogvoeren voor de hand, maar voor BelgiÃwas de
beste oplossing nog steeds de neutraliteit (1988: 9-10).
In een artikel uit januari 1940 kiest de jonge student een positie tegenover het
Hitlensme die nogmaals dicht in de buurt ligt van die van zijn oom. Een militaire
overwinning op Duitsland is niet genoeg, zo meent hij, omdat men het Hitlerisme
alleen kan overwinnen door de bodem te reinigen waarop het zo welig had kunnen
tieren. De 'fouten van de democratieÃ«nlagen niet alleen op het terrein van de internationale politiek, maar evenzeer in 'ons onvermogen om de eigen economische
en sociale problemen te lossen'. Een van de oorzaken van de aantrekkingskracht
van de 'totalitaire mystiek' was dat de massa's hun vertrouwen in hetvermogen
van de democratisch regimes om de werkeloosheid op te heffen en een elementaire
welvaartspolitiek te voeren was verdwenen. Het winnen van de oorlog zou alleen
zin hebben als deze een totale revisie van de buitenlandse en binnenlandse politiek
van alle Europese landen zou inluiden (1988: 13-14).
In de lente en vroege zomer van 1940, na de beklagenswaardige veldtocht van
het Belgische leger en de roemloze ondergang van Frankrijk, leek het er sterk op
dat de democratieÃ«zb definitief waren verslagen dat zij er nooit meer bovenop
zouden komen. Hendrik de Man was er steeds meer van overtuigd geraakt dat de
overwinning van de Nazi's een onverbiddelijk 'historisch vonnis' over de kapitalistische democratieÃ«had geveld. Zij moest niet worden beschouwd als een totale
ramp maar, zoals zijn beruchte Manifest van 28 juni 1940 het formuleerde, als 'een
verlossing voor de werkende klassen en voor het socialisme'. De oorlog was niets
meer of minder dan de destructieve fase van een geweldige revolutie die de doodsklok voor het kapitalisme had geluid.
De ineenstorting van een systeem dat zichzelf democratisch noemde, maar in
werkelijkheid werd gedomineerd door de geldmachten en de beroepspolitici, had
nu de weg vrijgemaakt voor een regime waarin een versterkt staatsgezag de privilegesvan de bezittende klasse zou ondermijnen en de werkeloosheid zou vervangen door de universele arbeidsplicht. De socialistische orde zou worden verwezenlijkt, niet als de zaakvan een klasse of van een padj, maar 'als vereiste van het

algemeen welzijn', in het teken van een nationale solidariteit die weldra Europees,
zo niet wereldomvattend zou worden. De politieke rol van de BWP was uitgespeeld; De Man riep rijn kameraden nu op zich aan te sluiten bij 'een beweging van
nationale heropstanding' die alle levende krachten van de natie zou omvatten 'in
Ã©Ã
enkele partij: die van het Belgische volk, verenigd door zijn trouw aan zijn
Koning en door zijn wil, de Arbeid te doen heersen' (1976: 381-83). De Man was
in dit licht bereid om het Nationaal-Socialisme te erkennen als 'de Duitse vorm van
het Socialisme' en samen te werken met het Reich 'in het kader van een eengemaakt Europa en van een algemene socialistische omwenteling' (1976: 394).
Paul de Man en de revolutionaire verleiding
Deze onheilszwangere uitspraken moeten volstaan ter inleiding van de oorlogsgeschriften van Paul de Man, die trouwens tijdens het eerste jaar van de Duitse bezetting met zijn oom in nauw contact stond (Hamacher 1989: xii). Paul had zelfs
zijn eerste reguliere baan bij de onder censuur gestelde Le Soir te danken aan de
voorspraak van oom Hendrik bij de nieuwe hoofdredacteur Raymond de Becker.
Op 4 juli had De Becker Hendrik de Mans Manifest in Le Soir afgedrukt. In december verscheen het eerste van wat een lange reeks van ongeveerd 170 artikelen
en berichten zou worden van de hand van de kersverse literaire en kunstcriticus
Paul de Man.
Het zou interessant zijn wanneer men deze artikelen zou kunnen lezen zonder
de onvermijdelijke 'benefit of hindsight', als fragmenten van een opmerkelijk tableau van het culturele leven in de eerste jaren van de bezetting van de hand van
een onbekende auteur. Een van de eerste indrukken zou wellicht zijn dat alles min
of meer bij het oude bleef, dat het domein van de cultuur voor een groot deel beschut bleef ten opzichte van de stormachtigegebeurtenissen die zich in de politieke
buitenwereld voltrokken. Er worden concerten gespeeld, tentoonstellingen ingericht, lezingen beluisterd, boeken gepubliceerd, er wordt gedongen om literaire
prijzen, en al deze dingen worden netjes verslagen en geÃ«valueerd
In toenemende mate dringt echter in deze zo gewoon lijkende rapportages de
historische realiteit binnen, hoewel zij zich even vaak aandient in literair gewaad
als in naakte politieke gedaante. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een Italiaanse professor een lezing geeft over de 'eerste zuiver fascistische' generatie van
Italiaanse dichters, en de jonge criticus van Le Soir de lof zingt van de 'tres belle
et originale pc6sie' die zich heeft kunnen ontwikkelen in het fascistisch klimaat,
zijn stuk eindigend met een passend citaat van Mussolini. Een andere lezing over
de intellectuele oorsnrone van de Risoreimento ins~ireerÃ
onze criticus tot een
parallel met de benarde situatie in het eigentijdse Belgie, waar eveneens het nationale en het sociale denken geroepen zijn om elkaar aan te vullen (1988: 50).
Een serie besprekingen van de eerste reacties van de Franse literaire wereld op
de militaire nederlaag en de installatie van de regeling van Vichy gaven De Man de
gelegenheid zijn definitie van de politieke en culturele situatie verder in te vullen.
Drieu la Rochelle, Gide, Fabre-Luce en vooral De Jouvenel in Apris la d@aite articuleerden zijn eigen gevoel van de algehele decadentie van het Franse en Belgi&
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sche 'ancien rÃ©gime
en de dodelijke zwakte van zijn liberaal-democratischpolitiek
stelsel, dat als een kaartenhuis was ineengezakt in het zicht van 'het correcte optreden van een hoogbeschaafdebezetter' (1988: 51,55, 153). De stelselmatigedesinformatie van de Franse en Engelse propaganda had geresulteerd in totale onkunde omtrent de sociale en politieke verworvenheden van Nazi-Duitsland en de 'intense poging tot reconstructie' die dat land had ondernomen (66). De oorlog was
de finale afrekening geweest met een beschaving die al op haar laatste benen liep.
Zij was een revolutionaire schoonmaak begonnen die alle domeinenvan het culturele en sociale leven zou vernieuwen en Europa zou reorganiseren langs lijnen van
grotere gelijkheid.
De nieuwe intellectuele en literaire generatie die was aangeraakt door deze
'souffle r6volutionnaire' kon niet langer individualistisch en politiek ongeÃ¯nteres
seerd blijven. Natuurlijk zou de mentale omschakeling die door de nieuwe historische realiteit werd opgelegd gemakkelijker kunnen worden gemaakt door een volk
met een hoogontwikkeld gevoel voor het collectief, een volk dat al spontaan was
uitgekomen
bij een minder individualistische levensstijl dan het Franse (130-31).
De actuele~revolutionair.situatie bood talrijke praktische mogelijkheden om een
krakkemikkig politiek apparaat te vervangen door een organisme dat een rechtvaardiger verdeling van maatschappelijke goederen zon bewerkstelligen. Nooit
zouden de omstandigheden gunstiger zijn voor een totale vernieuwing dan op het
moment dat alle instellingen volkomen overhoop werden gehaald (138). Ongetwijfeld kwam de 'organiserende kracht' van deze revolutie uit Duitsland, en alleen
Duitsland was in staat om het continent te organiseren; daarom was 'onmiddellijke
collaboratie' een noodzaak die zich aan alle objectief denkende geesten dwingend
voordeed (154,253). De toekomst van Europa kon zich nu alleen afspelen binnen
het kader van de vermogens en behoeften van het 'gknie allemand'. Dit betekende
m661 dan een optelsom van he~ormingen;het was de slotacte van de emancipatie
van een volk dat zichzelf op zijn beurt geroepen voelde om de hegemonie in Europa uit te oefenen (158,207).
Overziet men Paul de Mans eerste twee jaren van journalistieke produktie, dan
wordt een geestesgesteldheid zichtbaar die door vele progressief gezinde collaborerende intellectuelen werd gedeeld (vgl. Kaplan, Brenkman, beiden in Hamacher:
25,268), en die de politieke sentimenten van Hendrik de Man op devoet volgde.
Hoewel Paul de Man minder socialistisch en sterker nationalistisch lijkt te denken
dan zijn oom, is zijn geloof in de revolutionaire kansen van het moment blijkbaar
oprecht; net zoals zijn meer algemene geloof in de voordelen van het collectivisme
boven het burgerlijke (en wellicht ook kapitalistische) individualisme. Het zegevierende Duitsland had in elk geval effectiever ingegrepen in het zieltogende economische en politieke regime dan het democratisch socialisme ooit voor de oorlog
had kunnen dromen; en nu het noodzakelijke afbraakwerk was voltooid, kon men
beginnen met de bouw van een nieuwe en meer rechtvaardige sociale orde. In deze
nieuwe orde zou de Vlaamse geest samenwerken met de Duitse tegen de overblijfselen van het Franse individualisme; hoewel Vlaanderen ook de verleiding zou
moeten weerstaan om geheel op te gaan in de Duitse gemeenschap, hetgeen alles
zou uitwissen wat haar diepste oorspronkelijkheid uitmaakte.

Het 'Duitse' versus het 'Franse' genie
h al Paul de Mans journalistieke werk uit de oorlogsjaren speelt op de achtergrond
een globale tegenstelling mee tussen het typisch Franse of 'Latijnse' en het typisch
'Noordelijke' artistieke genie, een tegenstelling die wordt bepaald door vagelijk
aangeduide 'erfelijke', of anderszins constante zo niet 'eeuwige' eigenschappen
van de twee verschillende rassen. Hij schetst een typologisch contrast tussen een
'koude' traditie van objectief gedistantieerde, abstract-psychologische analyse, en
een 'warmere', meer intuÃ¯tieven poÃ«tischtraditie die meer waardering heeft voor
eenvoudige, huiselijke moraliteit en die de hooghartige intellectuele afstandelijkheid afwijst. Terwijl de Franse romantraditie vanaf Stendhal via Flaubert tot en met
Proust overwegend spiritueel en rationeel is, wordt de nieuwe 'Noordelijke'
schrijfkunst eerder geÃ¯nspireerdoor het pictoriale en het plastische. Zeker, De
Man zet zijn culturele kaarten niet simpelwegop de ene traditie ten koste van de
ander. Maar zelfs wanneer hij een creatieve osmosevan de twee genres of stijlen
verdedigt (E), liggen zijn intellectuele en esthetische voorkeuren toch steeds dichter
bij de opkomende 'Germaanse' literaire sensibiliteit
In onorthodoxe Franse schrijvers als Giono en Ramuz prijst hij bijvoorbeeld de
terugkeer naar de 'natuur' en naar thema's 'van de open lucht', die waren weggedrukt door het psychologisme van de Romantische school en waren verstikt in de
'serres chaudes' van Gide en Manriac (1988: 75). Ook roemt hij de 'narratieve
wending' die zich aankondigt in de moderne Duitse en Vlaamse literatuur, die de
eenvoudige vertelkunst in ere herstelt en de traditionele hoogachting ondergraaft
voor de 'roman d'idÃ©es
of de 'roman &analyse3,waarin het anecdotisch verhaal
niet meer is dan een instrument van psychologische studie (109,263,273). In de
nieuwe generatie Belgische romanciers bespeurt hij een geestelijke ommekeer
waarbij het cerebrale en voorbedachte knutselwerkvan de analytische traditie
wordt vervangen door een meer directe, subjectieve en vitale stijl. Terwijl de
voorafgaande romankunst vooral de indruk van bestudeerdheid wekte, en de auteur zich onpersoonlijk schuilhield achter zijn personages, ontmoette men hier een
uitgesproken persoonlijke ervaring en emotie (1988: 116).
De Franse roman, zo vervolgde hij, studeerde en observeerde zonder morele
oordelen te vellen, en appeleerde aan zuiver verstandelijkevermogens die bijzonder dun waren gezaaid. Daarentegen ging de moderne Duitse roman grotendeels
voorbij aan psychologische dramatisering en zette een helder conflict neer tussen
goed en kwaad. Zij introduceerde personages van een grote eenvoud, mannenen
wouwen uit 6Ã©stuk die zichzelf steeds gelijk bleven. Wat deze 'ruwe en elementaire kunst' miste aan beschrijvende precisie, won zij snel weer terug door haar
poÃ«tischcharme, haar originele visie, haar emotionele diepte en haar muzikale
taalgebruik (1988: 126-27). (9)
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Bijvoorbeeld in een artikel over Junger in Hot Vlaamsche Land, 26-27.7.1942, waar hij stelt
dat de formule' van de toekomstige Europese literatuur iigt in de versmelting van het Germaanse mylhisch romanticisme met het Franse ralonele humanisme (1988'321). Zieook
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Ernst JÃ¼ngewordt door De Man genoemd ais de schrijver die de nieuwe geest en stijl in zijn
nobelste en aantrekkelijkste vorm vertegenwoordigt, en die daardoor de 'leidende rol'van de

Op deze manier kwamen alle zonden van het abstracte intellectualisme, de koele
afstandelijkheid, het didactische elitisme en de gekunsteldheid samen in een ideaaltypische 'Franse' geest; een pakket dat ongunstig afstak tegen de subjectiever en
zogenaamd democratischer geest van de Duitse en Vlaamse kunst, die in nauwer
contact bleef staan met de natuur, het volksgevoel en de po'zie van het dagelijks
bestaan. Zoals De Man het zelf uitdrukte, praktiseerden de 'Germaanse' naties een
kunstvorm die meer 'vÃ¶lkischwas dan de Latijnse landen en Frankrijk in het bijzonder; waarbij 'vÃ¶lkischwilde zeggen dat een kunstwerk niet alleen het produkt
was van de individuele verbeelding maar ook deugden liet spreken die behoorden
aan het volk als geheel (178,194,201).
Cultureel nationalisme en de kritiek op het rationalisme
Vragen we ons nu af welk soort nationalisme Paul de Man precies aanhangt, dan is
het ten eerste duidelijk dat nationaliteit, of het 'specifieke genie van een volk'
wordt gedefinieerd vanuit een cultureel in plaats van een raciaal of zelfs maar antropologisch perspectief. Ten tweede lijkt het hele gedoe over 'nationaal karakter'
op een of andere manier ondergeschikt te rijn aan de verderliggende doeleinden
van de literaire en esthetische kritiek; met name waar dwingende kritische dichotomieÃ«worden ingevoerd tussen 'rationalisme' en 'vitalisme', 'individualisme' en
'collectivisme' of 'objectivisme' en 'subjectivisme'. In dit opzicht zijn 'Frankrijk'
en 'Duitsland' culturele fantomen, reÃ¯ficatievan snijdende geestelijke principes en
geen primaire materiele of fysieke eenheden van bloed en bodem.
Toegegeven, De Man beschouwt zoiets als de 'nationale essentie*of 'de nationale geest' als het fundament van allemodeme beschavingen. Wat onze tijd kenmerkt', schrijft hij, 'is de waardering van deze nationale persoonlijkheid als een
kostbaar bezit, als iets dat ten koste van alle mogelijke offers moet worden vastgehouden.' Dit noemt hij een 'nuchter geloof, een praktisch middel om de westerse
cultuur te beschermen tegen inwendig verval en het overspoeld raken door andermans culturele normen (1988: 302-303). In dit verband gebruikt hij wel degelijk
het perfide woord: 'Een oprecht kunstenaar kan nooit zijn eigen regionale binding
verzaken, lotsbepaald als deze is door bloed en bodem, want rij maakt intergraal
deel uit van het wezen dat hij tot uitdrukking moet brengen*(322).
Het blijft echter de waag in hoeverre hij dit echt gelooft of zich opportunistisch
aanpast aan de taal en waan van de dag. De Man onderstreept tegelijkertijd dat het
'ware artistieke nationalisme' nooit kan samenvallen met geestelijke kleinzieligheid
of provincialisme; en dat perioden van het meest uitgesproken nationalisme vaak
de meest inspirerende vormen van universalisme hebben opgeleverd. Alleen wanneer het nationalisme ontaardt in een tyrannieke verplichting en ondergeschikt
wordt gemaakt aan zuiver politieke doeleinden, wordt het een kwaad, zelfs een
dodelijke bedreiging. Dit, zo meende hij niet zonder fantasie, werd heel goed beDuitse letterkunde in de eigentijdse wereldtteratuur symboliseert. Jonger had in Derdthe'tter
bovendien laten zien dat de moderne Duitse sociologie een manier had gevonden om kennis
te vormen 'niet langs zuiver rationele, wetenschappelijke paden, maar via andere wegen'

(1988:216,244,319,311).
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grepen in het huidige Duitsland; als men tenminste notitie nam van de 'helderziende' blik van Reichsleiter Baldur von Schirach, die zou hebben gezegd dat het Nationaal-Socialisme nooit zou dulden dat een door departij gedicteerde vorm van
kunst zou ontstaan, aangezien elk echt kunstwerk een unieke waarde bezat en een
eigen nationale missie vervulde (201).
Dat wil zeggen dat het cultureel nationalisme voor Paul de Man niet alleen een
uitgebalanceerde autonomie van het artistieke en literaire veld veronderstelt,maar
ook binnen dat veld functioneert als een onmisbaar voertuig voor de kritiek op het
rationalisme en individualisme. Ik geloof dat men veel van De Mans dubbelzinnigheid op dit punt over het hoofd ziet wanneer men het sterk intellectuele stempel van
dit nationalisme vergeet of onderschat. Het eine natuwliik om het nationalisme van
een intellectueel tegen andere intellectuelen, en was daarmee evenzeer een voertuig
van zijn politieke accomodatie met de ideologie van de bezetter als van rijn professionele belang bij het bewaken van de zelfstandige logica van het culturele veld en
het daar te winnen materiele en immateriÃ«lprofijt.
In dit opzicht was De Mans lofzang op de po'tische levenslust en de morele
eenvoud, en zijn voorkeur voor het beeldende boven het abstracte, voor de rauwe
natuur boven de gekunsteldheid, en voor de emotionele subjectiviteit boven het
onpersoonlijke intellect een rechtstreekse voortzetting van een respectabele kritische traditie. Sinds de veldtocht van rechtse publicisten als Brunetikre, B a d s en
Manrras tegen 'les intellectuels' op het hoogtepunt van de Dreyfus-affaire, was het
nationalisme de aanjager van de anti-rationalistische en anti-intellectualistische verbeelding geweest. Tegenover de 'ontwortelde' brille van het zelfgenoegzame cosmopolitische individu had het nationalisme de concrete sociologischeverankering
van het individu in het nationale collectief gesteld, en gestreeft naar dichting van de
ongelukkige kloof tussen de abstracte geest en het concrete (individuele en sociale)
lichaam (Bering, 1978). Het was juist deze vitalistische of intuÃ¯tionistischkritiek
op het 'lichaamsloze' en 'losgeslagen' intellectualisme die voor vele radicale intellectuelen de kern uitmaakte van de nationalistische verleiding. Hierdoor konden zij
worden meegelokt van kwaad tot erger in de richting van een 'hardere' vorm van
discriminatie die gemakkelijk kon overslaan in nationaal chauvinisme en het
schrikbarende vijandbeeld van de Jood.
w

w

w

Anti-semitisme als anti-inteliectualisme: Paul de Man
Al vroeg in de artikelenserie in Le Soir, op 4 maart 1941, stuiten we op het artikel
'Les Juifs dans la LittÃ©raturactuelle', dat bij zijn recente ontdekking zoveel verontrusting zaaide in en buiten het deconstructivistischekamp. Als onderdeel van
een paginalang item 'De Joden en wij. Culturele aspecten' staat het naast gelijksoortige stukken over de 'Joodse schilderkunst' en de Freudiaanse psychoanalyse
als 'Joodse doctrine', en levert samen met deze een typische catalogus van anti-semitische culturele clichÃ©s
Het hoofdartikel omschrijft het 'gÃ©ni
juif als iets dat al
is doorgesijpeld in alle sectoren van het nationale leven via internationale kanalen
als de vrijmetselarij, het liberale kapitalisme en het Marxisme, terwijl het wezensvreemd is aan en radicaal strijdig met 'ons eigen' bloed en 'onze eigen' mentaliteit.

32

De auteur projecteert op deze metafysische Vreemdeling precies dezelfde boze
driften die huizen in zijn eigen ziel: een arrogant racisme, een rigide uitsluitingsdenken, een fanatieke wil tot de macht, en een talmoedische verachting van -in dit
geval - de goj.
Paul de Mans behandeling van de literatuur wijkt enigszins - veel te weinig - af
van de op dezelfde bladzijde gedebiteerde platitudes over het surrealisme en het
Freudianisme, omdat onze jonge criticus ook iets laat zien van de innerlijke morele
spanningen en gedachtenkronkelsdie de intellectuele collaboratie oproept De Man
begint immers zijn artikel met een waarschuwing tegen de gevaren van het 'vulgaire' anti-semitisme dat grote stukken van de literatuur op voorhand veroordeelt
omdat men meent een aantal Joodse auteurs te kunnen uitroken. Zelfs in de turbulente jaren twintig was de Joodse invloed niet zo sterk dat men zou kunnen spreken van een 'littÃ©ratur
enjuivÃ©'
Hieruit blijkt dat de ontwikkeling van de esthetiek
eigen krachtige wetmatigheden volgt die haar in hoge mate afschermen van dramatische politieke of economische veranderingen.
Anders dan de mythie die door de Joden zelf in de wereld is gebracht, blijkt
hun invloed, aldus De Man, tenslotte uitermate Hein. Dit ondanks een geprononceerd kenmerk van de Joodse geest die deze doet neigen naar de analytische luciditeit die de romankunst vereist: haar cerebrale karakter, haar vermogen om intellectuele doctrines te kunnen assimileren en er tegelijkertijd een zekere 'koelheid'
tegenover te bewaren. Desondanks hebben de Joodse auteurs altijd in de tweede
rang gestaan en zijn nooit uitvinders of leiders van literaire genres geweest. Dit is
een hele geruststellingvoor 'Westerse' intellectuelen, wier vitaliteit wel wordt bewezen door het feit dat zij het belangrijke domein van de literatuur hebben weten te
vrijwaren van infiltratiedoor de wezensvreemde Joodse geest Meteen concludeert
hij dat een oplossing van het Joodse probleem in de zin van een Joodse kolonie op
grote afstand van Europa geen spijtige gevolgen zou hebben voor het westerse literaire leven: 'Dat zou al met al enkele middelmatige figuren moeten missen, om
zich net als in het verleden te ontwikkelen volgens haar eigen grote evolutionaire
wetten' (1988: 45).
Wordt men op het eerste gezicht natuurlijk geschokt door De Mans beschamende knielpartijvoor de anti-semitische ideologie (10). dan wordt men op het
tweede gezicht toch gefascineerd door het specifiek intellectuele karakter van dit
anti-semitisme en het uitdagend vasthouden aan de intellectuele autonomie van de
literatuur - hetgeen natuurlijk evenzeer een incantatie is van de vermeende zielszuiverheid van de literaire criticus zelf. Als zodanig legt De Mans artikel, met zijn
subtiele balans tussen betrokkenheid en distantie, zowel getuigenis af van zijn opportunistische aanpassing aan een politieke ideologie die hem grotendeelsvreemd
is, als van zijn stilzwijgend protest tegen de evidente banaliteit ervan, wals die zeer
plastisch elders op dezelfdepagina wordt geÃ¯ilustreerdMaar als men zo de gren10 Waarschijnlijk werd het stuk geschreven met tegenzin en onder druk, en weerspiegelde daar
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mee het 'kleine verraad'van iemand die bana is om ziin bron van inkomsten te verliezen. Val
de verschillende getuigenissen van Colinet, Siuszny, Jaeger en Goriely over de afwezigheid
van anti-semitisme bij De Man (Hamacher 1989: xv, 431-6); zie ook Brenkman, Fries en
Kaplan (ibid., 32, 197-98, 273-75) voor uitgebalanceerde interpretaties die de zaak plaatsen
in zijn historische context.

zen van zijn oprechtheid bepaalt, ziet men tevens dat De Mans anti-semitisme mÃ©Ã
is dan een opportunistischefaÃ§adeomdat het verwant is aan dezelfde rationalismekritiek die ook in rijn andere geschriften een rol speelt.
Het anti-semitisme wordt een mogelijkheid, een concrete verleiding, doordat
het 'niet meer' is dan een radicalere versie van de ideologische wereld waarin De
Man zich al bevindt. Het artikel legt immers een rechtstreeks verband tussen de
Joodse geest en de intellectualistische,koel-analytische toon van de moderne
(Franse) literatuur. Daarnaast blijft het in de kern contradictoir, omdat het de relatieve bestendigheid van de literatuur voor 'Joodse invloeden' aangeeft terwijl het
deze eigenschap tegelijkertijd associeert met dezelfde 'Franse' analytische geest
waar het Joodse karakter zogenaamd zo gemakkelijk mee communiceert. Ook
wordt het werk van Proust wijselijk geheel buiten beschouwing gelaten (vgl. ook
Mehlman, in Hamacher: 326). Zo ziet men ook iets van de oprechte verwarring,
van het zeer reÃ«l'offer des geestes' dat blijkbaar nodig is voor dit soort ideologische accomodatie (vgl. Noms, 1988: 189).
Maar het artikel lept ook eetuisenis af van de onrechte wil om mee te louen.. om
te collaboreren in de geest, en zelfs om al doende de schijn op te houden van professionele onafhankelijkheid. Die houding blijft voor altijd onverklaarbaar als men
het kritisch enthousiasme vergeet en dus de intellectuele ernst miskent van een
vorm van anti-semitisme waarin 'de Jood' weinig meer is - maar ook niets minder
- dan een opportunistisch synoniem van de 'ontwortelde intellectueel' of de 'culturele vreemdeling'. Het opportunisme en het verraad schuilen met andere woorden
niet in derationalisme-kritiek als zodanig, maar in het klaarblijkelijke gemak waarmee deze kan worden ingeschakeld in een veel verdergaande en veel boosaardiger
politiek van raciale zuivering. Maar meer dan wat ook getuigt deze tekst van de
jeugdige arrogantie van iemand die de zuiverheid meent te kunnen vertegenwoordigen, niet van een of andere Natie of een of ander Ras, maar van de Literatuur
zelf en haar onwrikbare en zelfgenoegzame historische wetten; iemand die niet al te
zeer inrit over het wegsnijden van een vreemd lichaam, juist omdat het alleen maar
gaat om de liquidatie van middelmatigen. (1 1)
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Ook Kaplan suggereert dat het stukveel meer door elitaire dan door raciale sentimenten
wordt beoaaid fHamachar.. 27%.
, Alleen in dit oozicht heen Derrida (1988: 6241 een beetie oelijk wanneer hijsteit dat de kritiek op het 'vulgaire' anti-semitismede 'primaire; uitgesproken
en duidelijk onderstreepte intentie' van het artikel is. Maar dat wil niet zeggen, zoals hij vervolgens op schandalige wijze meent te kunnen concluderen, dat De Man door deze afwijzing
van het vulgaire anti-semitisme het anti-semitisme als zodanig veroordeelt, 'voorzover het
altijd en overal en in wezen vulgair is' (625). Integendeel: De Mans genuanceerde, vergeestelijkte anti-semitismegaal heel goed samen met de intellectuele arrogantie van een kritiek op
de Vulgariteit' in ai zijn vormen. Derrida's lezing is er zo een die op miraculeuze wijze het omaekeerde
oolevert van wat er te lezen staat. In zijn
. langdradiqe
- en schoorvoetende verwerd
Ring van het slechte nieuws over De Man komt zijn methode van 'enerziids-anderzijds'hem
maar al te goed van pas. Ikvat die methode hier op als weer een variant van 'intelleltueienverraad'. Zie ook het commentaarvan Donoghue (1989).

.

Anti-semitisme als anti-intellectualisme: Hendrik de Man
Deze donkere kant van de kritiek op het Verlichtingsdenken treft men hier en daar
ook aan bij Hendrik de Man. Blijkbaar waren de universalistische premissen van
zijn 'ethisch socialisme' niet sterk genoeg om de 'zachte' vorm van anti-semitisme
te verhinderen die opduikt in zijn tijdens de oorlog geschreven herinneringen
Apr?$ coup (1941). Deze dienden onder andere om zijn socialistische weg naar de
collaboratie te rechtvaardigen, en werden spoedig een bestseller niet lang nadat hij
zijn neef diens aanstelling had bezorgd aan de 'gestolen' Le Soir (zoals de krant
toen in de volksmond heette). Vele van de pijnlijke 'verschrijvingen' in het boek
werden geschrapt of spitsvondig gecorrigeerd in de herziene versie van 1948, Cavalier seul ,en in die van 1953, Gegen den Stram, die verscheen in het jaar van
zijn dood in Zwitserse ballingschap. In het vervolg geef ik een paar voorbeelden
van dergelijke compromitterende uitspraken, en laat zien hoe De Man 'op heterdaad kan worden betrapt' wanneer hij deze weglaat of subtiel wijzigt in 1948.
Het eerste voorbeeld betreft een autobiografischeopmerking die meteen een
thematische link legt met de overeenkomstige geesteshouding van zijn jonge neef.
Dat is wanneer Hendrik de Man zijn aangeboren aard beschrijft als 'Vlaams', dat
wil zeggen als ofwel geneigd tot concreetheid en realiteitszin ofwel tot mythische
dromerij, maar in elk geval weerspannig tegen alle abstracte bespiegeling. Deze
neiging manifesteerde zich niet alleen in zijn afkeer van filosofische begripsvorming in het algemeen, maar vooral in zijn weerzin tegen de ingewikkelde abstracties van het Marxisme. 'Hier', zo generaliseerde hij zijn inzicht, 'raakt men aan het
aangeboren verschil en de historische strijd tussen de Germaanse en de Joodse
geest...'(1941: 45-6) Onnodig te zeggen dat deze directe associatie tussen het intellectualisme en de 'Joodse geest' uit de editie van 1948 werd geschrapt.
Een ander sprekend voorbeeld is zijn herinnering aan de winter van 19071908, toen hij een semester vertrok van de universiteit van Leipzig om te gaan studeren in Wenen - ongeveer in dezelfde tijd dat aan de jonge Adolf HiÃ®le
tijdens
diens omzwervingen door die stad de perfide alomtegenwoordigheidvan de Wereldjood werd geopenbaard. Nog steeds een overtuigd Marxist, zag De Man echter
snel in dat de Marxistische orthodoxie geen ruimte liet voor een goede analyse van
het Joodse of van het nationale vraagstuk. Hoewel hij, zoals hij in 1941 schreef,
'al lang overtuigd was van de noodzaak om uit ons politieke organisme het vreemde lichaam te elimineren dat wordt gevormd door alle resten of embryo's van het
Ghetto' (een uitspraak waarvoor zijn voorafgaande werk geen enkel bewijs aandroeg), kondigde hij tegelijkertijd aan dat 'het probleem van de bescherming van
het ras' alleen oplosbaar was via internationale ordening en overeenstemming.
Maar daarvoor moest eerst de realiteit van het rassenvraagstuk worden erkend en
van onuitroeibare 'Arische reacties' overal waar de 'raciale bijzonderheid' van de
Jood was gekoppeld aan sociale privileges of een bijzonder hechte interne solidariteit. Beide waren in Oostenrijk duidelijk zichtbaar, zelfs binnen de socialistische
beweging, die verdeeld was in een leidersgroep van Joodse intellectuelen en een
massavan Arische arbeiders (1941: 83-5).
Deze formuleringen ondergingen een aantal subtiele wijzigingen in de naoorlogse versie, waarbij hun globale architectuur behouden bleef terwijl de betekenis

van enkele centrale begrippen wijselijk werd bijgebogen. In de passage over het
verwijderen van rest- en embryonale vormen van het Ghetto, werd de hoofdletter
G ingeruild voor een kleine letter, waardoor de onmiskenbare verwijzing naar het
'Joodse vraagstuk' werd verwaterd tot een veel vagere sociologischeuitspraak
over 'ghettovoming' als voorbeeld van sociale of culturele isolering. In het tweede deel van de zin verving De Man de uitdrukking 'Ie problÃ¨mde la protection de
la race' door het veel minder specifiekemeervoud 'les problÃ¨mede ce genre', en
voegde 'in een humanitaire geest' toe aan de eis dat deze problemen moesten worden opgelost middels een internationale overeenkomst (1948: 67).
Hetzelfde ragfijne spel wordt gespeeld wanneer men de twee versies bekijkt
van een passage over Ono Bauer, waarbij De Man probeerde te verklaren waarom
deze in al zijn ondernemingen 'zo jammerlijk had gefaald'. Het feit dat Bauer als
ingezetene van Oostenrijk met handen en voeten vastzat aan een politieke mummie
was hiervoor niet voldoende excuus, want de toekomst van dit land was een andere geweest als men de vrijwillige Anschluss niet had getorpedeerd toen deze nog
mogelijk was. In 1948 veranderde De Man dit in 'YAnschluss volontaire & l'Allemagne de Weitnar', en nam daardoor ingenieus afstand van de rechtvaardiging van
de niet zo vrijwillige Anschluss die plaatsvond op 13 maan 1938.
Een andere oorzaak van Bauers falen moest echter worden gezocht in diens intellectuele karakter. Net als de grote meerderheid der Joden (dit werd: 'net als veel
Joden') miste Bauer iets dat even essentieel was als de ballast voor een snelle zeilboot: ontvankelijk voor de kleinste windzuchtjes, koerste hij op spectaculairewijze
waar zij maar heen bliezen, zonder ooit ergens aan te komen, en kapseisde hij al bij
de eerste harde windstoot Hij was een van die mensen die alles begrijpen en die
net doen alsof iets ook in kannen en kruiken is wanneer ze het eenmaal hebben
verklaard. Deze grote intellectueel miste de verworteling van het instinct, en de letterlijke eensgezindheid met zijn volk die zo kenmerkend was voor een man als
Masaryk. Wispelturig in zijn optreden en wisselvallig in zijn motieven, wilde hij
altijd overtuigen via een abstracte redenering in plaats van de feiten te laten spreken. Nooit maakte hij een vergissing bij het lezen van de kaart, maar toch slaagde
hij er altijd weer in om de verkeerde weg te kiezen (1948: 133).
Een laatste voorbeeld is zijn nogal korzelige beschrijving van de universiteit
van Frankfurt, 'die intellectuele broeikas, die in geen enkel contact stondmet de
natuur en de werkelijkheid in het algemeen', waar hij tot aan de machtsovername
van de Nazi's in 1933 sociale psychologie had gedoceerd. Als jonge universiteit
had Frankfort vele opkomende denkers aangetrokken die het studentencorps hadden opgesplitst in talloze kapellen waar men de nieuwste goden aanbad. Bovendien kwam er door het groeiende aantal Joodse professoren iets bij van 'een vorm
van intellectuele rusteloosheid, onevenwichtigheiden analytische ontbinding'
(deze zin viel natuurlijk weg in de versie van 1948), zodat het geheel de indruk
wekte van een briljant pandemonium, van een 'magnifiqne mÃ©caniqucÃ©rÃ©bra
tournant &vide1(1941: 187-88).
Overziet men deze bewijsplaatsen, dan kan men concluderen dat er bij Hendrik
de Man geen sprake is van virulent anti-semitisme - ofschoon er een begin van
verleiding is wanneer hij zijn kritiek op het rationalisme (en het rationalistische
Marxisme) radicaliseert tot een aanklacht tegen de ontwortelde,rusteloze intellec-

meel. Hoewel de verleiding zelf permanent aanwezig is, geeft De Man er niet serieus aan toe voordat hij zich in zijn collaboratie-avontuurstort, en dat voomamelijk om opportunistische redenen. Bovendien vormt dit soort cultuurkritiek slechts
Ã©Ã
element van een ideologisch complex waarvan alle ingrediÃ«nteaanwezig
moeten zijn voordat het abstracte imago van de Jood tot een effectieve ManicheÃ¯
sche mythe van de absolute Ander wordt. Dit wordt nog eens onderstreept doordat
de Mans eigen pianistisch socialisme van het midden van de jaren dertig, met name
in zijn kritiek op de 'Burcht van het Krediet', dicht in de buurt kwam van het nationaal-socialistisch anti-kapitalismeen zijn roep om de Brechung der Zinnsherrschaft, zonder ooit de wereldheerschappijvan het Kapitaal gelijk te stellen met die
van de Joodse internationale.
De Man was een veel te zorgvuldige historicus en socioloog om zijn planisme
te associÃ«remet of medeplichtig te maken aan volbloed anti-semitisme, zelfs toen
zijn versie van het socialisme aan het eind van de jaren dertig een steeds uitgesprokener autoritair en etatistisch karakter begon aan te nemen. Nergens in zijn geschriften worden de fatale ingrediÃ«ntesamengevoegd tot een allesomvattende biologische theorie die alle vijanden op 6Ã©hoop gooit en munt slaat uit de harde en
grove zekerheden die een raciaal vijandbeeld voor sommigen aantrekkelijker maakt
dan zijn culturele of sociologische variant. Niettemin was er een opening naar een
'zachtere', 'beperktere'vorm van anti-semitisme via de achterdeur van de radicale
kritiek oo de rationalistische moderniteit en het 'decadente' intellectualisme. In
normale tijden bleef deze deur gestoten; maar in het stormtij van de politieke collaboratie kon zij blijkbaar openkletteren en slechte elementen binnenlaten.
ReÃ¯ficati als intellectueel verraad
Tot slot keer ik weer temg naar mijn beginthema van het 'intellectuelenverraad', en
probeer dit te relateren aan wat in elk geval een verontrustende verbindingslijn
vormt tussen Paul de Mans vroege cuftuumationalisme en zijn latere de&nstructivistische scepticisme: de kritiek op het Verlichtingsrationalisme.Een van de dilemma's van het deconstructivisme, envan het postmodernisme in het algemeen,
is immers dat er ongemakkelijk stemmende affiniteiten bestaan tussen de eigen
kritiek op de rationalistische epistemologie en een prominent intellectueel thema in
de ideologie van het fascisme. Voor sommigerationalisten, die het fascisme simpelweg blijven zien als de politieke 'waarheid' van het irrationalisme, is deze associatie al voldoende bewijs voor een niet meer weg te wassen intellectuele schuld.
Of zij nu de veilige haven van een Benda-achtige distantie verkiezen, of het oude
geloof van de Dreyfusards in een rationeel gefundeerde politiek, voor hen is en
blijft het fascisme het gezicht van de vijand, en de migratie van links naar rechts
het paradigma van de ergste vorm van intellectuelenverraad.
Maar zoals bijvoorbeeld omstandig wordt aangetoond door de lotgevallen van
het twintigste-eeuwsc socialisme, met inbegrip van de val van het staatsconununisme in de hete winter van 1989-90, hebben de kiemen van het totalitaire verraad
altijd ook gewoekerd in het Verlichtingsdenken zelf. De ervaring met de tweevormen van twintigste-eeuws totalitarisme heeft de enkelvoudige logica van oppositie

.,

tussen links en rechts danig uitgehold. Zoals ik heb gesuggereerd, is het veel te
simpel om Hendrik de Mms politieke ontwikkeling te interpreteren als een fatale
degeneratie van links naarrechts, omdat men dan niet alleen het totalitaire virus
negeert dat schuilt in het socialisme zelf, maar ook de curieuze historische nabijheid tussen de twee politieke extremen die hij op een bepaald tijdstip personifieerde.
Vandaar dat het 'verraad der intellectuelen' niet eenvoudig kan worden gedefi~ e e r vanuit
d
een rationalistische positie van onpolitieke spiritualiteit of van links
politiek activisme. ik wil daarentegen een gevaarlijker route bepleiten dwars door
het politieke mijnenveld, en de kritiek op de rationalistischemoderniteit serieus
nemen zelfs waar deze leidt tot een gedeeltelijke rehabitatievan fascistische thema's. Als we daadwerkelijk willen begrijpen welke intellectuele fascinatie het fascisme kon uitoefenen, moeten we het niet zover mogelijk van ons afwerpen maar
leren aanvoelen hoe dichtbij het staat hij datgene waar wij zelfmee bezig zijn.
Als we deze richting kiezen, moeten we allereerst onderscheid maken tussen
een 'opportunistische' en een 'idealistische' vorm van verraad, juist om te kunnen
schatten hoe deze tegenpolen onderling verbonden zijn en hoe men onmerkbaar
van de een in de ander terechtkomt. Het 'lagere' verraad hoeft hier niet verder te
worden omschreven, want dat is het banale, dagelijkse kwaad van de stapsgewijze
aanpassing aan het geloof van een oppermachtig heerser. De meer 'respectabele' of
'belangeloze' vormvan verraad moet vervolgens z6 worden gedefinieerd dat de
horens van het rationalistische dilemma worden vermeden. Dat kan door het te localiseren in het vrijwel universele mechanisme van de reâ€¢ficat:de gedachtenloze
transformatie van begrippen en categorie'n tot quasi-objectieve 'dingen' die de
subjectieve en belanghebbende aanwezigheid van hun intellectuele scheppers verbergen maar tegelijkertijd ook celebreren. Doordat zij intellectuelen verheft tot
aardse woordvoerders van transcendente en daardoor objectiefdwingende 'realiteiten' of 'wetten' (van de Geschiedenis, van de Natie, van de Geest, van de Literatuur), verleent dereÃ¯ficati hen aanzienlijke mobilisatiemacht zonder dat zij hun
positie als producenten en gebruikers van die macht hoeven te onthullen. In die zin
is reilicatie niet alleen de fundamentele weeffout van het rationalisme, maar ook
van de anti-rationalistischedoctrines die zich als de historische tegenhangers ervan
hebben aangediend. Re'Ã¯tlcatiis algemener en schiet voorbij aan het dilemma van
links versus rechts: het is zoiets als de erfzonde van alle intellectuele machtsvorming.
In het eerste bezettingsjaarvertegenwoordigenHendrik en Paul de Man deze
refficerende intellectueel in de beide vertrouwde historische gedaanten van de revolutionaire socialist en de revolutionaire nationalist Bij Paul de Man wordt het
objectivisme van de nationale roeping nog eens overgedetermineerd door zijn
sterke nadruk op de sui generis wetmatigheid van het literaire domein en de daaruit volgende autonomie van de literaire kritiek opvattingen die nog steeds doorHinken in het linguÃ¯stiscdeterminisme en de onpersoonlijkeretoriek van zjn latere deconstructivisme(vgl. Jay, 1988; Comgold, 1989b). Bij zijn oom vindt het
objectivisme van de historische noodzakelijkheid uitdrukking in een autoritair socialisme dat veronderstelt dat de gereÃ¯ficeerdvolkswil onmiddellijk kan worden
gerepresenteerd door een elite van belangeloze intellectuelen.

-

Terwijl Hendrik de Mans socialistisch idealisme de kiem bleek te bevatten van
autoritair verraad, was het revolutionaire nationalisme van zijn neef misschien opportunistischer van stemming, omdat het minder een politieke als wel een literaire
functie had. Andersom lijdt het geen twijfel dat Paul de Man oprecht geloofde in de
politieke roeping van de literatuur in een tijd van nationale revolutie en het als een
professionele plicht zag om zich te mengen in het historisch conflict tussen 'nationale' mentaliteiten dat OU dat oeenblik een zo dramatischeclimax bereikte.
Iets vergelijkbaars kan worden gezegd over wat zonder meer het meest vloekwaardige deel van de intellectuele collaboratievan zowel oom als neef uitmaakt:
hun pijnlijke en niet goed te praten flirt met het anti-semitisme. Aan de ene kant (en
gelukkig maar, als dat woord hier tenminste past) lijkt het anti-semitismejuist die
uithoek van hun denken te zijn die het meest door opportunistische compromissen
is aangetast - zoals niet alleen wordt bewezen door het betrekkelijke 'zachte' en
episodische karakter ervan maar ook door de aperte tegenspraken en kronkelredeneringen waarin zowel Hendrik als Paul de Man zich blijkbaar moesten begeven
om het te laten 'werken'.
Niettemin (en ongelukkigerwijze)bleken zowel Hendrik als Paul de Man wel
degelijk in staat en bereid het offer des geestes te brengen. Dat is alleen verkiaarbaar wanneen men onder ogen ziet dat hun opportunisme nooit alleen maar o p
portunistisch was maar direct in het verlengde lag van oprecht gekoesterde kritische opvattingen. Zoals we hebben gezien vormde de afwijzing van het 'abstracte'
intellectualisme een even belangrijk element in Hendrik de Mans revisie van het
Marxisme als in Paul de Mans kritiek op de 'Latijnse' artisticiteit. De 'wittebroodsjaren' van de Duitse bezetting maakten het mogelijk om de afstand tussen
deze cultuurkritiek en de eerste voorposten van het intellectuele anti-semitisme geluidloos te overbruggen.
Sinds BarAs' aanval op de intellectuele Dreyfusards als instinctloze 'logici van
het absolute' was de kritiek op het intellectualismeingebed geweest in een raciaal
nationalisme dat zonder scrupule alles wat 'vreemd' was had geÃ¯dentificeermet
het internationalejodendom. Pad de Man stond misschien iets dichter bij deze traditie dan zijn oom. Maar het is treurig te bedenken dat zelfs Hendrik de Man, die
hardnekkige en welsprekende criticus van alle vormen van nationalistische en raciale opwinding, z6 kon worden verblind door een niets ontziende wil tot de macht
voor het socialisme dat hij zich kon laten meeslepen door de platitudes van de nationaal-socialistischexenofobie.
w
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