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Hoe fout moet je eigenlijk geweest zijn om niet te worden opgenomen in de PlÃ©ia 
de? De uitgave van Sade (1740-1814) in deze prestigieuze Franse literaire reeks 
doet het ergste vrezen. (1) De publiciteitscampagne rond de presentatie van het 
eerste deel van Sades complete werk sprak al boekdelen: Inferno op zakbijbelfor- 
maat, adverteerde de uitgeverij verlekkerend. Is dan niets meer heilig, ben je ge- 
neigd je af te vragen bij deze bekeken lancering. In elk geval Sade niet. En dat valt 
op. Want Sades oeuvre mag dan de afgelopen 150jaar nog zo'n ongenaakbare in- 
druk van een sinister soort heiligheid hebben gewekt, met zijn huidigepl6iadise- 
ring lijkt uiteindelijk een beslissende fase van de ontheiliging te zijn ingezet. De 
'goddelijke markies' (Praz) werpt niet langer zijn slagschaduw over de modemi- 
teit. De 'Batailleske ontzetting' heeft plaats gemaakt voor een beduidend minder 
bevlogen fascinatie. Aan deze effectieve desacralisering is overigens krachtig bij- 
gedragen door Annie Le Bron en Jean-Jacques Pauvert, die de toon hebben gezet 
voor een nuchterder debat over de kwaliteiten van Sades schrijverschap. (2) 

Met dit artikel wil ik een beperkte bijdrage leveren aan dat debat. Ik beperk mij 
tot Sades theoretische inzet als philosophe, omdat hiermee de werking van zijn 
schrijverschap is gemoeid. Sade presenteert zich namelijk als een filosoof die weet 
dat hij zijn literaire verbeeldingskracht moet aanspreken wil hij kunnen registreren 
hoe subliem de natuur iedere menselijke notie van redelijkheid teniet doet Sades 
schrijverschap is door dit primaat van de natuur getekend. Of hij daarmee nog in 
een dialectiek van de Verlichting thuishoort is de vraag; zijn verbeeldingskracht zet 
hem er eerder buiten. (3) Naar maatstaven van de Verlichting is hij dan ook zonder 
meer fout. Voor de post-verlichte deconstructivist zal hem dat nu juist de intrige- 
rende outlaw maken die het gezag van zulke maatstaven ondergraaft. Een ovenve- 
ging, wat aan Sades schrijversschap fout is, loont daarom minstens dubbel. 

Sades theoretische inzet is weliswaar bijna doorlopend in zijn werk aan de or- 
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de, maar op een pregnante manier wordthij onder woorden gebracht in La Philo- 
sophie dans Ie boudoir, een boek dat als "het postume werk van de schrijver van 
JUSTINE" in 1795 verschijnt. Sade geniet dan van een vrijheid die een kortston- 
dige onderbreking markeert tussen twee lange periodes van inverzekeringstelling 
door het Oude en het Nieuwe Regime. Van oktober 1794 tot maart 1801 neemt hij 
publiekelijk deel aan het turbulente leven van de Franse Revolutie. Aanvankelijk 
zoekt hij vooral aansluiting bij de meest subversieve sansculottes die zich van 
1793-1795 vergeefs beijveren voor een volstrekte ontkerstening van het leven. (4) 
Met het verstrijken van deze hectische tijd verzwakt Sades publicitaireposide meer 
en meer. om uiteindeliik door Bonauartes zedenoolitie in naam van de nieuwe hei- " 
land definitief als een verdorven intellectueel te worden ingesloten. 

De titelpagina van La Philosophie beveelt moeders het werk beleefd aan als 
verplichte lectuur voor hun dochters. Maar het is om meerdere redenen interessante 
stof. Want deze tekst laat zich als een synopsis van Sades filosofische pretenties 
beschouwen. Het boek speelt zich binnenskamers a f  in de vorm van zeven dialo- 
gen waarvan de vijfde met een pamflet de aandacht nadrukkelijk vestigt op de re- 
volutionaire realiteit buitenshuis. Hierdoor krijgt de filosofische intimiteit een nit- 
gesproken politieke lading. Dit alles oogt onmiskenbaar als een blijspel dat zich 
aan de conventionele eenheid van tijd, plaats en handeling houdt. (5) Wie in kon 
bestek de intellectuele kwaliteitenvan Sades auteurschap ter sprake wil brengen 
kan goed met dit theatrale materiaal uit de voeten. Vandaar dat ik in het nu volgen- 
de twee curciale aspecten van dit geschrift de revue laat passeren. (6) Ik begin met 
de philosophe die zijn meer dan lezenswaardige filosofie nota bene in een bouÃ oi 
opvoert Vervolgens stel ik aan de hand van de brochure de politieke lading van 
deze filosofie aan de orde. 

l .  Sade, pkÃ¬losophÃ 

Sade laat zich in La Philosoohie dans Ie boudoir als een filosoof celden die een 
aantrekkelijk heeft te bieden; de ondertitel spreekt vaneen leerschool 
van immoraliteit. De formulering en de uitvoering van dit programma zijn toever- 
trouwd aan een 'wulpse' provocatrice, Mme de Saint-Ange, en aan een 'cynische' 
sodomiet, DolmancÃ© twee libemjnen pur sang die zich vaardig van de gezamen- 
lijke taak kwijten de 'vurige' EugÃ©nie een vijftienjarig meisje, in de theorie en de 
praktijk van de onzedelijkheid in te wijden. De hoofdpersonages zijn van adellijke 
komaf: zij zijn dus onledig en hebben dan ookruimschoots de tijd zich naar de 
trant van de rococo te diverteren. EugÃ©ni toont zich een leergierige pupil die van 
vier uur's middags tot zeven uur 's avonds de cursus succesvol blijkt te kunnen 
doorlopen. In de eerste dialoog nodigt Saint-Ange haar broer De Mirvel uit om 
mee te doen, terwijl zij hem kort op de hoogte brengt van de aard van het project: 

4 Zia Pauven, S&, deel 2 en D. Gudrin, Bourgeois et bras nus, 1793-1795. Parijs 1973. 
5 Een beknopt inzicht in Sades theatraliteil biedt A. Le Brun, 'Un th6atre dress6 sur notre 

abime' in: Magazine litt6raire 284, 35037. 
6 Ik citeer Marquis de Sade, La Philosophie dans Ie boudoirou Les Instifuteurs immoraux, 6d 

Y. Belaval. Parijs 1976. In de tekst mei PB aangehaald. 



"Dolmanc.4 en ik gaan dit meisje alle beginselen van de bandeloosheid inpren- 
ten, wij gaan haar in vuur en vlam zetten, wij gaan haar verzadigen met onze 
filosofie, wij gaan haar onze hartstochten ingeven, en, belust als ik ben op de 
daad bij het woord, heb ik jou, mijn broer, de oogst van haar Cytherische mirte 
toebedacht en Dolmanck de pluk van haar roosjes uit Sodom." (PB, 45) 

Wat deze daad bij het woord verder inhoudt, laat zich op het eerste gezicht een- 
voudigweg samenvatten in termen van een persiflage op een antieke initiatietite van 
een ongeoefend meisje in de mysteriin van Venus. Maar bij nader inzien ligt de 
zaak aanzienlijk gecompliceerder. Want vlak voordat EugÃ©ni haar opwachting 
maakt, verduidelijkt Saint-Ange haar broer (die nog niet vrijgevochten is) waarom 
zij precies DolmancÃ©' assistentie in het geplande onderricht nodig heeft: 

"Waarschuw Dolmanct! en zeg hem hoe de zaak er voor staat, zodra hij komt 
opdagen, dan kan zijn onzedelijke grzich met het mime mengen om het hartje 
des te grondiger te verpesten en de laatste resten van deugdzaamheid uit te 
roeien." (PB, 46) 

Met andere woorden, DolmancÃ© activiteiten zullen naar het oordeel van Saint- 
Ange sterk bijdragen aan de verpesting van EugÃ©nie Van dit bederf is La Philoso- 
phie volkomen vergeven. Sterker nog, het corrupte curriculum dat Saint-Ange aan 
het begin van de tekst EugÃ©ni in het vooruitzicht stelt, wordt aan het einde beslo- 
ten met de lijfelijke verpesting van EugÃ©nie onbedorven moeder die door een sy- 
filitische kamerdienaar wordt besmet als zij haar dochter komt ophalen. Om de ge- 
leidelijke uitwerking van het gif te verzekeren wordt zij nade gedwongen insemi- 
natie vervolgens op instigatie van Saint-Ange door haar dochter van voren en door 
DolmancÃ©va achteren met rood rijggaren dichtgenaaid. (7) Volleerd als zij nu is, 
bedrijft EugÃ©ni de radicale onzedelijkheid die de ondertitel van het boek in het 
vooruitzicht had gesteld. Dit wil niet zeggen dat deze praktijk 'alleen maar' de na- 
tuurlijke, godsdienstige en humanitaire inkaderingen van moederschap en vobrt- 
planting overhoop haalt: "Werkelijk, DolmancÃ©" verzucht Saint-Anges broer in 
zijn hardleersheid bij dit alles, 

"wat jij ons laat doen is afschuwelijk; het gaat tegelijkertijd tegen de natuur, de 
hemel en de heiligste wetten van het mensdom in." (PB, 279), 

niet beseffend dat de betekenissen van 'natuur', 'godsdienst' en 'humaniteit' in- 
middels zelf dubieus zijn geworden. DolmancÃ riposteert dan ook: 

"Wat de natuur ons ingeeft is de willekeur van goed en kwaad die haar gaande 
houdt. Wij misdragen ons geenszins wanneer wij ons naar de natuur voegen. 
De hemel heeft afgedaan: het universum wordt enkel door de natuur aangedre- 
ven. Humaniteit is een waanbeeld van slaphartige egoÃ¯ste die liever samen- 
klitten. De mens kan onmogelijk misdadig zijn; onweerstaanbaar noopt de na- 

7 Zie R. Banhes, 'Lw fil rouge' in: Sade FourierLoyoSa. Parijs 1971,173. 



tuur hem zich conform haar wetten te buiten te gaan. In dit natuurlijke kader is 
alles geoorloofd, niets ondenkbaar. Wij zijn blinde marionetten die de natuw 
gebiedt het universum in vuur en vlam te zetten, verzet zou misdadig zijn;flel- 
ten volvoeren louter de grillen van de natuur." (PB, 279180) 

De natuur is haar antropomorfe opsmuk duidelijk kwijt; de doorwinterde libertijn 
doorziet haar indifferente stofwisseling. Hij constateert dat zij de mens grillige 
wetten van ontstaan en vergaan oplegt die het gecultiveerde onderscheidimgsver- 
mogen van goed en kwaad wegvagen. De mens dient zijn wellustige driften, pas- 
sies en hartstochten uit te leven omdat deze als geen andere eigenschap hem de na- 
tuurlijke maalstroom invoeren. Ethiek wordt fysiek overweldigd - en in dit over- 
weldigende schuilt het sublieme van de natuur. Het stelt de rede voor een onover- 
komelijke grens en vraagt verder omverbeeldingskracht, bij voorkeur van een fi- 
losofische schrijver als Sade die over de taal van de wellust beschikt. Van deze 
verbeelding is de verpesting in La Philosophie een literair specimen. De tekst 
drukt de fysieke overweldiging van de ethiek in een afgerond schema uit: aan het 
begin de veile deugdzaamheid van Eugbnie, op het eind het vege lijf van de moe- 
der. Tussen begin en eind verkeert deugdzaamheid in lichamelijkheid, filosofie in 
fysiocratie. Waarvan acte met een serie tableaus, vivants die de intellectuele posi- 
ties van de betrokkenen in wellustige poses te kijk zetten. De filosofische dialoog 
oogt daardoor als een capricieuze mise-en-scene; de tekst geeft blijk van een thea- 
tralepreoccupatie waarin het gedachte onmiddellijk body krijgt. Niet toevallig is 
de plaats van handelmg een boudoir, een locatie die het midden houdt tussen de 
salon waar wordt geconverseerd en de chambre waar wordt gecopuleerd. 

De filosofische pretentie die Sade in La Philosophie ophoudt is niet nieuw; zij 
strookt met titels als Dialogue entre unprÃªtr et vn moribond, Ã‰trenne~~hiloso 
phiques en La Viritd, alle uit het tijdvakvan 1782 tot 1787. Verder heeft de r& 
man Aline et Valcour (1788) als ondertitel Le Romanphilosophique. Bovendien 
zijn de diverse Justine's en Juliette's doorspekt met filosofische dissertations. 
Nog in 1803 prijst Sade zich in de Noteslittiraires gelukkig tot de filosofen te be- 
horen. Hierbij moet meteen worden opgemerkt dat 'filosoof voor Sade niet zozeer 
te maken heeft met een bedrevenheid in Plato of in Descartes. Sade beschouwt 
zichzelf eerder als een bastaardphilosophe die met zijn pornografische materiaal 
niets nalaat om het maatschappelijke aanzien dat verlichtingsfilosofen zich toe- 
dachten te corrumperen. Zo had Kant exclusief aan de filosoof het onbaatzuchtige 
vernuft toegeschreven uiteindelijk het maatschappelijke het beste te kunnen waar- 
borgen. (8) En zo ging ook het toonaangevende artikel uit de Encyclopkdie (naar 
Dumarsais, 1765) prat op de sociale kwaliteitenvan de filosoof: 

"Bij alles wat de mensen doen jagen zij slechts persoonlijke voldoening na; zij 
worden gedreven door het goede, of liever door het bekoorlijke van het mo- 
ment, naar gelang van het gareel waarin zij zich bevinden. De filosoof daaren- 
tegen is beter dan wie ook in staat en bereid zijn zinnen te zetten op het ge- 

8 Kant, Traktatzum ewigen Frfeden in der Phiiosophie. Ausg. kl. Schr., Hg. R, Dr~eschner, 
Hamburg 1969, 105-116. 



noeglijke gezelschap van u allen, hij zoekt uw vertrouwen en uw hoogachting, 
hij kwijt zich uit vriendschap en plichtsbesef van zijn taken." (9) 

Nu kan Sade ongetwijfeld van veel zaken worden beticht, bepaald niet van de on- 
baatzuchtige maatschappelijkheid die Kant en de Encyclopedie vooronderstellen: 

"De filosoof kwijt zich slechts uit eigenzucht en lijfsbehoud van deze taken, het 
heeft geen enkele zin hem daartoe aan te zetten, vooral niet als het hem merk- 
baar moeite kost." (PB, 250) 

Sade poseert hier onbedoeld als Rameau's neef, wiens louche signalement door 
Diderot was uitgetekend. (1 0) Dat brengt hem in het filosofisch-literaire gezelschap 
van bijvoorbeeld Robiiet, FrÃ©ret La Metme, Buffon, Helv6tins en d'Holbach, en 
verder van al die half anonieme pamflettisten, kritikasters, carrieristen, fantasten, 
romanciers en pornografen die het (grotendeels ondergrondse) intellectuele klimaat 
tijdens het ancien rggirne aan de vooravond van de Franse Revolutie uitmaakten. 
(1 1) In grote lijnen volgt Sade hun materialistische devies dat 'god' gevoeglijk als 
denkbeeldige limiet van de werkelijkheid kan worden afgeschreven. Maar Sade 
onderscheidt zich van de meesten van hen in de creatieve doorvoering van dit po- 
lemisch atheÃ¯sme Met 'god' verdwijnt namelijk de redelijk idee van welke limiet 
dan ook: het woord is voortaan zonder meer aan de natuurlijke verbeelding, die de 
bovengrondse Verlichting het liefst geheel verzwegen had omdat zij de redelijke 
perken mateloos te buiten gaat. Van deze god-loze creativiteit mogen de lezers van 
La Philosophie dus getuigen zijn. Zij worden als voyeurs bejegend die kunnen 
toezien hoe de verbeelding in een boudoir a-sociale wellust voor het voetlicht 
brengt. De scenische illusie staat geheel ter beschikking van de vleselijke wellust 
Sades theatrale disnositief ontnont zich daarmee tot een theoretisch instrument . A 
zonder weerga dat de fysieke impact van de verbeelding suggereert. Een onmoge- 
lijke suggestie, omdat lijven zich nauwelijks laten uitschrijven uit het stichtelijke 
verband van het 'gemenebest' dat Saint-Anges broer voorgeeft. Niettemin onder- 
neemt Sade een uiterste poging de verbeelding in de beslotenheid van het boudoir 
te isoleren om haar zo voor tenminste 66n namiddag te vrijwaren van dergelijke 
vooroordelen. Eerst aan deze plaatselijke insluiting ontleent zij haar electrificerende 
vermogen: 

"De verbeelding is de prikkel van wellust; dit is haar domein, hier houdt zij al- 
les gaande. Is zij niet de drijfveer van ons genot? Is zij niet het broeinest van de 
meest ongehoorde pikanterieÃ«n? (PB, 101) 

Dat zijn retorische vragen van Dolmanc6, die trouwens niet toevallig het woord 
'prikkel' (aiguillon) in de mond neemt als een veelbetekenend voorschot op de 

9 Encvclopedie, lome XII. Parijs 1765,510, col. b. 
10 ~ i d i r o t ,  ie  Neveu de Rameau in Oeuvres romanesques, bd. H. Bbnac. Parijs 1962. 
11 R. Darnton. The H h h  Enlanlmenl ano 1he  Low-life of Lileratdra'in: Pas1 & Present 51 119711. 



'naald' (aiguille) waarmee het stuk excessief besluit. Enkel in deze beslotenheid 
kan Saint-Ange zijn vragen beantwoorden: 

"De verbeelding baat ons niets als wij niet volkomen vrij zijn van vooroorde- 
len. Etn vooroordeel, en zij verkoelt. Dit ingenieuze element van onze geest 
legt ongekende libertinages aan de dag. De verbeelding leeft zich bij voorkeur 
uit in het doorbreken van de remmingen die men haar pleegt op te leggen; orde 
haat zij, wanorde verafgoodt zij." (PB, 101) 

En het exces? Nauwelijks hebben Sades protagonisten zich door dehun natuur la- 
ten terugwerpen op het grillige verbeeldingsleven dat DolmancÃ propageert, of de 
fysieke condities van dit egotisme laten zich gelden. Voortaan is het alles of niets: 

'Want wat is per slot van rekening de mens in de natuur? Een niet ten over- 
staan van de oneindigheid, het al ten overstaan van het niet, een midden tussen 
niets en alles. Hij is van enig inzicht in de uitersten zo absoluut gespeend dat 
het doel en de oorsprong der dingen hem volslagen vreemd blijven; hij is even 
onbekend met het niet dat hem voortbracht als met de oneindigheid die hem 
verzwelgt," 

stelt niemand minder dan Pascal vast, die zo het tergende uitzicht op de onbe- 
stemdheid onder woorden brengt. (12) Sade zegt het hem na, maar mijdt diens 
religieuze wijkplaats. In gods plaats weet hij alleen van een woeste energiestroom 
die zijn hoofd even heftig als de natuur doorbliksemt. Pascals theologische vraag 
naar de mens in de natuur wordt door Sade atheÃ¯stisc beantwoord in termen van 
een verbeeldingskracht die onmiddellijk recht doet in het volstrekt onbemiddelde 
verband van de wellust. En daarmee weigert Sade pertinent toe te geven aan gese- 
culariseerde transcendentalia die alsnog voor een norm van redelijkheid c.q. zede- 
lijkheid zouden moeten intreden. De maatschappelijke randvoorwaarden van de 
rede hebben daarmee afgedaan. AtheÃ¯sm kan voor Sade enkel isolisme beteke- 
nen: de libertijnse leefstijl die maatschappelijkheid versmaadt omdat menselijke 
verbanden geen plaats bieden aan de natuurlijke belichaming van de verbeelding. 
Deze volstrekte betrokkenheid op zichzelf is kenmerkend voor een libertijn als 
DolmancÃ© Hij mag dan slaaf zijn van zijn natuurlijke aandrift, hij weet zich in elk 
geval niet onderworpen aan de normativiteit. aan het sociale gezag van godsdienst, 
gezin en maatschappij. Hij ziet er in souvereine minachting op neer. Hij laat zich 
door niets of niemand gezeggen. Libertijnen verwezenlijken, om met Verdonk te 
spreken, zichzelf in de letterlijke zin zonder pardon. Het zijn mensen zonder vrees 
of hoop. (13) Wie zichzelf in dit ontregelde besef staande wil houden, dient zo ex- 
cessief mogelijk van zijn verbeelding gebruiik te maken. EugÃ©ni kan daarvan 
meepraten: 

"Kijk mij toch eens bezig met incest, overspel, sodomie, en dat alles voor een 

12 Pensees, Ã¡ J. Chevalier. Parijs 1954'84; zie verder Le Brun, Soudain, 61-89. 
13 Verdonk, a.w., hoofdstuk II. 
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meisje dat pas vandaag is ontmaagd! Wat een vooruitgang, vrienden! Hoe snel 
heb ik niet het netelige pad van de ondeugd afgelopen!" (PB, 278) 

Sades isolisme moet wel excessieve gevolgen hebben. Zijn verbeelding houdt zich 
immers per se afzijdig van (bijvoorbeeld kennistheoretische) pogingen 'maat- 
schappelijkheid' in termen van een ervaarbaar hier-en-nu te verantwoorden. (14) 
Dit betekent dat Sades verbeelding een gedeelde grond van 'ervaring' mist De 
wellust die deze verbeelding opwekt is daardoor gedoemd als een onverzadigbare 
fantasmagorie rond te waren die zich niet laat vatten; hij kan zich enkel in een ex- 
cessieve reeks aan zichzelf spiegelen. En zo komt het dat Saint-Ange, Dolmanct en 
Eugtnie in beslag zijn genomen door fantastische theorieÃ« zonder dat zij ooit ver- 
zadigdraken, want ook al belooft de verbeelding de inname van gods vacante 
functie, haar verzadiging wordt in een boudoir vol spiegels eindeloos opgeschort. 

2.  Sade, palitique 

Over de politieke lading van deze filosofie kan ik korter zijn, nu het duidelijk is dat 
Sade al zijn filosofische kaarten zet op god-loosheid. Deze lading komt ter sprake 
in de brochure FranÃ§ais encore un @ort si vons voulez Ãªtr rdpublicains die Dol- 
mancÃ "vers van de revolutionaire pers" zegt te hebben meegenomen. Op het einde 
van de vijfde dialoog wordt dit stuk voorgelezen om EugÃ©ni gerust te stellen over 
haar excessieve meegaandheid Dat gebeurt naar aanleiding van de vraag 

"of goede zeden werkelijk noodzakelijk zijn voor het landsbestuur, mochten zij 
de natie enigermate beschaven." (PB, 185) 

In de brochure is opnieuw de verpesting aan de orde, maar nu per analogie toege- 
past op het politieke corpus dat met de revolutionaire principes van Vrijheid, Ge- 
lijkheid, Broederschap wordt geformeerd. Deze nieuwe, onbedorven ideeÃ« wor- 
den als het maagdelijke lijf van EugÃ©ni onderworpen aan een libertijnse test die 
uitwijst dat ook deze noviteiten niet ongevoelig zijn voor de natuurlijke verbeelding 
die in het boudoir wordt botgevierd. Als de 'goede zeden' van het nieuwe regime 
de fysieke verwezenlijking van de wellust in de weg staan, beantwoordt de revo- 
lutie niet aan het vrijheidsideaal dat zij voorstaat; de revolutie is dus hypocriet, en 
dat terwijl zij zichzelf als het alternatief van het hypocriete ancien rdgime aandient. 
Het fatsoen van de revolutie is met andere woorden fnuikend voor het grondrecht 
tout court van zijn verbeelding gebruik te kunnen maken, een grondrecht dat de 
nieuwe werkelijkheid welke 'beschaafde' etikettering dan ook ontzegt omdat be- 
schaving de verbeelding danig kortwiekt. 

De verpesting is zodoende een even individuele als politieke doelstelling. Zij is 
Sades filosofische breekijzer waarmee de theo-politieke insluiting van lijven wordt 
opengebroken om mimte te scheppen voor de anarchie van het boudoir waar de 
fysieke, redeloze verbeelding huishoudt. Sade scherpt zijn theoretische gereed- 

14 Zie G. Agamben, Enfance et histoire. Parijs 1989, 34-38: 'Cavalcanti ei Sade'. 



schap uitgerekend op het moment dat de sansculottes hun niemand en niets ont- 
ziende offensief inzetten tegen het gekerstende leven. Voor een moment ziet het er 
naar uit dat de werkelijkheid zich inderdaad laat ontzetten uit het godsdienstige 
stramien dat het christendom had opgelegd. Sade maakt van deze gelegenheid ge- 
bruik de libertijnse leefstijl publiekelijk onder de aandacht te brengen om daarmee 
de slagkracht van de ontkerstening te vergroten en het rijk der vrijheid als 66n 
boudoir naderbij te brengen. FranÃ§ais encore un gort  laat zich lezen als een aan- 
sporing de belichaming van de idee'n uit het boudoir de straat op te krijgen; het 
boudoir is als het ware het experimentele theater waarmee de libertijn vooruitgrijpt 
op een asociale en daarom ongekende werkelijkheid. Althans: op de gedroomde 
werkelijkheid van de gemankeerde markies die de inhoud van de brochure niet 
bestemd acht voor de oren van Saint-Anges kamerdienaar die voor even de deur 
van het vertrek wordt gewezen voordat de tekst wordt opgelezen. De nieuwe wer- 
kelijkheid blijft dus voorbehouden aan geprivilegieerde dragers van de verbeel- 
ding; Sades isolisme is ook in dit opzicht een exclusief prerogatief van een elite 
voor wie de ander alleen negatief bestaat. 

De heftigheid waarmee Sade in de brochure zijn atheÃ¯sm in de openbaarheid 
brengt laat zich verklaren uit het gevoel van afkeer dat hem overmant bij het aan- 
horen van de naam of de idee van god. God is immers chiffre van de onvrijheid, 
hij is een dief die het menselijke leven zijn natuurlijke energie ontsteelt. Vandaar de 
aansporing aan het adres van de republikeinen naar het voorbeeld van Eug6nie 
"niet te versagen"; 

"richt alle vooroordelen te gronde, laat er niet &n voortbestaan, want dat zou 
uw pogingen nutteloos maken. Wij weten immers dat zij weer kunnen op- 
bloeien wanneer de oorspronkelijke broedplaats intact blijft. Houdt godsdienst 
niet langer voor een menselijk nut." (PB, 194) 

Het 'nut' van godsdienst is namelijk alleen gelegen in de ongewenste wegname 
van de angst voor de reÃ«e bestaande onbestemdheid waarop de verbeelding de li- 
bertijn zich biedt; god, de opperheer, het hoogste wezen, of hoe hij verder ook be- 
ten mag, dupeert daarom de vrije uitoefening van de verbeelding. FranÃ§ais encore 
biedt het antigif dat de inwerking van het godsdienstige venijn onschadelijk maakt. 
Wat Sade nu nastreeft is een vrijwaring van de politiek voor ethische schema's, die 
de gewraakte godsdienstigheidmaskeren en zo de abjecte horigheid in feite laten 
voortleven. Met iedere nieuwe moraal ligt immers opnieuw oude slaafsheid op de 
loer. De perverterende inwerking van het atheÃ¯sm moet elke poging tegengaan de 
ontkerstende werkelijkheid onder een volgend regime van tyrannieke vooroordelen 
te brengen: 

"Vernietigt derhalve eens en voorgoed al wat uw inspanningen vergeefs zou 
kunnen maken. Weet dat de vrucht van uw werken niet dan voor uw nakome- 
lingen is, kwijt u van de dure plicht hen de gevaarlijke kiemen te onthouden die 
hen in de chaos zouden storten waaraan wij ons thans met moeite ontworsteld 
hebben." (PB, 189) 



Met andere woorden, met het atheÃ¯sm is Sade uit op sabotage van revolutionaire 
ontwikkeling die onder het mom van fatsoen tenderen naar de vestiging van nieu- 
we normaliteiten. Sade signaleert tenminste drie van zulke constructies: de afkon- 
diging van een Hoogste Wezen dat surrogaatreligie biedt, de erkenning van een 
moraal die redelijk is, en de oprichting van de guillotine die legitiem vonnist. Ge- 
zamenliik bezegelen deze drie een definitieve 'betekening' van een volgende status 
quo. Sades utopie breekt uiteindelijk op deze realiteit stuk; de deugdzaamheid 
wordt dermate krachtig geinstitutionaliseerd dat er voor de leefstijl van de libertijn 
per saldo geen mogelijkheden zijn. Mentaal isolisme blijft geboden in weerwil van 
het revolutionaire elan van de brochure. 

In Francais. encore un effort onderneemt Sade niettemin een desoarate n o h e  . ., 
yijn filosofische verpesting net zo doeltreffend tc laten inwerken op het maat- 
schappelijke gemenebest als op het lijf van EugÃ©ni in het boudoir. De fysieke 
subversiviteit wordt ingezet als een ontregeling van de revolutionaire abstracties: 
van vrijheid is pas werkelijk sprake als zij in haar onbegrensdereikwijdte als de 
onmiddellijke belichaming van ideeÃ« ten tonele kan worden gevoerd. Desnoods 
alleen in een boudoir, liefst ook daarbuiten. Want dan zou de wellust van EugÃ©ni 
wellicht gemeengoed worden: 

"Hoe opgewondener wij willen geraken, des te heftiger verlangen wij te wor- 
den aangedaan, en des te sterker dienen wij onze verbeelding te richten op de 
meest buitensporige zaken; naar rato van de vooruitgang die het hoofd maakt 
zal dus ons genot toenemen." (PB, 10314) 

LaPhilosophie laat zich op twee manieren afbakenen ten opzichte van de Ver- 
lichting. In de eerste plaats is Sade hier een tegenpool van Kant, die mensen in 
staat acht zich in vrijheid te onderwerpen aan voorwaarden van maatschappelijk- 
heid. (15) In de tweede plaats toont Sade zich een tegenstander van Robespierre 
die met rijn cultuur van het Hoogste Wezen het nieuwe regime van een morele 
sluitsteen voorziet. (16) Het tekent Sades positie dat hij daarbij zijn adellijke af- 
komst niet kan verloochenen; zijn verbeelding blijft per slot van rekening gebon- 
den aan de grillige marges van het rococo hoftheater dat een select publiek aan- 
sprak. Of deze geborneerde theatraliteit nog altijd onze verbeelding kan prikkelen 
zal deplgiadisering wel uitwijzen. Intussen toont La Philosophie aan waarom 
Sade nog altijd fout is. Niet om zijn mateloze verbeeldingskracht, niet om zijn 
pornografische gedrevenheid, en zelfs niet om de heerszuchtige exclusiviteit van 
zijn isolisme, maar om het verbazingwekkende gemak waarmee dit alles voor 
'natuurlijk' wordt uitgegeven. Dat moet verlichten en post-verlichten evenveel te 
denken geven. 

1 5  Hoe hachelijk dat is wordt aangegeven in F. Proust, Kant, Ie ton de I'histoire. Parijs 1991, 
hfdsl V- 'Le souflie de la liberte de vergelijking van Kant en Sade maakt J. Lacan, 'Kant 
avec Sade', in: gcrits. Parijs 1966 

1 6 M. Robespierre, Rapport fait au nom de Comii6 de Salut Public Sur les Rapports des iddes 
religieuses & morales avec les principes rÃ©publicains SGance du 18 flor6a1, Pan second de la 
R6publique franÃ§ais une & individible, vooral 14; zie ook G Labica, Robespiarre, unepliti- 
que de la philosophie. Parijs 1990 


