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Kant heeft een verhandeling geschreven over de levende 
krachten, maar ik wil daar een lijkzang en een klaaglied 
over schrijven, omdat het overdadige gebruik van klop-
pen, hameren en rammelen me elke dag van mijn leven 
zoveel pijn bezorgt. Er zijn natuurlijk mensen, zelfs 
heel veel, die daarom glimlachen, omdat ze ongevoelig 
voor geluid zijn, maar dat zijn dezelfden die ook onge-
voelig zijn voor argumenten, voor gedachten, voor lite-
ratuur en kunst, kortom: voor allerlei geestelijke in-
drukken, want dat ligt aan de taaiheid en stevigheid van 
hun grijze cellen. Daarentegen vind ik klachten over de 
pijn die lawaai bij denkende mensen veroorzaakt in de 
biografieën of andere persoonlijke uitingen van bijna 
alle grote schrijvers, bijvoorbeeld Kant, Goethe, [Lich-
tenberg] en Jean Paul, en als dergelijke uitingen bij ie-
mand ontbreken, dan is dat alleen maar omdat het niet 
over dat onderwerp ging. Volgens mij zit het zo: net 
zoals een grote diamant in stukken gekloofd nog maar 
net zoveel waard is als een paar kleine, of net zoals een 
uiteengeslagen leger tot niets meer in staat is, zo pres-
teert ook een intelligent persoon niet meer dan een ge-
woon iemand, zodra hij onderbroken, gestoord, ver-
strooid of afgeleid wordt, omdat zijn superioriteit ont-
staat doordat hij al zijn krachten, net als een holle spie-
gel al zijn stralen, op één punt en één onderwerp con-
centreert, en dat wordt nu net verhinderd door de la-
waaiige onderbreking. Daarom hebben de knapste 
mensen altijd zo’n hekel aan elke storing, onderbreking 
en afleiding en vooral aan een gewelddadige storing 
door lawaai, terwijl andere mensen daar niet zo’n last 
van hebben. Bij de verstandigste en intelligentste van 
alle Europese naties heet de regel never interrupt – nooit 
iemand onderbreken – zelfs het “elfde gebod”. Lawaai 
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is de brutaalste van alle onderbrekingen, omdat het 
zelfs onze eigen gedachten onderbreekt en ook breekt. 
Maar als er niets te onderbreken is, zal iemand er geen 
last van hebben. – Soms kwelt en stoort een matig en 
aanhoudend geluid mij een tijd, voor ik het bewust 
hoor, doordat ik het ervaar als een constante belasting 
van mijn denken, als een blok aan mijn been, tot ik me 
realiseer wat het is. –  
 Maar als ik nu van het genus naar het species ga, moet 
ik het werkelijk helse geknal met de zweep in de gal-
mende straten van de steden veroordelen als het on-
verantwoordelijkste en schandelijkste [dat het leven be-
rooft van alle rust en alle zin. Niets geeft me zo’n dui-
delijk idee van de stompzinnigheid en gedachteloos-
heid van de mensen als het feit dat slaan met een 
zweep is toegestaan.] Die plotselinge, scherpe, hersen-
doorsnijdende [hersenverlammende, alle bezinning ka-
potsnijdende] en gedachtenvermoordende knal zal ie-
dereen met maar iets van een gedachte in zijn hoofd als 
pijnlijk ervaren: elke knal zal dus honderden mensen 
storen in hun geestelijke activiteit, al is die nog zo sim-
pel, alleen gaat hij bij een denker net zo pijnlijk en ver-
derfelijk door zijn meditaties heen als een beulszwaard 
tussen hoofd en romp. [Geen geluid snijdt zo door de 
hersenen al dat vermaledijde knallen van de zweep: je 
voelt de punt van de zweep gewoon in je hersenen en 
hij heeft hetzelfde effect als een aanraking van een 
kruidje-roer-mij-niet en duurt net zo lang. Met alle res-
pect voor het heilige nut zie ik toch niet in dat een ke-
rel die een karrenvracht zand of mest vervoert daarom 
maar elke opkomende gedachte in successievelijk tien-
duizend hoofden (een rit van een halfuur in de stad) in 
de kiem mag smoren. Slaande hamers, blaffende hon-



 4 

den en schreeuwende kinderen zijn verschrikkelijk, 
maar de echte gedachtemoordenaar is alleen de knal 
van de zweep. Zijn doel is het vermorzelen van elk 
goed en zinnig moment dat iemand ergens heeft. Het 
was alleen goed te praten als dat allerverschrikkelijkste 
geluid het enige middel was om trekdieren aan te spo-
ren.] Maar daaruit blijkt [integendeel] dat het vermale-
dijde geknal met de zweep niet alleen onnodig, maar 
zelfs nutteloos is. Het psychische effect op de paarden 
is door de gewoonte van het aanhoudende misbruik er-
van namelijk nihil: ze lopen er niet harder door, wat 
vooral te zien is aan lege, treuzelende fiakers die op 
zoek zijn naar klanten en aan één stuk door knallen: de 
minste aanraking met de zweep heeft meer effect. 
[Maar stel dat het echt nodig was om de paarden met 
de knal voortdurend te herinneren aan de zweep, dan 
zou één procent van dat geluid genoeg zijn, omdat die-
ren zelfs reageren op de kleinste prikkels, al zijn die 
nauwelijks hoorbaar en zichtbaar, waarvoor afgerichte 
honden en kanaries verbazingwekkende bewijzen leve-
ren.] Het is dus eigenlijk [pure moedwil en zelfs] een 
brutale provocatie van de handwerkers tegen de hoofd-
werkers in de maatschappij. Dat dat in de steden zo-
maar mag, is barbaars en onrechtvaardig, temeer omdat 
het heel makkelijk te verhelpen was, als de politie een 
knoop aan het eind van elke zweep verplicht zou stel-
len. Het kan geen kwaad om proletariërs te wijzen op 
het hoofdwerk van de hogere klassen, want zij zijn ont-
zettend bang voor alle soorten hoofdwerk. Maar dat 
een kerel die met onbelaste postpaarden of op een [los] 
karrenpaard door de smalle straten van een [drukke] 
stad rijdt [of zelfs naast de dieren lopend] met een 
zweep van twee meter uit alle macht aan één stuk door 
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slaat het niet verdient om meteen de cel in te gaan voor 
vijf welgemeende stokslagen, dat maken alle filantro-
pen ter wereld en wetgevende vergaderingen die om 
goede redenen alle lijfstraffen afschaffen, mij niet wijs. 
[Sterker nog: je ziet vaak genoeg zo’n voerman alleen 
en zonder paarden door de stad lopen en aan één stuk 
door knallen, zozeer is dat geknal met de zweep door 
overdreven tolerantie een gewoonte geworden.] Het li-
chaam met al zijn behoeften wordt zo ontzien, maar is 
de denkende geest dan het enige dat geen enkele aan-
dacht of bescherming krijgt, laat staan respect? [Voer-
lieden, zakkendragers, koeriers en dat soort mensen 
zijn de lastdieren van de mensenmaatschappij; ze moe-
ten heel humaan, rechtvaardig, redelijk, welwillend en 
zorgzaam behandeld worden, maar mogen het hogere 
streven van de mensheid niet hinderen met moedwillig 
lawaai. Ik zou wel eens willen weten hoeveel mooie en 
hoogstaande gedachten er door die zwepen al de we-
reld uit geknald zijn. (De punt van de zweep dringt 
door tot in de hersenen.) Als ik de baas was, werd er in 
het hoofd van iedere voerman een onverbrekelijke 
nexus idearum gelegd tussen zweepknal en stokslag.] – 
Laten we hopen dat de intelligentere en fijngevoeligere 
naties ook hier een begin mee maken en dat de Duit-
sers dat goede voorbeeld zullen volgen. [Volgens een 
Bekendmaking van de Dierenbescherming in München van de-
cember 1858 is in Neurenberg overbodig geknal met 
een zweep streng verboden.] Van de Duitsers zegt 
Thomas Hood intussen: (up the Rhine) for a musical people, 
they are the most noisy I ever met with: (stroomopwaarts aan 
de Rijn) zijn ze voor een muzikaal volk het lawaaiigste 
dat ik ooit ben tegengekomen. [Dat ze dat zijn, komt 
niet doordat ze meer lawaai willen maken dan anderen, 
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maar door de botte ongevoeligheid van degenen die 
het aan moeten horen en daardoor niet gestoord wor-
den bij het denken of het lezen, omdat ze nu eenmaal 
niet denken, maar alleen roken in plaats van denken. 
De algemene tolerantie tegenover onnodig lawaai, bij-
voorbeeld tegenover het zo onbeschaafde en ordinaire 
slaan met deuren is gewoon een teken van algemene 
botheid en leeghoofdigheid. Het duidelijkste teken van 
de leeghoofdigheid van de mensheid is het officieel 
toegestane knallen met de zweep. In Duitsland lijkt het 
juist wel de bedoeling om zo’n lawaai te maken dat nie-
mand na kan denken, denk aan het zinloze getrommel.]  
 Tot slot: wat betreft de literatuur over het onder-
werp van dit hoofdstuk: ik kan maar één werk aanbe-
velen, maar dat is dan ook mooi, namelijk een poëtisch 
epistel in terzinen van de beroemde schilder Bronzino, 
getiteld De romori, a messer Luca Martini: daar wordt na-
melijk de pijn die je lijdt door al het lawaai van een Ita-
liaanse stad op een tragikomische manier heel uitvoerig 
en heel grappig geschilderd. Dat epistel is te vinden op 
pagina 258 van het tweede deel van de Opere burlesche del 
Berni, Aretino ed altri, naar het heet verschenen in 1771 
in Utrecht.  
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