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a De biografische gegevens uit dit hoofdstuk zijn grotendeels afkomstig uit drie mondelinge
interviews die ik Rieff in juni 1999 heb afgenomen. Andere bronnen worden apart vermeld.

Hoofdstuk 1

Philip Rieff: leven en werk in kort bestek 

1.1   Jeugd en opleiding

In 1921 steken Rieffs ouders in het stoomschip Europa de Atlantische Oceaan
over en vanaf dan zijn ze Litouws-joodse emigranten die hun geluk gaan
beproeven in ‘de Nieuwe Wereld’.a Philip Rieff wordt kort daarna, in 1922, als
hun eerste zoon geboren in Chicago. Hij groeit op in een arme wijk van die stad,
waar zijn vader werkt als slager. Als klein kind moet hij geregeld slapen in de
badkuip. Zo beschermen zijn ouders hem tegen de ratten omdat die niet langs de
wand van de badkuip omhoog kunnen klimmen. Rieffs ouders nemen hun zoon
geregeld mee naar de synagoge, waar hij als twaalfjarige Bar Mitzwah doet. Als
kind had hij de Hebreeuwse liturgie van die dienst uit het hoofd moeten leren,
zonder dat hem de betekenis daarvan werd uitgelegd. Al spelend in de buurt
maken niet-joodse leeftijdgenootjes hem een aantal keren hardhandig duidelijk
hoe een groot deel van de wereld om hem heen over joden denkt. Rieff kijkt met
afschuw terug op die jeugdjaren in Chicago. Als jonge tiener ‘plundert’ hij
wekelijks de bibliotheek in de buurt en in zijn latere tienerjaren worden zijn
talenten al gauw herkend. Als hij er oud genoeg voor is, kan hij dankzij
studiebeurzen sociale wetenschappen gaan studeren aan het Mekka van die
tienerjaren: de Universiteit van Chicago.

Die studie wordt echter doorkruist door een andere gebeurtenis die grote
invloed zal hebben op zijn verdere leven: de Tweede Wereldoorlog breekt uit. In
1943 besluit hij als vrijwilliger te gaan dienen in het Amerikaanse leger, waar hij
wordt ingedeeld bij de luchtmacht. De leiding van zijn bataljon beseft al snel dat
de kwaliteiten van de zeer ontwikkelde jonge Rieff beter niet kunnen worden
ingezet achter de stuurknuppel van een vliegtuig en maakt hem persoonlijk
assistent van een zekere brigadier-generaal O’Neill. Rieff vertelde over die
superieur het volgende: ‘Ik was zijn bibliotheek, als het ware ‘de jood in de
achterkamer’ die hem kon vertellen wat een Slaaf is. Dat woord leek hem zoiets
te betekenen als iemand die zonderling is, zoals het woord ‘slob’ uit de
Amerikaanse volkstaal. Hij wist het letterlijk niet en ik was dus handig voor hem.
[Hij] nam me overal mee naar toe, ik lichtte hem dan kort in met relevante
informatie. Waarschijnlijk heeft dat mijn leven gered, anders zou ik in een
vliegtuigongeval om het leven zijn gekomen, want ik was waarschijnlijk de
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a Piver (1994) vermeldt ten onrechte dat Rieff zou hebben gevochten in de Spaanse Burgeroorlog.
(K. S. Piver, ‘Philip Rieff: The Critic of Psychoanalysis as Cultural Theorist’, Discovering the
History of Psychiatry, M. Micale & R. Porter (ed.), New York/Oxford, Oxford University Press,
1994, p. 192.) In dit artikel worden Rieffs academische carrière en zijn gepubliceerde
hoofdwerken gedegen beschreven. Een korter, meer populariserend artikel in dit genre is: S.
Goode, ‘In Praise of Things Past’, Insight, March 8 1992, pp. 12-14 & pp. 28-29.

beroerdste navigator in de geschiedenis van de Amerikaanse luchtmacht.’ Rieff
voegt later aan deze grap toe dat hij, wanneer hij een goed piloot was geweest,
mogelijk naar Europa was gezonden om mee te vechten. Dat gebeurde dus niet,
hij bleef als assistent van O’Neill in de Verenigde Staten. Rieff verliest in de
Tweede Wereldoorlog een aantal Europese familieleden aan de jodenvervol-
gingen van de Nazi’s.

Er is nog een andere reden waarom Rieff tijdens de oorlog in de Verenigde
Staten zal blijven, die te maken heeft met Rieffs belangstelling voor het
communisme tijdens zijn middelbare schooltijd. Rieff was toen lid van een
joodse jeugdbeweging. Op een jeugdkamp van deze beweging ontmoette hij
Edward Fitzdale, één van de leidende figuren van de communistische partij van
Chicago en ook docent aan de universiteit aldaar. Rieff raakte gefascineerd door
deze man die in Spanje meevocht tegen de fascisten. De Spaanse Burgeroorlog
sprak overigens zeer tot de verbeelding van de veertienjarige Rieff. Daarover
vertelde hij de volgende anekdote: we schrijven 1936, de Spaanse Burgeroorlog
is uitgebroken. Op een goede dag neemt de jonge Rieff een kloek besluit: hij zal
naar Spanje gaan om mee te vechten tegen de fascisten. Hij stapt naar zijn
moeder en deelt haar dit besluit mee. Zijn moeder, die overigens totaal niet
politiek geëngageerd is, antwoordt: ‘Wil je vechten in Spanje? Dat is goed Philip,
je mag naar Spanje .... zolang je maar elke dag om zes uur thuis bent voor het
avondeten.’a 

Ondanks aanhoudende pogingen van Fitzdale en van andere communisten liet
Rieff zich niet werven voor de communistische partij. Hij kon de retoriek van de
Stalinisten over het heil van het communisme niet geloven, want het politieke
gekonkel zoals de verbanning van Trotski in 1929 en de ‘zuiveringen’ van Stalin
in 1936 hadden hem wantrouwig gemaakt. Rieff verdiepte zich wél in de
debatten die in die tijd werden gevoerd over het communisme. Hij vertelde over
die periode het volgende: ‘Mijn interesse in Freud ontwikkelde zich geleidelijk.
Eerst ging mijn belangstelling uit naar het marxisme, eenvoudigweg omdat
halverwege de dertiger jaren de marxisten zeer actief waren. (...) ik was me
scherp bewust van de verschillen tussen marxisme als een academische discipline
en als een praktijk, hoewel de verbindingen nogal duidelijk waren.’ Rieff
ontwikkelde meer belangstelling voor de trotskisten. Om zich in hun
gedachtengoed te verdiepen, bezocht Rieff enkele bijeenkomsten van een
trotskistische groep in Chicago. Dat werd enkele jaren later tégen hem gebruikt,
toen hij werd ondervraagd door agenten van de inlichtingendiensten van het leger
(G2) en van de overheid (FBI) over zijn vermeende communistische sympa-
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a In de Chicago-school werd, als één van de theoretische stromingen van deze school, het
symbolisch interactionisme ontwikkeld dat aanknoopte bij het werk van C. H. Cooley en G. H.
Mead. Mead werkte veel samen met John Dewey, een andere belangrijke figuur voor de Chicago-
school waarmee Rieff in zijn studie in Chicago waarschijnlijk veel in aanraking is gekomen. Het
symbolisch interactionisme legt bij het verklaren van sociale verschijnselen zoals de vorming van
groepen, instituties en cultuurpatronen de nadruk op het samen handelen van mensen. Dat
gezamenlijke handelen verloopt aanvankelijk min of meer spontaan, maar al spoedig ontstaan
hieruit min of meer vaste handelingspatronen, die voortaan modellen voor het handelen zijn en
dus een symbolische functie krijgen. De meeste daarvan zijn in het verleden ontstaan en zijn nog
altijd normatief voor ons handelen. Het symbolisch interactionisme benadrukt dat deze patronen
mensenwerk zijn en dus ook veranderd kunnen worden wanneer er zich nieuwe visies ontwikkelen
op de menselijke omgang. Dit leidt tot andere ‘definities’ van handelingspatronen, op grond
waarvan andere handelwijzen, normen en instituties ontstaan. (Bron: K. Plummer (ed.), The
Making of the Modern Homosexual, London, Hutchinson, 1981, pp. 67-72 en pp. 90-94.)

thieën. Tijdens één van de verhoren werd gevraagd waarom Rieff Russische
literatuur las, bijvoorbeeld de boeken van ‘Doostooijeevskai’. (De ondervrager
bleek de naam niet te kunnen uitspreken.) Zo ontdekte Rieff dat agenten van de
inlichtingendiensten zijn gangen hadden nagetrokken en bijvoorbeeld de
uitleenbestanden van de bibliotheek van Chicago hadden doorzocht waar hij in
zijn jeugd wekelijks zoveel boeken leende. Gevolgen van deze ‘misstappen’:
Rieff wordt beschouwd als een persoon met sympathieën die mogelijk strijdig
zijn met het landsbelang. Hij mag derhalve tijdens de oorlog het land niet uit.

Als de oorlog voorbij is, hervat Rieff zijn studie sociale wetenschappen aan de
Universiteit van Chicago. In die tijd was Robert Maynard Hutchins rector van de
universiteit, die van zeer grote betekenis was voor de ontwikkeling van de
Chicago-school in de sociale wetenschappen.a Rieffs leermeester daar is de grote
Amerikaanse socioloog Edward Shils, onder wiens begeleiding hij een master’s
dissertation schrijft over Samuel Taylor Coleridge’s theorie over de clerisy als
nieuwe culturele elite. (De term clerisy werd door Coleridge zelf bedacht.)
Volgens Rieff voorzag Coleridge in het begin van de negentiende eeuw het
institutionele falen van de Engelse kerk en geestelijkheid in hun functie van
culturele elite. Als culturele voorhoede van de Engelse samenleving hadden zij
lange tijd feitelijk het intellectuele leven gedomineerd. Coleridge stelde dat er
wegens het falen van deze traditionele culture elite een nieuwe culturele elite
nodig was. Er is een nauw verband tussen Rieffs master’s dissertation en zijn
interesse in de culturele invloed van Freud in de Verenigde Staten: ‘Mijn
master’s thesis ging over de theorie van Coleridge over de clerisy, wat zijn
neologisme was voor een nieuwe culturele elite (...), wat me altijd ten diepste
heeft geïnteresseerd. Dat is wat de freudiaanse elite zou worden in Amerika.’
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a In dit proefschrift wordt Rieffs werk ingedeeld in drie periodes, te weten de vroege periode
(1949-1966), de middenperiode (1967-1973) en de late periode (1974-heden). Deze indeling is
gebaseerd op de inhoud en verschijningsdatum van Rieffs belangrijkste publicaties.
b Rieffs proefschrift is niet gepubliceerd. Het is op microfilm aanwezig in de bibliotheek van de
Universiteit van Chicago.
c R. H. King, ‘From Creeds to Therapies: Philip Rieff’s Work in Perspective’, Reviews in
American History, June 1976, p. 291.

1.2  Rieffs ‘vroege periode’: 1949-1966a

In de jaren vijftig ‘hangt Freud in de lucht’ in de Verenigde Staten. Rieff zei
daarover het volgende: ‘Mijn belangstelling voor Freud ontwikkelde zich feitelijk
vanuit een besef dat bij de mensen om me heen, onder de jongere en oudere
intellectuelen van de Universiteit van Chicago bijvoorbeeld, of op scholen, overal
waar ik keek, de freudiaanse leer in één of andere vorm waar te nemen was. (...)
freudianisme leek, in verschillende vormen, de dominante vorm van ideatie te
worden, (...) of het nu beseft werd of niet.’ Parallel hieraan constateerde Rieff
een vermindering van de invloed van het marxisme op de Amerikaanse
intelligentsia. De belangstelling voor Freud is bepalend voor de twee volgende
stappen in Rieffs academische carrière. In 1954 rondt hij een proefschrift af
getiteld Freud’s Contribution to Political Philosophyb bij de vakgroep Politieke
Wetenschappen van de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit van
Chicago. Vervolgens krijgt Rieff een beurs voor post-doctoraal onderzoek,
waarmee hij zijn proefschrift mag bewerken tot een boek. In 1959 verschijnt het
resultaat daarvan, namelijk zijn eerste monografie, getiteld Freud: The Mind of
the Moralist. In dat boek analyseert hij de freudiaanse tekst vanuit zijn
cultuurfilosofische belangstelling. Rieff beschouwt Freud als de belangrijkste
founding father van een nieuwe culturele elite. Die elite belichaamt en propageert
een nieuwe culturele ideologie waarin politieke, economische of religieuze
verklaringsprincipes worden verdrongen door psychologische verklaringsprin-
cipes.c De paraplu-titel voor deze ambitieuze these, waarmee hij zich in de jaren
zestig grote faam in Amerika en Europa zou verwerven, is ‘de opkomst van de
Psychologische Mens’. 

Rieff is overigens niet de enige die in die periode een nieuw cultureel
ideaaltype lanceert. Zijn ideaaltype past in een hele reeks van persoonlijkheids-
typologieën die in de tweede helft van de twintigste eeuw in de sociale theorie en
cultuurtheorie werden geformuleerd. De meest bekende zijn: de ‘Marketing
Personality’ van Erich Fromm, de ‘Neurotic Personality’ van Karen Horney, het
‘Other-directed Type’ van David Riesman, de ‘One-dimensional Man’ van
Herbert Marcuse, de ‘Organization Man’ van William White, de ‘Heroic Man’
van Becker, de ‘Protean Man’ van Robert Lifton en de ‘Narcissistic Personality’
van Christopher Lasch. De historicus King (1976) situeert Rieffs ideaaltype in dit
geheel als volgt: ‘Als vooraanstaand lid van Riesmans ‘eenzame massa’ en nabije
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a Ibidem, p. 292.
b E. Goodheart, ‘A Postscript to the Higher Criticism: The Case of Philip Rieff’, The Failure of
Criticism, Cambridge, Harvard University Press, 1978, p. 186, eindnoot 4.
c Zie bijvoorbeeld P. Lefevre (1959), J. Dollard (1959), G. Wright & A. Mejia, jr. (1964) en Ph.
Toynbee (1960). Een latere, zeer positieve bespreking is de zojuist geciteerde King (1976). Een
zeer negatieve beoordeling is te vinden in F. Auld (1960).
d S. D. Pollack, ‘The Elusive Freud’, The Psychoanalytic Review, vol. 71 (4), 1984, p. 519.
e Rieffs eerste publicatie verschijnt in 1949. Een ‘Bibliographia Rieffiana’ is te vinden in: Ph.
Rieff, The Feeling Intellect. Selected Writings, ed. J. B. Imber, Chicago, The University of
Chicago Press, 1990, pp. 375-385. Deze bibliografie is overigens niet geheel compleet meer. In

(wordt vervolgd...)

buur van Erich Fromms ‘Marketing-persoonlijkheid’ was de figuur die Rieff
ontwierp ook een, weliswaar genuanceerdere en beter uitgewerkte, voorloper van
Marcuse’s ‘Eén-dimensionale Mens’.’a Volgens de literatuur-wetenschapper
Goodheart (1978) vertoont Rieffs concept van de Psychologische Mens ‘overeen-
komsten met Robert Liftons proteaanse Mens, maar Rieffs uitwerking van de
‘Psychologische Mens’ is intellectueel gezien degelijker en spreekt meer tot de
verbeelding.’b

Rieffs eerste boek wordt overwegend positief ontvangen, zowel in Amerika als
daarbuiten.c Hij vestigt er zijn naam mee als vooraanstaand exegeet van het werk
van Freud. In de jaren zestig wordt Rieff beschouwd als een leidende figuur in de
kritische Freud-interpretatie, die net als bijvoorbeeld Herbert Marcuse, Norman
Brown en Erik Erikson de teksten van Freud op een heel eigen manier ging
interpreteren. Al deze Freud-vertolkers waren kritisch over de interpretaties van
Freud als sociaal theoreticus en cultuurfilosoof zoals die verbreid waren geraakt
in de Angelsaksische sociale wetenschappen. In de jaren vijftig werd Freud door
bijna een hele generatie van intellectuelen als een overwegend conservatief
sociaal theoreticus beschouwd, vaak op grond van stereotyperingen en
simplificaties van zijn denken.d Rieff gaat al in zijn proefschrift in debat met
deze, volgens hem tekortschietende, interpretaties. In Freud: The Mind of the
Moralist, dat een analyse van de Angelsaksische Freud-receptie bevat, werkt hij
deze kritiek systematisch uit. Rieff beoogt ermee aan te tonen dat Freuds filosofie
is gesimplificeerd, waardoor er cruciale noties uit diens denken onder het stof
zijn verdwenen. Zo zijn er hardnekkige stereotype ideeën ontstaan over Freuds
theorie over de libido en over autoriteit, zijn velen het hermeneutische karakter
van Freuds concepten uit het oog verloren en wordt de psychoanalyse als een
puur psychologische theorie beschouwd waardoor het sociale en cultuur-
filosofische karakter ervan bij velen buiten beeld blijft. Daardoor wordt volgens
Rieff ook niet beseft wat theoretisch gezien het enorme belang van Freuds werk
is voor de cultuurfilosofie, de sociale wetenschappen en de theologie.

Rieff maakt in de jaren vijftig en zestig ook snel carrière in de academische
wereld en daarbuiten.e Tijdens het schrijven van zijn proefschrift verwerft hij (in
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e(...vervolg)
de jaren negentig verschijnen nog twee publicaties van Rieff die ontbreken in deze bibliografie
(zie paragraaf 1.4). Uit deze bibliografie blijkt dat het totaal van Rieffs gepubliceerde werk
bestaat uit 3 monografieën, 20 artikelen, 12 hoofdstukken in boeken met een andere redacteur, 6
essays, 20 inleidingen van boeken van andere auteurs en 63 recensies van wetenschappelijke
boeken. Zijn artikelen en recensies werden gepubliceerd in toentertijd gezaghebbende tijdschriften
als Commentary, Encounter en de Partisan Review. Naarmate Rieff ouder wordt, gaat hij steeds
minder publiceren en worden zijn teksten steeds moeilijker toegankelijk.
a D. Rieff, Slaughterhouse, London, Vintage Books, 1996.
b Ph. Rieff (ed.), The Collected Papers of Sigmund Freud, New York, Collier-MacMillan, 1963,
10 vols.

1952) een aanstelling als assistent-hoogleraar sociologie op de Brandeis
Universiteit en wordt hij de leidend adviserende redacteur van Beacon Press.
Beide functies vervult hij zes jaar. In 1958 raakt hij als hoogleraar verbonden aan
de Universiteit van Californië en als redacteur betrokken bij The American
Sociological Review. In het seizoen 1959/1960 was Rieff Fulbright-hoogleraar
aan de Universiteit van München, evenals gasthoogleraar aan de Harvard
Universiteit. In 1961, Rieff is dan 39, verwerft Rieff ‘tenure’, dat is een vaste
aanstelling als hoogleraar, op de Universiteit van Pennsylvania als hoogleraar in
de sociologie. In 1963 krijgt hij daar een bijzondere aanstelling als University
Professor en in 1967 wordt daar de bijzondere leerstoel van Benjamin Franklin
Professor of Sociology aan toegevoegd. Deze titels zal hij dragen tot aan zijn
emeritaat in 1992. In de jaren zeventig is Rieff ook Visiting Fellow van het zeer
prestigieuze All Souls College in Oxford. 

Dit is een indrukwekkende opsomming van Rieffs carrière die hij zichzelf
overigens aanvankelijk heel anders voorstelde, zoals blijkt uit de volgende
opmerking met betrekking tot zijn enige zoon, David: ‘Ik was de redacteur van de
studentenkrant de Daily Maroon, en ik zag voor mezelf een toekomst weggelegd
als buitenlands correspondent. Dat is precies de loopbaan die mijn zoon heeft
gekozen, alhoewel hij in de wieg gelegd was om academicus te worden. (...) Hij
is echter beroepsjournalist geworden. Hij doet exact datgene waarvan ik als
jongen dacht dat het mijn levensvervulling zou worden, alhoewel we daar nooit
over gepraat hebben.’ David Rieff is geboren uit Rieffs huwelijk met Susan
Sontag uit de jaren vijftig en is tegenwoordig een gerenommeerd journalist. Hij
schreef onder andere een boek over de rol van de VN-troepen in de Bosnische
oorlog.a Philip Rieff hertrouwde in 1963 met de advocate Alison Knox.

Het boek over Freud uit 1959 levert Rieff kennelijk zoveel wetenschappelijk
prestige op dat hij in het begin van de jaren zestig door de Amerikaanse uitgever
Collier-MacMillan wordt benaderd voor een belangrijke opdracht: het bezorgen
van een Amerikaanse editie van een Engelse vertaling van een serie verzamelde,
kleinere geschriften van Freud. De plannen van Collier-MacMillan voor deze
reeks, die de titel The Collected Papers of Sigmund Freudb zou krijgen, waren
opmerkelijk om twee redenen. Ten eerste bestond er in die tijd al een (vijfdelige)
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a Het enige verschil is de verdeling van Freuds geschriften over de afzonderlijke delen van de
reeks.
b Rieff recenseerde deze eerste Amerikaanse editie. Zie Ph. Rieff, ‘He Discovered a New Image of
Man’, The New York Times Book Review, 19 July 1959, p. 1& p. 16.
c ‘The Elusive Freud’, p. 519.

serie met exact dezelfde naam en inhoud als die de uitgave van Collier-
MacMillan zouden krijgen.a Deze serie werd in Europa uitgegeven door het
Britse huis Hogarth Press (eerste druk 1924) en verscheen in 1959 voor het eerst
in een Amerikaanse uitgave van Basic Books.b Ten tweede werd er al sinds 1953
gewerkt aan de integrale Engelse vertaling van Freuds geschreven werk, getiteld
The Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Standard Edition
(London, 1961). De uitgave van de nieuwe editie van de Collected Papers
berustte volgens Rieff voornamelijk op commerciële motieven. Collier-
MacMillan wilde een nieuwe, makkelijk verkrijgbare pocket-editie van de
Collected Papers drukken voor de Amerikaanse academische markt. De uitgever
verwachtte dat die markt groot zou zijn gezien de immense invloed van Freud op
de Amerikaanse intelligentsia en het academisch docentenkorps en gezien het
grote aantal academische onderwijsinstellingen in de Verenigde Staten. Collier-
MacMillan kwam met Hogarth Press en Basic Books tot een overeenkomst over
de rechten en Rieff ging op hun verzoek in om de reeks te redigeren en in te
leiden, waarbij hij zelf de indeling moest bepalen. De reeks werd overigens
inderdaad een succes, want in de loop der jaren zijn er honderdduizenden deeltjes
van verkocht. Rieff vertelde schertsend dat hij vindt dat hij, gezien dit succes, een
grote fout heeft gemaakt. Hij was namelijk met de uitgever overeengekomen dat
hij een totaalbedrag zou ontvangen, in plaats van dat hij een royalty per verkocht
deel had bedongen.

Over zijn bedoeling met de inleidingen van de reeks vertelde Rieff het
volgende: ‘Ik realiseerde me dat de zege van het freudianisme in Amerika al was
veilig gesteld voordat ik de tien delen publiceerde, maar er was iets dat ik, met
name in het eerste inleidende deel, kon doen. Ik kon de lezer inleiden in de
eeuwige strijd die zich, bijna onzichtbaar voor de gewone lezer, afspeelt tussen
wereld-theorieën, wereldvisies, Weltanschauungen.’

In de jaren zestig staat het debat tussen het freudianisme en het marxisme nog
steeds zeer hoog op de agenda van de sociale wetenschappen. Er worden in die
tijd hernieuwde pogingen ondernomen tot het vormen van syntheses tussen het
denken van Freud en van Marx. Voordat het zover kon komen, moest er eerst nog
het nodige veranderen in de bestaande beeldvorming over Freud. Volgens de
filosoof Pollack (1984) was Herbert Marcuses Eros and Civilization (1955) op
dit punt een mijlpaal.c Onder invloed van Marcuses boek brokkelde het
stereotype beeld van Freud als conservatief sociaal theoreticus af. Het
verschijnen van dit boek was volgens Pollack een doorbraak in een ontwikkeling
die al sinds de jaren dertig gaande was onder de theoretici van het Institut für
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a Marcuse was één van de leidende theoretici van de counter culture van de jaren zestig en
zeventig. (Zie bijvoorbeeld Th. Roszak, The Making of a Counter Culture. Reflections on the
Technocratic Society and its Youthful Opposition, London, Faber and Faber, 1970 (1968), met
name het vierde hoofdstuk getiteld ‘The Dialectics of Liberation. Herbert Marcuse and Norman
Brown’, pp. 84-123.)
b Zie J. Z. Muller, ‘A Neglected Conservative Thinker’, Commentary, xci, no. 2 (1991), p. 50.
c ‘New Left’ is een verzamelnaam voor intellectuelen die sympathiseerden met het marxisme als
theorie en wereldbeschouwing, maar dat niet of minder deden met de institutionele vormgevingen
ervan. Dat laatste was een reactie op ontwikkelingen in de politiek: ‘De formalisering van de
[Amerikaanse] communistische partij gedurende veertig jaar (...) heeft, als reactie, een terugkeer
opgeroepen van velen naar veel lossere organisatievormen die ‘New Left’ worden genoemd.’ (C.
Kadushin, The American Intellectual Elite, Boston, Little, Brown and Company, 1974, p. 13.)
d Zie ‘The Elusive Freud’, p. 520. 
e Het is lastig om in de relevante digitale citatie-bestanden recensies van The Triumph te vinden,
omdat de meeste bestanden niet de periode bestrijken waarin de eerste druk van dit boek
verscheen. Screening van die bestanden leverde twee titels op, terwijl er waarschijnlijk veel meer
recensie zijn gepubliceerd: Lynch (1967) is een zeer lovende recensie. Green (1966-67) is zeer

(wordt vervolgd...)

Sozialforschung in Frankfurt. Mensen als Theodor Adorno, Max Horkheimer,
Erich Fromm en, elders, ook Wilhelm Reich zochten naar manieren om
psychoanalytische inzichten te gebruiken in hun studies van het gezin, autoriteit
en de massacultuur. Met name Fromm en Reich probeerden in die studies
psychoanalytische inzichten toe te passen op de neo-marxistische analyses van
politiek en cultuur. Volgens Pollack werd echter pas met Marcuses boek
definitief een bres geslagen in het bestaande beeld van Freud in intellectuele
kringen in het Westen. Met behulp van ‘freudo-marxistische’ theorie werd zeer
radicale maatschappijkritiek ontwikkeld.a Pollacks bewering over de rol van
Marcuses boek in de acceptatie van Freud in de canon van de sociale
wetenschappen heeft waarschijnlijk met name betrekking op de Frankfurter
Schule en hun adepten in Europa. In Amerika speelde, naast de invloed van de
Frankfurter Schule, ook Rieffs Freud: The Mind of the Moralist een grote rol in
de acceptatie van Freud in de canon van de sociale wetenschappen.b

De populariteit van Marcuse en van de hele Frankfurter Schule groeit in de
kringen van de Amerikaanse ‘New Left’ in de jaren zestig.c Tegen het einde van
het decennium is een onderdeel daarvan, de beweging van ‘the Freudian Left’,
uitgegroeid van een kleine fractie in de psychoanalytische beweging tot een
belangrijke theoretische beweging. Deze ‘linkse freudianen’ beschouwen Freud
als een pleitbezorger van de bevrijding van verdringing en neurose, de moderne
culturele equivalenten van Marx’ ‘vervreemding’.d Derhalve moet Freud volgens
hen niet zozeer als een conservatief sociaal theoreticus worden beschouwd, maar
eerder als een ‘volbloed revolutionair’. Rieff begeeft zich in zijn tweede boek,
getiteld The Triumph of the Therapeutic. Uses of Faith after Freud (1966), met
een controversiële stellingname midden in deze discussies.e Ten eerste keert hij
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e(...vervolg)
negatief over het boek.
a Zie P. Robinson, The Freudian Left. Wilhelm Reich, Geza Roheim, Herbert Marcuse, New
York, Harper & Row, 1969, p. 148.
b The American Intellectual Elite, p. 228.
c Zie G. Steiner, ‘Sermon for prophets’ (recensie van Fellow Teachers), The Sunday Times,
March 29, 1975, paginanummer onbekend.

zich tegen de pogingen van de Frankfurters om de theorieën van Marx en Freud
tot een synthese te brengen. Het freudianisme is volgens hem een vitalere
intellectuele stroming dan het marxisme, omdat volgens hem in het freudianisme
een grondiger besef te vinden is van de culturele implicaties van de
modernisering van de Westerse cultuur dan in het marxisme. Derhalve zou voor
een kritische theorie over culturele verandering het freudianisme meer te bieden
hebben dan het marxisme. De meeste leidende Amerikaanse intellectuelen
daarentegen, hadden een veel positiever oordeel over het belang van het
marxisme. Ten tweede keert Rieff zich in zijn boek ook tegen de Freud-
interpretatie van de ‘linkse freudianen’ waarin Freud als volbloed revolutionair
verschijnt. Volgens Rieff doen zij geen recht aan de complexiteit van Freuds
denken in het algemeen en aan de aard van diens theorie over de cultuur in het
bijzonder. Freud zou niet de conservatief zijn die de neo-freudianen van hem
gemaakt hadden, maar zijn teksten lenen zich volgens hem evenmin voor de
radicale interpretaties van de ‘linkse freudianen’. Met name vanwege zijn kritiek
op de radicalere interpretaties wordt Rieff ingedeeld bij de rechtervleugel van de
Freud-vertolkersa, die veel minder populariteit genieten dan de radicalere Freud-
vertolkers. 

Op een ander punt bevindt Rieffs boek zich overigens wél in de maatschap-
pelijke en intellectuele hoofdstroom, want rond 1970 scoren in de Verenigde
Staten onder het publiek, onder de politieke leiders en onder de leidende
Amerikaanse intellectuelen de vraagstukken betreffende cultuur en waarden zeer
hoog, naast kwesties uit buitenlandse politiek en economische vraagstukken.
Daarbij verschilt de benadering van de intellectuelen van die van de politici.
Laatstgenoemden neigen ernaar te denken in termen van moreel verval, ‘terwijl
de intellectuelen meer bezorgd zijn over vervreemding, de ‘culturele crisis’ en de
crisis waarin de universiteiten zich bevinden.’b Het was Rieff in The Triumph
kennelijk zo goed gelukt om dit op een herkenbare manier te thematiseren dat het
boek werd genomineerd voor een National Book Award.c

Rieff was zich bij het schrijven bewust van het controversiële karakter van zijn
standpunten in The Triumph. Hij is zeer kritisch over de gevolgen van de
opkomst van de Psychologische Mens voor de Westerse cultuur en gaat daarmee
in tegen de optimistische tijdgeest die zoveel verwacht van de maatschappelijke
vernieuwingsbewegingen die in de jaren zestig opkomen. Hij heeft er daarom
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a Mondelinge informatie van Rieff, juni 1999.
b Dat wordt onderstreept door een screening van de citatie-bestanden, waarin The Triumph, maar
ook Rieffs andere werk, wordt geciteerd in zeer uiteenlopende disciplines zoals sociologie,
psychologie en psychotherapie, theologie, ethiek, judaïca, rechten, historische wetenschappen,
politicologie, medische wetenschappen, management studies, pedagogiek, economie, filosofie en
letteren. Rieff publiceert naast twee monografieën in zijn vroege periode ook nog zeer veel
artikelen en recensies, over een grote variëteit aan onderwerpen.
c Rieff zag deze ontwikkelingen al in het begin van de jaren zestig aankomen: zie Ph. Rieff, ‘The
Mirage of College Politics’, Harper’s Magazine 223, no. 1337 (October 1961), pp. 156-163.
d Ph. Rieff, Fellow Teachers/of Culture and its Second Death, Chicago, The University of
Chicago Press, 1985 (1973).
e ‘Philip Rieff: The Critic of Psychoanalysis as Cultural Theorist’, p. 192.

voor gekozen zijn boodschap te verpakken in een stevig omhulsel van ironie.a

Beschreven in een erg gecondenseerde en poëtische stijl, voert Rieff zeer
complexe theoretische exercities uit die veel voorkennis veronderstellen bij de
lezer. De ironie van zijn stijl wordt door een aantal van zijn lezers echter niet of
nauwelijks begrepen. Zo bekritiseren sommige auteurs Rieff omdat ze hem be-
schouwen als de heraut van de triomf van de Psychologische Mens, die ook de
loftrompet steekt over deze triomf. Dat komt neer op een grondige verminking
van Rieffs betoog in dit boek. Rieffs werkwijze, tenslotte, is zeer interdis-
ciplinair, waardoor het boek ook relevant is voor meerdere wetenschappelijke
disciplines.b

1.3  Rieffs ‘middenperiode’: 1967-1973

De woelige jaren zestig laten ook Rieff niet onberoerd. Hij heeft grote moeite
met de protestbewegingen van deze tijd, met de theoretische onderbouwingen van
die bewegingen en met de gevolgen ervan voor de maatschappij in het algemeen
en voor het academisch onderwijs in het bijzonder.c Daarvan getuigen bepaalde
passages in zijn derde monografie Fellow Teachers/of Culture and its Second
Death uit 1973.d Volgens Piver (1994), een voormalige student van Rieff, is er in
deze periode onder invloed van deze gebeurtenissen en hun maatschappelijke
gevolgen zelfs sprake van een ‘bekering’.e Rieffs werk verandert inderdaad sterk
van karakter. Ook om een andere reden is het terecht dat Piver deze term met
religieuze connotaties gebruikt. In Fellow Teachers komt namelijk veel
duidelijker dan in de eerste twee monografieën naar voren hoe Rieff als
hermeneuticus is beïnvloed door zijn joodse achtergrond. Rieffs toon is in dit
boek ook veel persoonlijker dan in zijn voorgaande twee. Hij schrijft onder
andere over het vreselijke lot van zijn familieleden die door de terreur van de
Nazi’s zijn omgekomen. Deze verandering gaat gepaard met een verandering in
Rieffs schrijfstijl. De academische stijl uit zijn vroege periode maakt plaats voor
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a Imber is een voormalige student van Rieff die tegenwoordig sociologie doceert op Wellesley
College in Boston. Hij was de redacteur van een bloemlezing van Rieffs werk (The Feeling
Intellect), en is door hem aangewezen als diens literary executor.
b The Feeling Intellect, p. ix. 
c Zie ‘Sermon for prophets’, paginanummer onbekend. Voor andere recensies van het boek: zie V.
S. Naipaul (1974), F. Kermode (1975), C. P. Snow (1975) en R. Boyers (1973).
d Zie F. Kermode, ‘That Uncertain Feeling’ (recensie van Fellow Teachers), Times Literary
Supplement, June 13, 1975, pp. 638-639.

een schrijfstijl die zeer cryptisch, aforistisch en openlijk polemisch is. De invloed
van Nietzsche op zijn werk wordt zo steeds duidelijker zichtbaar.

Rieff lijkt, net als George Bataille, te neigen naar het standpunt dat de poëzie
het enige overgebleven medium is waarmee over het sacrale geschreven kan
worden. Tendensen richting het schrijven van ‘wetenschappelijke poëzie’ zijn
overigens al duidelijk aanwezig in zijn vroegere werk, maar met Fellow Teachers
ontwikkelen ze zich in een richting die de leesbaarheid van Rieffs werk sterk
bemoeilijkt. Alleen aan diegenen die bereid zijn zich te laten meevoeren in de
labyrinten van zijn geschreven werk, is het gegund dieper door te dringen in de
zeer persoonlijk gekleurde innerlijke wereld van zijn denken. Rieff dwingt zo zijn
lezers om hetzelfde proces aan te gaan dat hij ook als het hoofddoel van zijn
onderwijs beschouwt: het aanleren van hermeneutische vaardigheden. De
methode die hij daarbij gebruikt, noemt hij ‘unpacking’. Jonathan Imbera schrijft
daarover het volgende: ‘(...) Ik ging naar zijn eerste werkcollege en was er ernstig
op voorbereid om aantekeningen van het college te gaan maken en om sociale
theorie te gaan studeren. Ik had er geen idee van dat we zouden beginnen met het
lezen van Friedrich Nietzsche’s Beyond Good and Evil, of dat ik en de anderen
werden geacht om de volgende vraag ‘uit te pakken’ waarmee het boek begint:
‘Stel dat de waarheid een vrouw is, wat dan?’ Binnen enkele weken ontdekte ik
een groepje medestudenten die in staat waren om te zien en te voelen waar en
hoe zulke woorden en zinnen ons binnenleidden in de huidige vormen van onze
sociale orde. We ‘pakten uit’ gedurende vele uren, aan één stuk door, zonder op
de klok te letten. Door op deze manier met theorie bezig te zijn, lazen we
werkelijkheden die daar opeens ten overstaan van ons verschenen.’b 

Fellow Teachers wordt door de cultuurfilosoof George Steiner vergeleken met
Julien Benda’s La Trahison des Clercs (1927) en Martin Heideggers essays over
‘technologische cultuur’ (uit 1962).c Rieff diept in dit boek de thema’s uit zijn
vroegere werk theoretisch verder uit en plaatst ze in de context van het
contemporaine filosofische debat waarin het existentialisme nog steeds een
belangrijke rol speelt. Dat alles is verpakt in een polemiek met ontwikkelingen en
visies die volgens Rieff funest zijn voor het academisch onderwijs. De jaren
zestig hebben de universiteiten, en veel samenlevingen, op zijn kop gezet. In het
begin van de jaren zeventig luwt de radicalisering van de universiteiten.d Binnen
de academische wereld komt dan een bezinning op gang over de vraag wat de
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a Deze bijdrage viel niet in goede academische aarde, zoals blijkt uit George Steiners recensie van
Fellow Teachers. Die spreekt er schande van dat het boek na het verschijnen niet werd
gerecenseerd in de vaktijdschriften. Hij vermeldt dat de uitgever van het boek, één van de meest
prestigieuze en machtige Amerikaanse uitgevers, bot ving bij pogingen om de oorzaak ervan te
achterhalen. De censuur van de stilte rond het boek was tot dan toe totaal, concludeert Steiner.
Hij wijst erop dat het boek moeilijk is, echter ‘(...) het schandaal van de verdringing die dit boek
ten deel is gevallen in de Verenigde Staten houdt geen verband met de stijl ervan. Waar het om
gaat is, vanzelfsprekend, de inhoud. En toevallig is wat Rieff te zeggen heeft van het opperste
belang.’ (‘Sermon for prophets’, paginanummer onbekend.) In de loop van 1974 verschijnen er
overigens wel meer recensies van het boek, maar die verschijnen voornamelijk in kranten en niet
in toentertijd gezaghebbende vaktijdschriften, zoals bijvoorbeeld de tijdschriften waar Rieff tot in
het begin van de jaren zeventig zelf geregeld in publiceerde (Commentary, Encounter en de
Partisan Review).
b Hierop kom ik terug in het hoofdstuk over Fellow Teachers. De term ‘postmodern’ is immers
zeer controversieel en de manier waarop die hier wordt gebruikt behoeft nadere toelichting.
c Zie R. Boyers (ed.), Psychological Man, New York, Harper & Row, 1975, pp. 1-2.

functie moet en kan zijn van de universiteit in de nieuwe maatschappelijke
context waarin democratisering en functionaliteit van het onderwijs gemeengoed
zijn geworden. Rieffs boek is een krachtige bijdrage aan deze bezinning.a

De zojuist genoemde ontwikkelingen in het academisch onderwijs maken deel
uit van de bredere beweging van de counter culture van de jaren zestig en
zeventig. Volgens Rieff komt in die culturele beweging de moderniteit als
‘paradigma-verschuiving’ in optima forma tot uitdrukking. Rieff polemiseert in
Fellow Teachers met theorieën die bedoeld zijn als onderbouwing van de
politieke emancipatiestrijd van de counter culture. Voor zijn kritiek op de
counter culture en de moderniteit ontwikkelt Rieff een begrippenapparaat
waarmee hij zijn psychoanalytisch georiënteerde cultuurtheorie op één noemer
brengt met andere filosofieën over moderniteit, zoals die van Max Weber en
Søren Kierkegaard. Op deze manier ontwikkelt Rieff in dit boek een ‘filosofie
van de transgressiviteit’, waarmee hij gedetailleerder aangeeft wat volgens hem
de destructieve implicaties zijn van deze paradigma-verschuiving voor de
Westerse cultuur. Rieff verpakt in deze cultuurkritiek ook een ‘positieve’ visie.
Volgens hem is de moderniteit er, in het begin van de jaren zeventig van de
twintigste eeuw, nog niet in geslaagd de Westerse culturele dynamiek tot in zijn
kern te veranderen. Culturele vernieuwing, stelt Rieff, is mogelijk wanneer de
dynamiek van de moderniteit buiten werking kan worden gesteld. Fellow
Teachers kan (ook) worden gelezen als een schets van het traject van dat herstel
van de culturele dynamiek. Daarmee is het boek het beginpunt van een streng in
Rieffs denken die we tentatief zijn postmoderniteits-filosofie kunnen noemen.b

Fellow Teachers heeft een merkwaardige ontstaansgeschiedenis. De oorsprong
ligt in een uitnodiging van Robert Boyers en Robert Orril voor een openbaar
debat in het Skidmore College. Beiden waren redacteur van het tijdschrift
Salmagundi en bewonderden Rieffs werk.c Het was hun bedoeling om een
transcript van het gevoerde debat af te drukken in een nummer van het tijdschrift.
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a Fellow Teachers, Prefatory Note (zonder paginering).
b Salmagundi, nr. 20, Zomer-najaar 1972 (zie Psychological Man, p. 2.).
c Fellow Teachers, p. 1.
d Zie Psychological Man, pp. 1-2.
e Ibidem, pp. 1-2.

Rieff vond daar het transcript echter ongeschikt voor en gaf geen toestemming
voor publicatie. In de inleiding van Fellow Teachers schrijft hij: ‘Mijn twijfels
over openbare interviews waren de aanleiding om aan dit boek te beginnen, om
uit te leggen wat ik dacht van zulke gelegenheden, als onderdeel van de
meeromvattende inspanning om te reageren op de interesse die werd getoond
voor mijn werk.’a Hij kwam met Boyers en Orrill overeen om een eerste versie
van dit beoogde werk te publiceren in Salmagundi.b Daarna bewerkte Rieff dit
essay van 80 pagina’s tot een boek van drie keer die omvang. Terugblikkend
betreurt Rieff het dat het boek is verschenen in de vorm die het uiteindelijk kreeg,
namelijk als een lange ‘open brief’ aan zijn fellow teachers. Het was volgens hem
beter geweest wanneer hij het boek had ingedeeld in hoofdstukken en paragrafen.

Rieff opent het boek met het volgende statement: ‘Berust de uitnodiging om
naar Skidmore te komen (...) misschien op een gelukkig misverstand? Dachten
jullie dat ik een heraut van the therapeutic was? Ik ben noch vóór, noch tegen
mijn ideaaltype.’c Boyers en Orrill reageren hierop in een voorwoord van een
boek over Rieffs werk uit 1975.d Ze wijzen Rieffs verdenking van de hand en
leggen uit wat hun bedoeling is met deze bundel die werk van Rieff zelf bevat,
evenals kritische reflectie erover van andere auteurs: ‘ (...) wij zijn ervan
overtuigd dat Rieffs geschreven werk, dat op het moment maar door weinigen
gedegen wordt bestudeerd, uiteindelijk zal worden aanvaard als de enige, en
meest doordringende, krachtsinspanning op het terrein van cultuuranalyse die in
de afgelopen tijd door een Amerikaan is voortgebracht. (...) Onze bescheiden
hoop is dat ons boek een context verschaft waarin de bestudering van dat werk
kan gaan beginnen.’e 

Ondanks alle goede bedoelingen is het resultaat van deze hele onderneming dat
Fellow Teachers veel minder toegankelijk is geworden dan Rieffs twee
voorgaande boeken. Dat neemt niet weg dat het, nog steeds, een intrigerend
document is.

1.4  Rieffs ‘latere periode’: 1974-heden

De gebeurtenissen rond Fellow Teachers zijn kenmerkend voor het verdere
verloop van Rieffs academische carrière. Steeds sterker komt naar voren dat hij
een zeer scherpzinnige en kritische wetenschapper van sociale theorie is die dat
vak met hart en ziel onderwijst, maar die ook steeds meer moeite krijgt met de
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a The Triumph, p. 2.
b C. Lasch, ‘The Saving Remnant’ (recensie van The Feeling Intellect), The New Republic,
November 19, 1990, p. 34. Het twaalfde hoofdstuk van Lasch’s The Revolt of the Elites and The
Betrayal of Democracy (New York, W. W. Norton & Co., 1995, pp. 213-229), getiteld ‘Philip
Rieff and the Religion of Culture’, is een korte en goede inleiding op het werk uit Rieffs vroege -
en middenperiode.
c Zie The American Intellectual Elite (1974). De enige vermelding van Rieff in dit boek betreft de
publicatie over intellectuelen waarvan Rieff editor was: Ph. Rieff (ed.), On Intellectuals,
Theoretical Studies/Case Studies, New York, Doubleday & Company Inc., 1969. (Dit boek
bevat ook een essay van Rieff over Robert J. Oppenheimer dat is opgenomen in The Feeling
Intellect, pp. 202-222.) Rieff was in die tijd al gelauwerd met veel academische eer, zoals de
bijzondere aanstelling als Benjamin Franklin Professor of Sociology in Philadelphia en zijn
lidmaatschap van het All Souls College in Oxford. Het is daarom zeer opmerkelijk dat Rieff in
Kadushins boek vrijwel ontbreekt. De reden daarvoor hangt mogelijk samen met Kadushins
voornamelijk kwantitatieve methodologie in het boek. Waarschijnlijk heeft Rieff eind jaren zestig
te weinig gepubliceerd in de leidende vaktijdschriften om in Kadushins scorelijst te kunnen
worden opgenomen, ondanks zijn prestige in brede kring in de Verenigde Staten in de jaren zestig
en zeventig.

gang van zaken in de academie. Hij richt zich tot een ander publiek dan voorheen
en het aantal publicaties van Rieff daalt sterk in deze periode. In The Triumph
schrijft Rieff nog dat het boek niet primair bedoeld is voor zijn collega’s maar
voor ‘die bezorgde lezers in wiens hoofden en harten de ene cultuur aan het
sterven is, terwijl nog geen enkele andere genoeg aan kracht heeft gewonnen om
ter wereld te komen.’a In Fellow Teachers richt hij zich niet meer tot een groter
publiek. 

Rieffs publieke bekendheid neemt in de loop van de jaren zeventig sterk af,
mede doordat hij weigert zich te conformeren aan het dictum dat volgens hem
sinds enkele decennia de academische wereld regeert; ‘publiceer of sterf’. De
cultuurfilosoof Christopher Lasch wijst op het verband tussen het afnemende
aantal publicaties van Rieff en diens afkeer van de enorme groei in
wetenschappelijke publicaties, vaak van een dubieuze kwaliteit, onder invloed
van de ontwikkelingen in de jaren zestig: ‘De voorstelling van het publieke raakte
onafscheidelijk verbonden met het verschijnsel van publiciteit. Onder dergelijke
omstandigheden kunnen we het nauwelijks veroordelen dat Rieff besloot om
minder te schrijven, om te publiceren bij uitgeverijen van universiteiten en om
zijn energie te wijden aan het ‘versterken van onze enclaves’. Desalniettemin
heeft hij een zekere prijs betaald voor zijn strategische terugtrekking.’b Rieff
wordt inderdaad niet geschaard onder de Amerikaanse intellectuele elite in een
standaardwerk over de Amerikaanse intellectuele elite van de jaren vijftig tot
begin jaren zeventig.c Rieff heeft een hoge prijs betaald voor zijn uitgesproken
opvattingen over de maatschappelijke rol van de intellectueel, een problematiek
die hem heel zijn leven sterk heeft geïnteresseerd.

 Rieff publiceert in deze periode weliswaar weinig, maar hij verzorgt in de
tweede helft van de zeventiger jaren wél een aantal prestigieuze lezingen zoals de
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a Jonathan Imber werkt aan publicatie van deze lezingen, waarvoor hij een contract heeft met The
University of Chicago Press. (Mondelinge informatie van Imber, januari 2001.)
b Mondelinge informatie van Piver, juni 1999.
c ‘Philip Rieff: The Critic of Psychoanalysis as Cultural Theorist’, p. 193 en mondelinge
informatie van Rieff, juni 1999. 
d Mondelinge informatie van Rieff, juni 1999.
e Mondelinge informatie van Imber, juni 1999. 

Gauss Lectures en de Terry Lectures.a Na verloop van tijd begint hij, net als bij
Fellow Teachers, de ideeën uit te werken die hij in de lezingen heeft
gepresenteerd en gaandeweg ontstaat het plan voor een volgend boek. Rieff werkt
jaren aan een manuscript, dat als werktitel draagt: The Return of the Sacred.b Het
komt echter niet tot publicatie, want al schrijvend blijft het plan voor deze
publicatie groeien. In de loop van de jaren tachtig krijgt het project zelfs de vorm
van een trilogie die Rieffs summa moet worden. De weinige teksten die hij in
deze periode publiceert, zijn zeer gecondenseerd en hebben een summarisch
karakter: het zijn ‘tussenrapportages’ in het proces van conceptie van de trilogie.
Begin jaren negentig is er dan serieus sprake van plannen voor publicatie van zijn
summa,c die echter weer worden afgeblazen omdat Rieff nog niet tevreden is over
het manuscript. Er verschijnen dan wel twee lange essays die Rieff omschrijft als
samenvattingen van zijn trilogie.d Beiden hebben titels die tot de verbeelding
spreken: ‘The Newer Noises of War in the Second Culture Camp: Notes on
Professor Burt’s Legal Fictions’ (1991) en ‘Worlds at War: Illustrations of an
Aesthetics in Authority; or Numbered Notes towards a Trilogy, of which the
General Title is ‘Sacred Order/Social Order’’ (1993). 

In diezelfde periode verschijnt een bundel verzameld werk van Rieff, getiteld
The Feeling Intellect (1990). Het is een bundeling van eerder gepubliceerd werk
uit de periode 1951-1987, qua omvang variërend van een recensie van één pagina
lengte tot een essay van negentien pagina’s. Het geheel is geredigeerd en ingeleid
door Jonathan Imber. Deze publicatie moest dienen als overbrugging van de kloof
tussen Rieffs laatst verschenen monografie (uit 1973) en Rieffs beoogde trilogie
die in de loop van de jaren negentig zou moeten verschijnen. Het belangrijkste
doel van The Feeling Intellect is om een redelijk toegankelijke selectie van Rieffs
werk te presenteren die geschikt is voor een breder publiek.e De bundel bevat
essays waarin de lezer onder meer kennis kan nemen van Rieffs opvattingen over
de grote issues die het Amerikaanse intellectuele leven in de jaren vijftig, zestig
en zeventig beheersen: kwesties betreffende de buitenlandse politiek van de
Verenigde Staten zoals de Koude oorlog en de oorlog in Vietnam, verandering
van het maatschappelijk bestel (‘domestic reform’) en racisme. Daarnaast bevat
het boek ook een aantal belangrijke teksten over Freud, evenals een aantal
prachtige cultuurfilosofische essays over onder andere Oscar Wilde, Benjamin
Disraeli en George Orwell. 
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In 1992 kwetst het bestuur van de sociologische faculteit van de Universiteit
van Pennsylvania Rieff diep door haar formele recht uit te oefenen en hem te
dwingen om met emeritaat te gaan. Rieff vindt onderdak bij het Department of
Psychiatry van het Medical College of Pennsylvania, alwaar hij kantoor kan
houden en nog enkele jaren colleges sociologie geeft. Zijn college-dictaten uit die
periode verwerkt hij in het manuscript van de trilogie waaraan hij in deze periode
verder werkt, zwaar gehinderd  door problemen met zijn gezondheid.

In het Rieff-archief in Boston is een kopie aanwezig van een aanvraag van
Rieff uit 1995 voor een publicatiebijdrage voor zijn trilogie bij de National
Endownment for the Humanities. Rieff beschrijft daarin kernachtig zijn bedoeling
met dit immense en ambitieuze project: ‘(...) Ik zal afmaken wat er nog op de
agenda staat van mijn wetenschappelijke levenswerk. De lijnen in mijn denken in
de trilogie zijn een voortzetting van het eerder gepubliceerde werk. (...) Het
leitmotiv is de lange culturele revolutie die bezig is om de Westerse beschaving te
transformeren. Deze transformatie heet, in mijn historische typologie, ‘laat-
tweede cultuur’. Met ‘tweede cultuur’ doel ik op de complexe orde van
verplichtende symbolen en dwingende symptomen (...) van Westers sociaal
gedrag die in toenemende mate wordt bedreigd door intellectuele en morele denk-
en gevoelsstromingen die datgene vertegenwoordigen dat ik typologisch benader
als ‘de derde cultuur’. Het stabiele onderwerp van mijn levenswerk is altijd
datgene geweest, en zal dat altijd blijven, wat vroeger in het Duitsland van
Bismarck ‘Kulturkampf’ werd genoemd.’ Over de stijl van het beoogde werk
schrijft Rieff, die een verwoed kunstverzamelaar is, het volgende: ‘Het werk zal
gepubliceerd worden in drie delen, of mogelijk vier, met een paar honderd
illustraties [van kunstwerken, TZ]. De tekst zal rondom de illustraties geweven
zijn, waarvan elke illustratie afzonderlijk in zijn geheel zal worden geanalyseerd
in de theoretische context van de tekst. (...) Door elk deel heen wordt gebruik
gemaakt van poëzie, filosofie, theologie, muziek, psychologie, kunstgeschiedenis
en andere disciplines. (...) Mijn afsluitende werk is synoptisch. (...) Het
manuscript is verbrokkeld, net als de cultuur die erin wordt bestudeerd, tot een
mengelmoes van fragmenten die ik aan elkaar heb geketend. De bedoeling is om
het denken van de ‘laat-tweede cultuur’ in de humanities en de sociale
wetenschappen op één noemer te brengen. Die stijl kan bricolage genoemd
worden. Als deze boeken hun werk goed doen, dan moeten de humanities en de
sociale wetenschappen, tot op zekere significante hoogte, met elkaar verenigd
worden. Ik beoog een theorie en praktijk die eenheid schept. Het is mijn doel,
tenslotte, om te voorzien in een manier van denken die het denken van de
‘tweede cultuur’ nieuw leven zal inblazen.’ Een veelzeggend ‘detail’, tenslotte,
uit deze beursaanvraag is Rieffs antwoord op de vraag naar voorgenomen reizen
in het kader van het onderzoek: ‘Als ik zal reizen, dan zal dat een reis naar
Auschwitz zijn.’

De beurs wordt niet toegekend en Rieff stopt met werken aan het manuscript.
Omdat zijn literary executor Jonathan Imber niet voldoende tijd heeft om Rieff
bij dit project te assisteren, besluit Rieff om een andere voormalige student,
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a Piver studeerde begin jaren negentig bij Rieff. Hij koos later voor een medische opleiding en is
tegenwoordig werkzaam als psychiater in Los Angeles.
b Interviews afgenomen in mei en juni 1999.

Kenneth Piver MA, te vragen op te treden als redacteur.a Piver stemt hiermee in
en werkt sinds 1996 aan een redactie van het beschikbare materiaal voor dit
ambitieuze project. Hij put daarbij uit circa 2000 pagina’s zeer heterogeen
materiaal. Het is nog onduidelijk of Piver erin zal slagen dit project tot het door
Rieff beoogde doel te volbrengen. 

1.5  Korte schets van de receptie van Rieffs werk
 
Rieffs eerste boek en zijn inleidingen van de Collected Papers brachten hem
faam als Freud-interpreet. Zijn tweede boek maakte hem daarnaast bekend als
een uitdagende denker over het vraagstuk van ‘de psychologisering van de
Westerse cultuur’. In de jaren zestig speelt Rieff een vooraanstaande rol als
kritische intellectueel in Amerika. Die invloed is niet helemaal zichtbaar te
maken wanneer ze met voornamelijk kwantitatieve parameters wordt onderzocht
zoals Kadushin dat deed in zijn boek The American Intellectal Elite (1974). Toch
is het feit dat Rieff ontbreekt in Kadushins lijst van top-intellectuelen
symptomatisch voor de grote verandering in Rieffs academische carrière vanaf
begin jaren zeventig. Vanaf Fellow Teachers neemt Rieffs bekendheid af. Voor
zover hij rond de overgang naar de eenentwintigste eeuw bekend is, overheerst
het beeld dat hij een belangrijke rol speelde in de sociale wetenschappen van de
jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw, maar dat hij voor de nieuwe eeuw
weinig relevants meer te melden heeft. 

Dat bleek bijvoorbeeld uit interviews met ex-collega’s van Rieff die nog steeds
doceren aan de sociologische faculteit van de Universiteit van Pennsylvania.b Met
name Randall Collins en Harold Bershady, beide gerenommeerde sociologen in
de Verenigde Staten, spraken onomwonden uit dat Rieff volgens hen weinig heeft
nagelaten dat relevant is voor de hedendaagse sociologie. Bershady noemde Rieff
een ‘theologian manqué’ en vindt dat Rieff zich heeft vergaloppeerd bij zijn
interpretatie van de counter culture. Twintig jaar na dato moeten we volgens hem
concluderen dat die beweging niet de culturele revolutie is geweest die ze
aanvankelijk leek. Daarmee is dus volgens hem de ratio van Rieffs cultuurtheorie
grotendeels weggevallen. Collins vindt dat Rieffs werk op zich wel naar de
belangrijke thematiek van de secularisatie wijst, die tenslotte aan de wieg stond
van de moderne sociologie, maar hij vermoedt dat Rieffs werk weinig bijdraagt
aan het onderzoek naar dat verschijnsel omdat de manier waarop Rieff de
secularisatie thematiseert passé is. Beiden bleken bij navraag echter alleen Rieffs
vroege werk te kennen. Dat is illustratief voor het feit dat er in brede kring geen
duidelijk beeld bestaat van het theoretisch belang van zijn werk als geheel,
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a Dit onderzoek is uitgevoerd in juni 1999 in de bibliotheek van de Universiteit van Pennsylvania.
Beide bestanden geven citaties van een auteur weer in artikelen in een selectie van
vaktijdschriften. Omdat het om een globale indicatie van de receptie van Rieffs werk gaat, is
alleen gewerkt met de gedigitaliseerde bestanden. Deze gaven de citaties vanaf 1988 tot heden
weer. In de bestanden van Psyc-lit (1887-1999) en Sociofile (1974-1999) waren verder totaal
slechts 11 verwijzingen te vinden naar auteurs die citeren uit Rieffs werk. Al deze aantallen geven
overigens maar gedeeltelijk een beeld van de receptie van Rieffs werk. Het betreft alleen
verwijzingen naar Rieff in wetenschappelijke artikelen (en dus niet in monografieën). Tevens
geven veel auteurs hun artikelen niet op bij de databases van de citatie-indexen. (Mondelinge
informatie Bershady, juni 1999.) Wat betreft de Rieff-receptie moet hier dus worden volstaan met
een grove aanduiding.
b In de digitale versie van de ATLA Religiën Index zijn van de geselecteerde tijdschriften de
jaargangen 1949-1999 opgenomen.
c Een gunstige uitzondering is de Amerikaanse theoloog Peter Homans die in twee van zijn boeken
serieus aandacht besteedt aan Rieffs werk, te weten Theology after Freud. An interpretive
inquiry (Indianapolis/New York, Bobbs-Merrill, 1970) en The Ability to Mourn. Disillusionment

(wordt vervolgd...)

inclusief dat latere werk. Evenmin is er sprake van een ‘Rieff-school’ waarin zijn
werk grondig wordt bestudeerd.

Komt het beeld dat Bershady en Collins schetsen overeen met de werkelijk-
heid? Op basis van een screening van relevante digitale citatiebestanden moeten
we hun standpunten enigszins relativeren. In de bestanden die voor receptie-
onderzoek in de sociale wetenschappen en de menswetenschappen het meest
relevant zijn, de Social Science Citation Index (SSCI) en de Arts & Humanities
Citation Index (AHCI) waren voor de afgelopen 11 jaar 256 verwijzingen naar
Rieffs werk te vinden in artikelen op de gebieden van de sociologie, psychologie
en psychotherapie, theologie, ethiek, judaïca, rechten, historische wetenschap-
pen, politicologie, medische wetenschappen, management studies, pedagogiek,
economie, filosofie en letteren.a In de ATLA Religion Index, die een globaal beeld
geeft van de receptie van Rieffs werk in de theologie, waren daarentegen slechts
10 verwijzingen naar Rieffs werk te vinden.b Deze citaties zijn bijna allemaal
afkomstig uit Engelstalige tijdschriften. Dat leidt tot drie globale conclusies. Ten
eerste lijkt Rieffs werk in de sociale wetenschappen en de menswetenschappen
minder sterk in de vergetelheid geraakt dan door velen, zowel in de Verenigde
Staten als in Nederland, wordt gedacht. Ten tweede lijkt er sprake van een groot
verschil tussen de Angelsaksische landen, met name de Verenigde Staten en
Engeland, en (het niet Engelstalige deel van) Europa, omdat bijna alle
verwijzingen in Engelstalige vaktijdschriften voorkomen. In de Angelsaksische
wereld lijkt Rieffs werk minder in de vergetelheid geraakt, maar Rieffs
bekendheid lijkt daar nog steeds gebaseerd te zijn op zijn ‘vroege werk’
(gepubliceerd vóór 1967), want driekwart van de citaties uit Rieffs monografieën
en artikelen komen uit het werk uit zijn vroege periode. Ten derde lijkt Rieffs
werk onder theologen nauwelijks bekend en/of wordt het door theologen niet als
relevant beschouwd.c Voor de rest kunnen we weinig zeggen over de receptie van
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c(...vervolg)
and the Social Origins of Psychoanalysis (Chicago/London, The University of Chicago Press,
1989.) In de slotbeschouwing wordt Homans’ interpretatie van Rieffs werk besproken.
a Snow noemt Rieff een vader-figuur voor sommige van de beste Amerikaanse intellectuelen. (Zie
C. P. Snow, ‘Parochial Spies’ (recensie van Fellow Teachers), Financial Times, February, 1975,
paginanummer onbekend.)
b Voor wat betreft Rieffs invloed op Lasch en MacIntyre: zie ‘Philip Rieff: The Critici of
Psychoanalysis as Cultural Theorist, p. 192. Verder noemt Muller Rieffs invloed op de
veelgeprezen boeken After Virtue van Alisdair MacIntyre en Habits of the Heart van Robert
Bellah et al. (Zie J. Z. Muller, ‘Philip Rieff’, American Cultural Critics, David Murray (ed.),
Exeter, University of Exeter Press, 1995, pp. 193-205.) Ricoeur gaat in zijn De l’ interprétation
(dat voor een deel is gebaseerd op de Terry Lectures die hij in 1961 gaf en voor een ander deel op
zijn colleges als gasthoogleraar te Leuven) in debat met Rieff over diens interpretatie van Freuds
werk uit The Mind. (Zie P. Ricoeur, De l’interprétation. Essai sur Freud, Éditions du Seuil,
Paris, 1965, p. 8 en pp. 444-475.)

Rieffs werk zonder uitvoerige literatuurstudie, want de citatie-bestanden leveren
alleen globale gegevens op die gebaseerd zijn op publicaties in vaktijdschriften.

Rieff is door sommigen aangemerkt als een ‘writer’s writer’.a Rieffs directe
publieke bekendheid mag sinds de zeventiger jaren sterk zijn afgenomen, zijn
werk heeft echter diepgaande invloed op een aantal intellectuelen die wél grotere
publieke faam genieten zoals Christopher Lasch en Alisdair MacIntyre.b

Desalniettemin is Rieffs latere werk bij maar weinigen bekend. Hoewel het
begrijpelijk is, vanwege het nogal esoterische karakter van dat werk, is dat
jammer, want Rieff maakt juist in dat late werk nog een grote ontwikkeling door
die zijn werk op een nieuwe manier relevant maakt voor de theologie en de
sociale wetenschappen. Iets van die relevantie lijkt al door te schemeren in de
constatering dat Rieffs vroege werk nog steeds geregeld wordt geciteerd in,
voornamelijk Amerikaanse, vaktijdschriften. De lectuur van Rieffs gehele werk
zoals die in dit proefschrift wordt gepresenteerd, beoogt die aanhoudende
belangstelling voor Rieffs werk in een nieuw, hoofdzakelijk theologisch, kader te
plaatsen.

De beschikbare secundaire literatuur over Rieff is van relatief beperkte
betekenis voor een grondige studie van Rieffs denkcategorieën zoals ik die hier
beoog. Er is over Rieff alleen geschreven in de vorm van teksten van beperkte
omvang, zoals hoofdstukken in boeken, artikelen en korte essays, met name over
zijn vroege werk. Er is nog geen enkele monografie gewijd aan de studie van
Rieffs gehele werk. Wat de inhoud betreft is in die secundaire literatuur globaal
de volgende tweedeling aan te brengen: een aantal teksten blijft steken in de
buitenste lagen van Rieffs vertoog en trekt vervolgens foutieve conclusies uit hun
onderzoek, bijvoorbeeld dat Rieff vol verwachting de komst van de
Psychologische Mens zou aankondigen, als een menstype waar hij veel van
verwacht. De andere benadering volgt een strategie die meer lijkt op wat in de
komende hoofdstukken gebeurt: er wordt veel geciteerd uit Rieffs werk en veel
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a Voorbeelden van de eerstgenoemde strategie zijn te vinden bij Gabriël (1982) en Bergen &
Rosenberg (1971). De inleiding van The Feeling Intellect van Jonathan Imber is een voorbeeld
van de als tweede genoemde benadering.

van diens eigen concepten worden gebruikt.a Het belangrijkste verschil tussen die
benadering en dit proefschrift is dat ik probeer een belangrijke hiaat op te vullen.
In die secundaire literatuur worden Rieffs begrippen namelijk gebruikt zonder de
betekenis ervan grondig uit te leggen en zonder de functies te beschrijven die ze
vervullen in Rieffs denken. Op die manier wordt Rieffs denkwereld voor de lezer
meestal niet voldoende toegankelijk gemaakt.


