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Het is me eerder overkomen. Geruime tijd loop ik met een idee rond over
een bepaald onderwerp te schrijven. Ik verzamel, knip dingen uit, leg een
dossier aan. Zoek alvast het betreffende woord op in een encyclopedie,
woordenboek of synoniemenlijst en noteer al een enkele these. Dan
verschijnt er een recensie in de krant: iemand heeft een studie over het
onderwerp laten uitgeven. Een gewaarwording die eerst onrustig maakt,
maar die gelijk verdwijnt om plaats te maken voor het weldadige gevoel
te weten dat tenminste niet meer al dat onderzoek moet worden gedaan.
Een ander heeft het werk gedaan. Het is voorstelbaar dat zelfs de these
waarmee ik in gedachten speel, een centrale plaats heeft gekregen. Dus,
geen twijfel aan, zo'n boek moet meteen worden aangeschaft.
Zo verging het mij toen ik het paginagrote artikel van K. van Berkel
onder ogen kreeg: Een oorvijg is het leven waard - Hoe de eerste wereldoorlog
een einde maakte aan de cultus van het duel (NRC 14 februari 1992). Van
Berkel schreef een lovende recensie over Freverts onderzoek naar het
duel, het onderwerp dat al enige tijd op me lag te wachten. Van Berkel:
"Het doet precies wat er van zo'n boek verwacht mag worden: het
documenteert het verschijnsel, analyseert de motieven en argumenten pro
en contra en dringt door in de voorstellingen van mannelijkheid en eer
die zovele Duitse mannen uit adellijke en burgerlijke kringen ertoe
brachten hun leven op het spel te zetten voor zoiets ongrijpbaars als hun
eer." Frevert heeft haar boek gebaseerd op een door haar verricht
onderzoek naar negentiende eeuwse duelzaken en kon ruim 520 gevallen
- al of niet gedocumenteerd - uit de periode 1770-1925 noteren. Het door
haar verzamelde materiaal komt uit de archieven van straf- en
tuchtrechtspraak en betreft dus duelzaken waarbij opsporingsinstanties
betrokken zijn geweest. Ze heeft deze zaken aangevuld met materiaal uit
briefwisselingen en biografieën waarin op een of andere wijze sprake was
van een duel. Het duel tussen Geschichtsprofessor Georg von Below
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(auteur van Das Duell und der germanische Ehrbegriff (Kassel 1896); Das
Duell im Deutschland, Geschichte und Gegenwart (Kassel 1896); Zur
Entstehungsgeschichte des Duells (Münster 1896/7)) en zijn Kollege Herr
Höniger bijvoorbeeld, of het duel tussen ritmeester Armand von Ardenne
en kantonrechter Emil Hartwich dat Theodore Fontane tot de roman Effi
Briest inspireerde1, tussen kanselier Otto von Bismarck en de liberale
politicus Georg Vincke2, tussen Heinrich Heine en de bankier Salomon
Strauss, tussen privaatdocent Theodor Lessing en Thomas Mann, die
ingefluisterd door zijn schoonvader Pringsheim kans zag de uitdaging die
hem via een telegram bereikte niet te accepteren - het gebruik van de
moderne techniek zou immers een inbreuk op de duelcode zijn geweest.3
Ook Ferdinand Lassalle, Max Weber en Karl Marx komen in het
personenregister voor. Dit keer niet omdat ze voor de zoveelste keer een
these over de maatschappelijke en historische ontwikkeling of de sociale
en politieke structuur moeten leveren. Men treft ze hier in het register aan
omdat ze in aanzet of zelfs tot in de dood als duellist zijn opgetreden. Het
personenregister is daarmee tot een uitzonderlijk register geworden, een
zwarte lijst, door opsporingsambtenaren of boulevardpers te raadplegen.4
Is men benieuwd naar de theoretische invalshoek en referenties van
Frevert dan zal men de dertig pagina's bron- en literatuurverwijzingen
moeten napluizen om bij wetenschappers als Pierre Bourdieu, Norbert
Elias, Clifford Geertz, Victor Turner uit te komen. Het gemis aan
1
Van Berkel vermeldt dat Friedrich Spielhagen hetzelfde duel gebruikte voor zijn roman
Zum Zeitvertreib (1897).
2

Een argumentum ad hominem, dat Von Bismarck tijdens een openbaar debat tegen

Vincke inbracht, was de aanleiding. Om dezelfde reden zou Von Bismarck later professor
Rudolf Virchow tot een duel uitdagen.
3

Pringsheim greep zelf ooit naar zijn degen toen iemand het nodig had gevonden de

muziek van Richard Wagner te kritiseren. Duel als thema vinden we ook in Manns roman
Der Zauberberg, waarin de hoofdfiguur Settembrini de duelcode schendt door in de lucht te
schieten.
4

Omdat Frevert zich beperkt tot de Duitse archieven blijven andere beroemde duellisten

buiten schot, zoals de Russische schrijvers Poesjkin die in een duel met baron d'Antes het
leven liet en Lermontov in een duel met soldaat Martinov, de Franse schrijvers Catulle
Mendès die duelleerde n.a.v. een ruzie over de vraag of Hamlet nu dik was of slank en
Benjamin Constant die zijn criticus uitdaagde, of de biljarters Lenfant en Melford. In mijn
dossier vind ik verder nog: kardinaal de Richelieu die zijn broer afvaardigde omdat hij als
kerkelijk hoogwaardigheidsbekleder niet zelf een uitdaging tot een duel kon aannemen (de
broer kwam daarbij om het leven), Toulouse Lautrec die geen belediging aan het adres van
Van Gogh duldde, Dennis Weaver die in de film Duel van Steven Spielberg door een
anonieme tankwagen wordt uitgedaagd.
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paginaverwijzingen naar Freverts hoofdtekst dwingt de lezer die zich
voor auteurs als deze interesseert, het hele werk door te nemen. Pas
achteraf zal men ontdekken dat ze de auteurs voornamelijk in de
inleiding behandeld heeft. De lezer kan uit de keuze voor zo'n selectief
personenregister afleiden dat voor Frevert de presentatie van een
bestaande of nieuwe kijk op het duel niet aan de orde is. Frevert heeft zich
zelf de taak opgelegd om het duel als negentiende eeuws verschijnsel in
kaart te brengen en doet dit in aanvulling op de studie van de Franse
historicus François Billacois.5 Overigens hoopt ze daarmee een zeker
tegenwicht te bieden aan diens opvatting dat het negentiende eeuwse
duel slechts een echo van zijn heroïsche voorganger is.6 Het
hoofdbestanddeel van haar studie bestaat dan ook uit een uitvoerig
verslag van negentiende eeuwse duelzaken in Duitsland. Ze probeert het
verschil in aantal tussen bijvoorbeeld Pruisen en Beieren te verklaren en
behandelt het duel onder militairen, burgers en studenten.7 Uitvoerig
komen de voor- en tegenstanders, waaronder zich (ook) veel wetgevers,
rechters en rechtsgeleerden bevinden, aan het woord. Bij het verslag in de
hoofdstukken drie, vier en vijf (ruim honderd pagina's) gaat Frevert zo
plichtmatig door het materiaal heen dat de lezer die een vlot overzicht wil
krijgen, er beter aan doet het tweede hoofdstuk Aufklärung, Öffentlichkeit
und bürgerliche Emanzipation, Das Duell im Wiederstreit der Meinungen te
lezen, om zich voor het overige te bepalen tot hoofdstuktitels en
tussenkoppen.
Duel als delict, als een strafbaar gestelde handeling
Aan de strafbaarstelling van het duel (ook in Nederland, zie de artikelen
152 t/m 156 Wetboek van Strafrecht) kleeft iets vreemds, want een duel is
eigenlijk geen handeling die op zich zelf staat. Het duel laat zich niet
gemakkelijk scharen in de vanzelfsprekende reeks van handelingen die
gevolgd zullen moeten worden door een straf. Integendeel het duel zelf
5
François Billacois: Le duel dans la société française des XVIe - XVIIe siècles. Essai de
psychosociologie historique (Paris 1986).
6

Frevert, p. 13

7

Frevert stuit ook op de uitsluiting van joden ten aanzien van het duel. Joden waren niet

`satisfactionsfähig' (p. 61, 158-159, 309). Zij behoorden niet tot de adel en daardoor
aanvankelijk ook niet tot de militaire stand. Later - na het invoeren van de dienstplicht kwamen de eerste joodse militairen en met hen de eerste joodse duellisten. Van het beroep
reserveofficier werden zij echter uitgesloten (p. 159). Joodse burgers die wilden duelleren
kregen nul op het rekest. In hun hoedanigheid van student of geleerde en in een enkel
losstaand geval (p. 173) verwierven joden wel het `recht' om te duelleren.
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volgt op een afzonderlijke en strafbare gedraging, zoals het beledigen, het
toebrengen van schade of het plegen van overspel.8 Het tweegevecht dat
naar aanleiding van een schadelijke of schandelijke daad wordt
gehouden, valt samen met het moment waarop gewoonlijk de straf
voltrokken wordt. Zo beschouwd is het duel een strafbaargestelde
strafmaatregel of een ongeoorloofd middel tot conflictoplossing. Dat is
althans de officiële zienswijze.9 Op algemeen staatsniveau heeft men zich
uitgesproken tegen elke vorm van tweegevecht. Binnen specifieke
groepen kan of, beter gezegd, kon men een tegengesteld geluid
vernemen.10 Om in het kort de door Frevert gesignaleerde argumenten
van voor- en tegenstanders weer te geven, schakel ik hier tussenkoppen
van het tweede hoofdstuk aaneen. Het duel werd in ere gehouden met
het argument dat het een maatschappelijk noodzakelijk middel is om de
persoonlijke eer te redden, een middel ter beschaving van de maatschappij, niet een instrument van de wraak maar een weg tot verzoening. Het
duel zou de integriteit van de persoon kunnen behouden en behoeden
voor het destructieve van een groeiende gespletenheid. Het beschermt het
individu tegen absorptie door de staat. Het stelt de sociale gelijkwaardigheid tussen mannen in en beschermt mannelijkheid tegen
vrouwelijkheid. Van allerlei kanten werden tegenargumenten
aangedragen, zoals het argument dat duelleren onverstandig,
onchristelijk en immoreel, of onwettig zou zijn. Als adellijk
standsprivilege en als symbool van militaire exclusiviteit dat tevens de
degradatie van de burgerij vertegenwoordigt, is het tweegevecht iets
achterlijks. Een `Verbrechen' dat des te verachtelijker is omdat de vorsten
8

Het zou interessant zijn geweest als Frevert een overzicht had gegeven van de

gebeurtenissen die aanleiding waren tot het duel. Ze maakt wel een staat op van het wapen
waarmee men duelleerde, de sociale achtergrond, de leeftijd en het beroep van duellist (p.
270).
9

In de juridische wereld wordt gedebatteerd over de vraag of het duel een sui generis is.

Uit de plaats die het tweegevecht in het wetboek inneemt, zou men namelijk kunnen afleiden
dat het tot de misdrijven tegen de openbare orde behoort. Eveneens vraagt men zich af of de
betreffende wetsartikelen niet achterwege kunnen blijven omdat het duel opgevat als een
vorm van moord of doodslag al strafbaar is gesteld. Langemeyer-Noyon Het wetboek van
strafrecht, p. 307 ev.
10

(Sub)culturen die verschillen in de kwalificatie van het duel, komen feitelijk met elkaar in

botsing over de vraag wie bevoegd is te `berechten'. Ook in het geval van zogenaamde
culturele delicten gaat het conflict niet over de vraag of de betreffende handeling kwalijk is of
niet. Men is er meestal van overtuigd dat die handeling niet (helemaal) deugt. Het verschil
komt pas naar voren als de vraag wordt opgeworpen hoe en in hoeverre ertegen mag worden
opgetreden en door wie.
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van destijds het ondanks hun edicten sanctioneerden. Bovendien druist
het duelleren in tegen iedere vorm van handelwijze die van een `nuttige
burger' en van een `goed huisvader' (twee steunpilaren van de nieuwe
maatschappij) werd verwacht. De man die zich tot een duel laat
verleiden, zette ook het leven van vrouw en kinderen op het spel. De
behandeling van al deze argumenten zorgt voor een van de helderste en
vermakelijkste hoofdstukken uit het boek.
Ontwikkeling van duel en duellist
Sluiten we het eerste hoofdstuk en de laatste twee (zes en zeven) kort, dan
zijn er twee hoofdlijnen in het boek aan te wijzen. De ene lijn volgt de
historische ontwikkeling die het duel doormaakte, de andere lijn volgt de
persoonlijke ontwikkeling van de duellist.
De vroegste vormen van het duel, de vete, het gerechtelijk tweegevecht
en het riddertoernooi, verdwijnen volgens Frevert aan het eind van de
middeleeuwen als het ridderwezen duidelijk op z'n retour is en als de
formaliseringen en rationaliseringen hun intrede doen in het gerechtelijk
proces.11 Rond de restanten van deze duelvormen ontwikkelt zich een
nieuwe, zelfstandige vorm die geheel draait om het Point d'Honneur.
Immers het ontstaan van absolutistische machtscentra van vorsten en
hoven schiep tegelijkertijd de gelegenheid voor het duel om zich te
ontwikkelen tot `einem hochgradig ritualisierten Ehrenzweikampf'.12 Zo'n
tweegevecht was het alleenrecht van de adel, die tevens het alleenrecht
had op de militaire eer. Als later de adel verdwijnt,13 blijft het gekoppeld
aan het militaire en elitaire staatswezen. De militair zal het vervolgens in
zijn hoedanigheid van reserveofficier onder de burgerij verspreiden.
Wanneer met de Eerste Wereldoorlog het individuele optreden van de
soldaat op het slagveld als type oorlogsvoering verdwijnt, wordt ook het
duel ten grave dragen.14
Tijdens deze hele ontwikkelingsgang heeft het duel het moment van de
waarheid verinnerlijkt. Aanvankelijk werd het duel ingeroepen om een
beslissing te forceren. In de uitslag lag een godsoordeel vervat. Het
beslissende moment kwam vervolgens binnen het tweegevecht te liggen,
binnen de opvoering van het ceremonieel. Het betrof de precieze bepaling
11

Frevert, p. 22

12

Id., p. 29
13

Frevert bedoelt niet het verdwijnen van de adel door de guillotine, maar door de

verstatelijking van de adel, het opgaan van de adel in de hogere regionen van de staat (p. 34).
14

Als retro-vorm komen we het tweegevecht na de Eerste Wereldoorlog nog tegen bij

Nazi's (Frevert, p. 256 ev) of bij Germania-achtige studentencorpora (Id., p. 264).
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voor de aanwending van de ene of de andere elegante techniek.
Uiteindelijk komt het moment van de waarheid geheel en al bij de duellist
te liggen. Een individu moet de kracht en de moed hebben om een
tweegevecht aan te gaan. Het duel en de afloop van het duel doen er
minder toe.15 De `discrete charme van de aristocratie' maakt plaats voor
de `persoonlijkheid van de burger'.16 Als sleutel tot deze ontwikkeling
geeft Frevert onder de veelbetekenende titel Freiheit, Gleichheit, Männlichkeit ons die Bildung in handen: het burgerlijk opvoedingsideaal.17 Frevert
weet in het negentiende eeuwse duel vele elementen te vinden die als
stadia
gelden
binnen
het
model
van
een
romantisch
bewustwordingsproces. Verstoken van het duel of, in het algemeen, van
civilisatievormen (zo is de negentiende eeuwse these) zal een man
geneigd zijn tot primitief geweld. In een duel ervaart hij wat
`disziplinierte Gewalt' en `Affektkontrolle' betekent.18 Door het onder
controle brengen van zijn instinctieve gewelddadigheid en
opvliegendheid wint de duellist tijd en ruimte om zich te bezinnen over
`Tod' als `Todeserwartung' en over `Blut' als `kathartische Kraft'.19 Hij zal
leren zijn harde mannelijke opstelling te verlaten om een zachtere en
verzachtende intensiteit te smaken. Dit moment van ommekeer vindt hij
niet op eigen kracht, hij moet erop gewezen worden. Door een teken. De
wond is daartoe in staat. Een verwonding doet de duellist zijn
oorspronkelijke harde opstelling vergeten. Ze is noodzakelijk om verdere
verbittering te voorkomen en om in plaats daarvan de weg vrij te maken
voor medelijden. Frevert illustreert dit met de woorden van een Oostenrijkse officier: "Die Wunde beruhigt und besänftigt das Gemüt der Gegner
und führt zur Versöhnung, während ein unblutiger oder fast unblutiger
Kampf, weit entfernt davon, das Dekorum eines Gentlemans zu wahren
und seinem verletzen Ehrgefühl Genüge zu leisten, ihn verbittert, so dass
der Streit nicht selten ein beklagenswertes Nachspiel hat, da er eben keine
genügende Lösung fand."20 De duistere romantische kracht die aan de
bloedende wond wordt gegeven, brengt broederlijkheid tot leven. De
broederlijkheid die we kennen van `Blutbrüderschaft' en `Versöhnung'.21
Ten aanzien van het (ook) voor haar cruciale thema Männergeschichte Frauengeschichte laat Frevert de mannelijkheid als een afzonderlijke
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Frevert, p. 206
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Id., p. 179
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Id., p. 182 ev
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Id., p.195, 196

19

Id., p. 206, 209

20

Id., p. 210

21

Id.
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enigszins plompe grootheid naast de vrouwelijke bestaan. In die
hoedanigheid zal volgens haar het mannelijke duel uiteindelijk tijdens
een even plomp of zelfs Teutoons gebeuren sterven.22 Het zoeken naar
vrouwelijke duellisten als tegenhanger van de mannelijke heeft Frevert op
dat specifiek spoor gezet. In het mannenduel komen volgens Frevert
vrouwen slechts voor in een inferieure en afgeleide positie (de
geschiedenis met vrouwen). Het Damen-Duell plaatst de vrouw in een
equivalente positie. Frevert moet echter ontdekken dat de dames daarin
opnieuw worden geminacht.23 Aan het feit dat vrouwen veelal
aanstichtsters tot een duel waren en dat zij (zoals ook invaliden en
grijsaards) via een mannelijke afgevaardigde duelleerden,24 gaat ze
voorbij.
De vrouw als aanstichtster tot een tweegevecht is ook een aardige
aanzet tot de these die ik tegen die van Frevert wil inbrengen, namelijk
dat het duel van de negentiende eeuw niet een mannelijk bastion is tegen
de feminisering van de maatschappij,25 maar een triomf van de feminisering in het hart van een mannenmaatschappij.
De negentiende eeuwse mystieke verbondenheid tussen de mannelijke
en de vrouwelijke pool, waarbij het vrouwelijke de feitelijke regie in
handen heeft,26 wordt door Frevert ondanks het feit dat er in het materiaal
toch de nodige aanwijzingen lagen, over het hoofd gezien. De duellist is
niet ver verwijderd van een figuur als Parsifal, zoals Wagner die
getoonzet heeft. Als Parsifal na alle stadia te hebben doorlopen en van
alles bewust te zijn geworden, zich de gewonde graalridder Amfortas
herinnert en uitroept: "Amfortas, die Wunde, die Wunde" (eind tweede
akte), staat hij op het punt het Ewig Weibliche in zich zelf te ontdekken. Hij
voelt voor het eerst medelijden. Hij wordt zich bewust, hij wordt verlost,
zelfs zozeer dat hij gelijk daaropvolgend zelf als verlosser optreden kan.
Hans Jürgen Syberberg, de maker van de film Parsifal (1982), kreeg voor
dat specifieke moment in Wagners muziekdrama de ingeving om de

22
Frevert gebruikt als beeld voor het einde van het tijdperk van het duel het laatste deel
van Wagners tetralogie der Ring des Nibelungen: Götterdämmerung des Duells (de titel van het

laatste hoofdstuk).
23

Id., p. 214 ev

24
Zie Cees van Hoore Op een oorvijg past een dolk. Over het ritueel van de vaak fatale
krachtmeting. (essay) De Volkskrant van 15 februari 1986.
25

Frevert, p. 215
Zie Een golf van bloed in een vriesnacht gestold. in: Kees Vollemans, Agnes Schreiner, Een

26

golf van bloed. Over Wagner en wagnerisme. Kunsthistoriese Schriften 7, Talsma & Hekking,
Amsterdam 1981, p. 63 ev.
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mannelijke gedaante in een vrouwelijke te laten overvloeien.27 De
Vrouwelijke Parsifal voltrekt de verlossing van Amfortas en de Graal.
Ook ten aanzien van het duel geldt dat uiteindelijk het vrouwelijke moet
overwinnen: het vrouwelijke in de duellist. Ik denk zelfs dat het
tweegevecht in de negentiende eeuw opnieuw is uitgevonden om een
romantische carrière zo'n omslag- en hoogtepunt te kunnen bieden. In de
vroege ochtendmist krijgt de duellist de kans om zich te ontwikkelen, zijn
mannelijkheid af te leggen waardoor het vrouwelijke in hem tot leven
komt. Dit thema zorgt ervoor dat het negentiende eeuwse tweegevecht
even ver verwijderd staat van het ceremoniële duel, als Wagners Parsifal
van de Parzival van Wolfram von Echenbach (1204) of de Perceval van
Chrétien de Troyes (tweede helft twaalfde eeuw). Het moet daarom niet
gezien worden als echo (Billaçois) noch als apotheose (Frevert) van wat
het was voorgegaan. Het negentiende eeuwse duel dankt er enkel zijn
naam aan, niet de faam. Het succes heeft het moderne tweegevecht op
eigen kracht behaald, slechts aangemoedigd door de romantiek.

27
Hans Jürgen Syberberg, Parsifal. Een Filmessay. Wilhelm Heyne Verlag, München 1982, p.
158-159. Kees Vollemans, Agnes Schreiner, Hans Jürgen Syberberg. Skrien, nr. 131, okt/nov.

1983, p. 5-8.

