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Louche : dit woord houdt, grammaticaal gezien, in dat een bepaalde betekenis 
wordt aangekondigd, maar uiteindelijk een geheel andere de overhand krijgt. 
Dat gaat vooral op voor uitdrukkingen die een zekere amfibische constructie 

hebben waardoor de betreffende uitspraak volstrekt ondoorzichtig wordt, 
Wat een uitspraak louche maakt is een specifieke opstelling van de samen- 

stellende woorden, die op het eerste gezicht een bepaalde relatie hebben, 
maar in werkelijkheid heel anders samenhangen: zo komt het dat louche 

personen naar links lijken te kijken terwijl zij eigenlijk naar rechts kijken. 

M. BeauzÃ©e Encyclopkdie mkthodique, grammaire er littlrature, deel 2. 

Maar weinig vormen van denken blijken zo sterk gesitueerd en gedateerd te zijn als 
de 'zuivere filosofie' (Croce's uitdrukking) van Heidegger. (1) In dit absolute 
oeuvre vindt men alle eigentijdse vraagstukken en alle ideologische antwoorden die 
de 'conservatieve revolutionairen' daarop gaven terug, hoewel in een gesubli- 
meerde en onherkenbare gedaante. Niettemin rijn er maar weinig auteurs die op 
een zo volstrekt ahistorische manier zijn gelezen. Ook zij die de compromissen die 
de auteur van Sein und Zeil met het Nazisme sloot het felst hebben gehekeld, 
hebben steeds verzuimd in de teksten zelf naar aanwijzingen, bekentenissen of 
sporen te zoeken van het politieke engagement van hun auteur. 

Toch heeft het weinig zin om deze constante en alomtegenwoordige verwijzing 
naar de historische situatie en de culturele context te willen bewijzen door bijvoor- 
beeld het denken van Heidegger in verband te brengen met minder kunstig geÃ«ufe 
miseerde vertogen die er tot in hun systematiek op lijken. De relatieve autonomie 
van het veld van de filosofische produktie maakt dat zo'n vergelijking evengoed 
de afhankelijkheid als de onafhankelijkheid ervan aantoont. Paradoxaal genoeg 
verschaft het veld-effect, dat wil zeggen het effectvan de specifieke dwang die de 
filosofische microkosmos op de produktie van filosofische vertogen uitoefent, een 
objectieve basis aan de illusie van absolute autonomie. Deze kan worden aange- 
roepen om a priori elke associatie te verbieden of af te wijzen tussen het werk van 

' Inleiding van L'ontologia politique de Martin Heidagger. Minurt, Paris 1988. 
1 Geciteerd door A. Hamikon, L'i'llusion fasciste. Les inrellectuels er Ie fascisme 19191945. 

Gallimard,Paris 1973, p. 166. 



Heidegger, de conservatieve revolutionair in de filosofie, dat wil zeggen in hetie- 
latief autonome veld van de filosofie, en dat van economen als Sombart en Spann 
of politieke essayisten als Spengler en JÃ¼nger die men zeer dicht in de buurt van 
Heidegger zou plaatsen, ware het niet dat men in deze kwesties geen ceterispari- 
bus clausule kan hanteren. 

Een adequate analyse moet dus uitgaan van een dubbele weigering: zij wijst de 
pretentie dat de filosofische tekst een absolute autonomie toekomt, en de daarmee 
Corresponderende afwijzing van alle externe referentie, evenzeer af als de recht- 
streekse reductie van de tekst tot zijn meest algemene produktievoorwaarden. Men 
kan wel degelijk onafhankelijkheid erkennen, maar alleen wanneer men duidelijk 
ziet dat dit slechts een andere naam is voor de afhankelijkheid van de specifieke 
wetten van het inwendige functioneren van het filosofische veld; men kan ook 
afhankelijkheid erkennen, maar op voorwaarde dat men de systematische uansfor- 
maties in rekening brengt die resulteren uit het feit dat deze afhankelijkheid zich 
slechts doorzet via de specifieke mechanismen van het filosofisch veld. 

Men moet dus afstappen van de tegenstelling tussen een politieke en een filo- 
sofische lectuur, en Heideggers teksten onderwerpen aan een dubbellezing, die 
onlosmakelijk zowel politiek als filosofisch is. Zij zijn in een fundamenteel opzicht 
dubbelzinnig, omdat zij verwijzen naar twee sociale universa die tegelijkertijd 
mentale universa zijn. Omdat hij de relatieve autonomie van het filosofisch veld 
niet ziet, brengt Adomo de relevante eigenschappen van de filosofie van Heidegger 
direct in verband met de kenmerken van de klassefractie waartoe deze behoort. Die 
'kortsluiting' brengt hem ertoe om in Heideggers archaÃ¯serend ideologie de uit- 
drukking te zien van een groep van intellectuelen die opzij is geschoven door de 
industriele maatschappij en verstoken is van onafhankelijkheid en economische 
macht. 

Nu wil ik dit verband niet bestrijden, noch ook de relatie die dezelfde Adomo 
legt tussen thema's als angst of absurditeit en de reÃ«l onmacht die de bedenkers 
van deze thema's hebben ervaren. Vooral niet na het boek van Ringer, die de 
wending van de 'Duitse mandarijnen' naar het reactionair conservatisme in ver- 
band brengt met de neergang van hun positie in de structuur van de heersende 
klasse. Niettemin ontgaat Adomo noodzakelijkerwijze de alchemie die het filoso- 
fische vertoog afschermt van een rechtstreekse reductie tot de klassepositie van de 
filosoof, omdat hij niet de doorslaggevende bemiddeling oppikt van de posities in 
het filosofisch veld en de wijze waarop deze de grondleggende tegenstellingen van 
het filosofische systeem bepalen; zodat hij zich ook een verklaring ontzegt van 
datgene waar het eigenlijk om gaat, namelijk het effect van de filosofische vorm- 
geving (mise-en-forme). 

Zowel de critici die Heideggers filosofie afwijzen vanwege zijn verbinding met 
het Nazisme, als de lofredenaars die zijn filosofie van deze connectie willen be- 
vrijden, gaan eensgezind voorbij aan het feit dat zij niets anders kan zijn dan een 
filosofische sublimatie, opgelegd door de specifieke censuur van het veld van fi- 
losofische produktie, van de politieke of ethische principes die de adhesie van deze 
filosoof aan het Nazisme hebben bepaald. Door hun hardnekkig speuren naar be- 
lastende biografische feiten zonder deze in verband te brengen met de interne logi- 
ca van het werk, stemmen de tegenstanders van Heidegger stilzwijgend in met 



hetzelfde onderscheid tussen de 'kritische vaststelling van de feiten' en de 'henne- 
neutiek van de teksten' dat door zijn apologeten expliciet wordt verdedigd. (2) 

Aan de ene kant staat de biografie met zijn publieke en private gebeurtenissen: 
de geboorte op 26 september 1889 in Messkirch, een klein dorpje in het Zwarte 
Woud, uit een familie van kleine handwerkers, lagere school aldaar, middelbare 
school in Konstanz en Freiburg-im-Breisgau, in 1909 de universiteit van Freiburg 
en de studie in de filosofie en theologie, de promotie in de filosofie in 1913 etcete- 
ra, inclusief de aansluiting bij de Nazi-partij, de Rektoratsrede, en enig Stilzwijgen. 
Aan de andere kant staat de intellectuele biografie die 'verschoond' is van alle ver- 
wijzingen naar het gewone dagelijkse bestaan van de filosoof. In dit opzicht is de 
Verzeichnis der Vorlesungen und Uebungen von Martin Heidegger , een lijst van 
diens onderwijsactiviteiten tussen 1915 en 1958, een exemplarisch document. Te- 
ruggebracht tot de enige wereldlijke praktijk die als legitiem wordt beschouwd, 
namelijk het onderwijs in de filosofie, en dan nog alleen de officiele kant ervan 
(s), valt de denker geheel samen met zijn denken; het leven valt samen met het 
werk dat vanaf dat ogenblik geldt als zelf-genererend en zichzelf genoeg. 

En toch kunnen zelfs de grootste reductionisten onder de critici er niet omheen 
dat in de meest openlijk politieke geschriften (4) bepaalde woorden die typerend 
zijn voor het filosofisch ideiolect van Heidegger (Wesen des Seins, menschliches 
Dasein, Wesenswille, Geschick, Verlassenheit etcetera) worden vermengd met het 
typische Nazi-vocabulaire en met dingen die 'herinneren aan de hoofdartikelen van 
de VÃ¶lkÃ¬sc Beobachter en deredevoeringen van Goebbels'. (5) Het is veelbete- 
kenend dat de Rektoratsrede van 27 mei 1933, die zo vaak is aangeroepen om 
Heideggers Nazistische sympathieÃ« te bewijzen, een plaats krijgt in een w zuive- 
reen zuiver intemalistische geschiedenis van het Heideggeriaanse denken als die 
van Richardson. (6) Ongetwijfeld heeft het de auteur van die van alle smetten vrij- 
gemaakte geschiedenis veel kopzorg gekost om een tijdgebonden stellingname uit 

2 F. FÃ©dier Trois attaques contre Heidegger' in- CrUique. 1966. no. 234, pp 883-904; R. 
Minder, J -P. Faye, A. Patri, 'Apropos de Haidegger'in: Cnlique. 1967, no. 237, pp 289-297. 
F. FÃ©dier 'A propos de Heidegger' in. Cntique . 1967, no. 242, pp. 672-686; F. Bondy, F. 
FÃ©dier 'A propos de Heidegger' in: Critique . 1968, no. 251, pp. 433-437 Toevoeging 1987. 
hetzelfde geldt nog steeds voor het boek van Farias, Heidegger e l  Ie nazisme. Lagrasse, 
Verdier 1987, die, hoewel hij enkele nieuwe ferten aandraagt, voor de deur van het oeuvre 
bliift staan, of zich daartoe alleen door middel van inbraak toegang verschaft, zodat hij eens 
te meer de verdedigers van de interne lectuur in de kaart speelt. Geen wonder dat het door 
hem uitgelokte debat een herhaling is van dat van twintig jaar geleden. 

3 Het seminar dat Heidegger in de winter van 1939-40 wi~dt aan Der Arbester van JÅ¸nge wordt 
zelfs niet genoemd; hoewel de bibliografie van Richardson (W.J. Richardson, Heidegger. 
Through Phenomenology 10 Thought . Den Haag 1963, pp. 663-671) door Heidegger zelf is 
herzien en geannoteerd. Hijzelf schijnt trouwens altild systematisch te hebben geweigerd 
bioarafische informatie te geven, volgens een variant van de strategie van Wesenllichkeit 
dishet denken promoveerttot de waarheid en oe grondslag van hel leven. 

4 Het oaal hier met name om de  ooio oe^ aan de DL) tso studenten' van 3.1 1.1933. de oproep " 
aan de 'Duitse mannen en vrouwen'van 10.11.1933. de 'Oproeptol de arbeidsdienst'van 
23.1.1934 en vervolgens vooral de Rektoratsrede van 27.5.1933. Zie: G. Schneeberger, 
Nachlese z u  Heidegger . Bern 1962. 

5 P. Gay, Weimar Culture. The Outsider as Insider. London 1968, p. 84. 
6 W.J. Richardson, op. cil. ,pp. 255-258. 



te geven voor een volkomen consequente toepassing (in de zin van Gadamers ap- 
plicatio ) van de filosofische theorie (zie bijvoorbeeld de aanval op de objectieve 
wetenschap). 

Kar1 Ewith laat de dubbelzinnigheid van deze tekst goed zien: 'Vergeleken 
met de talloze brochures en redevoeringen die de gelijkgeschakelde professoren na 
de omwenteling publiceren, is Heideggers rede zeer filosofisch van gehalte en stelt 
hoge eisen; ze is een klein meesterstuk van formulering en compositie. Naar filo- 
sofische maatstaven gemeten is zij van A tot Z dubbelzinnig, want ze slaagt erin de 
existentieel-ontologische categorie'n zodanig dienstbaar te maken aan bet histori- 
sche 'Augenblick' (Sein undZeit , 74). dat de illusie wordt gewekt alsof de filo- 
sofische doeleinden a priori stroken met de historische situatie, en de vrijheid van 
onderzoek direct in het verlengde ligt van de dwang met de staat De arbeids- en 
weerdienst vallen samen met de kennisdienst, zodat men aan het einde van de 
voordracht niet meer weet of men Diels Vorsokratiker ter hand moet nemen of 
dienst moet nemen in de SA. Men kan daarom deze rede noch zuiver politiek noch 
zuiver filosofisch beoordelen.' (7) 

Het is dus even verkeerd om Heidegger uitsluitend te situeren in de politieke 
ruimte, vanwege de affiniteit tussen zijn denken en dat van essayisten als Spengler 
of JÃ¼nger als om hem te localiseren in de 'eigenlijk' filosofische ruimte, dat wil 
zeggen in de relatief autonome geschiedenis van de filosofie, bijvoorbeeld vanwe- 
ge zijn oppositie tegen de neo-Kantianen. De kenmerken en de meest specifieke 
effecten van zijn denken zijn een gevolg van deze dubbele referentie, en een ade- 
quaat begrip ervan veronderstelt dat men welbewust en methodisch de dubbele re- 
latie thematiseert die de politieke ontologie van Heidegger alleen legt op het prakti- 
sche niveau. Het is een politieke stellingname die zich alleen op het filosofische 
vlak manifesteert. 

Zo te zien worden geleerde vertogen nog het best beschermd tegen objective- 
ring door het immense werk dat nodig is om het complete systeem van relaties aan 
het daglicht te brengen waar zij hun bestaan aan ontlenen. Zo gaat het in het on- 
derhavige geval om niets meer of minder dan een reconstructie van de structuur 
van het veld van filosofische produktie - en van alle geschiedenissen waarvan deze 
het eindpunt vormt - van de structuur van het universitaire veld, die het corps der 
filosofen hun plaats (Heideggers Landschaft) en functie toewijst, van de structuur 
van het veld van de macht, waar de positie van de professoren en de toekomst er- 
van wordt bepaald, en zo bij stukje en beetje van de gehele sociale structuur van 
Weimar-Duitsland. (8) Men hoeft alleen de omvang van deze taak te onderkennen 
om in te zien dat de wetenschappelijke analyse altijd zowel de kritiek zal uitlokken 

7 K. Lowith, Main Leben 'in Deutschlandvor undnach 1933. Stuttgart 1986, p. 33. 
8 Het werk van Heidegger stelt de sociale geschiedenis voor een probleem van dezelfde orde 

als het Nazisme: terwijl Heidegger het eindpunt en de samenvatting van de gehele relatief 
autonome geschiedenis van de Duitse filosofie vertegenwoordigt, werpt zijn werk de vraag op 
naar de bijzondere kenmerken van de ontwikkeling van de Duitse universiteit en van de Duit- 
se intelligentsia, net zoals het Nazisme de vraag oproept naar de 'bijzonderheden van de - . .  . 
historische ontwikkeling van Duitsland', twee vragen die men zeker niet los van elkaar kan 
zien. Zie: G. Lukhcs. 'Ueber einiae EiaentÃ¼mlichkeite der aeschichtlichen Entwickluna " - - 
Deutschlands' in: DieZerstÃ¤run der Vernunft. Berlin 1955, op. 31-74. 
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van de hoeders van de vorm, die elke andere benadering dan de intemalistische 
voor heiligschennis of voor een vulgariteit zullen houden, als de kritiek van dege- 
nen die a l  weten wat ze er 'in laatste instantie' van moeten denken, en die gemak- 
kelijk kunnen afgeven op de onvermijdelijke beperkingen van alle analyse in actu 
omdat ze er in gedachten allang klaar mee zijn. (9) 

Vertaling: Dick Pels 

9 Deze materialisten zonder materie of materiaal hoeft men alleen de waarheden voor te houden 
die ze ook zalf hadden kunnen ontdekken als ze tenminste 66n keer ean wetenscha~~elllka , .  . 
analyse zouden hebben uitgevoerd in plaats van schoolmeesterachtige voorschriften en oor- 
delen uit te delen. Vgl. N. Pouiantzas, Pouvoirpoiitique et classes sociales . Paris 1971. Die 
evidenties zuilen zij in deze vorm beter begrijpen wanneerwe verwijzen naar Engels' inleiding 
bij De klassenstrijdin Frankrijk, waar daze de praktische problemen opsomt die 'de materia- 
lislischa methode' ontmoet wanneer zij probeert terug te gaan tot de 'laatste economische 
oorzaken'. F. Engels, Inleiding bij Kart Marx, De klassenstrijdin Frankrijk. Berlin 1969, p. 511. 


