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Hoofdstuk 6

De grenzen van de moderniteit 

In dit hoofdstuk wordt een lectuur gepresenteerd van Rieffs derde boek Fellow
Teachers/of Culture and Its Second Death (1973). We volgen globaal weer Rieffs
betoog zoals zich dat in het boek ontwikkelt en beginnen dus met een korte
beschrijving van de prolegomena waarmee het boek begint en waarin Rieff zijn
ideeën over de ‘theorie over theorie’ herneemt. In de rest van het hoofdstuk zitten
twee thematische lijnen. De eerste is een analytische lijn waarin het boek wordt
gelezen als een uitbreiding van Rieffs ideeën over de Westerse psychohistorie.
Hij werkt het profiel van de therapeuticus, het karakter-ideaal van de laat-
moderne cultuur, verder uit. Het begrip ‘transgressiviteit [transgres-siveness]’
speelt daarin een centrale rol. Met deze cultuurtheoretische analyses breidt Rieff
zijn theorie over de modernisering van de Westerse cultuur uit. Langs de andere,
cultuurkritische, lijn zien we hoe Rieff zich de grenzen van die transgressiviteit
voorstelt en op basis daarvan zijn antwoord formuleert op deze ontwikkeling die
volgens hem zulke destructieve gevolgen heeft voor de cultuur. Zo werkt hij zijn
ideeën verder uit over de zelfopheffende trend in de modernisering, die we Rieffs
filosofie over post-moderniteit kunnen noemen. In de slotparagraaf worden drie
belangrijke deelthema’s uit het boek behandeld die al eerder aan de orde waren
geweest, maar nog niet expliciet behandeld konden worden, te weten Rieffs
denken over geschiedenis, zijn visie op de taak van de sociale wetenschappen en
zijn verhouding tot het jodendom.

In Fellow Teachers vinden we dezelfde casus-achtige analyses van literaire
werken als in The Triumph, die nu echter niet meer keurig in afzonderlijke
hoofdstukken worden beschreven, maar in verspreide passages over het boek. In
het algemeen geldt dat Rieff in Fellow Teachers niet meer nastreeft om de
verschillende onderdelen van het boek in een overkoepelende vorm te
presenteren. De stijl is nu echt die van bricolage geworden, waarin de onderdelen
van het boek op een losse manier met elkaar verbonden zijn. Inhoudelijk zijn er
echter wel rode draden in de vorm van Rieffs centrale thema’s: hij toont aan dat
de grootste handicap van de moderne sociale theorie is dat ze theoretiseert over
cultuur vanuit het gezichtspunt van het verlangen/de eros, waardoor de werking
van autoriteit onzichtbaar wordt gemaakt. Hiermee ontwikkelt Rieff een
eigenzinnige positie in het debat over sublimatie.
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a ‘The Function of the Social Sciences and Humanities in a Science Curriculum’, The Feeling
Intellect, pp. 237-247.
b Ibidem, p. 241.

6.1  De innerlijke ruimte van de cultuur

In het begin van de jaren zeventig luwt de politieke radicalisering van de
universiteiten. Binnen de academische wereld komt dan een bezinning op gang
over de vraag wat de functie moet en kan zijn van de universiteit in de nieuwe
maatschappelijke context waarin democratisering en functionaliteit van het
onderwijs gemeengoed zijn geworden. Fellow Teachers is een krachtige bijdrage
aan deze bezinning. Rieff moet accepteren dat de verandering van het academisch
onderwijs niet meer kan worden terug gedraaid, maar zoekt daarbinnen naar
mogelijkheden om opnieuw de functie van de academie te denken, namelijk het
opleiden van een culturele elite die een leidinggevende rol kan spelen bij het
vorm geven aan de cultuur.

Rieff had al veel eerder, in een tekst uit 1959a, zijn visie uiteengezet op de
functie van academisch onderwijs, maar de toon is nu veel polemischer.
Daardoor wordt nu ook duidelijker zichtbaar welke meta-theoretische kwesties er
impliciet meespelen. In de tekst uit 1959 duidt Rieff twee hoofddoelen van
academisch onderwijs aan. Geen enkele student begint vanaf nul door het stellen
van ‘eerste vragen’, stelt hij. Het primaire doel is om ‘de leidende formuleringen
van problemen en het schitterende veelvoud aan oplossingen dat tot dusver is
voorgesteld in onze intellectuele ambachten te onderwijzen.’b Dat moet zodanig
gebeuren dat een student daarmee een basale vaardigheid opdoet in het
analyseren en beheersen van gegeven formuleringen, die Rieff de dogma’s van
het vakgebied noemt. De student moet, ten tweede, ook leren deze basale
vaardigheid van inzicht in de dogma’s van zijn vakgebied te integreren in zijn
eigen intellectuele en persoonlijke leven. Dat moet bijdragen aan persoonlijke
herformuleringen van de geleerde theorie. Alleen wanneer dat is gelukt, is er
sprake van geslaagd academisch onderwijs.

In Fellow Teachers geeft Rieff nog kernachtiger aan wat volgens hem het doel
is van academisch onderwijs in de sociale - en menswetenschappen. Niet alleen
de theorieën van deze disciplines, maar ook de beeldende kunst, literatuur en
muziek zijn volgens hem pogingen om aspecten van ‘het raadsel mens’ te
verhelderen. Het is de taak van de leraar in de menswetenschappelijke en sociale
theorie om zijn studenten in te wijden in die pogingen: ‘Plato, Haydn, Beethoven,
Freud, Weber: al onze grote leraren zijn altijd dood. God doet echter hun geesten
weer in ons herleven. (...) Het is onze taak om hen uit te voeren, om te zien wat
er leeft. Wanneer een student langzaam genoeg wordt voorbereid, dan kan hij
zijn eigen plotselinge duik in de woorden maken. Een duik in de innerlijke ruimte
[curs. TZ] die door die woorden wordt gevormd. Dan krijgt hij zijn erfdeel van
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a De paginanummers van de meeste citaties uit Fellow Teachers zijn in de tekst tussen haakjes
weergegeven. De herkomst van overige citaties is in het notenapparaat weergeven.

de levende autoriteit van onze grote voorgangers.’ (10-11)a Academisch
onderwijs is dus, algemeen gesproken, volgens Rieff méér dan overdracht van
(vermeend) objectieve kennis die is vervat in keurige definities. Het is een
voorbereiding op een kennismaking met innerlijke ruimtes zoals die door ‘onze
grote voorgangers’ zijn vormgegeven. Dit proces vereist een bepaald soort
discipline. ‘Die discipline, het op de juiste wijze overdragen van de kritische
exercitie, is hoogst persoonlijk. Ze is ook riskant. Hoe gedisciplineerd we ook
zijn, we lopen het risico om te falen. Ik zie geen mogelijkheid tot het
reproduceren van een waarachtige innerlijkheid [curs. TZ], van de ene periode
naar de andere periode.’ (11) Hier zien we hoe Rieff zijn ideaal van academisch
onderwijs omschrijft, vanuit drie nauw samenhangende optieken, namelijk die
van de taak van de leraar, het leerproces van de student en het soort theorie dat
wordt onderwezen. Dat ideaal staat tegenover zijn kritiek op de contemporaine
academie die studenten opleidt tot ‘probleem-oplossers’ en dus verraad pleegt
aan haar opdracht tot het opleiden van een culturele elite. 

In goed academisch onderwijs, stelt Rieff, wordt de student besef bijgebracht
van het principieel esthetische karakter van theorie. Dat karakter omschrijft hij
als volgt: ‘Muziek, filosofie, de literatuur van het menselijk gedrag in casussen of
ficties, wiskunde en, naar mijn mening, alle theoretische disciplines en
gedisciplineerde theorie, zijn visies op de hoogste formaliteiten (...).’(2) De
manier waarop de verhouding van theorie en praktijk wordt gedacht in de
moderne wetenschappen is fundamenteel anders dan in de premoderne
wetenschappen. Rieff noemde dat in zijn vroege werk het verschil tussen
conformatieve en transformatieve theorie. De moderne transformatieve theorie
ontwerpt, gestuurd door emancipatoire idealen, een nieuwe constructie van
(delen van) de werkelijkheid. Die constructie wordt als richtsnoer genomen voor
het menselijk handelen in de werkelijkheid. De werkelijkheid wordt ‘naar de
hand van de theorie gezet’. De belangrijkste functie van theorie wordt zo dus het
oplossen van concrete maatschappelijke problemen. Rieff ageert tegen deze
simplificatie van de verhouding tussen theorie en praktijk. De constructies die
worden ontwikkeld in de theorie behoren principieel tot een andere orde dan de
orde van de werkelijkheid. Die onderscheiding mag niet verdoezeld worden: ‘(...)
wat we moeten eisen van onze studenten zijn de visionaire disciplines. Dan
zullen ze zich, op z’n minst, een passende, bescheiden terughoudendheid
verwerven met betrekking tot hun wens om ‘probleem-oplossers’ te worden die
hun wil aan de werkelijkheid opleggen.’ (2) Wanneer die grenzen tussen theorie
en werkelijkheid niet in acht worden genomen, is er sprake van wat Rieff noemt
‘order-hopping’.

In academisch onderwijs dat anti-autoritair, gepolitiseerd en gedemocratiseerd
is, zijn de voorwaarden verdwenen waarin de student wordt voorbereid om ‘zijn
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a Een voorbeeld: ‘Zoals het marxisme laat zien, zal zelfs de hoogste kritiek, gewapend, al snel zijn
eigen establishment verdedigen en de geest [mind] al snel verhinderen om in die innerlijke ruimtes
binnen te gaan die worden geopend en vorm gegeven door onze continue interpretatieve
wetenschappen, in instituties die daarvoor zijn gereserveerd.’ (18)
b Zie Fellow Teachers, p. 76n.

duik te maken in de innerlijke werelden’. In dergelijk onderwijs wordt volgens
Rieff transformatieve theorie onderwezen die er niet op uit is om de werking te
ondergaan van het vertoeven in die innerlijke ruimtes. Die theorie is er eerder op
uit om de student kritisch bewustzijn bij te brengen.a Het doel van het moderne
academisch onderwijs is niet meer het in stand houden van interpretatie-ketens
waarin de autoriteit van de grote meesters van de tradities in vernieuwde vorm
kan worden doorgegeven. Dat onderwijs is integendeel juist uit op het afbreken
van dergelijke ketens. Dat afbraakproces wordt gestuurd door het therapeutische
ideaal van afbraak van traditionele autoriteit.

Door de grote nadruk op de ontwikkeling van het kritische denken bij
studenten wordt echte academische vorming onmogelijk, meent Rieff. Aan
kritische reflectie gaat volgens hem namelijk noodzakelijkerwijze een fase
vooraf, namelijk de fase waarin de student zich openstelt voor het denken van de
grote meesters van de theoretische discipline waarin hij zich bekwaamt. Sociale
theorie onderwijzen betekent niet het eindeloos innemen van kritische posities en
dat bijvoorbeeld als ‘reflexieve sociologie’ verkopen. Zulke theorieën zijn
volgens hem leeg, want ze kunnen geen hermeneutische cirkels trekken.b ‘Wij
leraren, moeten niets nieuws voortbrengen, geen doorbraken, totdat we, het eerst
in onszelf, die bescherming van oudere wijsheid tot stand hebben gebracht die
kan helpen om arrogante stupiditeit af te wenden die paradeert als originaliteit,
modernisering, revolutie - en natuurlijk als ‘waarden’.’ (24) Zonder die bescher-
ming krijgt juist datgene de overhand dat volgens Rieff gedisciplineerd moet
worden, namelijk de eindeloze zoektocht naar expressie [endless expressional
quest] waarvan zowel de kritische student als de kritische leraar gelooft dat die
leidt naar ‘bevrijd denken’. (88) Zonder deze disciplinering is, nogmaals, geen
academische vorming mogelijk.

Het menselijk verlangen bevrijd door de moderniteit?
Het kritische karakter van de moderne sociale theorie heeft volgens Rieff vanuit
het oogpunt van de ontwikkeling van een cultuurtheorie drie bezwaren, een
esthetisch-theoretisch, een ethisch en een wetenschapstheoretisch. 

Het esthetisch-theoretische bezwaar is gericht tegen de manier waarop in de
moderne sociale theorie de expressie van menselijk verlangen (eros) en de
inperking daarvan (autoriteit) worden geconceptualiseerd. Volgens Rieff werd in
het werk van Wilhelm Reich heel duidelijk zichtbaar hoe radicale culturele
vernieuwers probeerden hun doel te bereiken: door het propageren van in-
stinctbevrediging werd getracht het individu te bevrijden van de ziekmakende
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a Dat is in ons vierde hoofdstuk beschreven. Rieff gaat pas in Fellow Teachers openlijk in
discussie met Brown en Marcuse, maar in The Triumph gebeurde dat al impliciet, met name in de
‘casussen’ over Jung, Reich en Lawrence.
b In het voorwoord van de derde druk van Fellow Teachers (1985) noemt Rieff een slogan die hij
aantrof in een trein in Italië en die hij aanmerkt als de meest rake typering van de counter culture:
‘E VIETATO VIETARE (IT IS FORBIDDEN TO FORBID).’ (p. xiii.)
c In The Triumph had Rieff dat als volgt geformuleerd: ‘ (...) het doel van psychoanalyse is het

(wordt vervolgd...)

invloed van verouderde autoritaire systemen. Rieff beschouwt Brown en Marcuse
als de theoretische erfgenamen van Reich.a De conceptuele structuren van hun
werk zijn volgens Rieff op hun beurt weer illustratief voor de meeste moderne
sociale theorie. Volgens Rieff gaan al deze theorieën uiteindelijk mank aan de
eenzijdige aandacht voor de symbolisering van de expressie van het menselijk
verlangen, waardoor de complexe interacties met inperkende mechanismen niet
goed worden geanalyseerd. De essentiële rol van autoriteit werd een ‘verdrongen
problematiek’ en op de inperking van het menselijk verlangen kwam een taboe te
rusten.b Deze simplificerende weergave van inperkende mechanismen noemt
Rieff ‘vervorming/vervalsing [manipulation] van de superego-symboliek’. Deze
idee is van cruciaal belang voor onze lectuur van Fellow Teachers, omdat daaruit
scherp blijkt dat Rieff de aandacht wil afwenden van de libido-problematiek en
ze richt op de symbolisering van autoriteit in het culturele proces en in de sociale
wetenschappen. Het verlangen kan niet anders aan het woord komen dan door de
inwerking van verbiedende vormen van autoriteit.

Het tweede, ethische bezwaar hangt nauw met het eerste samen. Volgens Rieff
zit er in de moderne sociale theorie een verborgen aanname, namelijk dat er
vanzelf nieuwe vormen van disciplinering zullen ontstaan op basis van rationeel
gedrag en redeneren wanneer de oude systemen van disciplinering worden
afgebroken. Daarmee verdwijnt de vraag naar de morele inhoud van
disciplinering naar de achtergrond. Rieff maakt dat duidelijk aan de hand van een
analyse van het doel van psychotherapie dat volgens hem hetzelfde is als dat van
de moderne sociale theorie. In een psychotherapie moet de patiënt leren om meer
naar zijn instinctieve verlangens te luisteren die schuil gaan achter het
‘symptomatische gedrag’ dat in de therapie nauwkeurig wordt onderzocht.
Vervolgens moet de patiënt leren te geloven dat hij met zijn rationele vermogens
in staat is om te beoordelen welke van zijn instinctieve verlangens wél en welke
niet kunnen worden bevredigd. Hij leert te vertrouwen op zijn eigen kritische
vermogens en leert daardoor elke autoriteit, elk begrenzend systeem kritisch te
benaderen. Het vergroten van de rationele beheersing van innerlijke conflicten
komt volgens hem neer op het aanleren van een bepaalde methode, een bepaalde
techniek. Door op deze manier psychotherapie als een ‘psychotechniek van de
emoties’ te evalueren, komen we uit bij een ethische kernvraag. Techniek heeft,
in zijn vele verschijningsvormen, volgens Rieff namelijk geen inherente
begrenzingssystemen [interior controls]. (41)c De analytische attitude wordt een
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c(...vervolg)
doel van wetenschap [Science] - macht, in dit geval een transformatieve technologie van het
innerlijk leven. Waar wetenschap is, daar zal technologie zijn. Deze ultieme technologie heeft als
doel om de keuzevrijheid te vergroten. Echter, zonder een parallelle reeks van god-terms waaruit
keuzes kunnen worden afgeleid en geordend, kan het kiezen zelf een zaak van onverschilligheid
worden. Of de mens kan een veelvraat worden, die alles kiest.’ (p. 93)
a Ibidem, p. 3.
b Rieff werkt in Fellow Teachers de idee uit The Triumph verder uit, dat ontwikkelingen in de
moderne kunst en sociale theorie en psychologie/psychiatrie op de ene cultuurtheoretische noemer
van ‘therapy’ gebracht kunnen worden. Dat formuleerde hij in The Triumph als volgt: ‘Hier
komen de wegen van de literatuur en sociologie samen, want de diepste interesse van de

(wordt vervolgd...)

nieuwe richtlijn bij het handelen, maar bevat geen inhoudelijke voorschriften
voor dat handelen.

Dit probleem wordt volgens Rieff door het grootste deel van de moderne
sociale theorie niet onderkend, omdat die zelf therapeutische doelen nastreeft. De
oorzaak daarvan ligt volgens Rieff in de oorsprongen van die moderne sociale
theorie die zélf een reactie is op de culturele crisis die door de modernisering
werd ingeluid en waarin de Verlichting zo’n grote, katalyserende rol speelde. Die
reactie bestond deels uit het formuleren van nieuwe culturele idealen die de oude
culturele idealen moesten vervangen. Het formuleren van nieuwe idealen was
echter niet genoeg, zegt Rieff, want om die nieuwe idealen te bereiken moest ook
de invloed van de oude cultuur uitgeschakeld worden. Daartoe moesten
diagnostische instrumenten ontwikkeld worden waarmee de invloed van de
cultuur op het individu kon worden geanalyseerd. Dat gebeurde in de sociale
wetenschappen en de moderne kunst. Die waren daarbij niet neutraal, maar kozen
de kant van het individu. Rieff noemde dat in The Triumph de ‘dualistische
traditie die de menselijke natuur uitspeelt tegen de sociale orde.’a

Rieffs derde, wetenschapstheoretische bezwaar tegen moderne sociale theorie
is dat ze niet neutraal is en ‘slechts de gevolgen van modernisering analyseert’,
zoals ze zelf beweert. Die theorie is zélf een belangrijk voertuig van het
moderniseringsproces. Kritiek op autoriteit in al zijn culturele verschijnings-
vormen was in de vroege moderniteit met name een bezigheid van de culturele
elite, maar Freud gaf de Westerse cultuur een instrument waarmee het
therapeutische ideaal van de culturele elite verder uitgewerkt kon worden. De
meeste moderne sociale theorie is doortrokken van dat therapeutische ideaal,
waardoor we er de vervorming/manipulatie van super-ego-symboliek in terug
vinden.

Deze kenmerken van moderne sociale theorie moeten we volgens Rieff als
culturele symptomen opvatten. Het therapeutische ideaal dat we in de meeste
sociale theorie aantreffen, vinden we volgens hem in de laat-moderne Westerse
cultuur hem niet alleen daar terug, maar op àlle centrale terreinen van
acculturatie: de kunsten, de wetenschappen en het onderwijs.b Deze terreinen
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b(...vervolg)
sociologie, net zoals die van de psychiatrie wanneer die zich niet verliest in een bepaalde patiënt,
draait om de vraag of onze cultuur zo kan worden gereconstrueerd dat geloof - een bepaalde
verplichtende symboliek van zelf-integrerende gemeenschappelijke doelgerichtheid - niet langer
toezicht hoeft te houden op de organisatie van de persoonlijkheid.’ (p. 5.)
a Zo’n generalisering staat op gespannen voet met Rieffs stijl van ‘bricolage’. Hij gebruikt nooit
termen die expliciet naar ‘gehelen’ verwijzen. Daarvoor heeft hij twee redenen. Ten eerste is
goede cultuurtheorie volgens hem perspectivisch, want alleen vanuit veel verschillende
theoretische perspectieven kan adequate theorie worden ontwikkeld over zo’n complex fenomeen
als cultuur. We zijn in de moderne wetenschappen nog niet zo ver dat we alomvattende
perspectieven kunnen ontwikkelen, want er is geen eenheid in de moderne wetenschappen. Dat
hangt, ten tweede, samen met de toestand van onze cultuur. Wanneer we de suggestie zouden
wekken dat we kunnen denken vanuit ‘totaal-perspectieven’, dan zou dat een misplaatst
dogmatisme zijn dat geen recht doet aan de versplinterde cultuur waarin we leven. 

Het is echter onmogelijk om dit aspect van Rieffs werk recht te doen, want Rieffs
perspectivisme komt alleen tot zijn recht in zijn geschreven werk zélf. Om een leesbare
samenvatting van zijn werk te presenteren moeten we ons beperken tot hoofdlijnen. We maken
daarbij, net als in hoofdstuk, veel gebruik van de begrippen ‘primair cultureel proces’ en
‘secundair cultureel proces’. Deze termen komen in Fellow Teachers niet voor, maar dienen als
hulp om meer vat te krijgen op de rode draad van het boek. Wanneer we dergelijke hulp goed
gebruiken, doen we, via een omweg, toch recht aan Rieffs werk, want hij blijft vasthouden aan
het ideaal om nieuwe eenheid scheppende theorie te ontwikkelen. Als het goed is, wordt in de
lectuur van Fellow Teachers die in dit hoofdstuk wordt gepresenteerd iets zichtbaar van hoe
dergelijke theorie er bij Rieff uitziet.
b In het verhaal getiteld ‘Investigations of a dog’ van Franz Kafka komt een passage voor die
sterk doet denken aan wat Rieff hier stelt. Kafka zinspeelt daarin als volgt op Abraham die met
zijn stam uit Ur wegtrekt: ‘Zij wisten nog niet waar wij nu naar kunnen raden wanneer we
nadenken over de loop van de geschiedenis, namelijk dat verandering begint in de ziel voordat die
zich voltrekt in het alledaagse leven (...).’ (uit: F. Kafka, Metamorphosis & Other Stories, transl.
W. & E. Muir, London, Minerva, 1990, p. 109.)
c Deze term is waarschijnlijk bedoeld om Kierkegaards filosofie over ‘de innerlijkheid’ in te
vlechten in zijn gedachten over de veranderingen in het symboolsysteem van de Westerse cultuur.
Kierkegaard speelt in Fellow Teachers een belangrijke rol.

kunnen allen geschaard worden onder wat Rieff eerder ‘het secundaire culturele
proces’ heeft genoemd.a Daar worden de culturele principes uitgewerkt die er
vanuit het primaire culturele proces in binnendringen en zo de sociale orde vorm
geven. Welnu, in Fellow Teachers onderneemt Rieff de cultuurtheoretische
poging om te verklaren wat de essentie is van de dynamiek van de moderniteit:
‘Het is de innerlijke ruimte die eerst opnieuw wordt vormgegeven, voordat de
sociale orde opnieuw wordt vormgegeven. (21)b Het zijn volgens hem exact deze
veranderingsprocessen waarnaar het therapeutisch ideaal van de moderniteit
verwijst. Het begrip ‘innerlijke ruimte’c lijkt dus een centraal begrip voor Rieff
wiens diepste interesse immers uitgaat naar deze culturele veranderings-
processen.



192

a Rieff citeert uit: S. Freud, ‘Repression’, Collected Papers, vol. 6, p. 109.
b In The Triumph gebruikt Rieff de term ‘control’ als aanduiding van de inperkende modaliteit in
de cultuur. In Fellow Teachers echter, duidt Rieff die modaliteit aan met de term ‘interdict’,
waarvoor ik in de tekst voortaan als vertaling de term ‘verbod’ gebruik. Het verbod is de meest
abstracte vorm van autoriteit in de cultuur. Er is nergens in Rieffs werk een verantwoording te
vinden van de vervanging van de term ‘control’ door ‘interdict’. Een mogelijke verklaring is dat
‘interdict’ door zijn godsdienstige en theologische connotaties minder functionalistisch aandoet
dan ‘control’ en daardoor meer verwijst naar het symbolische karakter van de inperkende
culturele modaliteit waarover Rieff reflecteert.

6.2  Verdringing, verboden en transgressiviteit

Volgens Rieff ontstaat in elke door hem aangeduide fase van de Westerse
psychohistorie een nieuwe innerlijke ruimte, waarin de individuele verlangens
hun vorm krijgen door ze af te stemmen op het culturele ideaal dat in een
bepaalde fase domineert. In de premoderne cultuur werd een innerlijke ruimte
gevormd door aanpassing aan een karakter-ideaal dat inperkend was. Inperking
c.q. begrenzing van het verlangen was het ontwerp van de verlossing, het hoogste
bereikbare heil. Er waren tijdelijke ontheffingen van de begrenzingen, maar deze
ontheffingen waren intrinsiek onderdeel van een systeem dat werd gedomineerd
door verboden. De moderniteit is volgens Rieff een poging tot installatie van een
geheel nieuwe culturele dynamiek die historisch gezien uniek is. De
psychoanalyse is volgens Rieff het prototype van die nieuwe culturele dynamiek.
Vanuit deze optiek wijst hij op twee kernproblemen voor een cultuurtheorie over
moderniteit. Het eerste probleem is herkenbaar in Freuds theorie over de
oorsprong van verdringing. Het tweede hangt samen met de idee van therapie als
‘vrijplaats’. 

Wanneer we de psychoanalyse interpreteren als een theorie over de oorsprong
en de werking van het menselijk voorstellingsvermogen, dan kunnen we van
Freuds theorie over het Oedipus-complex leren hoe in de vroegste fase van ons
leven de psychische grondvormen van autoriteit ontstaan, stelt Rieff. Daarbij
speelt de verdringing een centrale rol. Freuds theorie loopt volgens Rieff echter
een bepaald punt dood, omdat die niet kan verklaren wat de oorsprong van de
verdringing is. ‘Freud zegt ons dat zodra een “idee dat ten diepste aanstootgevend
is een bepaalde sterktegraad bereikt, het [intrapsychische] conflict actualiteit
aanneemt. Het is precies die activering van de idee die leidt tot de verdringing
ervan”.’ (69)a Rieff vindt dat deze definitie van de oorzaak van verdringing
tautologisch is: ‘Wat een "idee" zijn "fundamenteel aanstootgevende" karakter
verschaft, kan niet in de verdringing zélf gegenereerd worden.’ (69) Deze
definitie veronderstelt iets dat wordt overtreden, of dreigt te worden overtreden
en dat de verdringing in gang zet. Dat is volgens Rieff het ‘verbod’ [interdict].b

Aan die verboden ontleent de verdringing volgens hem de energie waarmee ze
dienstbaar is aan de verboden. (69)
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a Rieff gebruikt vormen van het werkwoord ‘to repress’, dat zowel ‘verdringen’ als
‘onderdrukken’ kan betekenen. Deze passage kan dus ook worden vertaald als: ‘Wanneer we ons
bewust zijn van de dingen die we onderdrukken, dan worden we niet onderdrukt.’ Dat lijkt een
kritisch commentaar op het emancipatoire ideaal van de moderne sociale theorie.
b Rieff verwijst in dit verband verspreid over Fellow Teachers, naar verschillende, merendeels
sociologische auteurs, zoals Comte, Sohm, Durkheim, Weber, Sorel en Geertz.
c Rieff doelt met ‘de unieke kwalitatieve eigenschap van ons leven’ waarschijnlijk op ons
esthetische vermogen tot symbolisering, inclusief de ethische consequenties daarvan, dat ons tot
cultuurwezens maakt. Uit de context waarin deze passage is opgenomen, blijkt wat de

(wordt vervolgd...)

Deze revisie van Freuds meta-psychologie staat in één lijn met Rieffs stelling
dat het rationele denken alleen een methode is en zelf geen ingebouwde
begrenzers heeft. Dat betekent volgens Rieff dat een rationele beheersing van de
intrapsychische conflicten onmogelijk is. De begrenzing van instinctieve
verlangens vereist dus altijd een ‘entiteit’ die van buitenaf wordt ingebracht en
wordt ingebouwd in het psychische systeem. Deze entiteit werkt onbewust, of hij
werkt niet. ‘Wanneer we ons bewust zijn van de dingen die we verdringen, dan
verdringen we niet.a Wanneer we niet gehoorzaam zijn aan de "verboden" dan
zijn we niet geaccultureerd. (...) "Verboden" zijn de primaire vormen van high
culture (...).’ (69) Het verbod is dus volgens Rieff het hoogste formele principe
van begrenzing. Deze stellingname heeft veel implicaties, bijvoorbeeld voor de
evaIuatie van cultuurtheorieën zoals die in de moderne sociologie en andere
menswetenschappen zijn ontworpen.b Deze theorieën verdoezelen in hun
syntheses van wetenschap, kunst en religie, volgens Rieff het principe dat
verboden de ‘primaire vorm van high culture zijn, niet de kunsten en de
wetenschappen’. (69) Rieff noemt daarbij het oude Israël als een voorbeeld van
een high culture. Daarmee geeft hij aan dat cultuurtheoretisch gezien de
ontwikkelingsgraad van een cultuur niet afhankelijk is van de technologische
ontwikkeling van een cultuur. Dat is te verklaren vanuit de manier waarop hij
‘cultuur’ conceptualiseert door in de culturele dynamiek primaire en secundaire
culturele processen te onderscheiden. Wetenschap en techniek behoren volgens
Rieff tot de secundaire culturele processen. Het wezen van een cultuur is echter
te vinden in het primaire culturele proces. Analoog daaraan stelt hij dat culturele
verandering begint in de ‘innerlijke ruimte’ van het primaire culturele proces.

Het tweede probleem dat Rieff naar voren brengt betreft de psychoanalyse als
therapeutisch systeem en de verbreiding daarvan in de Westerse cultuur. In
psychoanalytische therapie wordt met therapeutische technieken een vrijplaats
gecreëerd waarin de verboden buiten werking worden gesteld. Deze vrijplaats is
een ‘alternatieve ruimte’ die wordt afgegrensd van het dagelijks leven. In de
voortschrijdende psychologisering c.q. vertherapeutisering van de Westerse
cultuur in de late moderniteit raakte die begrenzing echter steeds verder
geperforeerd. In de late moderniteit verwijst ‘de unieke kwalitatieve eigenschap
van ons levenc (...) niet naar een alternatieve ruimte, maar naar zoveel
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c(...vervolg)
cultuurtheoretische betekenis is van deze notie. Rieff stelt dat we van Plato en, in nog sterkere
mate, van het oude Israël [met zijn beeldenverbod, TZ] veel hebben geleerd over de relatie tussen
kunst en de sociale orde. Rieff noemt die relatie ‘mutually endangering’. Rieff legt niet exact uit
wat hij daarmee bedoelt, zodat ik moet deduceren: de sociale orde eist inperking van het
esthetische vermogen om alternatieve ruimtes te bedenken en vorm te geven zoals dat in de
kunsten gebeurt, omdat die alternatieve ruimtes bedreigend kunnen zijn voor de (symboliseringen
van de) ruimtes van de bestaande sociale orde. Omgekeerd moet de kunsten een bepaalde vrijheid
van die inperking toegestaan worden, omdat er anders geen secundaire culturele processen
mogelijk zijn waarmee de culturele principes uit het primaire culturele proces verder vorm
gegeven en gecommuniceerd kunnen worden. Dergelijke culturele processen zijn nodig voor het
vormgeven en in stand houden van een sociale orde.

toegankelijk gemaakte ruimtes dat zelfs de minst gecultiveerden zich bewust zijn
van de innerlijke leegte; al onze symbolieken zijn vervaardigd voor instant
gebruik; geen enkele is inperkend. (21) Het verbod op inperking, dat de
voorwaarde is voor de afbraak van autoriteit, is nodig om steeds nieuwe culturele
mogelijkheden te kunnen openen. Dat verbod is volgens Rieff het principe van
transgressiviteit waarop de moderne cultuur gebaseerd is. Het dominant worden
van transgressiviteit in de modernisering van de cultuur is volgens Rieff een zeer
geleidelijk proces, dat werd ondersteund door de ontwikkeling van kritische
theorieën. Rieff noemt elke kritische theorie een ‘symboliek van de perversie; een
geformuleerde ongeregeldheid van het verlangen.’ (182) Deze nieuwe symbo-
lieken vervingen de oude symbolieken niet meteen. Dat kan niet volgens Rieff
omdat kritiek afhankelijk is van de dominantie van hetgeen dat wordt
bekritiseerd. ‘Een vervanging/verdringing van de passende orde door perversie
treedt pas dán op wanneer transgressief gedrag wordt aangeprezen als de enige
legitieme consequentie van een theorie die kritiek levert op alle ordes in hun
autoriteit.’ (183) Dat laatste gebeurt volgens Rieff in de late moderniteit.

Elke grondige verandering van de culturele dynamiek gaat gepaard met
transgressiviteit. Dat is noodzakelijk omdat voor elke culturele verandering de
bestaande culturele vormen open moeten worden gebroken om zo nieuwe
culturele mogelijkheden te openen. In de overgang van de vroege naar de late
moderniteit blijkt volgens Rieff dat de transgressiviteit van de moderniteit niet in
het teken staat van culturele vernieuwing. De transgressieve activiteit zélf is tot
cultureel principe verheven. Transgressiviteit is letterlijk genormaliseerd, waar-
door de laat-moderne Westerse mens geen besef meer heeft van wat
transgressiviteit is. Deze totale oplossing van de ‘transgressieve gevoeligheid’,
die Rieff in The Triumph de overgang van ambivalentie naar post-ambivalentie
noemde, is het wezen van de therapeuticus. Als die post-ambivalentie is bereikt
dan leeft de therapeuticus ook volledig in het heden: ‘Radicaal hedendaags zijn,
losgeslagen zijn van elke aangemeten [particular] symboliek, staat gelijk aan het
bereiken van een beslissend, niet te weerleggen falen van het historisch
bewustzijn. Dát is de unieke moderne prestatie.’ (39)
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Korte schets van een ‘casus’: The End of the Road
Voor het interview dat ten grondslag lag aan Fellow Teachers hadden de
interviewers Rieff verzocht om te reageren op de novelle The End of the Road
(1958) van John Barth. Van die reactie volgt nu een korte bespreking, waarbij het
inhoudelijk zal gaan over de werking van verboden, over de effecten van
transgressief gedrag en over de warrige vermenging van de ordes van de theorie
en van de werkelijkheid (‘order-hopping’). 

In deze novelle gebeurt kortweg het volgende: een man, genaamd Jake Horner,
krijgt een nieuwe baan als docent op een college ergens in een provinciaal stadje
in de Verenigde Staten. Jake wordt na aankomst in het stadje vriendelijk
opgevangen door een collega van het college en diens vrouw, Joe en Rennie
Morgan. Jake wordt al snel een huisvriend en krijgt op een gegeven moment een
verhouding met Rennie. Jake heeft de nodige last van depressiviteit en is in
therapie. Hij ondergaat de affaire met Rennie nogal gelaten. Op een gegeven
moment ontdekt Joe de affaire. Joe vindt dat ‘het moet kunnen’, als hij en Rennie
maar eerlijk zijn tegen elkaar. Ze voeren eindeloze gesprekken en Rennie volgt
uiteindelijk Joe in zijn overtuiging dat door het analyseren van de betekenis van
de affaire hun eigen huwelijk zich zal verdiepen. Door de affaire wordt Rennie
zich meer bewust van haar ambivalente gevoelens over het huwelijk met haar
man die veel van zijn vrije tijd besteed aan het schrijven van een proefschrift. Op
een gegeven moment ontdekt Rennie dat ze zwanger is van haar minnaar en dan
escaleert het verhaal. De ene wanhoopsdood volgt de andere, op weg naar een
dramatisch einde. Het verhaal speelt in de jaren vijftig en de sociale codes in het
kleine Amerikaanse stadje zijn zeer streng. De affaire tussen Rennie en Jake
moest geheim blijven, maar zou openbaar bekend worden als Rennie geen
abortus pleegt. Ze kan daar echter niet toe besluiten en overweegt ‘als uitweg’
zelfmoord te plegen. Als haar minnaar dat ontdekt, wordt hij radeloos en beweegt
hemel en aarde om haar over te halen tot een abortus. Uiteindelijk gaat ze
overstag, maar vervolgens kunnen ze geen legale arts vinden die de abortus wil
uitvoeren omdat dat illegaal is. Ze komen via omwegen bij een beunhaas terecht,
door wiens medisch geklungel Rennie sterft op de behandeltafel tijdens het
uitvoeren van de abortus.

Rieffs behandeling van de figuren uit deze novelle is typologisch. De plot van
het verhaal beschouwt Rieff kennelijk als minder belangrijk, gezien de summiere
informatie daarover in de bespreking. Belangrijker is het gegeven dat Rieff aan
de hand van de figuren zijn typologie van culturele karaktertypen concreter kan
beschrijven, omdat ze volgens hem aspecten belichamen van de ideologie van de
laat-moderne cultuur. De afloop van het verhaal lijkt een apocalyptisch voorbeeld
van wat er gebeurt wanneer in een cultuur het ideaal van de therapeuticus
triomfeert. Rieff verwoordt dat als volgt: ‘U kunt zien waar existentialistische
besluitvorming, ofte wel een activistische ethiek van oprechtheid, onze drie
personages heen leidt: Joe dieper in zijn dissertatie, Jake naar permanente
therapie en Rennie naar de dood.’ (63) Uiteindelijk zijn zij alle drie slachtoffer
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van het centrale thema dat Rieff in zijn analyse aan de orde stelt: de innerlijke
strijd, bij alle drie op eigen wijze, met de verboden die nog steeds in hen
werkzaam zijn. Rieff noemt dat ‘de resterende innerlijkheid’ [residual
inwardness]. Die strijd is het hevigst bij de vrouw. Op zich hebben zowel de
vrouw als haar minnaar het morele verbod op overspel overtreden en hebben ze
zich schuldig gemaakt aan transgressief handelen. Significant is echter dat de
vrouw eerder geneigd is tot zelfdoding dan dat ze abortus laat plegen. Het ‘Gij
zult niet doden’ weegt voor haar kennelijk zwaarder. Ze is echter ambivalent en
laat zich in haar wanhoop overtuigen door haar minnaar die zich niets meer
gelegen laat liggen aan dit morele verbod (en die in die zin het meest op de
therapeuticus lijkt). Hij gaat tot het uiterste om haar tot een abortus te bewegen.
Rennies echtgenoot komt niet verder dan het vragen naar verklaringen, hij
benadert de zaak analytisch. Hij veroordeelt haar niet, maar wil van haar weten
waarom ze het gedaan heeft. 

Rieff demonstreert in zijn bespreking van deze novelle hoe volgens hem het
transgressieve handelen van de hoofdpersonen, steeds op verschillende wijze, de
werking van de verboden belemmert. Daardoor komt in het complexe spel van de
relaties tussen deze mensen een vernietigende kracht vrij die uiteindelijk leidt tot
de dood van de vrouw. De hoofdoorzaak hiervan ligt volgens Rieff in de
verwarring van theorie en praktijk: beide mannen zijn wetenschapper/leraar. De
vrouw heeft een grenzeloze bewondering voor hun kennis en gaat vanuit die
bewondering een relatie met hen aan. In die relaties laat ze zich verleiden tot het
maken van keuzes in situaties waarin ze zelf beheerst wordt door ambivalentie.
Zo wordt volgens Rieff in beide relaties de liefdesrelatie verward met de meester-
leerling-relatie, die beiden tot een verschillende orde behoren. De liefdesrelatie
behoort tot de orde van het sociale leven, die van de meester-leerling-relatie tot
de orde van de kunsten en wetenschappen. 

De creatieve arbeid van de orde van kunsten en wetenschappen bestaat volgens
Rieff in het ter discussie stellen van bestaande vormen (‘grenzen’). Dat is in die
orde mogelijk, omdat er bínnen die orde absolute systemen van begrenzing
bestaan. Rieff concludeert het volgende: ‘De eindeloze zoektocht naar expressie
hoort thuis in de kunst, met zijn absolute systemen van begrenzing, die in het
werk zelf niet te tarten zijn. Omdat het leven niet in een kunstwerk kan worden
omgezet, kan de eindeloze zoektocht naar expressie daar ook geen deel van
uitmaken. Wat een destructiviteit is er verondersteld in ons verlangen om ons
leven buitengewoon te maken!’ (64) Rennie verwart die ordes en laat zich
verleiden tot transgressiviteit, ofte wel tot het doorbreken van de moraliteit van
de bestaande leefvormen, met alle destructieve gevolgen van dien. Rieff verwijst
in dit kader naar de filosofische discussie over de functie van kunst: ‘(...) als
morele vormen helpen kunstwerken (en gedragswetenschappen) bij het
bedwingen van de aanvallen van de ervaring [the assault of experience].’ (63) In
elke esthetische ervaring zit volgens Rieff het gruwelijke verborgen. In de
culturele vormgeving van de ervaring (sublimatie) wordt die dimensie ingeperkt.
Desublimatie leidt tot geweld, is de implicatie. Dat gevaar dreigt volgens Rieff
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wanneer mensen de ‘assault of experience’ opzoeken in de orde van de
werkelijkheid van een maatschappij die geen werkzame culturele vormen meer
heeft om deze aanval te bedwingen.

6.3  De verleiding van de moderne sociale theorie

Rieff is in zijn cultuurtheoretische verkenningen in Fellow Teachers met name
geïnteresseerd in de dynamiek van de processen waarmee traditionele autoriteit
wordt afgebroken in de moderne cultuur. Of, exacter gesteld, waarmee wordt
geprobeerd die autoriteit af te breken, want volgens Rieff is autoriteit nooit uit
schakelen. Ze is namelijk als werking van inperkende motieven geen apart terrein
van waarneming of handelen dat we volledig kunnen overzien of beheersen. Dat
is voor Rieff de grote les van Freuds postulaat over primaire processen die hij
gereviseerd heeft overgenomen in zijn theorie over het primaire culturele proces.
De inperking van instinctieve verlangens hoort tot het terrein van het primaire
culturele proces dat niet direct empirisch toegankelijk is. De rebellie tegen
autoriteit kan er hoogstens in bestaan dat wordt geprobeerd te analyseren hoe die
inperking werkt, vanuit het streven de dynamiek van die inperking te
doorgronden opdat ze onder controle gebracht kan worden. Het is in dat verband
volgens Rieff betekenisvol dat de moderne cultuurkritiek probeert bij te dragen
aan bevrijding van autoriteit door het propageren van instinctbevrediging.
Daarover gaat het volgens Rieff in de mythe van de zondeval. We zullen in deze
paragraaf zien hoe Rieff die mythe inzet in zijn kritiek op de moderne sociale
theorie.

Het verlangen naar bevrijding van autoriteit wordt in theologisch taalgebruik
‘het verlangen van het vlees’ genoemd. Rieff gebruikt deze theologische term in
zijn kritiek van moderne sociale theorie zoals die van Brown en Marcuse en van
het onderwijzen van dergelijke theorie. Meta-theoretisch gezien is zijn idee over
vervorming/vervalsing van superego-symboliek hiervoor de basis. De
cultuurkritiek die vervat zit in de moderne sociale theorie is een theorie over de
instincten, ofte wel over ‘het vlees’. Het gaat daarbij in eerste instantie niet om
een biologisch gegeven, nóch in die sociale theorie (hoezeer bepaalde moderne
theorieën dat ook willen doen geloven die ‘instinct’ denken als de ‘wezenlijk
goede kern van de mens’ die in het lichamelijke te lokaliseren zou zijn), nóch in
het bijbelse verhaal. Het gaat in beide gevallen volgens Rieff in eerste instantie
over de opstand tegen autoriteit. Vanuit dit perspectief schrijft Rieff over het
contemporaine gepolitiseerde academische onderwijs: ‘Onze kritische theoretici
leren hun studenten "vlees", in één of andere mystieke vorm.’ (183) Daarmee
verloochenen die theoretici volgens Rieff hun eigenlijke taak, namelijk het
denken van studenten zodanig ‘disciplineren’ dat ze toegang kunnen krijgen tot
de innerlijke ruimtes van de teksten en theorieën van het vak dat ze studeren. Ze
verleiden hun studenten met hun vlees-mystieken en ontnemen hen daardoor het
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a ‘Go where this action is, in any of our cities, and you will step straight into the enormity of the
present. In our city, Man and Woman (...), cry that they have been banished out of the garden and
try to strip down to what they consider flesh, as if in protest against their banishment and to
mimic what they think life must be in the garden. Yet they remain banished, even as they deny
meaning to the banishment as the myth of a failing symbolic.’
b Ik neem aan dat Rieff hier naar het boek The Secular City (1966) van Harvey Cox verwijst. Een
indirecte aanwijzing daarvoor is de voetnoot die hij bij het woord ‘stad’ plaatst: ‘Onze stad
‘seculier’ noemen is weer zo’n hopeloos idee. Erger nog, het is bedacht om valse schuld te
veroorzaken.’ (183n) In 1968 publiceerde Cox trouwens een boek waarin de metafoor van de
zondeval een belangrijke rol speel, getiteld On not leaving it to the snake.

zicht op de werking van echte autoriteit zoals die zich laat kennen in de innerlijke
ruimtes die goed academisch onderwijs zou moeten ontsluiten.

De verleidelijke mythe van de mens in opstand
Vanuit een dergelijk perspectief van verleiding geeft Rieff een kritiek van de
counter culture van de jaren zestig en zeventig waarin de ‘vlees-mystieken’
hoogtij vierden. Die kritiek verwoordt hij in een paar zinnen die qua betekenis
zeer gecondenseerd zijn en waarin de boodschap verpakt zit in scherpe ironie:
‘Ga naar waar die actie is, in elk van onze steden, en U gaat rechtstreeks de
afschuwelijkheid van het heden in. In onze stad schreeuwt elke Mens, Man en
Vrouw, (...) dat hij/zij verbannen is uit de hof. En ze proberen zich te ontkleden
tot op wat zij beschouwen als vlees, alsof ze protesteren tegen de verbanning en
om na te apen wat zij zich voorstellen als het leven in de hof. Ze blijven echter
verbannen, ook al kennen ze geen betekenis toe aan de verbanning als de mythe
van een falende symboliek die ons altijd zal ontbreken.’ (183)a Laten we dit
(samengestelde) citaat stap voor stap ‘uitpakken’ door onderdelen ervan te
analyseren met behulp van de overwegingen uit het eerste gedeelte van deze
paragraaf:

‘Ga naar waar die actie is, in elk van onze steden, en U gaat rechtstreeks de
afschuwelijkheid van het heden in. (...).’ De tekst bevat een impliciete aanwijzing
dat in dit citaat van Rieff een polemiek vervat zit met het werk van Harvey Coxb.
Die werd halverwege de jaren zestig beroemd met boeken waarin hij de twee
verschijnselen analyseert die volgens hem het belangrijkst zijn voor onze tijd,
namelijk urbanisatie en secularisatie. De urbanisatie hangt volgens Cox nauw
samen met de secularisatie die hij omschrijft als bevrijding van religieuze en
metafysische controle en als beweging naar mondigheid. Deze kenmerken van de
moderne cultuur vragen om een nieuwe godservaring, niet meer van God die
ergens boven of buiten ons is, maar van God die met ons meetrekt. Eigenlijk kan
men, volgens Cox, zijn geloof alleen ‘politiek’ beleven, in activiteiten die gericht
zijn op de samenleving, vragend naar gerechtigheid.

‘In onze stad schreeuwen Man en Vrouw dat ze verbannen zijn uit de hof. (...).’
Hier valt voor het eerst de term die het centrale thema van deze passage zal
blijken te zijn, namelijk ‘verbanning’. Het beeld van de mens die schreeuwt dat
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a De term ‘theologiserend’ is adequaat, omdat wat Rieff in Fellow Teachers doet, in de traditie
staat van ‘typologisch schrijven’. Het beeld van de schreeuwende mens kan gezien worden als een
gestalte van het type van de therapeuticus. In een interview noemde Rieff typologie ‘een oude
theologische manier van werken’ en zei hij dat hij altijd veel met die methode heeft gewerkt.
(Mondelinge informatie van Rieff, juni 1999.) 
b Rieff levert zeer cryptisch geformuleerde kritiek op Cox’ methode bij wie secularisatie centraal
staat in zijn analyse van de moderniteit. Cox ontwikkelt als het ware een theologische legitimatie
van de culturele vervreemding. Rieff noemt dat ‘hopeloos’, omdat volgens hem met het concept
‘secularisatie’ niet kan worden doorgedrongen tot wat cultuurtheoretisch gezien de essentie van
modernisering is.

hij verbannen is uit de hof heeft een dubbele verwijzende functie. Rieff verwijst
er mee naar de protest-bewegingen van de counter culture die strijden voor
bevrijding en gerechtigheid, voor de emancipatie van het onderdrukte individu en
onderdrukte groepen. Tegelijkertijd verwijst hij met dit beeld ook naar de
kritische theoretici die deze protesten theoretisch ondersteunen en die kritische
theorie als ‘vlees-mystieken’ onderwijzen. Rieffs kritiek op Brown en Marcuse
klinkt zeker weer mee, maar Rieff heeft nu een andere insteek. Hij onderzoekt de
symbolieken die als mystieken fungeren in de counter culture. Dit terrein is van
oudsher een theologisch terrein, vandaar dat Rieff Cox introduceert. 

In de kritiek die Rieff ontwikkelt, volgt hij dezelfde strategie als in The
Triumph: hij bekritiseert moderne sociale theorie vanuit een premodern,
theologisch perspectief. Hij maakt de symbolische betekenis zichtbaar van
hetgeen hij analyseert door essentiële aspecten van die theorie te formuleren met
behulp van theologische concepten. Die gebruikt hij zodanig dat ze meehelpen
om bestaande begrippen uit de sociale theorie volledig van betekenis te
veranderen. Het metaforische beeld dat ‘Man en Vrouw schreeuwen dat ze
verbannen zijn’ bijvoorbeeld, lijkt een theologiserendea verwoording van een
centraal motief uit de contemporaine sociale theorie, namelijk ‘vervreemding’.
Volgens die sociale theorie is die vervreemding, theologisch gesproken ‘de
verbanning uit de hof’, op te heffen door ingrijpende culturele vernieuwingen.
Die vernieuwingen hebben als utopisch ideaal wat Rieff noemt ‘voorstellingen
van het leven in de hof’. Cox leverde met zijn werk een belangrijke bijdrage aan
een theologische theorie over dat utopische ideaal.b

‘En ze proberen zich te ontkleden tot op wat zij beschouwen als vlees, (...).’
Hier blijkt expliciet dat het in dit tekstgedeelte gaat om kritische analyse in
kantiaanse zin, als onderzoek naar denkcategorieën. Rieff heeft het niet over
‘zich ontkleden tot op het vlees’, maar introduceert een extra, impliciete
betekenislaag door de zinswending ‘wat zij beschouwen als’ in te voegen. Rieff
kijkt naar het ‘voorstellingsvermogen’ van de moderne mens, in concreto naar de
manier waarop die zich zijn opstand tegen autoriteit symbolisch voorstelt.

Het naakte menselijke lichaam als symbool van de instinctieve verlangens
wordt volgens Rieff door de counter culture misbruikt. Deze symbolisering van
de lichamelijkheid gaat volgens hem mank aan zijn politiserende bedoelingen.
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a Het laatste deel van de zin komt wat gekunsteld over vanwege een probleem in de vertaling.
Rieff heeft het over de ‘myth of a failing symbolic’. Het woord ‘failing’ kan zowel ‘ontbrekend’
als ‘falend’ betekenen. We zullen zien dat Rieff bewust deze dubbelzinnige term gebruikt.

Rieff bekritiseert met andere woorden de manier waarop in moderne secundaire
culturele processen de verhouding tussen inperking en expressie van het
menselijk verlangen wordt geconceptualiseerd. De instincten worden voorgesteld
als een biologische entiteit waarvan het lichaam de drager is. Deze entiteit zou de
kern bevatten van de menselijke identiteit die wezenlijk goed wordt geacht. De
instincten worden gehinderd in hun heilzame werk door ‘inperkingen van
buitenaf’ die de mens vervreemden van zijn innerlijke kern. Therapie is het
proces waarin de moderne mens probeert die hindernissen op te ruimen en
zodoende meer zeggenschap te krijgen over zijn innerlijke instinctieve leven. 

Die poging tot bevrijding moet volgens Rieff mislukken, omdat de mens die
beheersing nooit zal bereiken. De afstemming van expressie en inperking van
instinctieve verlangens vindt immers plaats in de innerlijke ruimte van het
primaire culturele proces. Waar het hier echter om gaat is de altijd terugkerende
poging om dit ideaal te bereiken. De moderne mens ‘probeert zich te ontkleden’,
dat wil zeggen zich te ontdoen van de inperkingen van het verlangen, om zo
helemaal ‘zichzelf te kunnen worden’. Dit ideaal van zelfexpressie veronderstelt
dat de mens een natuurlijke innerlijke kern bezit die moet worden bevrijd. Het
geloof in ‘vlees-mystieken’ maakt de mens blind voor wat een gegeven is in het
leven: de noodzaak om de expressie van instinctieve verlangens aan te passen aan
cultureel bepaalde inperkingen. 

‘(...) alsof ze protesteren tegen de verbanning en om na te apen wat zij zich
voorstellen als het leven in de hof.’ Volgens Rieff zijn de protesten van de
counter culture geen protesten tegen hun ‘eigenlijke’ verbanning zoals Rieff die
in de volgende zin van het citaat zal definiëren. Het is een protest tegen het soort
verbanning zoals ze zich die voorstelt in de zelf gecreëerde symboliek, als
product van het ‘natuurlijk voorstellingsvermogen’, namelijk verbanning uit een
levenswijze waarin men niet meer vervreemd is van zijn eigen instincten. In een
dergelijke levenswijze beschikt men zelf over het eigen lichaam en de eigen
sexualiteit (‘het leven in de hof’). Met de term ‘naäpen’ geeft Rieff
waarschijnlijk een kat richting de leidende theoretici van de counter culture, wier
theorieën zo belangrijk zijn bij het maken van voorstellingen van hoe ‘het leven
in de hof’ is.

‘Ze blijven echter verbannen, ook al kennen ze geen betekenis toe aan de
verbanning als de mythe van een falende symboliek die ons altijd zal ontbreken.’a

In de ‘vlees-symbolieken’ van de counter culture wordt autoriteit eenzijdig
voorgesteld als een inperkende instantie die de mens vervreemdt van wat hij als
zijn meest natuurlijke kern beschouwt. Als protest daartegen wordt kritische
theorie ontwikkeld die de werking van autoriteit moet deconstrueren. In Rieffs
cultuursociologische termen zouden we moeten zeggen: de theorie van de
counter culture is volledig ontheffend [remissive]. Dat lijkt exact de opstand
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a Dit is waar Rieffs term ‘de tweede dood’ uit de ondertitel van Fellow Teachers naar verwijst.
Rieff baseert zich hier op Augustinus die dezelfde term gebruikte. Volgens Rieff doelde
Augustinus met de term op een ‘zodanige verdringing van verstandige primaire
verbeeldingskracht [primary imaginative sense] dat we onszelf vrij achten van het lidmaatschap
van het eeuwige leven in de sacrale orde.’ (Fellow Teachers, p. viii) Rieff doelt dan op een
uitspraak uit diens Staat Gods, waarvan het tweede hoofdstuk over de tweede dood gaat. Die
tweede dood is ‘de dood die we sterven voordat onze lichamen sterven[,] wanneer we van God
gescheiden zijn. (‘Psychoanalyse en sociologie. Het debat Rieff-Vandermeersch’, p. 508.) Rieff
spreekt in analoge betekenis van ‘de tweede dood van de (Westerse) cultuur’, namelijk van de
moderniteit die ernaar streeft elke verwijzing naar het sacrale uit te bannen en zo ‘van God
gescheiden raakt’.

tegen autoriteit te zijn waar Rieff op zinspeelt met het gebruik van de mythe van
de zondeval. 

De mythe van de zondeval vertelt ons dat de mens altijd in vervreemding van
God moet leven, juist als straf voor die opstand tegen Gods autoriteit. (Gods
autoriteit wordt in het verhaal van de zondeval gesymboliseerd door het verbod
op het eten van de boom van de kennis van goed en kwaad.) De mens is dus
voorgoed verbannen uit de hof en dat is de meest wezenlijke vervreemding die
niet op te heffen is. In de ‘vlees-mystieken of -symbolieken’ van de counter
culture wordt er echter vanuit gegaan dat de vervreemding uiteindelijk wél op te
heffen is. Dat berust volgens Rieff op een simplificerende visie op wat
vervreemding is, die is gevoed door de ‘vlees-symbolieken’ die ons op een
verkeerd spoor zetten. Wat in dergelijke symbolieken gebeurt, is dat het
symbolisch karakter van een concept zoals ‘instinct’ wordt verdoezeld. Instinct is
dan niet meer, zoals bij Freud, een hermeneutisch concept om de structuur en
dynamiek van het menselijk verlangen te onderzoeken, maar wordt voorgesteld
als een biologische entiteit die werkelijk bestaat ergens in het menselijk lichaam.
In Rieffs opvatting is het onzinnig om te spreken van het vervreemd zijn van je
instincten, omdat ‘instinct’, net als ‘autoriteit’ behoort tot de orde van het
primaire culturele proces. Die concepten zijn symbolische voorstellingen van
empirisch niet direct toegankelijke processen. 

Rieff keert de definitie van vervreemding (of ‘verbanning’) volledig om. Het
gaat bij hem niet om het afgesneden zijn van een ‘innerlijke, authentieke en
persoonlijke kern’, maar om het afgesneden zijn van het individu van de culturele
orde van ideaalvoorstellingen die nodig zijn voor de ontwikkeling van de eigen
identiteit. Wanneer de mens vlees-symbolieken gaat gebruiken om zijn zelfbeeld
en wereldbeschouwing te formeren, raakt hij vervreemd van de bestaande
voorstellingen uit de symbolische orde die hem helpen bij het hanteerbaar maken
van de innerlijke strijd tussen eros en autoriteit.a Dat is wat ik in hoofdstuk 5 als
‘culturele vervreemding’ heb aangeduid. 

Wat is nu de functie van deze analyse voor Rieffs cultuurtheorie? De grote
drogreden waarop volgens Rieff het streven van de moderniteit naar afbraak van
autoriteit is gebaseerd, is de idee dat autoriteit uiteindelijk te reduceren is tot zijn
‘functies’. Het grote project van de moderne sociale wetenschappen is volgens
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hem om deze functies te doorgronden. De anti-metafysische inslag van de
moderne sociale theorie maakt zo de werkelijke, transcendente oorsprong van
autoriteit onzichtbaar. Op meta-theoretisch niveau zijn de moderne sociale
wetenschappen gebaseerd op het transformatieve ideaal. Dat ideaal wil doen
geloven dat door de vooruitgang de wetenschappen er uiteindelijk in zullen
slagen om de geheimen van de werkelijkheid geheel te doorgronden. Meta-
theoretisch gezien zullen dan de theorie (als symboliek) en werkelijkheid
samenvallen. Met andere woorden: dan is de mens God geworden. Dat is één
betekenis van de term ‘failing symbolic’. Het grote transformatieve ideaal van
totale macht over de werkelijkheid vereist ‘de ultieme kennis’ die in het bijbels
verhaal ‘kennis van goed en kwaad’ wordt genoemd. Die kennis ontbreekt [fails]
de mens. Het bijbels verhaal vertelt dat we ondanks Gods verbod die kennis
probeerden te verwerven door te bezwijken voor de grote verleider, de slang. Als
straf daarvoor worden de eerste mensen uit de hof verbannen. Rieff stelt dat de
moderne sociale theorie in essentie neerkomt op eenzelfde poging tot verleiding,
want we worden verleid te geloven dat God dood is en dat we derhalve zelf de
inperkende mechanismen moeten en kunnen creëren die een sociale orde vereist. 

Een tweede aspect van de idee van een ‘failing symbolic’ is dat deze poging
altijd zal mislukken [fail], net zoals in het bijbels verhaal, omdat ze de werking
en oorsprong van autoriteit simplificeert. Rieff introduceert het verhaal van de
verbanning uit de hof als een kritiek van dit transformatieve en transgressieve
ideaal. De grote betekenis van het verhaal van de verbanning uit de hof van Eden
is dat het ons vertelt dat het eigen is aan de condition humaine dat we nooit in
harmonie zullen leven met de transcendente orde van de werkelijkheid. Het
zoeken naar die eenheid blijft een levenslang verlangen en een altijd durende
hermeneutische opdracht. Dit is een opdracht die we met de moderne sociale
theorieën niet kunnen uitvoeren omdat die daartoe niet het juiste instrumentarium
biedt. De vlees-symbolieken van de counter culture zijn hiervan een
representatief voorbeeld. We zullen volgens Rieff altijd moeten leven in
vervreemding van God zelf, omdat de mens de moord heeft begaan op het door
God gegeven ‘oerverbod’. Gods antwoord op die moord is de verbanning uit het
paradijs. 

Volgens het bijbels verhaal laat God de mens echter niet aan zijn lot over na de
zondeval. De mens is voor dat leven buiten de Hof gekleed door God. Rieff
meent dat de ‘protestanten’ van de counter culture met hun hang naar het vlees
niet meer de betekenis kunnen vatten van de verbanning uit het paradijs en van
wat daarna gebeurde, want ‘in die verbanning uit de hof kleedde God de mensen
en beschermde hen op die manier. (...) om als mensen in leven te blijven is het
een vereiste dat we ons kleden.’ (183-184) God kleedt dus de mens tegen zijn
naakte, kwetsbare bestaan in de wereld die vaak zo bedreigend is. In Rieffs
metafoor is deze goddelijke kleding een metafoor voor het secundaire culturele
proces, waarmee de mens de inperkende principes uit de culturele orde vorm
geeft in culturele artefacten waarmee het individuele en sociale leven wordt vorm
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a Volgens Rieff begint de beschaving dus met de zondeval en niet zoals Freud beweerde met de
moord op de Vader.

gegeven.a De vormen waarin dit gebeurt, zijn steeds aan verandering onderhevig.
Rieff wijst op de historische dimensie van secundaire culturele processen in de
volgende bewoordingen: ‘(...) er bestaat geen aankleding zonder de herinnering
aan hoe onze voorouders zich kleedden. Verfraaiing, het aankleden van het
bestaan, is niet te scheiden van historisch bewustzijn.’ (183-184) Vanuit de
fixaties van de protest-cultuur van de jaren zestig en zeventig is het volgens Rieff
onmogelijk een adequaat historisch bewustzijn te ontwikkelen, omdat die de
geschiedenis vanuit een eenzijdig emancipatoir (ofte wel ontheffend) perspectief
beschouwt. De moderne mens gelooft dat hij zich moet emanciperen van de last
van zijn verleden en streeft volgens Rieff dientengevolge naar een ‘radicale
hedendaagsheid’.

6.4  Richtingaanwijzers en sublimatie

Rieff beschouwt de counter culture als de modernistische beweging bij uitstek.
Met zijn analyse van het militante anti-autoritaire karakter van de counter culture
en van de symbolieken die ze gebruikt, wil Rieff zichtbaar maken hoe in de
moderne cultuur op symbolisch niveau autoriteit wordt gedeconstrueerd. We
hebben het dan over wat Rieff secundaire culturele processen noemt. In de
moderniteit is de functie van die processen volgens hem volledig geïnverteerd. Ze
dragen niet meer bij aan het vormgeven en uitwerken van de culturele principes
die vanuit de culturele orde de sociale orde binnendringen en die in het primaire
culturele proces helpen om individuele instinctieve verlangens zodanig vorm te
geven dat samenleven mogelijk wordt. In de moderniteit keren de secundaire
culturele processen zich naar binnen, richting de innerlijke ruimte van de
culturele dynamiek. Zo proberen ze de werking van autoriteit in al zijn vormen te
doorgronden om die vervolgens te kunnen deconstrueren, met als idealen
autonomie en zelfontplooiing. We hebben het dan over het proces waarin
expressie en inperking van instinctieve verlangens op elkaar worden afgestemd,
ofte wel over sublimatie. We volgen in deze paragraaf Rieffs debat met Freud
(als typische figuur voor de vroege moderniteit) en met Marcuse (als typische
figuur voor de late moderniteit) over hun opvattingen over sublimatie. 

De richtingaanwijzers in Freuds denken over sublimatie
Freud heeft geen eenduidige en systematische theorie over sublimatie
ontwikkeld, zodat zijn ideeën op een behoedzame manier uit zijn geschriften
moeten worden ‘geprepareerd’. Dan zien we dat Rieff methodisch gezien weer
net zo opereert als in The Mind. Hij onderscheidt Freud de theoreticus van Freud
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a Zie The Mind, p. 332. Dat therapeutische ideaal is overigens niet haalbaar volgens Rieff. In de
epiloog van de derde druk van The Mind (1979) verwoordt Rieff dat als volgt: ‘Zowel Oedipus
als Hamlet probeerden om het verdringende schema [repressive design] van hun leven te
doorbreken, net als Freud. Ze slaagden er allen slechts in om het schema te traceren.’ (p. 379.)
Rieff lijkt hier op Kafka’s verhaal over de wachter uit de roman Het proces te zinspelen. In een
iets latere tekst komt inderdaad de volgende passage voor: ‘Freud zat heel zijn intellectuele leven
voor dit Niet dat de wacht hield bij het hek, zonder dat hij kon weten hoe knap en bekwaam hij
sacrale orde had herkend.’ (‘By What authority’, The Feeling Intellect, p. 336.)
b Deze stelling van Rieff heeft ook vergaande consequenties voor de theorie over de oorsprong
van autoriteit: ‘Wilt U graag weten hoe autoriteit opnieuw geschapen kan worden? Dan zou U
buiten Uzelf moeten beginnen. Een waarachtig verbiedende autoriteit kan ons alleen maar geleerd
worden; zij kan niet door onszelf bedacht worden.’ (137)

Rieffs gebruik van de ‘psychologie van de verleiding’ om Freuds theorie over eros en autoriteit
te reviseren lijkt een invulling van de lacune in Freuds werk die Ricoeur als volgt omschrijft: ‘De
psychologie van de verleiding (...) maakt ons direct bewust van het ontbreken van een meer
oorspronkelijke dialectiek van verlangen en wet.’ (De l’interprétation, p. 203.)

de therapeut en analyseert Freuds ideeën over sublimatie in die onderlinge
samenhang, dat tegelijkertijd ook een spanningsveld is.

Het is volgens Rieff van grote betekenis dat voor Freud als therapeut het
overwinnen van de overdracht het ideale einddoel is van een analyse. De patiënt
dramatiseert in de overdrachtsrelatie met de analyticus zijn relatie tot bepaalde
autoriteitsfiguren, met als doel om bepaalde psychopathologische effecten van
die relaties te kunnen overwinnen. Dat is volgens Rieff ook exact de nieuwe
mogelijkheid die psychoanalytische behandeling ontsluit: de unieke (verbale)
vrijheden en de toegankelijkheid van een ‘final figure of authority’.a Dat is
vervolgens naar Rieffs mening niet consistent met het feit dat Freud als
theoreticus steeds wijst op de onontkoombaarheid van autoriteit. ‘Het doel van
echte overdracht is niet zijn eigen opheffing’, geeft Rieff als repliek. (186) Het
psychoanalytische ideaal van overwinnen van de overdracht maakt onzichtbaar
hoe autoriteit, ook ná een psychoanalytische behandeling, het individu
beïnvloedt. Kenmerkend voor menselijke relaties is volgens Rieff ‘echte’
overdracht, namelijk van autoriteit in de vorm van idealen en ideaal-figuren
waarmee het individu zich kan identificeren. In die vorm is autoriteit een
onontkoombaar onderdeel van menselijke relaties.

Vanuit die gedachtengang wijst Rieff op een cruciaal aspect van Freuds theorie
over sublimatie. Sublimatie is daar ‘de ontheffende activiteit die volgt op
verbiedende en verdringende successen.’ (185) Wezenlijk is dus dat aan het
proces van sublimatie van libido verdringing vooraf gaat, waaruit volgt dat
sublimatie afhankelijk is van verdringing. Welnu, volgens Rieff is de verdringing
op haar beurt een functie van het verbod en daaruit volgt dat verdringing en de
daaropvolgende sublimatie het gevolg zijn van de werking van het verbod.b Dan
zijn we Freud inmiddels al lang gepasseerd, want we zagen eerder dat deze
opvatting bij Freud onmogelijk is vanwege diens tautologische definitie van
verdringing. Maar als Freud er wel oog voor had dat aan de sublimatie
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a Zie The Mind, p. 64
b ‘By What Authority?’, The Feeling Intellect, p. 333.
c Deze uitspraak lijkt samen te hangen met Rieffs ideeën over de relatie tussen de sociale en
culturele orde. De idee dat sublimatie plaatsvindt vanaf het sublieme lijkt een parallel van de idee
dat hogere culturele principes vanuit de culturele orde binnendringen in de sociale orde.

verdringing vooraf gaat, waarom komt hij dan niet bij hetzelfde punt als Rieff
uit? Ook op die vraag heeft Rieff een antwoord: Freud stelt zich de sublimatie
voor als één van de ‘wederwaardigheden van de instincten’, waarbij de instincten
‘zich op succesvolle wijze aanpassen aan het verdringende sociale proces’a.
Kortom, Freuds sublimatie-theorie begint bij de instincten en komt daarna uit bij
de inperkingen die nodig zijn. Daarover schrijft Rieff: ‘Freud keerde de
richtingaanwijzers in zijn denken om, volgens mij voornamelijk doordat zijn
theorie over autoriteit tot het eind van zijn leven verbonden bleef met zijn
therapie.’ (186) Rieff repliceert met de volgende plastische uitspraak: ‘De geest
is niet noodzakelijk een bekeerde hoer. Ik zie geen reden om elke verheffende
mogelijkheid te bestempelen met het freudiaanse predikaat "sublimatie".’b

Zo zien we wat Rieff als het kernprobleem aanwijst in Freuds opvatting over
sublimatie, namelijk dat die gedacht is vanuit zijn libido-theorie, waarbij de
instincten het primaire substraat vormen dat wordt ingeperkt door de secundair
geachte formele principes van de cultuur. Meta-psychologisch gezien is de
essentie van therapie dat op zoek wordt gegaan naar motieven uit het primaire
substraat die zich als verdrongen verlangens manifesteren in de vorm van
psychopathologische symptomen. Vanuit deze meta-psychologische uitgangs-
punten kan Freud volgens Rieff uiteindelijk niet de oorzaak van verdringing
verklaren. Freud bleef uiteindelijk, om therapeutische redenen, proberen de
werking van autoriteit te doorgronden en zo meer toegankelijk te maken voor
bewuste controle. Rieff reviseert Freuds theorie op dit punt door te stellen dat
meta-theoretisch gezien het verbod het centrale concept is van waaruit
verdringing en sublimatie gedacht moeten worden. Met Freuds sublimatie-
concept is dat onmogelijk, omdat Freud denkt vanuit ‘het lagere’, naar ‘het
hogere’. Echter, ‘sublimatie vindt plaats vanaf het sublieme, niet er naar toe’,
stelt Rieff. (186)c

De tandenloze Eros van Marcuse
In Fellow Teachers gaat Rieff openlijk polemiseren tegen Marcuse over wie hij
het volgende schrijft: ‘Marcuse is, net zoals anderen uit de kringen van onze
meest vooruitstrevende theoretici, een bondgenoot van de technologische
mystagogen.’ (144n) Rieff citeert een formulering van Marcuse waaruit diens
therapeutische inslag als theoreticus blijkt: ‘Hij heeft gezegd dat we, omdat de
wereld is zoals wij die ten diepste kennen, [namelijk] een plaats waar de rede de
sensualiteit barbaars heeft gemaakt en bijna volledig de mogelijkheid van zijn
volledige expressie heeft uitgebannen, een soort vrijheid moeten creëren van die
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a Zie Eros and Civilization, bijvoorbeeld p. 160.

gevestigde werkelijkheid. Dit impliceert een esthetisering die, in Marcuses
woorden, de werkelijkheid tot iets lichts en speels zou maken. De werkelijkheid
zou zijn ernst verliezen.’ (206) We hebben in hoofdstuk 4 gezien hoe Marcuse
vanuit deze intentie Freuds theorie over sublimatie reviseert. Freud was volgens
hem ‘te ascetisch’: de technologie geeft de moderne mens zoveel mogelijkheden
om de cultuur in stand te houden dat daarvoor minder instinctieve energie hoeft
te worden gesublimeerd. Daardoor blijft er in theorie meer ruimte over voor
‘directe’ bevrediging van instinctieve verlangens. We leven echter nog steeds
onder het juk van de ‘oude cultuur’. Marcuse probeert op basis van zijn revisie
van Freuds theorie nieuwe theoretische wegen te banen om die invloed van de
oude cultuur te verminderen. Een deel van de libido die is versteend in oude
culturele vormen moet volgens hem weer vloeibaar gemaakt worden, wat hij
‘desublimatie’ noemt. Uiteindelijk beoogt Marcuse het culturele ideaal van een
‘non-repressive sublimation’ waarin inperking en expressie van instinctieve
verlangens een nieuw evenwicht hebben gevonden.a 

Deze poging van ‘Marcuse als sociaal theoreticus om de dubieuze freudiaanse
dichotomie tussen verdringing en sublimatie uit te werken’ (108n),
becommentarieert Rieff als volgt: ‘In zijn aanval op verdringing moet Marcuse
ook de sublimatie aanvallen - en zeker alle idealiseringen. Echter, autoriteit kan
niet anders bestaan dan wanneer ze bezeten wordt ín idealiseringen waaraan ze
zich wil onderwerpen, hoewel nooit onkritisch.’ (108n) Kortom, Marcuses
theorie maakt volgens Rieff de werking van echte autoriteit onzichtbaar:
‘Dergelijke esthetiserende theorie behandelt de werkelijkheid als een spel:
dergelijke lichte speelsheid elimineert de schaduwachtige natuur van autoriteit,
op z’n minst in de theorie zelf.’ (144n) Zo verpakt Rieff zijn filosofische kritiek
op Marcuses theorie in een platoons beeld dat hij oproept met de term
‘schaduwachtige natuur van autoriteit’. Marcuse beoogt om theoretische
perspectieven te ontwikkelen waarmee de werking van autoriteit kan worden
gedeconstrueerd. Dergelijke theorie behoort tot wat Rieff noemt het secundaire
culturele proces. Wat Marcuse volgens hem niet onderkent, is dat de oorsprong
van autoriteit moet worden gezocht in het primaire culturele proces. Dat is de
transcendente culturele orde, die we als een cultuurtheoretische pendant van
Plato’s Ideeënwereld kunnen beschouwen. De werkelijkheid waarin wij leven
zijn afschaduwingen van die Ideeënwereld, die Rieff in zijn theorie de orde van
de hogere culturele principes noemt. De oorsprong van autoriteit ligt in die
transcendente orde die uiteindelijk zal ontglippen [elude] aan onze
transformatieve pogingen om de werking van autoriteit onder onze controle te
brengen.

Rieff bekritiseert op deze manier Marcuse als de ‘technologische mystagoog’
die in zijn theorie de aard van de eros en van autoriteit op een manier
conceptualiseert die geen recht doet aan de complexiteit van het menselijk
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a In de uitwerking van dat antwoord lijkt Rieff zijn kritiek op de Romantische dialectiek uit The
Triumph te extrapoleren. (Zie hoofdstuk 5.) De verkeerd geconceptualiseerde polariteiten van de
Romantische dialectische filosofie wortelen volgens Rieff in een verkeerde interpretatie van de
manier waarop de Verlichting rationaliteit opvatte. In de epiloog van de derde druk van The Mind
(1979) antwoordt Rieff op de volgende manier op Max Webers rationalisatie-begrip: ‘We vatten
de kracht van rationalisatie verkeerd op als we denken dat die koel en berekenend is.
Rationalisatie, de autonomie van iedere ‘waarde’ afzonderlijk van elke andere waarde, is het
heetste onderwerp waarvoor de geest zichzelf te koop heeft aangeboden.’ (p. 385.)
b Zie Fellow Teachers, p. 63, evenals de zeer lange voetnoot over Edmund Burke’s A
Philosophical Inquiry Into The Origin of Our Ideas of The Sublime; With An Introductory
Discourse Concerning Taste. (pp. 63n-66n.) Rieff lijkt in deze kritiek overigens Pier Paulo
Pasolini aan zijn zijde te hebben, wiens film Salo ook speelt rond dit ‘probleem van sublimiteit’
en waarin ‘het afschuwelijke’ sterk wordt uitvergroot dat doorgaans gesublimeerd wordt ín de
menselijke erotiek.

verlangen, van autoriteit en van hun onderlinge interactie. Marcuses theorie is
uiteindelijk een mystificatie van de oorsprong en werking van echte autoriteit.
Rieff geeft daar een filosofische verklaring voor: ‘Marcuse begrijpt de
sentimentaliteit niet die staat te dringen achter de verlichte rede.’(206)a Marcuse
miskent volgens Rieff een belangrijk aspect van de filosofie over de eros, want
oorspronkelijk werd de god Eros beschouwd als ‘speels, sluw, wreed en
onhandelbaar; Hesiodus vond dat Eros de geest beschadigde. De handelingen van
de oorspronkelijke en gevaarlijke god, die uiteindelijk vermomd verschijnt als de
onschadelijke en schattige Cupido, zijn al sinds lang uitgeput. De god werd
verlaten en stopte met functioneren.’ (206) Marcuses theorie over de eros is
hiervan volgens Rieff een duidelijk voorbeeld, omdat daarin het capricieuze,
grillige en dus gevaarlijke karakter van de eros verdwenen is. Die theorie is
volgens Rieff gebaseerd op de aanname dat er in de menselijke erotiek geen
probleem van sublimiteit speelt. Daarmee bedoelt Rieff dat in de erotiek ook het
afschuwelijke verborgen zit dat met behulp van verbiedende vormen in bedwang
wordt gehouden.b Een esthetisering van de werkelijkheid, als een zaak van
lichtheid en speelsheid zoals bij Marcuse, zal volgens Rieff leiden tot het
vrijkomen van het afschuwelijke, zoals moord en incest.

Aan het miskennen van het probleem van het sublieme ligt volgens Rieff de
volgende filosofische verwarring ten grondslag: ‘Marcuse’s zeer oude fout is dat
hij het goede vereenzelvigt met het verlangen - om precies te zijn; met het
prikkelen van het verlangen.’ (207) Rieff geeft daarop de volgende repliek:
‘Echter, het verlangen kan alleen worden (h)erkend door de relatie van het
verlangen tot macht te (h)erkennen. Die dubbele (h)erkenning leidt tot elk waar
goed, als een ontdekte grens van het verlangen. Het goede is altijd waar en
schoon als antagonist van de onscheidbare dynamiek van verlangen en macht.’
(207) Vanuit deze kritiek op Marcuse formuleert Rieff zeer kernachtig wat de
filosofische basis is van zijn theorie over culturele dynamiek: ‘Wat goed is, kan
slechts verschijnen in de verbiedende vorm. (...) Alle ware ethiek is ethiek van
‘zelf-verlies’. (...) Het morele leven begint met ‘zelf-verzaking’; het therapeu-
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a Dit schrijft Rieff over Freud in The Mind (p. 221), maar het blijkt nu ook op hem zelf van
toepassing te zijn.
b Rieff zinspeelt hier op Luthers ‘Anfechtungen’. (Zie Fellow Teachers, p. 181n.)

tische leven begint met de verzaking van zelf-verzaking.’ (207-208) Als de
verbiedende vorm in een cultuur niet primair is, dan ‘heft autoriteit zichzelf op.’
(207)

De instabiliteit van de cultuur 
In deze kritische evaluaties van de opvattingen van Freud en Marcuse over
sublimatie maakt Rieff vanuit een esthetisch-filosofische invalshoek duidelijk wat
de gevolgen zijn voor een cultuurtheorie wanneer de rol van autoriteit in de
culturele dynamiek niet adequaat geconceptualiseerd wordt. Het belangrijkste
probleem is dat in het psychoanalytische concept ‘sublimatie’ het probleem van
sublimiteit niet op de juiste wijze wordt herkend. Ook in de sublimatie-theorie is
er uiteindelijk sprake van ‘vervorming/vervalsing van de superego-symboliek’. In
de fundamentele meningsverschillen tussen Rieff en Marcuse over ‘het goede,
het ware en het schone’ speelt de visie op de menselijke natuur een cruciale rol.
Uit de hierboven gemaakte vergelijking blijkt dat Marcuse zich schaart aan de
kant van Rousseau, terwijl Rieff uiteindelijk meer naar Hobbes’ standpunt neigt.
Rieff gelooft dus ‘niet dat de mens goed is en dat de samenleving hem bederft,
maar dat de mens anarchistisch is en dat de samenleving hem inperkt.’a Daarom
moet volgens Rieff in een cultuurtheorie over moderniteit ook altijd het probleem
van sublimiteit centraal staan.

Rieff beschouwt Marcuses theorie over desublimatie als een misleidende
‘vlees-mystiek’. Hij noemt het begrip desublimatie ‘een nieuw mystificerend
hersenspinsel dat de eigenlijke betekenis versluiert van het verschijnsel dat het
poogt te benoemen, namelijk; verleiding.’ (185) Rieff geeft de voorkeur aan de
oude term ‘verleiding’: ‘(...) ze onthult en verbergt tegelijkertijd datgene dat naar
de zijlijn wordt gerangeerd in het concept ‘sublimatie’.’ (185) Dat mystificerende
begrip ‘desublimatie’ doet volgens Rieff de werking van het verbod uit het zicht
verdwijnen, evenals het gegeven dat ‘sublimatie’ nooit stabiel is. Om Rieff op dit
punt te volgen, moeten we denken aan zijn theorie over mystiek zoals hij die in
The Triumph heeft ontwikkeld. De grootst mogelijk psychische stabiliteit wordt
bereikt wanneer het individu zich op mystieke wijze verenigt met de ‘god-term’
van de cultuur waarin hij leeft. Dat is ook het hoogt bereikbare niveau van
psychische, en tegelijk sociale, integratie. Deze momenten zijn volgens Rieff
echter zeldzaam en de resultaten ervan altijd instabiel. Op elke mystieke ervaring
van stabiliteit volgen weer nieuwe aanvechtingen.b Deze instabiele
complexiteiten van sociale en psychische integratie worden volgens Rieff
verdoezeld door de theoretici van de counter culture. Deze rapsoden verleiden
hun, vaak jonge, volgelingen door ze in de vorm van een ‘vlees-mystiek’ een
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a Dit oordeel van Rieff is een oordeel over de theorie van ‘rapsoden’ als Marcuse. Over Marcuse
als persoon schrijft Rieff: ‘Eén versie van het probleem waarnaar de oude Marcuse en de oude
Erikson (...) verwijzen, is onze weigering om op een gracieuze manier oud te worden. Het schijnt
dat wij die waardevolle gave zijn kwijtgeraakt. Toch zijn Marcuse en Erikson twee van de
weinige elegante oude mensen die ik ken in de huidige Westerse wereld.’ (207) Rieff kende
overigens Herbert Marcuse en ook Norman Brown persoonlijk. (Zie Psychological Man, p. 131.)
b Daarmee lijkt Rieff tegelijk een psychoanalytische verklaring te geven van de oorsprong van de
ontheffingen [remissions]. Deze ontheffingen ontstaan in het proces van ‘vervorming’ van het
culturele karakter-ideaal wanneer het de sociale orde binnendringt. Zo denkt Rieff de ontheffingen
ook vanuit het sublieme, in plaats van vanuit de menselijke verlangens/instincten die door zo’n
ontheffing tijdelijk vrijgesteld worden van een ‘inperking van buitenaf’. Rieff leverde ook in
eerder werk kritiek op deze inadequate theoretische dichotomie.

totale oplossing van hun onbehaaglijke problemen voor te houden.a En dat is
exact hetzelfde als wat de slang deed in het verhaal van de zondeval.

Rieff past deze idee ook analogisch toe op de sociale orde. Elke groep
ontwikkelt een participatie-mystiek met rituelen die voor de groep dezelfde
integratieve functie hebben als de mystiek die heeft voor het individu. In die
rituelen verenigt de sociale gemeenschap zich met het karakter-ideaal dat vanuit
de culturele orde waarin de groep leeft de sociale orde is binnengedrongen. Dat
ideaal helpt bij het omvormen van de individuele egoïstisch impulsen tot een
‘gemeenschappelijke wil’ van de groep. Het resultaat van het binnendringen van
zo’n karakter-ideaal met zijn culturele principes in de sociale orde leidt echter
niet tot een stabiele nieuwe situatie, stelt Rieff: ‘Zo’n geweldige inversie van de
wil doordringt een sociale orde niet voor heel lang. Ze wordt al snel vervangen
door meer draaglijke sublimaties, die mogelijkheden openen tot ontheffing van de
verboden.’ (215) Tussen de regels door geeft hij hier dus een hint van zijn
opvatting over ‘sublimatie’. In de lijn van de idee dat sublimatie altijd vanaf of
vanuit het sublieme plaatsvindt, stelt Rieff dat sublimatie een proces is waarbij de
hogere principes uit de culturele orde een veranderingsproces ondergaan
waardoor ze ‘draaglijk’ worden, ofte wel geschikt worden om te functioneren in
de grillige werkelijkheid.b

6.5  Voorwaarden voor ‘een terugkeer van de verboden’

De laat-moderne Westerse cultuur raakt volgens Rieffs cultuuranalyse steeds
dieper doordrongen van transgressiviteit. Rieff is echter niet alleen maar de
cultuurpessimist waar velen hem voor aanzien, want we vinden in Fellow
Teachers ook pogingen om zich voor te stellen hoe cultuurtheoretisch een uitweg
kan worden gedacht uit deze ontwikkeling. Die poging is wederom verpakt in,
soms bijtende, ironie. Er moet volgens hem een alternatief gecreëerd worden
voor de afbraak van de werking van de verboden. Dat kan echter niet vanuit de
bestaande sociale theorie omdat die wordt gedomineerd door het therapeutische
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a Over de dood als betekenaar schrijft Rieff in een recensie uit 1972 het volgende: ‘Freud wist dat
in de doodsangst het ego reageert op het verlaten worden door het beschermende super-ego. Stel
dat het super-ego zélf wordt verlaten, onder de hamer van constante kritiek. Stel dat we
volhouden, vanwege de therapeutische belofte die het in zich heeft, dat onze cultuur aan ons zijn
dood verschuldigd is om ons te compenseren voor de grote offers die wij aan die cultuur hebben
moeten brengen.

Dood was eens oordeel, het laatste proces van ieders eigen leven (...). Dood was de ultieme
vorm van vergelding en aflossing. Echter, zonder schuld en de inlossing van schuld verloor de
dood zijn betekenis. Als de dood zinloos is geworden omdat de mensen schuldeloos zijn, dan
wordt het leven ook betekenisloos omdat het einde ervan geen definitieve oproep tot vereffening
meer is. Er kan geen aflossing van schulden zijn, wanneer er geen schulden opgebouwd zijn.’ (Ph.
Rieff, ‘Doctor to the body of the doctor of the mind’, recensie van: M. Schur, Freud: Living and
Dying, The New York Times Book Review, 18 June 1972, p. 24.)
b Dit is dus ook Rieffs antwoord op het vermeend amorele karakter van de moderne sociale
wetenschappen die op een positivistisch wetenschapsideaal gebaseerd zijn.

ideaal van de ‘eindeloze zoektocht naar expressie’. Rieff geeft in zijn werk
aanzetten om zich een nieuw type sociale theorie voor te stellen, die hij een
‘wetenschap van begrenzingen’ noemt. Die benadering moet uitgaan van het
primaat van de verboden en de dood als ultieme grens erkennen: ‘Om de
aanzetten te zien van een wetenschap van begrenzingen, zullen de weten-
schappers zelf de uiterste begrenzing moeten erkennen, namelijk dat de mens aan
de autoriteit van de dood, het "verbod der verboden", onderworpen moet blijven.
Daaruit volgt onmiddellijk dat het tweede verbod, in de historische (volg)orde
van onze cultuur, het verbod is op het herscheppen van leven in het laboratorium
én op het nemen van leven in de abortus-kliniek. Onder deze dubbele autoriteit
kan dan een wetenschap van begrenzingen een leven exploreren dat weer
betekenisvol is gemaakt.’ (42)a 

Hier wordt zichtbaar hoe Rieff in Fellow Teachers ook aanzetten formuleert
voor een antwoord op de technische rationaliteit van de therapeuticus die
inhoudelijke morele keuzes wil mijden. Rieffs concept ‘verbod’ lijkt zeer nauw
verwant aan het oudtestamentische verbod (dat in zijn essentiële vorm verschijnt
in de Tien Woorden). Die verboden functioneerden echter in een voorbije
cultuurhistorische fase, met zijn eigen culturele en sociale orde. De wetenschap
zoals Rieff die zich probeert voor te stellen, moet zijn werk doen in een andere
sociale en culturele orde en daar horen dus nieuwe verboden bij. Rieff schetst
hier de contouren van dat nieuwe vertoog, welke worden gevormd door de meest
fundamentele verboden over leven en dood. Het verder specificeren gebeurt,
binnen die grenzen, in een codex, zegt hij: ‘Zoals de morele wetenschappen en de
kunsten betekenis geven, zo hebben de wetten als functie het omzetten in
gedragscodes van de "verboden" en hun ontheffingen die de elementaire vormen
zijn waarin de "god-terms" de vormen zelf articuleren.’ (70)b

We kunnen de werking van autoriteit alleen herstellen wanneer de werking van
verbiedende vormen wordt hersteld. Het tweede deel van Fellow Teachers is
onder andere te lezen als een denkoefening over het herstel van autoriteit, die
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a Voor Europese lezers is het zinnig om te bedenken dat het strafrecht in de Amerikaanse cultuur
een grotere rol speelt bij handhaving van de openbare orde dan in Europese culturen. Vandaar
Rieffs grote aandacht voor ontwikkelingen in het strafrecht, zowel in Fellow Teachers als in zijn
latere werk.
b Zie Fellow Teachers, p. 167.

ontsnapt aan het reductionisme van het moderne kritische perspectief op
autoriteit. Hoe die nieuwe autoriteit eruit ziet en hoe die is belichaamd in
‘presiding presences’, zoals Rieff die belichamingen noemt, weet hij niet: ‘Wie
zijn onze ‘waarheidssprekers’ - of beter gezegd, onze schuldopwekkers? Ik weet
het niet. Ik heb geen autoriteit. Bovendien streef ik niet na wat niet nagestreefd
kan worden. Autoriteit is óf gegeven, óf ze is bedrieglijk; ze kan niet verkregen
worden met behulp van macht of ambitie. Dat was één van Webers belangrijkste
fouten in zijn theorie over charisma.’ (161) We moeten hierbij bedenken dat
autoriteit, de dynamiek van verbiedende vormen, in Rieffs theorie behoort tot het
primaire culturele proces. De oorsprong van autoriteit ligt dus in de innerlijke
ruimte van de culturele (symbolische) orde die dus ook meteen een transcendente
orde is in de zin dat ze als ‘tegenover’ fungeert van de sociale orde. Rieff kan
zich niet voorstellen dat nieuwe verbiedende vormen ontstaan in de sociale orde
en dan in de symbolische orde binnendringen: ‘Het is nauwelijks mogelijk dat
verbiedende vormen - waarzonder de relaties tussen achting en rechtvaardigheid,
tussen de cultuur en het sociale systeem niet kunnen worden gehandhaafd -
worden geformeerd van buiten naar binnen [from the outside in].’ (162)

Herstel van de werking van verbiedende vormen vereist volgens Rieff eerst een
afbraak van de werking van de krachten van de moderniteit. Dat kan alleen door
culturele mechanismen onschadelijk te maken die de werking van de verboden
tegengaan. Rieff vindt bijvoorbeeld dat de contemporaine rechtshandhaving niet
gericht is op handhaving van het ontzag voor de verbiedende vormen.a Doordat er
te weinig wordt gestraft, brokkelt de autoriteit van de verbiedende vormen in de
sociale orde af.b Hij stelt voor om als alternatief begane transgressies te vergelden
met gelijke munt, om zo het volgende effect te bereiken: ‘Wanneer de
gevoeligheid voor transgressiviteit wordt geoefend, zal die gevoeligheid scherper
worden. Dan zal de transgressor [die dan, strikt genomen, dus geen transgressor
meer is, TZ] weer autoriteit dienen in plaats van ze omver te werpen.’ (162) 

Rieff betwijfelt overigens of in de nabije toekomst ‘opnieuw een cultuur van
strijdbare waarheden kan worden georganiseerd om ontzag voor de Wet te leren -
en respect voor ‘presiding presences’.’ (163) Desalniettemin mogen we volgens
hem hopen op een wedergeboorte van schuld. De therapeutische beweging heeft
volgens hem de orde van de cultuurklassen nog niet totaal doordrongen, maar
domineert alleen de lagen van de transgressieve top, de vercommercialiseerde
middenlaag en de ‘onechte (bohemiaanse) onderlaag’: ‘De innerlijke waarheid
van een gezaghebbende symboliek is nog niet totaal geweken.’ (164) Die
innerlijke waarheid, die Rieff eerder in Fellow Teachers als ‘residual
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a Legitimatie betekent hier ‘rechtvaardiging’. De vraag naar rechtvaardiging is de vraag naar hoe
macht op een juiste manier wordt gefundeerd op autoriteit.
b Cultuurtheoretisch geformuleerd is het probleem volgens Rieff het volgende: ‘Verbiedende-
vrijstellende motieven [interdictory-remissive motifs] zijn geen aparte terreinen van waarneming
of handeling. Zolang we dichotomieën aanbrengen in die motieven zal de morele orde waarnaar ze
verwijzen ons ontgaan.’ (168-169) Rieff snijdt hier een zeer complexe ethische problematiek aan
die niet in een paar volzinnen samengevat kan worden. Voor ons is van belang dat hier duidelijk
wordt dat Rieff net als in eerdere monografieën steeds kritiek levert op de zijns inziens niet
adequate dualismen die de complexiteit van bijvoorbeeld een fenomeen als autoriteit
simplificeren.

inwardness’ aanduidde, kan zijn werk alleen doen wanneer de therapeutische
beweging een halt wordt toegeroepen: ‘Wanneer de therapeutische beweging zou
worden tegengehouden en men zou beginnen met een goede wetenschap van c.q.
kunst over begrenzingen, dan zou er een beetje hoop zijn voor een samenleving
waarin kunst en wetenschap dan op heldere wijze zowel worden onderscheiden
van andere handelingen als daarmee worden verbonden.’ (165) 

Cruciaal in dit proces is ook het herstel van het besef van tragiek. Volgens
Rieff bestond in de premoderne Westerse cultuur een besef ‘dat het beschuldigen
van personen vreselijk gevaarlijk was en dat het effect dubbel kon zijn: het kon
zowel goed als kwaad veroorzaken. (...) De verboden kunnen alleen
gereconstrueerd worden op basis van dit tragisch besef, van de gevaren voor de
ziel die inherent zijn aan elke oordelende handeling en niet op basis van de
eindeloze zoektocht naar de identiteit van het zelf [zoals in het
vertherapeutiseerde strafrecht, TZ].’ (164-165) Een aspect van die tragiek is de
manier waarop autoriteit in de sociale orde functioneert. Volgens Rieff moet
bestraffing altijd een instrument zijn van degenen die de macht hebben, alsóf ze
met die instrumenten hun gezag vestigen.’ (165) Deze macht heeft echter zijn
prijs, want ze moet op zijn beurt weer onderworpen zijn aan de strengste
verboden. De autoriteit van de machthebbers is niet van henzelf. De prijs van de
macht is volgens Rieff totale onderwerping van de machtigen aan een autoriteit
die hen niet ten dienste staat, maar waaraan zij onderworpen zijn. (166) Niemand
is echter tot nu toe in staat geweest om macht van autoriteit te scheiden. Dat blijft
volgens Rieff altijd een hermeneutische opdracht: ‘Er is altijd een onoplosbare
spanning tussen macht en autoriteit. Die spanning wordt alleen maar versluierd
door het moderne concept van legitimatiea waarmee wordt gesuggereerd dat die
spanning wél oplosbaar is. (165-166)b Het op een juiste manier verbinden van
autoriteit en macht blijft om nog een andere redenen altijd kwetsbaar. De
machtigen zijn namelijk niet verplicht om ontzag te hebben voor die autoriteit die
niet de hunne is. Voor een echt herstel van autoriteit pleit Rieff daarom voor het
volgende: ‘Prent de machtigen ontzag in. De machtelozen zullen dan volgen en
zo de vestiging van autoriteit doen herleven.’ (166) 

Herstel van de werking van autoriteit vergt ook een andere visie op schuld dan
die van de moderne cultuur. Schuld is in Rieffs theorie belangrijk omdat dat
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a Echte schuld komt volgens Rieff voort uit een besef dat er verboden bestaan en dat overtreding
(transgressie) daarvan je in het krijt stelt bij de heersende autoriteit in zijn culturele vormen.
Transgressiviteit maakt een dergelijk schuldbesef onmogelijk en stelt daar iets anders voor in de
plaats. Wanneer elke vorm van autoriteit verdacht is geworden en het individu het ideaal wordt
aangeleerd om alleen op zijn eigen kritische vermogens vertrouwen, bestaat schuld eruit dat het
individu er niet in slaagt dat hooggestemde ideaal te halen. Die vorm van schuld noemt Rieff
valse schuld.
b Rieff speelt hier met de dubbele betekenis van het Engelse woord ‘comfort’, dat zowel ‘luxe’
betekent als ‘vertroosting’. Daarnaast klinkt ook het Duitstalige equivalent ‘Unbehagen’ mee.
Deze terminologische brug is een aanwijzing voor een debat dat Rieff verdekt in de tekst voert
met de cultuurtheorie die Freud ontwikkelt in zijn latere geschriften zoals Das Unbehagen in der
Kultur (1930).
c De term ‘Het Systeem’ is mogelijk een ironische verwijzing naar ‘de softe sector’ die in de jaren
zeventig zo machtig was en die altijd het individu in bescherming nam tegen ‘de maatschappij’.
De maatschappij werd beschouwd als de oorzaak van alle psychische en sociale ellende en werd
vaak als ‘het systeem’ aangeduid. Dat is een voorbeeld van een niet adequate dichotomie die
volgens Rieff het zicht op de werking van verboden vertroebelt.

volgens hem de normale relatie van het individu tot autoriteit is. Wanneer schuld
tot taboe wordt verheven, zoals dat gebeurt in de moderne Westerse cultuur, dan
verliezen we het zicht op hoe autoriteit functioneert. Hij pleit voor een ‘theorie
over bestraffing’ die als doel heeft het herontdekken van een ontbrekende kennis
van echte schulda. ‘Hoe groot ook ons technologisch vermogen is om welstand en
behagenb te produceren, de hogere kennis is die van het vermogen om een groter,
inperkend onbehagen te creëren dat vertrouwt op zijn instructies in zelf-
begrenzing.’ (167) Om bestraffing behulpzaam te laten zijn bij het zichtbaar
maken van de schuld die een misdaad genereert, moet het perspectief op schuld
uit het moderne rechtssysteem worden omgedraaid. Modern is volgens Rieff een
minachting van het slachtoffer en een aanbidding van de dader, van de machtige.
(167) De machtigen zijn in deze context degenen die zich aan de werking van de
verboden weten te onttrekken. De slachtoffers zijn degenen die verstrikt zitten in
hun ambivalentie jegens de verboden en zo kwetsbaar worden voor de machtigen,
zoals Rennie Morgan in de besproken casus. Rieffs kritiek luidt: ‘Zij die nalaten
om te doen wat not to be done is, kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden
voor degenen die dat wél doen. Deze verschuiving in verantwoordelijkheid is het
fundament van de moderne criminologische rationalisatie van valse schuld.’
(167) In een rechtssysteem dat zo fundamenteel anders functioneert dan het
premoderne, kunnen de oudere noties van vergelding, compassie en rechtvaar-
digheid zoals vervat in het premoderne begrip ‘verzoening’ niet functioneren:
‘Verzoening kan niet naar Het Systeem worden overgezet zonder de verzoening
te vernietigen in precies die mate waarin die overzetting plaatsvindt.’ (167)c

Deze totale omkering van de opvattingen over schuld duiden er volgens Rieff
op dat de betekenis van het begrip ‘schuld’ diepgaand is veranderd. Hij gebruikt
een theologische metafoor om dat aan te duiden, namelijk die van de erfzonde:
‘Erfzonde duikt ook op aan het einde van een beschaving; ze verschuift van de
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a Rieff zinspeelt hier waarschijnlijk op zijn ideeën over de dood als ‘verbod der verboden’. De
dood is ‘ultiem verbiedend’ in de zin dat ze een eind maakt aan alle menselijke mogelijkheden. De
wet is inperkend, met zijn vrijstellingen, maar de dood is totaal inperkend, zonder vrijstellingen.
Het uitoefenen van de doodstraf is vanuit dat perspectief gezien zeer symbolisch beladen.
Afschaffen van de doodstraf betekent bijvoorbeeld ook dat impliciet ontkend wordt dat er zulke
grondige schendingen van de sociale orde mogelijk zijn, dat de ultieme straf moet worden
toegediend.
b Rieff lijkt hier te zinspelen op een bizar gebeuren uit de late Middeleeuwen en Renaissance,
namelijk de openbare anatomieën. Rembrandt heeft met twee van zijn schilderijen (De
Anatomische Les van Dr. Nicolaes Tulp en De Anatomische Les van Dr. Deijman) in beelden
het verhaal verteld over de zeventiende eeuwse anatomieën in Nederland. Dat waren openbare
feestelijke gelegenheden waarop jaarlijks in een anatomisch theater een misdadiger werd ontleed
die de dag ervoor was verhangen. Deze feestelijke snijpartij duurde vijf dagen en verliep volgens
een ander patroon dan de Middeleeuwse anatomieën. De kunsthistoricus William Heckscher
schreef een prachtige iconografische analyse van De Anatomische Les van Dr. Nicolaes Tulp
(W. S. Heckscher, Rembrandt's Anatomy of Dr. Nicolaas Tulp. An iconological study, New
York, New York University Press, 1958), waarin blijkt hoe de geschiedenis van de (afbeelding
van de) anatomische lessen verwijst naar fundamentele veranderingen in de wetenschap, kunst,
religie en moraal in de Renaissance, die ook wel de ‘copernicaanse revolutie’ wordt genoemd. In
zijn iconografische analyse van dit schilderij wijst Heckscher, net als Mieke Bal in haar Verf en
Verderf. Lezen in Rembrandt (Amsterdam, Prometheus, 1990), op het offer-karakter van het
zeventiende eeuwse anatomische theater. In de publieke anatomie leefde volgens hen, ondanks de
nieuwe ideeën die eruit spreken, het oude idee voort dat de misdadiger met zijn misdaad de
‘sacrale orde’ had geschonden’. Die schending moest worden verzoend met een openbaar

(wordt vervolgd...)

dader van what not to be done is, naar degene die juist omdat hij niet doet wat de
verboden verbieden het slachtoffer wordt van de dader. Vrijheid is gaan
betekenen; het doorbreken van de inperkende beleefdheden van de high culture.’
(167-168) In de premoderne cultuur werd de erfzonde beschouwd als de oorzaak
van alle kwaad en was de mythe van de zondeval het verhaal over de oorsprong
van het kwaad. Ze was naast de mythe over de schepping een centrale mythe over
de oorsprong van de beschaving. Wat de premoderne mens zich nog niet kon
voorstellen, omdat die zich door Jezus’ offerdood verzoend wist met God, dreigt
in de late moderniteit steeds meer maatschappelijke werkelijkheid te worden. De
transgressiviteit van de erfzonde lijkt weer de normale condition humaine te
worden van een mens die elk geloof in verlossing door genade heeft verloren.

Rieff schetst in een zeer ironische fantasie een mogelijk alternatief dat de
destructie van de cultuur kan tegenhouden. Als we nu eens de ‘remissieve
ontwikkeling’ van het strafrecht strategisch gebruiken, oppert hij. We starten een
wetenschappelijke campagne waarbij we alle gevangenissen sluiten, behalve die
waar ter dood veroordeelden wachten op hun straf.a Vervolgens maken we alle
executies tot een openbaar gebeuren. ‘Dit openbare offer aan de verboden zou
een grootse ontheffende festiviteit vormen waarin de gewone, minder
wetenschappelijk ingestelde mensen uit het publiek de verschrikkelijke nabijheid
zouden vieren van elk verbod tot zijn transgressies.’ (168)b Om dit gebeuren
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b(...vervolg)
offerritueel.

Er lijken interessante raakvlakken tussen het werk van Rieff en dat van Georges Bataille die
een ‘sociologie van het sacrale’ ontwikkelde rondom theorieën over het offer. Zie: ‘H. Manschot,
‘Tussen zelfbehoud en verspilling. Batailles visie op het offer en de gemeenschap’, in: L. ten
Kate, Voorbij het zelfbehoud. Gemeenschap en offer bij Georges Bataille, Leuven/
Apeldoorn 1991, pp. 19-34.
a Rieff heeft het hier dus op een ironische manier over een nieuwe vorm van commitment-
therapie.

therapeutischa te maken, stelt Rieff, mag er geen publiciteit zijn. Het slachtoffer
moet anoniem blijven en zijn misdaad mag eveneens niet bekend zijn. Hetgeen
waaraan hij zich schuldig heeft gemaakt, moet door het publiek uit zijn straf
worden afgeleid. Rieff geeft daarvoor geen reden, maar die lijkt niet zo moeilijk
te bedenken. Wanneer het publiek de gepleegde misdaad moet afleiden uit de
straf, vooronderstelt dat namelijk het aanwezig zijn van een innerlijke
transgressieve gevoeligheid bij het publiek. Een gevoeligheid die diep is
verworteld ín het gebeuren zelf, in dat gebeuren werkzaam is en die niet expliciet
aan de orde hoeft te worden gesteld. Moraal werkt volgens Rieff immers alleen
onbewust.

Kortom, Rieff demonstreert met zijn spitsvondige voorbeelden hoe premoderne
concepten zoals verzoening en offer een totaal andere benadering van schuld,
boete en rechtvaardiging veronderstellen dan in de moderne cultuur het geval is.
Zo blijkt concreet hoe Rieff in Fellow Teachers nog steeds dezelfde strategie
gebruikt als in The Triumph door met behulp van begrippen uit de premoderne
cultuur perspectieven op moderne verschijnselen te creëren. Stijlmatig is
overigens nog een verschil tussen de twee boeken dat Rieff zijn ironiserende stijl
in Fellow Teachers veel verder heeft doorgevoerd dan in The Triumph. Het is
belangrijk om dat in het achterhoofd te houden bij de hierboven beschreven
voorbeelden die deels bizar aandoen. Rieff neemt zijn toevlucht tot dit soort
stijlmiddelen omdat naar zijn mening de transgressieve gevoeligheid al zover is
afgenomen, dat hij een dergelijk choqueren nodig acht. 

6.6  Over geschiedenis, sociale wetenschappen en joodse traditie

Drie belangrijke thema’s uit Fellow Teachers, te weten de rol van de
geschiedenis in Rieffs denken, de culturele taak van de sociale wetenschappen en
Rieffs verhouding tot het jodendom en christendom, zijn tot nu toe alleen
terloops aan de orde geweest. Ik werk ze nu verder uit.

De rol van de geschiedenis bij Rieff
In Fellow Teachers blijft Rieff de term ‘de therapeuticus’ gebruiken als
aanduiding van het culturele type dat de laat-moderne Westerse cultuur
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a De ‘cultist’ is de psychohistorische voorloper van de ‘therapist’. Zoals de moderne therapeut
het moderne individu in analytische therapie heeft, zo hielp de ‘cultist’ het premoderne individu
bij zijn commitment-therapie.

domineert: ‘(...) de therapeuticus is de eerste vrije mens, die niet verbonden is
aan enige ‘presiding presence’ of klasse; hij is de universele Mens die verschijnt
nadat de ziel is opgevolgd door de neurose - nadat het sacrament is vervangen
door show.’ (120) Het is duidelijk dat Rieff hier in ironische zin spreekt over de
moderne opvatting over vrijheid. De moderne mens meent dat hij vrij is wanneer
hij zich ontworstelt aan de inwerking van verbiedende vormen. De therapeuticus
blijft zo als vrije en autonome mens innerlijk leeg achter, zonder diepgewortelde
weerstand tegen de verleidingen van de ervaring. Dit is wat volgens het unieke
kenmerk van de moderniteit: ‘Radicaal hedendaags-zijn, losgeslagen zijn van
elke specifieke symboliek, staat gelijk aan het bereiken van een beslissend falen
van het historisch bewustzijn/geheugen, dat niet te pareren is. (...) Barbaren
hebben nooit eerder bestaan. Aan het eind van deze geweldige culturele
ontwikkeling zullen wij, modernen, uitkomen bij de barbarij. Barbaren zijn
mensen zonder historisch bewustzijn/geheugen. (..) Bevrijd van alle gezagheb-
bende verledens, zullen wij voortschrijden in de richting van de barbarij, in plaats
van dat we er verder van af te komen staan.’ (39)

De voortschrijdende modernisering laat volgens Rieff zien dat de drang naar
bevrijding van autoriteit kennelijk diepgeworteld is. Willen we deze drang beter
begrijpen, dan moeten we volgens Rieff kijken naar wat de oorsprong is van dit
verlangen naar bevrijding. Rieff ontwikkelt in Fellow Teachers een ‘genetische
verklaring’ voor dit verlangen, vanuit een psychohistorisch perspectief. Rieff
begint bij de hedendaagse Westerse cultuur waarin het karakter-ideaal van de
therapeuticus domineert. Deze eerste vrije mens verkreeg zijn vrijheid met behulp
van therapie, in al haar culturele verschijningsvormen. Dan gaat Rieff het spoor
terug volgen. Volgens hem heeft therapie de volgende psychohistorische
stamboom: ‘Therapie is die vorm die alle inhouden degradeert, om ze bruikbaar
te maken voor hen die de laat-negentiende- en vroeg-twintigste eeuwse psycho-
logiseerders opvolgen, die zelf weer de opvolgers zijn van de moraliseerders, die
op hun beurt weer het (...) type vormen dat alle primitieve spiritualiseerders
opvolgt.’ (120) Dat is één beweging terug in de psychohistorische tijd. In een
volgende passage heeft Rieff het over ‘de Christelijke cultisten’a, die hij
‘ontheffende spiritualiseerders van de joodse wet en orde’ noemt. (120) In dit
tweede citaat lijkt Rieff ‘de primitieve spiritualiseerders’ uit het eerste citaat
nader te definiëren als ‘christelijke spiritualiseerders van de joodse wet’. Hij
geeft echter niet genoeg informatie om uit te kunnen maken of dit idee klopt.
Rieff zorgt er steeds voor dat zijn theorie niet tot schema’s kan worden
gereduceerd. Er zit echter wel een grootste gemene deler in deze passages die
essentieel is voor Rieffs visie op de oorsprong van de verbiedende vorm. Die
oorsprong ligt volgens hem in de joodse wet. Het christendom doet volgens hem
afbreuk aan die vorm door een ontheffende [remissive] spiritualisering ervan.
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a N. O. Brown, ‘Rieff’s “Fellow Teachers”’, R. Boyers (ed.), Psychological Man, New York,
Harper & Row, 1975, pp. 131-142.
b ‘Rieff’s “Fellow Teachers”’, p. 132.
c Ibidem, p. 132.
d Ibidem, p. 137.

Rieff ontwaart zowel via een diachroon spoor, dat van de Westerse psycho-
historie, als via een synchroon spoor, van analyse van moderne sociale theorie en
kunst, een constant thema in de Westerse cultuur: de afbraak van de, van
oorsprong joodse, verbiedende vorm in de Westerse psychohistorie. Wezenlijk
voor de moderniteit, met zijn wildgroei van therapie, is volgens Rieff dat dit
proces in een stroomversnelling komt.

Norman Brown citeert in een, overigens zeer lovende, reactie op Fellow
Teachersa de eerstgenoemde van de zojuist geciteerde historische sequensen en
wijst erop dat Rieffs psychohistorische visie veel overeenkomsten vertoont met
het cyclische model van de grondlegger van de moderne geschiedfilosofie
Giambattista Vico (1668-1744).b Volgens Vico kan de geschiedenis van de
Westerse cultuur worden beschreven in termen van een cyclische opeenvolging
van vier stadia. Het eerste is het tijdperk van de goden, daarna volgt het tijdperk
van de helden en het derde tijdperk is dat van de mensen. Dit derde tijdperk
wordt gevolgd door een tussenfase van barbarij, waarna de cyclus opnieuw
begint. 

Op basis van een vergelijking tussen Rieff en Vico stelt Brown dat Rieffs
psychohistorische model eigenlijk een analyse van het secularisatieproces is. De
zojuist geciteerde genese van therapie uit Fellow Teachers sluit aan bij Rieffs
analyse van de verandering van het begrip ‘therapie’ in de cultuurfasen van de
Economische en de Psychologische Mens. Rieff stelt inderdaad dat die
veranderingen van inhoud en functioneren van therapie gepaard gaan met een
grondige erosie van de rol van religie [faith] in Westerse samenlevingen. Volgens
Brown is het grote belang van Fellow Teachers ‘dat het anticipeert op de
terugkeer van de goden: Rieff herontdekt de noodzaak van de categorie van het
sacrale.’c Hij vindt Rieff echter te pessimistisch in diens interpretatie van de
moderniteit: ‘We delen het gevoel dat we ons in het huidige tijdsgewricht in een
overgangsfase van barbarij bevinden, maar Vico’s cyclus beweegt zich verder
naar een nieuw begin met een nieuw tijdperk van de goden dat Rieff niet kan
zien.’d Dit verschil in visie berust op een verschil in waardering van het
transgressieve karakter van de moderniteit, gedacht rond het concept van de orgie
als het model van een transgressief sociaal gebeuren. ‘Mogelijk moeten we de
notie van orgie als een institutie die noodzakelijk is voor individuen extrapoleren
naar de notie dat de orgie als institutie ook nodig is voor de geschiedenis. Dat wil
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a Ibidem, p. 141.
b ‘De oorspronkelijke cultische ervaring, die de kritische theorie zich slechts probeert voor te
stellen en waartegen alle verboden zich moeten richten, is die van de orgie.’ (p. 196.) ‘Onze
Psychologische Mensen zijn erop uit om de meest contemporaine van alle instituties, de meest
vloeiende en oorspronkelijke, te herscheppen: de orgie.’ (p. 144n) ‘(...) ‘instinct’ is slechts één
van de nieuwe namen voor de oorspronkelijk therapeutische ontbinding van wet en orde. Die
ontbinding had een institutionele naam: orgie.’ (p. 98) ‘Dat de orgie de eerste, enige en totale
democratische institutie is - het gedeelde Utopia van al onze goeroes, ‘fascistisch’ en ‘bevrijdend’
[liberationist] - is de sleutel tot een herleving van verbiedende kennis.’ (p. 162n)
c We zagen in hoofdstuk 3 dat Rieff de idee afwijst dat oorlog een correctieve functie kan hebben
voor de cultuur.

zeggen, grote historische tijdperken kunnen aan hun einde komen, of moeten aan
hun eind komen in die orgie waaruit ze weer opnieuw geboren kunnen worden.’a 

Hier bevinden Rieff en Brown zich inderdaad ‘met de ruggen tegen elkaar’.
Rieff noemt in Fellow Teachers de orgie als de meest oorspronkelijke institutieb,
maar stelt dat er in een orgie niets bevrijd kan worden dat als vitale kracht de
cultuur kan vernieuwen. De idee dat dat mogelijk is, berust op een verkeerde
voorstelling van hoe expressieve en inperkende krachten instituties vormen. Hier
is Rieffs kritiek analoog aan zijn kritiek op Marcuses ideeën over sublimatie: de
erotische ‘krachten’, waarvan men stelt dat ze de vitaliteit van de cultuur bepalen,
kunnen alleen bestaan in een dialectische verhouding tot de inperkingen waarmee
deze krachten hun culturele vorm krijgen. Een theorie over culturele vernieuwing
kan dus nooit alleen gedacht worden vanuit de erotische krachten, omdat die niet
los kunnen bestaan van de inperkingen.c

Vanuit dit perspectief kom ik terug op Rieffs stelling dat de transgressiviteit
van de moderniteit niet in het teken staat van culturele vernieuwing, wat
impliceert dat er ook transgressiviteit is die wél in dat teken staat. We vinden
inderdaad in Fellow Teachers de volgende passage: ‘(...) ‘instinct’ is slechts één
van de nieuwe namen voor de oorspronkelijk therapeutische ontbinding van wet
en orde.’ (98) Rieff erkent dus de noodzaak van een geregelde en tijdelijke
ontbinding van wet en orde en noemt die therapeutisch. Deze noodzakelijke
transgressieve culturele functie is in Rieffs denken voorbehouden aan een
culturele elite van kunstenaars en wetenschappers. Het is hen toegestaan om
bínnen de orde van kunsten en wetenschappen de bestaande regels te overtreden
en nieuwe ‘innerlijke ruimtes’ te creëren. Die toestemming tot transgressiviteit
kan volgens Rieff echter niet los worden gezien van de inperkende krachten,
waartoe de transgressieve krachten zich dialectisch verhouden, en wel op twee
manieren. Ten eerste zijn er volgens Rieff ín de orde van de kunst en wetenschap
absolute systemen van begrenzing werkzaam. Het geheim van artistieke creatie is
nu juist dat van binnenuit dat systeem van begrenzingen iets nieuws wordt
gecreëerd dat de bestaande grenzen overschrijdt. De tweede dialectiek is die
tussen de sociale orde en de orde van kunst en wetenschap. De sociale orde eist
inperking van het esthetische vermogen om alternatieve ruimtes te bedenken en
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a Ph. Rieff, ‘A Jesuit Looks at Proudhon. Competition in Damnation’ (1950), The Feeling
Intellect, p. 166. 

vorm te geven zoals dat in de kunsten en wetenschappen gebeurt, omdat die
alternatieve ruimtes bedreigend kunnen zijn voor de (symboliseringen van de)
ruimtes van de bestaande sociale orde. Omgekeerd moet de kunsten een bepaalde
vrijheid van die inperking toegestaan worden, omdat er anders geen secundaire
culturele processen mogelijk zijn, waarmee de culturele principes uit het primaire
culturele proces verder vorm gegeven en gecommuniceerd kunnen worden.
Dergelijke culturele processen zijn nodig voor het vormgeven en in stand houden
van een sociale orde.

Deze dubbele dialectiek is in Rieffs denken de motor van de geschiedenis
omdat van daaruit de vormen van de cultuur steeds worden vernieuwd, waardoor
ze levend blijft. Rieff verhult deze ‘positieve visie’ op de culturele functie van
transgressiviteit echter in zijn polemieken met de theoretici van de counter
culture, die hij ‘orgiasten’ noemt. In een tijd waarin de transgressieve activiteit,
in al haar verschillende vormen, zélf tot cultureel principe is verheven, is Rieff
zeer voorzichtig met het openlijk spreken over de culturele noodzaak van
transgressiviteit.

Weliswaar ‘herontdekt Rieff de noodzaak van de categorie van het sacrale’,
maar hij is zeer kritisch over metafysische visies op de rol van de geschiedenis
zoals die van Brown. Rieff pareert Browns optimisme met een kritiek van de
moderniteit die op zijn beurt vaak door Rieff-critici van tafel wordt geveegd als
‘cultuur-pessimisme’. Daardoor ontgaat die critici het onderliggende debat dat
Rieff met Hegel voert over de rol van de geschiedenis. In hoofdstuk 5 wees ik in
dit verband al op twee belangrijke passages. In de eerste daarvan schrijft Rieff:
‘De fundamentele illusie die het hegeliaanse denken op de wereld heeft
geprojecteerd is zijn optimisme. Optimisme (...) heeft een eschatologische
dynamiek, zoals de theologie en de politiek die altijd hebben gehad.’a Browns
visie op geschiedenis valt duidelijk onder deze kritiek. Hetzelfde geldt voor een
voorloper van Brown, namelijk Wilhelm Reich, die volgens Rieff probeerde het
‘menselijk lot’ uit de sfeer van mystiek en metafysica weg te nemen, maar
uiteindelijk toch niet ontsnapte aan Hegel. Dat laatste is wat Rieff duidelijk wél
probeert. Hij probeert enerzijds, geïnspireerd door Freud, te ontkomen aan een
‘totaalschema’ dat op de weerbarstige alledaagse werkelijkheid wordt
geprojecteerd. Anderzijds verdedigt Rieff de rol van het transcendente in de
cultuur en haar geschiedenis. Hij denkt de cultuurgeschiedenis als de
geschiedenis van grote ideaalvoorstellingen die formatief waren c.q. zijn voor de
Westerse cultuurgeschiedenis. Geschiedenis verschijnt bij Rieff als traditie, als
een keten van hermeneutische cirkels. Een keten waarvan steeds meer schakels
op breken staan of al gebroken zijn. 

Uitgaande van deze reële dreiging van discontinuïteit, probeert Rieff zich voor
te stellen, hoe de herstelwerkzaamheden op gang kunnen komen. Dat is een



220

a ‘Het engagement van de klassieke professor lag in de transmissie (en schepping door
interpretatieve koppeling aan zijn voorgangers en opvolgers) van geprivilegieerde kennis.’ (124)
b Rieff lijkt hierin Max Weber te volgen die hetzelfde dacht: ‘ (...) zoals Weber het zag, was de
vraag of er nieuwe profeten zullen zijn of een mechanistische verstening, iets waarop absoluut
niet vooruitgezien kon worden (...).’ (R. Boyers, (ed.), ‘Perspectives on the Therapeutic in the
Context of Contemporary Sociology: A Dialogue between Benjamin Nelson and Dennis Wrong’,
R. Boyers (ed.), Psychological Man, New York, Harper & Row, 1975, p. 174.)
c Zie Fellow Teachers, p. 2.
d ‘Perspectives on the Therapeutic’, p. 144. Hier is de socioloog Nelson aan het woord die stelt
dat Rieffs belangrijkste bijdrage aan de moderne sociologie ligt in diens aanzetten tot een
sociologische theorie over cultuur.

terrein waarop volgens Rieff de leraar een ‘historische opdracht’ heeft. De leraar
moet de student inwijden in de innerlijke ruimtes van de culturele artefacten
(boeken, kunstwerken, muziekstukken etc.) uit de culturele canon.a Daarmee
voegt de student zich in het grotere geheel van de culturele orde in, waarna die
student op zijn beurt voor de opdracht staat met behulp van deze ervaringen een
eigen innerlijkheid te creëren. Dit proces is bij Rieff het hart van zowel de identi-
teitsvorming van het individu als van de voortgang van de traditie. Of dat zal
slagen, met andere woorden; of er een nieuwe, gezaghebbende culturele elite zal
ontstaan die haar historische, culturele opdracht zal uitvoeren, is een vraag die de
wetenschap volgens Rieff nooit kan beantwoorden.b

De culturele opdracht van de sociale wetenschappen
De taak van de universiteit is volgens Rieff het kweken van een culturele elite.
Hij noemt de universiteit een ‘sacrale institutie’: ‘Omdat de universiteit de tempel
van het intellect moet zijn, op unieke wijze onveranderlijk in dat opzicht, is het
een sacrale institutie, de laatste in onze cultuur. (...) het is een intellectuele
aristocratie.’ (6) Laten we dit ironisch opvatten, want Rieff hamert er elders in
Fellow Teachers op dat de leraar moet onderwijzen en niet moet preken zoals
priesters dat doen.c Rieff richt zich in dit citaat tegen de verwording van de
moderne universiteit tot een bureaucratische ‘kennis-fabriek’ waarin slechts
kennis wordt overgedragen aan veel te grote aantallen studenten die worden
opgeleid tot ‘probleem-oplossers’, in plaats van tot zelfstandige denkers. Verhuld
in bricolage en ironie vinden we in Fellow Teachers een hartstochtelijke oproep
aan zijn fellow teachers om hun historische opdracht weer op te pakken. Achter
deze oproep zit ook een visie op de culturele taak van de sociale wetenschappen

Rieff noemt zichzelf ‘leraar-onderzoeker van sociologische theorie’. (1) In
strikte zin klopt dat, want uit zijn werk blijkt dat hij weliswaar zeer
interdisciplinair is ingesteld, maar dat hij zijn enorme kennis van andere
disciplines dan de sociologie aanwendt voor de ontwikkeling van een
sociologische theorie over cultuur. De moderne sociologie ‘heeft helaas de hele
notie van het autonome terrein van de cultuur genegeerd.’d Rieff zoekt de
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a The Triumph, pp. 1-2.
b Zie Fellow Teachers, p. 48. Rieff spreekt hier van een ‘positivistische machtsovername’ binnen
de sociologie in de eerste drie decennia van de negentiende eeuw.’
c Rieff verwijst hier naar een term van Clifford Geertz. 

oorzaken daarvan in de grondslagen van de moderne sociologie: ‘Geloof werd
door Saint-Simon en Comte, en bij hun volgelingen, ten diepste veranderd in de
definitieve en meest inclusieve wetenschap, Sociologie, die met zijn eindeloze
veranderingsprojecten op een scherpzinnige en directe manier persoonlijk is en
toch werd belichaamd in een organisatie die er is voor onze gezondheid, onze
opvoeding en ons welzijn in meest algemene zin.’ (32) Ook de moderne
sociologie is volgens Rieff ‘therapeutisch’ in cultuurtheoretische zin en is, net als
de psychoanalyse, een ‘crisis-wetenschap’: ‘(...) de huiveringwekkende publieke
instabiliteiten van de overdaad aan persoonlijkheids-dokters en hun patiënten zijn
terug te herleiden tot de instabiliteit van hun cultuur. De psychiatrie brengt ons
terug bij de sociologie.’ (36)

De wortels van de moderne sociologie liggen volgens Rieff dus in de crisis die
de opkomst van de moderniteit veroorzaakte in de Westerse cultuur en de
gevolgen daarvan voor de bestaande christelijke cultuur: ‘De literatuur en de
sociologie hebben sinds lang welsprekende en knappe professionele rouwklagers
voortgebracht voor de nachtwake voor de christelijke cultuur. (...) Na Auguste
Comte heeft een groot deel van de moderne sociologie geknokt voor
diagnostische ideeën die verfijnd genoeg waren, en tegelijkertijd toch ook
omvattend genoeg, om het spektakel te bevatten van een dood zo groots in
magnitude en subtiliteit.’a Rieffs kritiek op de moderne sociologie is dezelfde als
zijn kritiek op de psychoanalyse: beide disciplines gaan er vanuit dat de moderne
mens zich moet bevrijden van de invloed van ‘de oude cultuur’ met haar cultus
en moraliteit.

Om haar therapeutische taak te kunnen vervullen, zocht de sociologie naar een
neutrale positie, buiten het bereik van de oude cultuur en haar wetenschappen.
Die vond ze in de moderne, positivistische natuurwetenschappen.b Alleen via de
empirie kon geldige kennis over de mens en zijn cultuur worden verzameld. Die
kennis was dan, dacht men, niet ideologisch vertekend zoals bij de premoderne
wetenschappen die de werkelijkheid expliciet benaderde vanuit een bepaalde
wereldbeschouwing. Het gaat ten diepste dus weer om de tegenstelling tussen
conformatieve en transformatieve theorie. De moderne sociologie ontwikkelt
transformatieve theorie waarin elke expliciete oriëntatie op en verwijzing naar
een ‘transtemporele conceptie van de werkelijkheid’ is losgelaten. (25)c Dat had
ook implicaties voor de normativiteit van de moderne sociologie, want die
‘transtemporele concepties’ hadden ook morele implicaties. Het was precies die
werking van autoriteit van ‘de oude cultuur’ die de moderne sociologie beoogde
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a Daarom noemt Rieff de rechtswetenschappen en de sociologie ‘populaire beroepen die cruciaal
zijn voor ons tijdsgewricht.’ (116)
b Hetzelfde geldt volgens Rieff ook voor de culturele antropologie omdat in die discipline evenmin
het morele en transcendente karakter van cultuur wordt onderkend. Zie Fellow Teachers, p. 68 en
p. 68n. 
c Rieff gebruikt met opzet de term ‘het morele’ omdat het morele karakter van sociale en culturele
verschijnselen te benadrukken dat de moderne sociale theorie verdoezelt.
d Rieff probeert dus ‘de richtingaanwijzers van de moderne sociale theorie om te draaien’. Niet de
veelheid van empirisch waarneembare verschijnselen zijn in eerste instantie objecten van studie,
maar de ideeën die richtinggevend zijn bij het menselijk handelen. (Daarom wordt Rieff ook vaak
primair beschouwd als ‘intellectual historian’. (Zie ‘Perspectives on the therapeutic’, p. 160.))
Die ideeën hebben volgens Rieff altijd een transcendente dimensie zoals blijkt uit zijn these over
het binnendringen van hogere principes uit de culturele orde in de sociale orde.

uit te schakelen.a Ze werd ze ‘reflexief’‘, ofte wel ‘kritisch over alle overgeërfde
verbiedende motieven’. (116)

Exact het transformatieve karakter van de moderne sociologie maakt haar
volgens Rieff ongeschikt voor het voortbrengen van een cultuursociologie.b Het
hart van een cultuur wordt immers gevormd door de verboden uit de transcen-
dente culturele orde. Van daaruit formuleert Rieff het volgende uitgangspunt
voor de sociologie, waarbinnen de cultuursociologie een plaats kan krijgen: ‘Het
uitgangspunt van sociologische analyses van het morelec zou moeten zijn dat ‘de
Mens’, het meest omvattende ideaaltype, tot alles in staat is. Dat uitgangspunt, de
mogelijkheid tot handelen zonder grenzen, moet sociologische analyses tot het
inzicht brengen die verdedigend zijn (...). (21) Zo vraagt Rieff dus binnen het
kader van de sociale wetenschappen aandacht voor het probleem van sublimiteit
dat wordt verdoezeld door het transformatieve karakter van de moderne sociale
theorie: ‘Een valse generalisatie van de natuurwetenschappen heeft een fatale
superioriteit gegenereerd van de feiten over de cultuur zelf. Zo lang we deze
fatale superioriteit blijven accepteren, alsof de feiten voor zich spreken en alles
belangrijk is behalve interpretatie, kan er geen wetenschap van begrenzingen
bestaan.’ (159) Deze acceptatie impliceert volgens Rieff een cultuurloze
maatschappij. Die implicatie kan overigens alleen maar een transgressieve,
theoretische implicatie zijn die nooit werkelijkheid kan worden, want een
cultuurloze maatschappij bestaat niet.

Deze idee van een ‘anti-cultuur’ is Rieffs kritische uitgangspunt bij de
ontwikkeling van zijn sociologische theorie over de moderne cultuur. Het
belangrijkste kenmerk van die theorie is dus het ‘neo-conformatieve karakter’
ervan: Rieff introduceert het probleem van transcendentie in de moderne sociale
theorie, dat er door de grondleggers uit was gebannen.d Hij behoort volgens de
socioloog Benjamin Nelson met dit streven tot het gezelschap van Max Weber,
Emile Durkheim, Marcel Mauss en Johan Huizinga. Zij waren voorlopers van
Rieff in de ‘enorme hoeveelheid werk die er nog rest om maar enigszins in de
buurt te komen van een bevredigend inzicht in de tumultueuze socioculturele
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a ‘Perspectives on the therapeutic’, p. 178. In dit artikel wordt Rieffs werk ook gesitueerd ten
opzichte van het werk van relevante sociologen uit de contemporaine Amerikaanse sociologie
(Talcott Parsons, Erving Goffman, Thomas Luckmann en Peter Berger).
b Zie hoofdstuk 5 met betrekking tot de cultuurdynamische functie van de belijdenis c.q. het
credo. Rieff is hier geïnteresseerd in de vraag hoe de centrale ideeën werken die richtinggevend

(wordt vervolgd...)

processen die gedurende de twintigste eeuw zijn uitgebarsten (...). Rieffs werk
moet tegen deze achtergrond op zijn waarde geschat worden.’a

Rieff, de ‘cultuurjood’ 
Een goed aanknopingspunt voor een korte reflectie over Rieffs verhouding tot het
jodendom, die nauw verbonden is met zijn verhouding tot het christendom, is zijn
omschrijving van de universiteit als ‘de tempel van het intellect’. Dat beeld roept
associaties op met een centraal gegeven uit de joodse tradities: de verwoesting
van de (tweede) tempel in Jeruzalem (in het jaar 70 na Christus) en de gevolgen
daarvan voor de joodse cultuur. Die verwoesting was een belangrijke katalysator
in een proces waarin de joodse cultus sterk van karakter veranderde. De opkomst
van de synagoge, die ten koste ging van het belang van de tempel en de
offerdienst, wees op een nieuwe opvatting over cultus, waarin geleidelijk de
schriftelijke traditie het hart van de joodse cultuur werd. De Misjna en Talmud
waren de belangrijkste zichtbare voortbrengselen van een joodse cultuur waarin
de studie van de Tora als de centrale sacrale tekst van levensbelang werd geacht.
Deze studie werd niet als een puur cognitieve bezigheid beschouwd, maar was
tegelijkertijd ook een daad van devotie. Zo veranderde de tempel van de
Tempelberg in ‘de tempel van het feeling intellect’.

Rieff vermeldt bij het voorwoord van Fellow Teachers dat het is geschreven in
de Codrington Bibliotheek van All Souls College in Oxford. Hoe betekenisvol is
dat vanuit het perspectief van de vorige alinea! De traditionele, eerbiedwaardige
universiteit is volgens Rieff omgevormd tot een ‘kennisfabriek’ en dreigt daarmee
haar functie als broedplaats van de culturele elite, als belangrijke hoeders van de
cultus, van het Westen te verliezen. Oxford is een bolwerk van de strijd tegen
deze ontwikkeling. Rieffs voorstellen voor een restauratie van de universiteit
weerspiegelen duidelijk de idee van de universiteit als ‘de tempel van het feeling
intellect’. Daarmee is gezegd dat Rieff zijn verhouding tot het jodendom en de
joodse tradities in eerste instantie presenteert als een theoretische verhouding. De
joodse traditie is voor hem een model van hoe cultuur, in zijn verschillende
onderdelen, functioneert. Ook hier duikt weer Rieffs interesse in dynamiek op.
Hij zegt inhoudelijk weinig te weten van die tradities, omdat hij ‘niet geleerd is in
de joodse traditie.’ (203)

Rieff geeft in Fellow Teachers een soort cultuurdynamische definitie van joods
zijn, in passages over een typologische tegenhanger van de Psychologische Mens,
namelijk ‘de cultuurjood [Jew of culture]’. De belangrijkste daarvan luidt: ‘Onze
eigen cultuur heeft zijn vorm gekregen in belijdende organisatiesb. Priesterschap-
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b(...vervolg)
zijn voor de vormgeving van het handelen. Deze centrale ideeën werden in de premoderne
Westerse cultuur samengevat in een credo.
a In The Feeling Intellect is in een sectie getiteld ‘Christianity’ (pp. 111-142) een aantal artikelen
opgenomen waarin Rieff zich expliciet met het christendom en christelijke theologie bezig houdt.
b Elders in Fellow Teachers schrijft ook Rieff iets vergelijkbaars: ‘De christelijke mysterie-cultus
ontwikkelde zich tot de meest verschrikkelijke rationalisering van transgressiviteit. Geen grotere
vloek heeft onze cultuur bezocht.’ (p. 170.)
c Dit wordt als ‘casus’ beschreven in hoofdstuk 7.

pen en intelligentias zijn slechts twee voorbeelden, een klassiek en een modern,
van vormen die de belijdende organisatie kan aannemen. De verdediging van
deze vorm, die impliciet in mijn cultuurtheorie aanwezig is, maakt me echter
geen pleitbezorger van een vroegere belijdende organisatie. In het bijzonder heb
ik niet de minste affectie voor de dode kerkelijke beschaving van het Westen. Ik
ben een jood. Geen enkele jood kan bij zijn volle verstand terug verlangen naar
één of andere variant van die beschaving. De enige eigenschap daarvan die nog
altijd voort bestaat, is haar transgressieve energie tegen de cultuurjood.’ (51)
Laten we een aantal verschillende facetten van deze, zeer cryptische, uitspraak
van dichterbij bekijken. We zullen zien dat elk van die facetten een eigenschap
beschrijft van het ideaaltype van de ‘cultuurjood’.

Als eerste valt op dat Rieff zich hier zeer polemisch opstelt jegens het
christendom. Dat gebeurt zelden in zijn werk.a Het gaat hier dan ook om een zeer
delicaat punt in de verhouding tussen het jodendom en christendom: het anti-
judaïsme dat bepaalde christelijke ideeën impliceren. Het ligt voor de hand deze
passage te lezen in samenhang met de passage over de genese van therapie als
vorm. Een constant thema in de Westerse cultuur is volgens Rieff de afbraak van
de, van oorsprong joodse, verbiedende vorm. Dat is een zeer ironische versie van
de idee dat de secularisatie een ontwikkeling is die voortkomt uit de fundamenten
van het christendom zelf (en die meestal als these over rationaliteit en onttovering
wordt geformuleerdb). De Westerse cultuur gaat volgens Rieff immers ten gronde
aan een grondige vertherapeutisering van die cultuur en nu blijken de wortels
daarvan in het christendom zélf te liggen. Rieff heeft zo zijn eigen manier om te
reageren op christelijk anti-judaïsme.

Belangrijker dan christelijk anti-judaïsme is voor Rieff echter de vraag hoe
mede-joden zich verhouden tot hun eigen culturele achtergrond. Een steeds
terugkerend thema is zijn kritiek op joden die hun ‘identiteit’ verkwanselen en zo
de joodse tradities van binnenuit ondergraven. In Fellow Teachers richt hij zich
met name op Marx en Freud en elders op mensen als Martin Buber, Woody Allen
en de joodse rechtsgeleerde Robert Burtc. Kort samengevat gaat het ook hier om
de idee van vertherapeutisering die de kern uitholt van de joodse tradities, die
wordt gevormd door de verboden die het jodendom zijn religieuze en morele
karakter geven. In Rieffs ogen is Freud de kampioen op dat punt, omdat die in



225

a Zie The Mind, p. 332.

Der Mann Moses probeerde om te doorgronden wat beslissend is voor de joodse
identiteit, namelijk de ‘Mosaic presence’. (47) De figuur van Mozes speelt als
wetgever, in Rieffs woorden als ‘supreme interdictory figure’, een centrale rol in
de joodse godsdienst. Freud probeerde de invloed van Mozes, als oergestalte van
autoriteit, weg te verklaren als een neurotisch psychologisch proces om zo het
fundament onder de joodse, zowel als de christelijke, godsdienst weg te slaan.

In zijn analyse van Der Mann Moses in Fellow Teachers legt Rieff op een
ingenieuze manier een verbinding tussen het lot van het christendom en Freuds
ultieme poging om af te rekenen met de godsdienst. ‘Freud heeft ons’, zo stelt hij,
‘een voortreffelijke hint gegeven van een niet-verantwoordelijk kader; de
therapeuten. In zijn theorie van de innerlijke historische genese van moraliteit
bootste Freud zijn eigen, stervende en verbiedende vader-god na die als wet werd
gedragen in de psyche van het leidende kader, de volgelingen van Mozes. Zijn
verhaal over de oorsprong van de cultuur onthult én verhult het einde van een
morele orde die eerst bezit van ons nam, als onze erfenis, door de geschiedenis
van Israël.’ (99) Tussen de regels door gaat het hier over het christendom dat
zichzelf uitriep tot erfgenaam van Israël. Welnu, dat christendom is doodziek en
lijkt door de vertherapeutisering van de cultuur, lees: door Freud, de genadeklap
te krijgen. Uit het vervolg van de hier geciteerde passage blijkt overigens dat
Rieff niet vindt dat Freuds opzet met Der Mann Moses geslaagd is voor wat
betreft de joodse identiteit. Hij toont namelijk aan dat Freud uiteindelijk toch
weer de ‘primal crime’ herhaalt. Freud ‘vermoordt’ Mozes, maar zo wordt Der
Mann Moses zélf de herhaling van de oermoord. Freud slaagde er, net als
Oedipus en Hamlet, wél in om het ‘verdringende schema’ [repressive design] van
zijn leven te traceren, maar niet om het te doorbreken.a

Wie is nu, tenslotte, die ‘cultuurjood’ die door heel Fellow Teachers geregeld
opduikt en over wie het hier tussen de regels door steeds gaat? Een cultuurjood is
iemand die zich verzet tegen de veranderingen die worden doorgevoerd in de
academie in de jaren zestig en zeventig door ‘de techneuten’ en ‘de
revolutionairen’. (82n-83n) De techneuten staan een type academie voor waarin
de managers het voor het zeggen hebben en waarin het onderwijs en onderzoek
vooral ook praktisch maatschappelijk nut moeten hebben. Dat laatste geldt ook
voor de revolutionairen, maar dan meer vanuit een poging om de universiteit te
politiseren. Kortom, de cultuurjood voert een strijd tegen ontwikkelingen die
ertoe leiden dat er op universiteiten alleen nog maar transformatieve theorie
wordt onderwezen.

De cultuurjood voert ook een culturele strijd: ‘ (...) wij, die slechts kunnen
onderwijzen, cultuurjoden, invloedrijk en eeuwig machteloos, hebben geen
andere keuze dan defensief te denken: hoe voorkomen we dat we overweldigd
worden door dat unieke complex van orgie en routine waaruit de modernisering
voortkomt en door het bijbehorende totalitaire karaktertype (...)?’ (112-113) We
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a Dit waren huurlingen die in de late Middeleeuwen en Renaissance vochten voor de belangen van
de machthebbers van de Italiaanse stadstaatjes.
b Rieffs relatie tot het historisch jodendom is een verhaal apart, dat pas geschreven kan worden na
verder biografisch onderzoek. Al wél duidelijk is dat het belang van Rieffs joodse achtergrond
voor zijn theoretiseren niet los kan worden gezien van de Holocaust, waaraan Rieff ook een
aantal familieleden verloor.

hebben al gezien dat de transgressiviteit van dat karaktertype samenhangt met
‘order-hopping’: het probeert ideaalbeelden betreffende mens en maatschappij
die in theorie en kunst zijn gecreëerd, om te zetten in maatschappelijke
werkelijkheid. Dat leidt volgens Rieff alleen tot anti-cultuur, want in een echte
cultuur worden volgens hem leven en kunst c.q. theorie niet met elkaar verward.
Het machtige vermogen van echte artistieke creatie moet een esthetische
bekwaamheid blijven en mag geen politieke bezigheid worden: ‘(...) ze behoorde
terecht toe aan Beethoven en Michelangelo, in hun werk, en niet aan de
condottieria, of Hitler, in hun werken. Een uitzonderlijk zeldzaam talent
verschijnt nooit in de gedaante van transgressies, maar eerder in scheppingen van
de kunst of van de theorie, die hun eigen gebieden controleren met een volledige
verbiedende kracht die ‘vorm’ wordt genoemd. Binnen zijn eigen cultuur vormt
elk kunstwerk een paradigma van de werking van cultuur, maar geen enkel
[kunstwerk] bezit een soevereiniteit die verder dan zichzelf reikt. Een universele
cultuur is een contradictio in terminis. Wij, cultuurjoden, hebben de plicht ons
daartegen te verzetten.’ (46)

Het lijkt er kort samengevat op dat Rieff het jodendom als een model voor een
culturele elite beschouwt die een historische taak heeft in de Westerse cultuur. In
Fellow Teachers heeft hij, verhuld in ironie en dubbelzinnigheden, beschreven
waarin die taak bestaat in de laat-moderne fase van de Westerse cultuur. We
hebben hier de nadruk gelegd op zijn theoretische relatie tot het jodendom.b

Rieffs ‘cultuurjood’ is zelf natuurlijk ook weer een theoretische constructie die
een rol speelt binnen Rieffs cultuurtheorie. Zou het kunnen zijn dat hij zichzelf
misschien nog wel het duidelijkste voorbeeld van een ‘cultuurjood’ vindt?


