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a Het gebruik van de lust, deel 2 van De geschiedenis van de sexualiteit, Nijmegen, SUN, 1984
(1984), pp. 13-14.
b Dit hoofdstuk is gebaseerd op de teksten van Rieff uit de periode 1979-1993. Het gaat om de
volgende titels, in chronologische volgorde: ‘One Step Further’ (epiloog van de derde druk van
Freud: The Mind of the Moralist (1979), pp. 358-397); ‘Intimations of Therapeutic Truth:
Decoding Appendix G in Moses and Monotheism’ (gepubliceerd in: Humanities in Society 4, nrs.
2 & 3 (Spring and Summer 1981, pp. 197-201 en opgenomen met dezelfde titel in The Feeling
Intellect, pp. 61-65); ‘By What Authority? Post-Freudian Reflections on the Repression of the
Repressive as Modern Culture’. (Opgenomen met dezelfde titel in The Feeling Intellect, pp. 330-
351. Deze tekst is een verkorte en bewerkte versie van een tekst die werd gepubliceerd in: J. P.
Diggins & M. E. Kann (eds.), The Problem of Authority in America, Philadelphia, Temple
University Press, 1981, pp. 225-255.); ‘For the Last Time Psychology’ (verschenen in:
Salmagundi 74-75 (Spring-Summer 1987, pp. 101-117 en opgenomen met dezelfde titel in The
Feeling Intellect: pp. 351-365); ‘The Newer Noises of War in the Second Culture Camp: Notes
on Professor Burt’s Legal Fictions’ (1991) en ‘Worlds at War: Illustrations of an Aesthetics in
Authority; or Numbered Notes towards a Trilogy, of which the General Title is ‘Sacred
Order/Social Order’ (1993, deze tekst is een samenvatting van ‘The Newer Noises’).

Hoofdstuk 7 

 De late moderniteit als tweede Kulturkampf

 ‘Er zijn momenten in het leven waarop de vraag of je anders
kunt denken dan je denkt en anders waarnemen dan je ziet,
essentieel is om te blijven kijken en nadenken.’

Michel Foucaulta

Naast de diachrone gedachtenlijn waarin Rieff de moderniteit als crisis en als
breuk in de cultuurgeschiedenis interpreteert, wordt in Rieffs late werkb steeds
duidelijker een andere lijn zichtbaar waarin hij de culturele situatie van het einde
van de twintigste eeuw vanuit een synchroon perspectief benadert als een strijd
tussen verschillende wereldbeschouwingen. Om die strijd te beschrijven,
ontwikkelt hij een geheel nieuw psychohistorisch model dat een moderne versie
is van de negentiende eeuwse Kulturkampf. De uitslag van die strijd is niet
voorspellen. We leven met ander woorden volgens Rieff nog steeds in een
overgangstijd, zoals ook Freud zeer scherp besefte. We hebben het dan over Rieff
als de analytische cultuurtheoreticus. Daarnaast maken we in dit hoofdstuk verder
kennis met een meer profetisch geïnspireerde Rieff die zich probeert voor te
stellen hoe de Westerse cultuur voorbij de moderniteit gebracht kan worden, om
zo van ‘anti-cultuur’ weer echte cultuur te worden.
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a Let op: de nu volgende citaties uit The Mind komen uit een epiloog die in de derde druk uit 1979
is toegevoegd aan de hoofdtekst!
b The Mind, p. 372.
c Ibidem, p. 385.
d Ibidem, p. 362n.

In dit hoofdstuk zullen we zien dat Rieff in de schaarse publicaties na Fellow
Teachers met name werkt aan een theoretische onderbouwing, een ‘meta-
sociologische theorie’, van de tot dan toe ontwikkelde ideeën. Het begrip ‘sacrale
orde’ speelt daarbij een belangrijke rol. De theorie over sacrale orde ontwikkelt
hij vanuit zijn ideeën over een ‘esthetica van autoriteit’. Hoe Rieff die meta-
sociologische theorie ontwikkelt, wordt in dit hoofdstuk duidelijk gemaakt aan de
hand van een bespreking van drie centrale teksten uit zijn late werk.

7.1  Rieffs ‘esthetica van autoriteit’

In ‘One Step Further’ (1979)a sluit Rieff aan bij zijn kritiek op de sublimatie-
theorie van Freud en van Marcuse uit Fellow Teachers. Volgens Rieff is in beide
theorieën het kernprobleem voor een cultuurtheorie, namelijk hoe de cultuur het
gruwelijke beheerst en inperkt dat verborgen zit in de instincten van de mens, niet
goed gethematiseerd. Die kerntaak kan de cultuur alleen maar vervullen met
behulp van verdringing. Rieffs antwoord op Freud en Marcuse is daarom:
‘Verdringing, niet sublimatie, vertegenwoordigt de heersende macht van de
cultuur.’b Voor het ontwikkelen van een theorie over deze taak van de cultuur
moeten we volgens Rieff niet bij de instincten, bij de expressie van menselijke
verlangens, beginnen. De verdringende taak van de cultuur kan alleen maar
zichtbaar gemaakt worden wanneer we vanuit de inperking van die verlangens,
dus vanuit de verboden denken. Ten tweede moet worden erkend dat die
verboden alleen onbewust werken. In ‘One Step Further’ beweert Rieff dat Freud
zelf dichtbij deze ontdekkingen was, maar ervoor terugschrok. Rieff past op een
ironische manier Freuds ideeën over ontkenning (negatie) toe op Freuds theorie:
‘Ontkenning van de verdringende imperatief is de kritische kracht waarmee
Freud, en niet hij alleen, die imperatief erkende.’c 

Ten eerste wijst hij er op dat in Freuds meta-psychologie de instincten of de
impulsen ‘niet daadwerkelijk kunnen participeren in enige orde van bestaan
totdat ze zijn omgevormd in datgene dat hen inperkt (...).’d Verlangen en
inperking, eros en autoriteit, zijn innig met elkaar verbonden. In principe kan die
band verbroken worden, waardoor het ‘oorspronkelijke verlangen’ zich een weg
baant dat zich niets gelegen laat liggen aan inperkingen. Echter, ‘een cultuur
zonder verdringing, als die al zou kunnen bestaan, zou zichzelf doden door het



229

a Ibidem, p. 362n.
b Ibidem, p. 362.
c The Mind, pp. 367-368.

dichten van de afstand tussen elk verlangen en zijn object.’a In zo’n cultuur zou
volgens Rieff alles wat gedacht of gevoeld wordt ook direct gedaan worden. Alle
scheidingen tussen innerlijk en uiterlijk leven zouden opgeheven zijn. Dat is de
toestand van barbarij die Rieff een ‘anti-cultuur’ noemt.

Het terrein van de cultuur is dus het spanningsveld tussen de ‘oorspronkelijke
verlangens’ en de vormen waarin we die verlangens uitdrukken en die deze
verlangens ook meteen inperken. Die inperking beschouwt Rieff als het
werkzame terrein van de verdringing. Ook dat leert hij van Freud, zoals blijkt uit
de volgende omschrijving van de cultuurvormende werking van verdringing: ‘De
verdringing werkt als een geheime politie wiens werk niet als zodanig wordt
herkend in de verdraaiingen en discrepanties tussen oorspronkelijk verlangen en
object die de verdringing registreert. Deze sluwheid kan, in ontkennende vorm,
de terugkeer mogelijk maken van wat verdrongen is.’b Rieff memoreert het
beroemde voorbeeld van Freud over een patiënt die bij de weergave van een
droom blijft benadrukken dat een bepaalde persoon niet zijn moeder is. De
psychoanalytische regel zou deze ontkenning meteen verbeteren in de stelling:
‘Dus het is wel zijn moeder.’ Cruciaal voor Rieffs cultuurtheorie is de paradox
die hij verwoordt met behulp van de metafoor van de geheime politie. Het
verdrongene keert inderdaad, zoals Freud betoogde, terug, maar dat is alleen
mogelijk door de werking van een ‘onzichtbare kracht’ die de verdrongen
verlangens van karakter verandert. Freud had therapeutische redenen om te
proberen met zijn psychoanalytische methode die geheime politie, ofte wel de
werking van autoriteit, te ontmaskeren. Volgens Rieff weigerde Freud openlijk te
erkennen dat het de cultuur alleen lukt om ‘het gruwelijke’ dat verborgen zit in de
menselijke instincten te beheersen door de onbewuste werking van moraal. Freud
was echter volgens hem dicht bij het punt dat hij die ‘ontkenning’ moest
opgeven.

Rieff voert als bewijsvoering voor die stelling een passage uit Das Ich und das
Es aan en becommentarieert die.c In het eerste deel van die passage stelt Freud
dat psychoanalytici erkennen dat het onbewuste niet samenvalt met het
verdrongen materiaal in de psyche. Alles wat is verdrongen is onbewust, maar
omgekeerd is niet alles wat onbewust is verdrongen. Vervolgens stelt Freud dat
aangenomen moet worden ook een deel van het ego onbewust is. Dit onbewuste
deel van het ego is niet latent zoals het voorbewuste, stelt hij, want als het dat
was, dan zou het niet geactiveerd kunnen worden zonder bewust te worden.
Tevens zou het proces van het bewust maken van onbewust materiaal, zoals in
een psychoanalyse gebeurt, dan ook niet stuiten op zulke weerstand als die Freud
in zijn klinische praktijk tegenkwam bij zijn patiënten. Dus moet er in theorie een
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a S. Freud, The Ego and the Id, Standard Edition, XIX, London, Hogarth Press, 1953- (1923), p.
18, geciteerd in The Mind, pp. 367-368.
b Rieff gebruikt hiervoor de term ‘primal repression’. (The Mind, p. 270.)
c The Mind, pp. 367-368.
d Ibidem, p. 368.

deel van de psyche zijn dat nóch voorbewust, nóch verdrongen is en dat hij het
‘derde onbewuste’ noemde.

Freud was zich volgens Rieff bewust van het enorme theoretische belang van
deze ontdekking voor de psychoanalyse. Hij besefte dat ze het fundament van
zijn totale theorie aantastte. Dat blijkt uit het vervolg van de door Rieff
geciteerde passage uit Das Ich und das Es: ‘Wanneer we onszelf genoodzaakt
zien een derde onbewuste te postuleren dat niet verdrongen is, dan moeten we
toegeven dat de eigenschap van het onbewust-zijn aan betekenis inboet voor ons.
Dan wordt het een eigenschap die veel betekenissen kan hebben. Een eigenschap
die dan niet meer, zoals we hoopten, de basis kan zijn van verreikende en
onontkoombare conclusies.’a Het probleem was voor Freud dat hij had moeten
erkennen dat er een deel van de psyche is dat principieel ontoegankelijk is, maar
tegelijkertijd ook de diepste motieven bevat die ons gedrag sturen. Dit gedeelte
van de psyche ontkomt niet aan ‘oerverdringing’ (‘Urverdrängung’)b, waardoor
die motieven dus niet met psychoanalytische methoden kunnen worden
verhelderd. Evenmin zouden ze onder controle van de ratio kunnen worden
gebracht, wat uiteindelijk het doel van een psychoanalyse was. Zo dreigde het
terrein van de psychoanalyse drastisch te worden ingeperkt.

Theoretische ‘eerlijkheid’ had Freud ertoe gebracht de mogelijkheid van het
bestaan van een derde onbewuste te poneren. Hij sluit deze passage af met de
waarschuwing om dit aspect van het onbewuste niet te negeren, ‘want de
eigenschap van het al dan niet bewust zijn, is, in laatste instantie, ons enige baken
in het duister van de dieptepsychologie.’c Freud heeft deze ontdekking echter
nooit meer doordacht tot in al zijn consequenties en dat is volgens Rieff een
teken van ‘cognitieve ontwijking’ die werd gevoed door de angst voor de
implicaties van zijn ontdekking: ‘Hij viel terug op zijn onvermoeibare talent voor
het verdringen van de verdringing, opdat deze eigenschap van het bestaan niet het
leven uit zijn werk zou trekken.’d Zo speelt Rieff dus wederom twee strengen in
Freuds werk, dat van de theoreticus en dat van de therapeut, tegen elkaar uit.
Freud de therapeut won het volgens Rieff van de theoreticus en zo viel een
belangrijke theoretische ontdekking ten prooi aan verdringing. Rieff kiest er in
zijn late werk voor het andere spoor te extrapoleren dat Freud de theoreticus
opende en probeert zo de ‘verdringing van de verdringing’ ongedaan te maken.
Volgens Rieff ontdekte Freud als theoreticus feitelijk, op ontkennende wijze, het
belang van een verdringende instantie die niet bewust gemaakt kan worden. ‘In
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a Ibidem, p. 368.
b ‘Culture is the achievement of its unconscious distancing devices made conscious, yet indirect,
in a variety of visual, acoustical, and plastic registrations. In a word, culture is repressive.’
(Ibidem, p. 362.)
c Ibidem, p. 362.
d Ibidem, p. 387.

de niet verdrongen verdringing ontmoette Freud de spirituele regel van het leven’,
stelt Rieff en noemt die regel ‘de imperatief van de verdringing’.a 

Rieffs definitie van ‘echte’ cultuur is gebaseerd op deze imperatief: ‘Cultuur is
datgene wat wordt bereikt wanneer haar afstand scheppende, onbewuste
instrumenten op listige en indirecte wijze bewust worden gemaakt, in een
verscheidenheid van visuele, akoestische en plastische registraties [van het
oorspronkelijk verlangen, TZ]. In één woord; cultuur is verdringend.’b In deze
definitie keren alle elementen terug die tot nu toe besproken zijn in deze
paragraaf. De verdringing werkt in onbewuste, afstand scheppende instrumenten
in het primaire proces van de cultuur. Die instrumenten kunnen alleen op listige
en indirecte wijze ‘bewust worden gemaakt’ en zich zo gedeeltelijk onttrekken
aan de verdringende werking van het verbod. ‘Gedeeltelijk’, want dat bewust
worden heeft wél zijn prijs. In deze secundaire culturele processen veranderen de
menselijke verlangens van karakter en worden omgezet ‘in een verscheidenheid
van visuele, akoestische en plastische registraties’ van de culturele principes uit
het primaire culturele proces. Deze uitdrukkingen van menselijke verlangens
blijven volgens Rieff dus altijd onderhevig aan de werking van de verboden uit
het primaire culturele proces. Volgens Rieff ligt ‘de essentie van verdringing in
een zich noodzakelijk afwenden van directe en bewuste expressie van alles dat
vóór lofprijzing en beschuldiging bestaat.’c De verdringing blijft, ook in de
expressie, altijd werkzaam. Alleen op deze manier is de cultuur in staat om ‘het
verschrikkelijke’ te beheersen dat altijd aanwezig is in de menselijke instinctieve
verlangens.

Vanuit de idee van de imperatief van de verdringing velt Rieff ook zijn
definitieve oordeel over Freuds theorie over sublimatie: ‘“Sublimatie” verhoudt
zich tot verdringing zoals het unitarisme zich verhoudt tot het christendom: het is
te hoogmoedig om waar te zijn.’d Wat Freud met zijn concept ‘sublimatie’ dus
onzichtbaar maakt is de oorsprong van het sublieme. Die oorsprong ligt in de
onbewuste werking van het verbod en is nooit onder controle van het bewustzijn
te brengen. In deze zin is de oorsprong van het verbod ‘transcendent’. Freud
weigerde deze transcendente oorsprong te erkennen, net zoals de unitariërs
weigeren de goddelijke oorsprong van Jezus te erkennen.

Autoriteit als sacrale orde
De tweede centrale tekst uit Rieffs late werk is het artikel ‘By What Authority?
Post-Freudian Reflections on the Repression of the Repressive as Modern
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a By What Authority’, The Feeling Intellect, p. 335.
b Gedacht vanuit Freuds eigen concept van de terugkeer van het verdrongene, mag Freud dan wel
de implicaties van zijn ontdekkingen (zoals ‘het derde onbewuste’) hebben verdrongen, maar dat
verdrongene blijft onbewust sturend aanwezig in zijn werk en keert ‘via een omweg’ weer terug.
c ‘By What Authority’, The Feeling Intellect, pp. 333-334.
d ‘Imagine an authority that will not fail and cannot disappear. What, then, of its crises? I imagine

(wordt vervolgd...)

Culture’ (1981) dat nauw aansluit bij ‘One Step Further’. Deze tekst sluit
enerzijds een periode af, want hij is de laatste systematisering van Rieffs kritiek
op Freuds cultuurtheorie. Anderzijds wijst hij vooruit naar Rieffs latere werk
waarin het begrip ‘sacrale orde’ een belangrijke plaats inneemt. In ‘By What
Authority’ stelt Rieff: ‘Mogelijk staan we aan het einde van de modernistische
inversies van sacrale orde.’a Zijn theorie over sacrale orde kan worden gelezen
als het antwoord op de vraag wat de oorsprong van de verdringing is. Rieffs
definitie van cultuur roept uiteindelijk namelijk dezelfde vraag op als de vraag
waar Freud voor stond in de hierboven weergegeven passage uit Das Ich und das
Es: waar komt die verdringing vandaan, zonder dewelke volgens Rieff cultuur
onmogelijk is?b In ‘By What Authority’ gaat hij op die vraag in en specificeert
Rieff een aantal basisconcepten van zijn latere cultuurtheorie.

De oorsprong van de cultuur ligt volgens Rieff in autoriteit in zijn meest
basale vorm: als ‘verbiedende vorm’. Hij formuleert dat als volgt: ‘Autoriteit is
de verwerving van rangorde uit een ‘primaat van mogelijkheden’, die zo traag
verandert dat de primaire mogelijkheid zélf alleen maar kan worden afgeleid uit
secundaire voorstellingen ervan. Deze secundaire voorstellingen, die we in het
algemeen ‘Cultuur’ noemen, leidt de mensen inzake wat ze zichzelf moeten
ontzeggen en hoe ze dat moeten doen.’c In die voorstellingen, in cultuur, zijn de
verbiedende vormen werkzaam. Die vormen stammen uit het primaire culturele
proces, dat Rieff nu aanduidt met de term ‘sacrale orde’. In die vorm werkt
autoriteit wél verdringend, maar ze komt zelf niet voort uit verdringing. Aan deze
vorm van autoriteit, die dus een transcendente oorsprong heeft, kan volgens Rieff
niet therapeutisch gesleuteld worden. 

Vanuit dit uitgangspunt herinterpreteert Rieff Freuds idee van de ‘crisis van
autoriteit’ dat ten grondslag lag aan diens cultuurtheorie. Hij stelt weer een denk-
experiment voor: ‘Stelt U zich een autoriteit voor die niet kan falen en die niet
kan verdwijnen. Wat valt er dan te zeggen over de crises van die autoriteit? Ik
stel me voor dat wij stervelingen slechts, opnieuw, de verheffende of
vernederende handelingsmogelijkheden kunnen vaststellen die zijn gestipuleerd
in de sociale organisatie van onze cultuur. Elke verwijzing naar een ‘crisis van
autoriteit’ in de hedendaagse Amerikaanse cultuur zou dan verwijzen naar het
scheppen van de vreemde genoegens in vernederende daden, of gedachten, in een
verticale orde van mogelijkheden in hun superioriteit. Van die superioriteit grenst
de cultuur zijn (...) daden af.’d Deze zeer abstracte en gecondenseerde passage is
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d(...vervolg)
that we mortals can only enact, and re-enact the raising or lowering possibilities of action
stipulated in the social organization of our received culture. Any reference to a “crisis of
authority” in contemporary American culture would refer to those strange pleasures that may be
taken in lowering acts, or thoughts, within a vertical order of possibilities in their primacy. From
that primacy culture delimits its operative acts.’ ( Ibidem, p. 332.)
a Denk aan Rieffs definitie van theorie als ‘een visie op de hoogste formaliteiten’.
b Denk aan Rieffs idee van de ‘vertaling’ van de verboden in codices dat hij in Fellow Teachers
beschrijft.

afkomstig uit de inleiding van ‘By What Authority’. De inleidingen van Rieffs
teksten hebben altijd het karakter van prolegomena, van geconcentreerde
formuleringen die we moeten ‘uitpakken’. Laten we daarom onderdelen van het
citaat apart analyseren.

‘Stelt U zich een autoriteit voor die niet kan falen en die niet kan verdwijnen.
Wat valt er dan te zeggen over de crises van die autoriteit?’ Rieff keert in zijn
cultuurtheorie het perspectief van de freudiaanse sublimatie-theorie en de
daaraan inherente cultuurkritiek om. Hij wendt de aandacht af van de instincten
en richt haar op autoriteit. Hij laat zien dat het bij dergelijke cultuurkritiek in
eerste instantie gaat om een ‘vervorming/vervalsing van de symboliek van het
super-ego’. Autoriteit, nauwkeuriger gezegd, de poging tot afbraak van autoriteit,
is dus het centrale thema en niet de bevrijding van de ‘ware kern’ van de mens
zoals die wordt verondersteld te verblijven in de onbewuste instincten.

‘Ik stel me voor dat wij stervelingen slechts, opnieuw, de verheffende of
vernederende handelingsmogelijkheden kunnen vaststellen die zijn gestipuleerd
in de sociale organisatie van onze cultuur.’ De zin begint met een opmerking (‘ik
stel me voor’) waarin Rieff nog eens het theoretische karakter van zijn
onderneming onderstreept. Het gaat om een nieuwe voorstelling van of visie op
het functioneren van autoriteit in een cultuur.a Verder moeten we hier de notie in
gedachten houden die Rieff in The Triumph poneerde over het bestaan van een
culturele orde van waaruit vormende principes de sociale orde binnendringen en
vormen van moreel acceptabel gedrag stipuleren. Dat laatste is wat Rieff
secundaire culturele processen noemt. Wat wij ons ‘als stervelingen’, of anders
gezegd ‘op het niveau van de secundaire processen van de cultuur’, kunnen
voorstellen zijn ‘de verheffende of vernederende handelingsmogelijkheden’.b Dat
is op een andere manier zeggen dat de essentie van de totstandkoming van morele
uitgangspunten principieel ontoegankelijk is voor onze waarneming, omdat ze
zich afspeelt in het primaire culturele proces waarin de verbiedende vorm
functioneert als een karakter-ideaal. Het enige wat wij, vanuit onze gegeven
culturele situatie, kunnen doen is vaststellen in hoeverre bepaald gedrag ons
dichterbij of juist verder af brengt van een gewenst en gedeeld karakter-ideaal
met zijn normatieve implicaties.

Wat Rieff hier in feite doet, is ‘voorbij het kritisch denken’ stappen. Hij zegt
dat we nooit van een afstand kunnen kijken naar hoe autoriteit werkt. We doen
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dat altijd van binnenuit de bestaande sociale orde, die met zijn sociale vormen
bepaalde vormen van moreel en immoreel gedrag stipuleert. In dat proces is de
sociale orde op haar beurt ook cultuurvormend doordat ze in de sociale vormen
die ze creëert de vormende principes uit de culturele orde concreet zichtbaar,
hoorbaar en voelbaar maakt. In zijn late werk stelt Rieff dat een sociale orde niet
denkbaar is zonder een dergelijke interactie. In elke cultuur functioneert een
specifieke versie van die dynamiek tussen een sociale en sacrale orde. Freud
verschijnt in Rieffs interpretatie van diens werk als de grote analytische
onderzoeker van deze dynamiek. Freud was volgens Rieff echter wel in het staat
het repressive design van zijn leven c.q. van de Westerse cultuur te ontrafelen,
maar niet om het te veranderen. 

‘Elke verwijzing naar een ‘crisis van autoriteit’ in de hedendaagse
Amerikaanse cultuur zou dan verwijzen naar het scheppen van de vreemde
genoegens in vernederende daden, of gedachten, in een verticale orde van
mogelijkheden in hun superioriteit [primacy].’ Rieff keert hier wederom het
modernistische perspectief om: hij zoekt niet naar de oorsprong van verdringing
(als lokalisering van de oorsprong van autoriteit), maar vraagt naar de oorsprong
van het genoegen dat de moderne mens schept in vernederende daden die leiden
tot bevrijding van de werking van traditionele autoriteit. In de moderne cultuur
heerst een ideologie waarin ‘het primaat van de verbiedende vorm’ wordt
afgebroken en het verleidelijke ‘primaat van de mogelijkheid’ daarvoor in de
plaats wordt gesteld.

‘Van die superioriteit grenst de cultuur zijn (...) handelingen af.’ Rieff
gebruikt de term ‘superioriteit’ op een ironische manier. Volgens zijn
cultuursociologische theorie kan het primaat van de mogelijkheid nooit superieur
zijn, omdat een cultuur die in een dergelijk primaat gelooft alleen maar een ‘anti-
cultuur’ kan zijn waarin de werking van de verbiedende vormen grondig is
verstoord. Theoretisch gezien zou zo’n cultuur moeten uitlopen op totale chaos,
op barbarij. Een dergelijke ‘desublimerende cultuur’ zou ten onder gaan aan de
destructieve instinctieve krachten die de cultuur niet meer weet te beheersen. Dat
kan echter alleen maar theorie zijn, omdat een dergelijke anti-cultuur volgens
Rieff alleen maar in de verbeelding kan bestaan. Werkelijk superieur is in Rieffs
cultuurtheorie de cultuur als verbiedende vorm. Die superioriteit kan de moderne
cultuur nooit aantasten, zonder op te houden cultuur te zijn. En zo zijn we dan
weer beland bij de zelf-opheffende tendens van de moderne cultuur.

Rieffs neo-conformatieve cultuurtheorie
De bovenstaande paragraaf is een voorbeeld van hoe Rieff in zijn late werk
vanuit zijn geradicaliseerde perspectief de moderne cultuur analyseert. De notie
van een dynamiek tussen een sociale en sacrale orde in de cultuur is in feite
constitutief voor Rieffs gehele werk, maar wordt pas in zijn late werk expliciet
uitgewerkt. Die dynamiek is volgens Rieff alleen zichtbaar te maken met
conformatieve theorie. De pointe van Rieffs analyse van de moderne cultuur is
dat modernisering in feite neerkomt op de poging om conformatieve theorie
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a ‘Freud vormde de meest illusoire hoop van alle moderniserende theorieën, inclusief die van
hemzelf, om tot een ontkennend geloof [negational faith] dat erop vertrouwt dat de sacrale orde
uiteindelijk naar het eind van zijn bestaan zal worden geleid. Alleen de invloed van die sacrale
orde zou nog wat naijlen. Het zal echter een eeuwigheid duren om de sacrale orde af te schaffen.
In theorie is psychoanalytische therapie oneindig vanwege de oneindigheid van hetgeen waar ze
zich op richt.’ (The Mind, p. 382.)
b De theorie over symboliek in Rieffs late werk komt uitvoeriger aan de orde in paragraaf 7.2,
evenals de verhouding tussen het symbolische, het culturele en het sacrale.

geheel te vervangen door transformatieve theorie. Die poging moet volgens Rieff
mislukken omdat transformatieve theorie gebaseerd is op het ideaal van een ‘anti-
cultuur’. Dat ideaal kan nooit bereikt worden, maar wat volgens Rieff wél bereikt
is in de late moderniteit is een grondige ontregeling van de culturele dynamiek.
Rieffs analyse van de moderniteit is feitelijk een analyse van deze ontregeling.

De profetische Rieff die met Fellow Teachers sterker op de voorgrond gaat
treden, probeert zich voor te stellen hoe die ontregeling ongedaan kan worden
gemaakt. Rieff benadrukt weliswaar herhaaldelijk dat niemand buiten zijn eigen
cultuurbepaalde paradigma kan denken, maar toch is het de hoge inzet van zijn
late werk om theoretische perspectieven te creëren waarmee het uiteindelijk wél
lukt om uit het paradigma van de moderniteit te breken, als een poging om zich te
bevrijden van de moderne verleidelijke illusies dat de mens zich zou kunnen
bevrijden van autoriteit. Rieffs cultuurtheorie uit zijn latere kunnen we ‘neo-
conformatief’ noemen, omdat Rieff zich een cultuur probeert voor te stellen
waarin, voorbij de moderniteit, de dynamiek tussen sacrale orde en de sociale
orde weer is hersteld. Aspecten van deze ‘neo-conformatieve cultuurtheorie’
ontwikkelt Rieff door wezenlijke kenmerken van de moderniteit te analyseren.

Rieff breekt het moderne denken over autoriteit open bij de inversie van
transcendentie. De moderne Westerse cultuur zoekt haar oorsprong en vitaliteit
niet in het mysterie van een transcendente God, maar in het immanente idee van
de chaotische heksenketel van menselijke verlangens die Freud het onbewuste
noemde en dat uiteindelijk ook altijd een mysterie zal blijven. Dit heilige geloof
in de instincten, als de ware kern van het zelf, maakt de moderne mens volgens
Rieff blind voor de centrale rol van autoriteit in de cultuur. Echter, autoriteit kan
niet ophouden te bestaan omdat sacrale orde oneindig is.a Voor hem is
transcendentie het onontkoombare fundament van de cultuur. Dat is wat hij zich
probeert voor te stellen met zijn concept ‘sacrale orde’. Als Rieff zegt ‘autoriteit
is onontkoombaar’, zegt hij dus: elke sociale orde kan alleen maar bestaan als een
vormgeving vanuit een sacrale orde. En elke sacrale orde kan op zijn beurt alleen
bestaan in zijn concrete uitdrukking in een sociale orde.

Sacrale orde komt dus volgens Rieff als symbolische orde tot uitdrukking in de
sociale orde.b Die uitdrukking van de symbolische orde in een sociale orde is een
specifieke taak die Rieff ‘illuminatieve handeling’ noemt. Dat is een type
handelingen waarbij wordt verwezen naar transcendente dimensies van het
bestaan. Hij noemt als voorbeelden van illuminatieve handelingen; ‘kunst-
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a ‘By What Authority’, The Feeling Intellect, p. 332.
b Ibidem, p. 332.
c Ibidem, p. 332.
d Ibidem, p. 332.
e ‘In Freuds ontkennende symboliek is het symbool wat het vertegenwoordigt. Zo vertegen-
woordigen de instincten en hun wederwaardigheden het primaat van de mogelijkheid. Secundaire

(wordt vervolgd...)

werken, denkhandelingen [en] elke gevoelige ontvankelijkheid en expressie.’a

Rieff zet daar een ander type handelen naast, namelijk ‘operatieve handeling’, dat
niet verwijst naar een transcendente dimensie, maar alleen naar zichzelf. Deze
twee aspecten van het menselijk handelen kunnen wel worden onderscheiden,
maar ze zijn volgens Rieff echter moeilijk of niet van elkaar te scheiden, omdat
beide typen handelingen ernaar neigen zich met elkaar te vermengen. Rieff noemt
als voorbeeld dat je je handen kunt wassen op een illuminatieve manier, zoals bij
een ritueel, maar ook op een operatieve manier. ‘Door die vermenging wordt
autoriteit in haar cultuur voort gedragen. Er is geen cultuur mogelijk zonder
autoriteit als de vermenging van illuminatieve en operatieve handelingen. Het
leven ontleent zijn betekenissen, en de cultuur zijn energie, aan illuminatieve
handelingen, welke de richting van de operatieve handelingen bepalen.’b Over die
richting zegt Rieff het volgende: ‘In een cultuur kan een handeling alleen
operatief worden in een verticale richting. We kunnen proberen wat we willen,
maar we kunnen in de verticale wereld van de cultuur niet horizontaal leven. Je
op die manier neerwerpen zou neerkomen op leven buiten het bereik van
autoriteit. Zo’n leven - zo’n cultuur zonder een autoriteit die óf verheffend óf
vernederend is - (...), is onmogelijk.’c

Nu is volgens Rieff juist kenmerkend voor de moderniteit dat die probeert een
cultuur te creëren zonder hiërarchische autoriteit. Zo’n cultuur is dus volgens
Rieff een ‘onmogelijke cultuur’, die alleen maar kan bestaan in het
voorstellingsvermogen. Freuds sublimatie-theorie is volgens hem een poging om
zo’n onmogelijke cultuur voorstelbaar te maken.d Ze is Freuds poging om het
primaire proces van de cultuur toegankelijk te maken en onder bewuste controle
te krijgen, waarbij van cruciaal belang is dat ‘het primaat van de mogelijkheid’
voorop staat, in plaats van de verdringing daarvan. We moeten dan weer even
terugdenken aan Rieffs kritische reflectie over Freuds theorie over het
onbewuste. In The Mind had Rieff er al op gewezen dat Freud het onbewuste niet
primair als een vorm definieerde, zoals in de traditie van de klassieke ontologie
gebeurde, maar als een substraat, namelijk een verzameling van verlangens. Hier
wordt duidelijk wat het belang daarvan is voor Rieffs kritiek op Freuds
cultuurtheorie. Freuds sublimatie-theorie loopt volgens Rieff uit op een impasse
doordat Freud niet aangeeft welke primaire vormprincipes bijdragen tot
cultuurvorming. Bij Freud wordt volgens Rieff de instantie die het onbewuste
substraat vormt of controleert, altijd voorgesteld als secundair.e Freud geeft dus
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e(...vervolg)
processen van de verbeelding moeten een complete inversie doorstaan. Wat primair is wordt
secundair en omgekeerd.’ (Ibidem, p. 336n.)
a Rieff legt in ‘By What Authority’ niet exact uit wat hij onder ‘oerverdringing’ verstaat. In
‘Intimations of Therapeutic Truth’ gaat hij wél dieper in op deze problematiek en maakt hij
duidelijk met wat voor strategie Freud de oorsprong van de verdringing lokaliseert in een vals en
neurotiserend schuldbewustzijn. Die strategie leidt volgens Rieff uiteindelijk tot dezelfde
ongerijmdheden als de in paragraaf 7.1 besproken theorie over verdringing uit Das Ich und das
Es. (Zie The Feeling Intellect, pp. 61-65, met name p. 64.)
b ‘By What Authority’, The Feeling Intellect, p. 332.
c Ibidem, p. 332.
d Ibidem, p. 331.

uiteindelijk voorrang aan de instincten boven autoriteit. Die instincten volgen hun
eigen logica, die van het amorele onbewuste en kunnen dus in principe naar alles
verlangen wat voorstelbaar is. Dat is wat Rieff bedoeld met ‘het primaat van de
mogelijkheid’ [primacy of possibility].

Toch is Freud volgens Rieff dichtbij dit punt van het primaat van het
inperkende vormprincipe geweest, namelijk in zijn theorie over de
‘oerverdringing’.a Rieff stelt voor om ‘datgene wat Freud ‘primaire verdringing’
noemde, op te vatten als ‘de niet te verlichten tegendruk, in elke cultuur, tegen
het superieure primaat van de mogelijkheid. Dat primaat is zelfs in onze wildste
fantasieën onmogelijk.’b Het primaat in de cultuur van de vormgevende principes,
ofte wel van autoriteit, heeft met het oog op theorievorming nóg een interessante
implicatie. ‘Chaos is zelf ook een orde’, stelt Rieff. ‘In een verticaal van
specifieke operatieve handelingen die illuminatief zijn geworden, nemen zelfs de
meest wanordelijke handelingen hun posities in, in een orde die sacraal is. Die
posities, ergens in de sacrale orde, moeten, waar ze ook zijn, verheffend of
vernederend zijn (...).’c

De moderne mens is volgens Rieff ver verwijderd geraakt van deze culturele
dynamiek doordat hij leeft met een Weltanschauung die hem er volledig van
vervreemd heeft. Er is volgens Rieff inderdaad sprake van een ‘crisis van
autoriteit’ in de moderne Westerse cultuur, maar Rieff verschuift het analytische
perspectief op een manier die vergelijkbaar is met wat Nietzsche doet in zijn
verhaal over de dood van God. Nietzsche laat de gek op een gegeven moment
uitroepen dat de mensen om hem heen niet beseffen dat wij zélf God vermoord
hebben. Rieff lijkt iets vergelijkbaars te beweren: de moderne mens beseft niet
dat hij autoriteit zelf ‘vermoordt’ met zijn geloof in een ‘crisis van autoriteit’.
Rieff schrijft daarover het volgende: ‘Een ‘crisis’ van autoriteit komt niet in het
minst voort uit het een of andere, meer of minder intellectueel uitgewerkte,
onvermogen om te begrijpen dat autoriteit, hogere en lagere, onsterfelijk is en
onveranderlijk in zijn vorm.’d Echter, ongeacht of de mens wel of niet begrijpt
hoe autoriteit werkt, aan de invloed van die ‘onsterfelijke autoriteit’ kan de mens



238

a Ibidem, p. 331.
b Ibidem, p. 332.

zich nooit onttrekken: ‘In die vorm, onveranderlijk verticaal, zal elke verne-
derende daad de pijn of de angst voortbrengen die de mens ervaart als echte
schuld, ongeacht hoe ingenieus de kinderen van de moderniteit proberen die
verticaal te egaliseren. Elke verheffende daad brengt een gevoel van behouden
zijn voort, alsof je verlost wordt van schuld, als een ontheffing/vrijstelling van
pijn of angst. Een bepaalde inversie bepaalt heden ten dage ons gedeelde (...)
gevoel over wat verheffend en vernederend is in de vorm van autoriteit.’a Rieff
zet deze ontwikkeling in een cultuurhistorisch kader met de volgende
meeslepende woorden: ‘Onze grote verlichting, het langzame werk van de
eeuwen sinds de Renaissance, is op catastrofale wijze geëindigd, maar dan niet in
het grote falen van autoriteit zoals het wijd verbreide geloof is in de kringen van
de laat-verlichten. De catastrofe van onze verlichting is gelegen in het succes van
zijn vernederende bewegingen. (...) Goelag en Dachau, marteling en terreur, zijn
de (...) kinderen van onze verlichtingen.’b

Het streven naar vernedering van mensen heeft in de twintigste eeuw
gruwelijke dieptepunten gekend. Dat is het aspect van de moderniteit dat in
Rieffs latere werk veel aandacht krijgt in zijn filosofie van de transgressiviteit.
Met het concept ‘primacy of possibility’ lijkt Rieff de tweede coördinaat te
hebben bepaald van zijn ‘verticaal van de autoriteit’, naast het concept ‘karakter-
ideaal’ dat hij als de eerste coördinaat had uitgewerkt in zijn vroegere werk. In
het krachtenveld tussen deze twee polen vinden de identificatie-processen
plaatsen in het primaire culturele proces. Deze identificatie-processen bepalen de
richting van ons handelen zoals dat op het niveau van het secundaire proces
concreet tot uitdrukking komt. Die identificatie kan dus zowel ‘opwaarts’, als
‘neerwaarts’ zijn. Opwaartse identificatie leidt tot een verheffende daad die Rieff
‘verbiedend [interdictory]’ noemt. Neerwaartse identificatie leidt tot een
vernederende daad die Rieff ‘transgressief’ noemt.

Rieff is zich er ook van bewust dat de soep niet zo heet wordt gegeten als ze
wordt opgediend. We richten ons handelen weliswaar naar een, verheffend of
vernederend, ideaal, maar het handelen leidt niet altijd tot het bereiken van dat
ideaal. Handelen/leven is een kwestie van compromissen sluiten. Bovendien
wordt lang niet al ons handelen ingegeven door een verlangen naar identificatie
met een ideaal of het naleven ervan. Er is altijd sprake van een zekere
onverschilligheid voor idealen. Elke cultuur omlijnt in zijn symbolische orde,
middels verhalen, beelden en muziek, altijd, in meer of minder vage contouren,
‘het enorme corpus aan ervaringen waarin een zekere onverschilligheid jegens de
juiste weg prevaleert,’ zegt Rieff. ‘Ik noem deze levensruimte van menselijke
onverschilligheid de remissieve modus, waarin wat not done is, toch gedaan
wordt, op een vergeeflijke wijze. Ontheffingen [remissions] dienen de verboden
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a ‘Worlds at War’, p. 244. Deze tekst is een samenvatting van ‘The Newer Noises’.
b ‘Much of our lives are spent in a remissive flux.’ (‘By What Authority’, The Feeling Intellect,
p. 332.) Het Engelse woord ‘flux’ heeft meerdere connotaties die hier relevant zijn. Ik noem;
‘vloed’ (ofte wel; overspoeld worden door de chaos) en ‘voortdurende verandering’. (Rieff heeft
het vaak over de instabiliteit van de sacrale orde van ons bestaan.)
c Hierbij moet worden gedacht aan Rieffs idee van ‘ambivalentie van de vroege moderniteit’. De
invloed van de verboden was in die periode nog zo sterk dat ze altijd aanwezig waren, eventueel
‘in negatieve zin’ (‘negational’) als datgene waartegen men zich afzette. Transgressief leven, als
een leven zonder een verwijzing naar de verboden, was nog onvoorstelbaar.
d ‘Worlds at War’, p. 244.
e ‘By What Authority’, The Feeling Intellect, p. 332.

die boven hen staan (...).’a Een groot deel van onze levens worden volgens Rieff
geleefd ‘in een remissieve vloedstroom [remissive muddle].’b 

De term ‘ontheffing’ waren we al tegengekomen in Rieffs vroege werk.c In
zijn latere werk is de betekenis van de term veranderd. Zoals hij het begrip
ontheffing had gedefinieerd in zijn vroege werk was het niet meer toereikend om
de cultuurtheoretische problemen te doordenken die hij nu aan de orde stelt. Hij
breidt zijn cultuurtheoretische ideeën over ‘de levensruimte die tijdelijk is
vrijgesteld van het verbod’ daarom uit met zijn ideeën over transgressiviteit. Rieff
verwoordt de verhouding tussen de ontheffing en de transgressie als volgt:
‘Ontheffingen dienen de verboden die boven hen staan; of, als ze zich op
onvergeeflijke wijze uitbreiden, ze werpen de verboden omver en worden zo
transgressies, gemaskeerd als rationaliteiten of verlichtingen.’d In zijn latere werk
verwoordt Rieff zo op een nieuwe manier zijn visie op de overgang van de
vroege naar de late moderniteit. In de laat-moderne Westerse cultuur is volgens
Rieff de transgressiviteit, als structurele en systematisch uitgewerkte
onverschilligheid jegens de sacrale orde, dominant geworden. 

Rieff trekt echter in zijn latere werk ook de consequenties van zijn idee van de
zelf-opheffende tendens in de moderniteit. Transgressiviteit is weliswaar wijd
verbreid, maar kan alleen bestaan als cultuurhistorisch unieke poging om de
traditionele culturele dynamiek omver te werpen. Volgens Rieff is die poging tot
falen gedoemd, want hoezeer we ons als laat-modernen ook identificeren met
transgressieve idealen, we zullen volgens Rieff uiteindelijk altijd moeten erken-
nen dat autoriteit onontkoombaar is. Hoe rebels we ook zijn, ons leven speelt
zich altijd af in een sacrale orde. Het leven mag grotendeels een remissieve
vloedstroom zijn, ‘de orde van die vloedstroom is onveranderlijk - ik durf te
stellen, sacraal.’e In deze uitspraak van Rieff zit een stellingname verhuld met
betrekking tot het filosofische debat over wat we kunnen noemen ‘de
ontologische status van het sacrale’. Dat debat draait om de kernvraag: bestaat
het sacrale ‘écht’? Of verhult zich in die vraag het onvermogen om te accepteren
dat de oorsprong van ons denken ons altijd ontsnapt? Dat laatste zegt meer over
ons denken, dan over een ‘reëel bestaande sacrale orde’. Rieff herkent deze vraag
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a ‘Hamlet was nothing like a therapeutic. Concealed as it is revealed behind his manifest question
of parents, was Hamlet’s latent parent question: whether or not he belonged to sacred order.
Concealed as it is revealed behind that parent question is another even more ancient: whether
sacred order is or not.’ (‘For the Last Time Psychology’, The Feeling Intellect, p. 363.) Op deze
vraag naar de ‘ontologische status van het sacrale’ kom ik terug in de slotbeschouwing.

in Shakespeares Hamlet: ‘Hamlet lijkt in geen enkel opzicht op de therapeuticus.
Hamlets latente ‘oervraag’ openbaarde zich verhuld in de vragen die hij zich
manifest stelde over zijn ouders en luidde: behoor ik tot de sacrale orde of niet?
In die ‘oervraag’ openbaart zich verhuld een nog oudere vraag: bestaat de sacrale
orde of niet?’a 

De structuur van autoriteit: het kruis als grondvorm
Het eerste deel van dit hoofdstuk is samen te vatten in een schema: het kruis. De
vorm van het kruis is een zeer adequate visuele illustratie van Rieffs ‘esthetica
van autoriteit’. Het kruis is tot aan de moderniteit het symbool geweest dat de
structuur van de sacrale orde van de Westerse cultuur in zijn meest abstracte
vorm representeerde.

         God/sacrale orde

             
          

  verbiedend 8      

 : ontheffend

    9transgressief

Chaos/primaat van de mogelijkheid
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a Rieff omschrijft ‘The Newer Noises’ als een samenvatting van zijn nog te verschijnen ‘summa’.
(Mondelinge informatie van Rieff, juni 1999.) Die summa heeft als werktitel: ‘Sacred
Order/Social Order: Image Entries to the Aesthetics of Authority’ en zou moeten verschijnen bij
de The University of Chicago Press. (‘The Newer Noises’, p. 315n.)
b Mondelinge informatie van Rieff, juni 1999.
c De herkomst van citaten uit ‘The Newer Noises’ worden in het vervolg van dit hoofdstuk met
paginanummers tussen haakjes in de tekst weergegeven. Van de overige citaties wordt de
herkomst in de voetnoten vermeld.

7.2   Een nieuw psychohistorisch model

De derde centrale tekst uit Rieffs late werk is getiteld ‘The Newer Noises of War
in the Second Culture Camp: Notes on Professor Burt’s Legal Fictions’ (1991).a

Daar werkt Rieff de aanzetten van zijn latere cultuurtheorie, die in het eerste deel
van dit hoofdstuk zijn besproken, uit tot een meer samenhangende theorie.
Daarbij herneemt Rieff veel van de theorie die hij tot dan toe heeft ontwikkeld.
Dit steeds opnieuw hernemen van bepaalde vraagstukken vanuit nieuwe
perspectieven is typisch voor de psychoanalytische theorie. Met deze methode
maakt Rieff zijn cultuurtheorie steeds omvattender en geeft hij die meer interne
samenhang. Hij gebruikt merendeels nieuwe begrippen, maar de thema’s uit ‘By
What Authority’ en uit het vroegere werk blijven herkenbaar. 

Eén kenmerk van de teksten uit de jaren negentig springt meteen in het oog.
Rieff heeft het in die laatste teksten weinig meer expliciet over Freud. De teksten
van de jaren negentig gaan met name over ‘andere omkeerders van sacrale orde’
zoals Friedrich Nietzsche, Franz Kafka, Jacques Derrida, de schrijver James
Joyce, de dichter Wallace Stevens en de beeldend kunstenaar Marcel Duchamp.
Toch blijft Freud impliciet aanwezig, zoals bijvoorbeeld blijkt uit een opmerking
van Rieff over het werk van Stevens, waarnaar hij veel verwijst in ‘The Newer
Noises’: ‘(...) je vindt in het werk van Stevens opmerkelijk dichterlijke versies
van freudiaanse theorie.’b

Opnieuw: een algemene definitie van cultuur
Rieffs cultuursociologische definitie van cultuur in ‘The Newer Noises’ bestaat
globaal uit twee dimensies, die we de horizontale en verticale dimensie van
cultuur noemen. De eerste, horizontale dimensie is een herformulering van de
idee dat cultuur primair verdringend is. Dat beschrijft Rieff als volgt: ‘Cultuur is
de vorm waarin wordt gevochten voordat het geweervuur daadwerkelijk begint.
(...) het werk van een cultuur bestaat uit het zowel materiaal als geestelijk
ontwapenen van concurrerende culturen, zowel binnen als buiten haar eerder
begrensde zelf. (...) Op haar ontwapende manier maakt een cultuur de ultieme
politieke middelen van dwang, gewapend geweld, overbodig.’ (316)c

De verticale dimensie van de definitie van cultuur bestaat uit een
herformulering van Rieffs idee van de dialectiek tussen sacrale orde en de sociale
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a In het Nederlands kennen we alleen de vorm als zelfstandig naamwoord, niet als werkwoord.
b Van Dale, 1980.

orde. Volgens Rieff zit in de idee van ‘cultuur als strijd’ de idee van de verticale
werking van cultuur vervat. Hij werkt dit uit met behulp van het begrip
‘schepping’. Cultuur komt nooit zomaar uit de hemel vallen, stelt hij: ‘er bestaan
geen ongeschapen werelden.’ (316) Chaos als het totaal ontbreken van orde is
voor Rieff alleen in de verbeelding voorstelbaar, maar kan nooit werkelijk
bestaan. Ook kunnen we niet anders dan denken en handelen vanuit de
beschaving waarin we leven. Cultuur kan alleen worden gevormd doordat een
sociale orde zich uitdrukt door gebruik te maken van culturele principes (of
‘primaire vormen’ zoals Rieff dat in zijn vroege werk noemt). De vorming van
dergelijke principes is niet aan ons, maar behoort tot de transcendente sacrale
orde. De beschaving die zo gevormd wordt, is volgens Rieff echter geen statische
constante, maar kent als basisvorm het gevecht en wordt in die voortdurende
strijd om het bestaan steeds opnieuw gevormd. Rieff zegt het zo: ‘Onze
kerkelijke beschaving wordt, net zoals alle andere, voortdurend herschapen.’
(316)

Dat scheppende proces van cultuurvorming kan volgens Rieff alleen in zijn
essentie worden gevat wanneer men oog heeft voor het belang van sacrale orde
voor de cultuur: ‘De schepping van werelden, eindeloos, is de omvattende,
historische taak van de cultuur: namelijk om anders onzichtbare sacrale ordes om
te zetten in hun zichtbare modaliteiten - sociale ordes.’ (317) Rieff benoemt deze
taak van de cultuur met het Engelse werkwoord ‘to transliterate’. Letterlijk
vertaald, als ‘translitteratie’a, betekent dat: ‘Het letter voor letter weergeven van
tekens uit het ene schrift in het andere.’b Wanneer we deze definitie toepassen op
het citaat van Rieff, dan lijkt hij er mee te doelen op het vertalen van de tekens
van het sacrale in de taal van de sociale orde. Vertalen is echter altijd ook
interpreteren omdat het niet mogelijk is om de tekens uit het ene betekenisveld
direct over te zetten naar het andere betekenisveld. Het vertalen zelf veronderstelt
een hele systematiek van vertalen, die zowel een wetenschap omvat die tekens en
tekensystemen bestudeert (semiologie), als een leer over de interpretatie van die
tekens en tekensystemen (hermeneutiek). Met het ‘letter-voor-letter’-aspect van
translitteratie wijst Rieff mogelijk op het zeer complexe karakter van het
‘omzetten’ van de taal van de sacrale orde in die van de sociale orde. Dat vergt
veel aandacht en concentratie. Het beeld van Tora-studie uit de joodse traditie
dringt zich op, evenals de, soms verhitte, debatten uit de Misjna tussen de
rabbijnen over de betekenis en implicaties van een passage uit de Tora.

In zijn late werk ageert Rieff tegen het scheiden van het transcendente en het
immanente, van het sacrale en het profane. Hij stelt dat de werkelijkheid van het
sacrale heel concreet is en illustreert dat met een parafrase van een Deutero-
nomium-tekst: ‘Betekenis in de wereld is zeer nabij (...).’(346) Dat is een
parafrase van het volgende gedeelte uit Deuteronomium 30:14: ‘(...) het woord is
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a Hier herkennen we de problematieken uit de ‘casus Jung’ en de ‘casus Lawrence’ uit The
Triumph. Hun polemieken met Freud moeten volgens Rieff worden gelezen als pleidooien voor
het herstel van de dynamiek van religieuze vormen, als correcties van de symbolische verarming
van de moderne cultuur. Wat ze volgens Rieff beiden, op onvolledige wijze, herkenden was de
haperende dynamiek tussen sacrale orde en de sociale orde. Rieff reviseert hun theorieën voor wat
betreft het psychologisch reductionisme ervan.

dicht bij u, in uw mond en in uw hart.’ Het ‘woord’ waar het hier over gaat zijn
de geboden uit de sacrale teksten van de religieuze tradities van een cultuur. (De
Tora van de joodse tradities is hierbij Rieffs model.) Die geboden komen echter
niet zomaar in onze monden en harten terecht. Dat is volgens Rieff exact de taak
van transliteratie die de cultuur heeft. Rieff ‘vertaalt’, of ‘translittereert’, zo de
gelovige taal uit de Tora in de cultuursociologische taal van zijn cultuurtheorie.
Zo past hij hetgeen waar hij over schrijft ook toe in zijn eigen teksten: hij
ontwikkelt zijn wetenschappelijke theorie door zich uiteen te zetten met de Tora
als de culturele uitdrukking van sacrale orde.

Met behulp van het begrip ‘transliteratie’ benoemt Rieff nog een kenmerk van
cultuur. Als ‘instituties voor transliteratie van sacrale orde in de sociale orde’ zijn
culturen wat ze vertegenwoordigen, namelijk ‘symbolieken’, zegt hij. Dit noemt
Rieff in ‘The Newer Noises’ de ‘is-ness’ van cultuur. Als symbolische orde ís de
cultuur wat ze representeert. Zo zijn het sacrale en het profane onscheidbaar en
kan de symbolische orde niet buiten de sociale orde bestaan.

De mens maakt de wereld bewoonbaar door hem symbolisch te benoemen.
Denk bijvoorbeeld aan het scheppingsverhaal waarin Adam de dieren namen
geeft. De concrete symbolen die de mens gebruikt bij dat bewoonbaar maken, en
de manier waarop ze functioneren in de symbolische orde van de cultuur,
verschillen. Zoals bijvoorbeeld in het christendom het kruis een centraal symbool
is, is het wiel dat in het boeddhisme. Rieff vat dat cryptisch als volgt samen:
‘Culturen zijn de habitus van menselijke wezens, die slechts universeel zijn in
hun particulariteiten die symbolisch bewoond worden.’ (317) De term
‘symboliek’ is voor hem overigens kennelijk niet adequaat genoeg voor wat hij in
het verdere verloop van zijn betoog wil duidelijk maken. Daarom introduceert hij
een nieuwe term: culturen zijn ‘in een woord dat representeert wat het is,
‘werelden’.’ (317) De term ‘wereld’ verenigt voor Rieff dus kennelijk wél de
dubbelheid van immanente concreetheid en transcendente sacraliteit.a

Drie werelden
Het psychohistorische model uit Rieffs vroege werk is opgebouwd rond de idee
van, door de tijd heen veranderende, karakter-idealen. Die karakter-idealen zijn
typologieën; ze beschrijven het menselijke ideaaltype van een bepaalde fase van
de Westerse cultuur. In het nieuwe model dat Rieff in ‘The Newer Noises’
beschrijft, spreekt hij van ‘typologische werelden’: ‘In deze aantekeningen vallen
mijn typologische observaties uiteen in drie symbolieken of werelden die ik
chronologisch zal nummeren: eerste, tweede en derde wereld.’ (317) In de
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a Rieff speelt met het Engelse woord ‘synchronic’, dat in eerste instantie ‘synchroon’ betekent.
Hij maakt er, als neologisme, een zelfstandig naamwoord van waarmee hij zinspeelt op de term
‘kroniek’. De paragraaf die hij met deze titel aanduidt, is dus een ‘kroniek’ over de laat-moderne
cultuur waarin drie typen werelden met elkaar in gevecht zijn.

hedendaagse cultuur zijn volgens Rieff deze drie werelden met elkaar in oorlog.
Wat deze werelden onderling van elkaar onderscheidt, noemt Rieff de
‘symbolische particulariteit’. Nu ligt het voor de hand om daarbij te denken aan
het voorbeeld waarmee aan het einde van de vorige paragraaf culturele
particulariteit werd geïllustreerd met behulp van verschillen tussen christendom
en boeddhisme. Bij nader inzien blijkt dat we daarmee moeten oppassen omdat
we anders Rieffs bedoeling met het begrip ‘particulariteit’ misvatten. In Rieffs
cultuurtheorie bestaat symbolische of culturele particulariteit niet in het verschil
in gebruik van verschillende symbolen of symboolsystemen. De culturele
particulariteit waar Rieff op doelt heeft meer te maken met verschillen in de
wijze waarop men zich in een cultuur autoriteit voorstelt en men zich daartoe
verhoudt. Daarin onderscheidt Rieff drie typologieën of werelden.

In een paragraaf getiteld ‘a synchronic of three cultures’a geeft Rieff een
uitvoeriger beschrijving van de inhoud van de begrippen ‘eerste -, tweede -, en
derde wereld’. Rieff herformuleert zijn idee over de essentie van de premoderne
Westerse cultuur als volgt: ‘Tot aan onze derde wereld was elke wereld [ofte wel
elke culturele symboliek, TZ] een vorm van zich richten tot één of andere ultieme
autoriteit.’ (319) De term ‘eerste wereld’ is een typologie voor heidense [pagan]
culturen. Over de manier waarop men zich daarin ultieme autoriteit voorstelde,
schrijft Rieff: ‘Ultieme autoriteiten in heidense werelden, die variëren van het
platoonse Athene tot het Australië van de Aboriginals, hadden één essentieel ding
gemeen, namelijk mythische primaten van de mogelijkheid waarvan alle concrete
verschijningsvormen van autoriteit waren afgeleid (...).’ (319) De term ‘primaat
van de mogelijkheid’ is de centrale term in deze ‘definitie’. Rieff gebruikte deze
term ook in ‘By What Authority’ met betrekking tot Freuds onbewuste en, in
algemenere zin, voor de wijze waarop de moderniteit zich de oorsprong van
autoriteit voorstelt. In ‘The Newer Noises’ gebruikt Rieff de term voor wat hij
noemt de ‘heidense wereld’. Deze term klinkt alsof hij verwijst naar verre
verledens en exotische oorden, maar eigenlijk kennen we dit verschijnsel volgens
Rieff erg goed in een hedendaagse versie die hij aanduid met het acroniem ‘pop’.
We zullen zo dadelijk bij de beschrijving van de typologie van de derde wereld
zien waarom hij juist dit acroniem gebruikt.

Met behulp van het acroniem ‘pop’ omschrijft Rieff nog een keer in andere
bewoordingen de typologie van de eerste wereld: ‘Of het nu platoonse essenties
zijn, of droomtijden van de Aboriginals, een alles insluitende pop karakter-
iseerde eens de hoogste autoriteit, bestaand boven en in al haar concrete
verschijningsvormen in alle eerste werelden.’ (319) Volgens Rieff is het
kenmerkend voor heidense culturen dat niet het, inperkende, vormprincipe
primair is voor hoe men zich ultieme autoriteit voorstelt. In plaats daarvan is het
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a Rieff stelt alleen dat in derde werelden het ‘pop-principe’ wordt gerecycleerd, maar gaat verder
niet expliciet in op het verschil tussen heidense pre-moderne culturen en de laat-moderne
Westerse cultuur. Hij lijkt daar ook niet in geïnteresseerd te zijn. Zijn theorie over moderniteit is
met name gericht op de Westerse cultuurgeschiedenis vanaf de Verlichting.
b Hét moderne literaire voorbeeld daarvan is volgens Rieff Finnegan’s Wake van James Joyce.
Rieff leest die roman als een poging om de idee van schepping als de oorsprong van de Westerse
cultuur te ridiculiseren.

tegenovergestelde primair voor autoriteit, namelijk de mogelijkheid, ofte wel het
niet onderworpen zijn aan een primair inperkend principe.

De typologie ‘tweede wereld’ verwijst naar Rieffs ideeën over de ‘verticaal
van autoriteit’ waarmee we kennis maakten in het eerste deel van dit hoofdstuk.
We zagen dat Rieff stelt dat autoriteit onontkoombaar is en we dus altijd leven in
de ‘verticaal van autoriteit’. De centrale notie voor de typologische tweede
wereld is de idee dat ‘wat we zijn, wordt bepaald door waar we ons bevinden in
de sacrale orde.’ (318). In eerste werelden wordt het belang van dat idee volgens
Rieff ook wel onderkend. Het cruciale punt echter, waarop typologisch gezien
een tweede wereld zich onderscheidt van een eerste wereld, is de oorsprong van
autoriteit. Kenmerkend voor de tweede wereld is volgens Rieff dat men gelooft
dat het primaat van de vorm cruciaal is voor het ontstaan van autoriteit. Volgens
Rieff is ‘schepping’ de culturele vorm waarmee de tweede wereld zich de
oorsprong en werking van autoriteit probeert voor te stellen. Het heidense denken
maakt in plaats van de vorm, het substraat (de verlangens, in hun verschillende
verschijningsvormen) primair. Ik kom zo dadelijk terug op Rieffs ideeën over de
symboliek van schepping. We moeten nu eerst de typologie van de derde wereld
beschrijven.

In ‘The Newer Noises’ stelt Rieff dat ‘onze derde [werelden] anti-culturen
moeten worden genoemd’ (319), omdat dergelijke werelden geen sacrale orde
vertalen in een sociale orde. ‘Derde werelden, die (...) eerste werelden
recycleren, bestaan alleen als ontkenningen van sacrale ordes (...).’ (319) Dat is
het meest fundamentele onderscheid tussen de tweede en derde wereld. De derde
wereld verschilt van de eerste wereld in de zin dat er in de derde wereld geen
enkele verwijzing is naar één of andere ultieme autoriteit. Die was er in de eerste
wereld wél in de vorm van een mythische ‘primacy of possibility’ of ‘pop’.
Volgens Rieff wordt deze ‘pop’ in de derde wereld in fantasie-versies
gerecycleerd, vandaar het gebruik van dit acroniem. Popmuziek is voor Rieff hét
typische culturele artefact van de derde wereld. Vanuit het perspectief van zijn
theorie over sacrale orde levert hij de volgende kritiek: ‘Pop-uitvindingen
verwijzen slechts naar interpretaties van zichzelf, in de richting van één of andere
ultieme fictie [supreme fiction] die in dit historische leven zelfs interpretatie-
virtuozen nooit zullen bereiken.’ (320)a De moderniteit recycleert het heidense
denken in het kader van zijn streven naar afbraak van de bestaande vormen van
autoriteit.b Opnieuw stelt Rieff dat dat volgens hem niet zal lukken: ‘De
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symboliek van schepping is net zo min te elimineren uit onze tweede wereld als
de leer van de gebiedende waarheden (...)’. (318) 

Dit lijkt een extrapolatie van Rieffs kritiek op Freuds sublimatie-theorie
waarin volgens hem de richtingaanwijzers zijn omgedraaid. ‘Het hoogste’ is niet
iets wat de mens zich kan voorstellen of verbeelden, maar komt ‘van de andere
kant’, uit de sacrale orde. Hier bouwt Rieff zijn idee verder uit dat de moderniteit
is gebouwd op transgressiviteit. Op deze manier geeft Rieff de moderne
cultuurkritiek en de gestaltes waarin die zich uitdrukt een plaats in zijn model (in
de tweede wereld). Die cultuurkritiek wordt geleefd en uitgewerkt door wat Rieff
‘radicaal remissieve elites’ noemt. De ideologische bedoelingen ontmaskert Rieff
als volgt: ‘(...) pop-werelden worden, min of meer, bewust gecreëerd om
interpretaties [readings] van een vrije toekomst te blijven. Vrijheid als ‘Freedom
now!’ heeft echter nooit bestaan en kan ook nooit bestaan.’ (320)

Het valt op in deze karakterisering van de drie werelden dat de eerste en derde
wereld uiteindelijk gedefinieerd worden vanuit het kenmerk dat volgens Rieff het
meest typerend is voor de tweede wereld, namelijk de poging om sacrale orde te
vertalen in een sociale orde. Dit ‘denken vanuit de tweede wereld’ verdedigt
Rieff als zijn gegeven hermeneutische positie: ‘Er is geen meta-cultuur, geen
neutrale positie van waaruit de oorlog van de werelden kan worden geana-
lyseerd.’ (319) Over zijn eigen, niet-neutrale positie zegt Rieff: ‘Elke socioloog
leeft, zoals elk ander menselijk wezen, in zijn eigen onmededeelbare en toch
normatieve habitus. Mijn [habitus], onzeker als elke andere in onze laat-tweede
en opdoemende derde werelden, is in onze tweede [wereld].’ (317)

Schepping en openbaring
In ‘The Newer Noises’ komt Rieff nog eens terug op de vraag wat de oorsprong
van autoriteit is, waarop de derde wereld volgens hem geen consistent antwoord
heeft. In de tweede wereld heeft men dat volgens hem wél: openbaring. De
tweede wereld fundeert haar ideeën over de oorsprong van cultuur op de idee van
een ultieme autoriteit die zich openbaart in de vormgevende principes waarop een
cultuur gebaseerd is, in plaats van op de idee van verlangens die onafhankelijk
zijn van die vormgevende principes of op verlangens die die principes willen
doorbreken. Openbaring en schepping horen in de tweede wereld bij elkaar, zoals
blijkt uit het oerverhaal daarover van de tweede wereld: Genesis. In de tweede
wereld is het zijnde gegrond in de autoriteit die zich in zijn openbaring kenbaar
maakt aan de mens. Genesis zou dan het oerverhaal zijn over de vormen waarin
dat gebeurt. In Exodus wordt dat verder uitgewerkt en maakt God zich op
specifiekere manieren kenbaar aan de mens, culminerend in de openbaring van de
Tien Geboden. De waarheid van die geboden, ‘die zo waar zijn als ze gebiedend
zijn, en alleen maar in díe vorm, ligt verankerd in het oude woord voor die
verbinding [tussen waarheid en gebod]; ‘openbaring’,’ stelt Rieff. (318) 

Rieff vraagt opnieuw aandacht voor de rol van de vormgevende en
tegelijkertijd inperkende principes die de moderniteit met haar ideologie van
vrijheid en autonomie van het individu naar de zijlijn heeft verdrongen. In ‘The
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a Dat bleek ook al uit Rieffs interpretatie van het verhaal van de zondeval in Fellow Teachers. De
mens bezwijkt voor de verleiding om te geloven dat dat primaat wél kan worden aangevochten,
gedreven door het streven naar een totale beheersing van de werkelijkheid, om zo ‘Gode gelijk’ te
worden.
b Rieff vertaalt de Godsnaam die in Exodus 3:14 wordt geopenbaard als ‘Ik ben er’. Met de term
‘being there’, en vervoegingen daarvan, zinspeelt Rieff in de inleiding van ‘The Newer Noises’
steeds op deze tekstplaats als de locus in de sacrale teksten van de tweede wereld waar de ultieme
autoriteit zich openbaart. (Being there is overigens ook de titel van een novelle van Jerzy
Kosinski. Mogelijk zit in de tekst een polemiek verborgen met deze auteur die Rieff waarschijnlijk
beschouwt als een vertegenwoordiger van de ‘radicaal remissieve elites’ van de derde wereld,
gezien de aard van Kosinki’s werk.)
c Hier keert in een nieuwe vorm de idee van de dubbele dialectiek uit Rieffs vroege werk terug.
d Hier gaat het opnieuw over de moeilijke vraag hoe in de werkelijkheid orde en wanorde zich tot
elkaar verhouden. In een interview zei Rieff daarover het volgende: ‘ (...) [de term] primair proces
verwijst naar een revolterende werkelijkheid die alle werkelijkheden hun eigenschappen toekent
[that is the predicate of all realities]. Daarom is orde nooit primair.’ (Mondelinge informatie van
Rieff, juni 1999.) Wanneer we denken aan eerder aangehaalde uitspraken van Rieff over
chaos/wanorde komen we uit op een paradox, want volgens hem kan chaos als zodanig alleen in
de verbeelding bestaan, nooit in de werkelijkheid en toch ligt wanorde in de vorm van het primair
proces ten grondslag aan alles dat bestaat. Deze paradox, namelijk dat ‘elke orde een wanorde is
en elke wanorde een orde’, is volgens hem poëtisch verwoord door de Amerikaanse dichter
Wallace Stevens (1879-1955) in zijn gedicht ‘The Idea of Order at Key West’ (gedicht
opgenomen in de bundel Ideas of Order (1936)). Rieff herformuleert de paradox als volgt: ‘De
theorie over orde en analyse fragmenteren altijd hetgeen dat alleen het denken aan elkaar kan
relateren.’ (Mondelinge informatie van Rieff, juni 1999.) Rieff heeft het over de verhouding van
theorie en werkelijkheid. De werkelijkheid die de theorie probeert te begrijpen, is zelf een
fenomeen waarin orde en chaos met elkaar verweven zijn. De theorie over orde die dit probeert te
begrijpen, fragmenteert de werkelijkheid doordat ze analyseert. Alleen het denken kan in die
gefragmenteerde kennis weer eenheid brengen. Dat is dan een eenheid die in theorie bestaat. De
ordeningen die de mens vanuit zijn theorieën aanbrengt in de werkelijkheid, kunnen nooit
samenvallen met de orde van de werkelijkheid, want de orde van de werkelijkheid is altijd

(wordt vervolgd...)

Newer Noises’ doet hij dat door bepaalde theologische concepten op een
eigenzinnige manier te interpreteren. Rieff leest de verhalen uit Genesis en
Exodus vanuit het perspectief dat strijd de grondvorm van cultuur is. Het primaat
van de geopenbaarde scheppende en gebiedende vorm is namelijk nooit
onomstreden.a Strijd is de oervorm van de cultuur, zegt Rieff. ‘Het gevecht om er
te zijnb, zoals dat steeds weer opduikt na Exodus 3:14, bestaat onverbrekelijk
binnenin mij - de Middeleeuwse cultuur noemde dat psychomachia - en buiten
mij,’ zegt Rieff. (317)c Het is een taak van de cultuur om in die strijd te vechten
voor het primaat van de verbiedende vorm. Rieff leest Genesis en Exodus als
symbolische vertellingen over die taak van de cultuur. Rieff vermeldt het niet
expliciet, maar we moeten dan denken aan hoe in Genesis God de oerchaos
bedwingt. Die oerchaos geeft zich echter niet gewonnen, maar duikt binnen de
geschapen wereld steeds opnieuw op.d Binnen het kader zoals dat in Genesis is
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d(...vervolg)
transcendent c.q. sacraal. Deze spanning tussen theorie en werkelijkheid, tussen orde en chaos en
tussen het profane en het sacrale is onoplosbaar.

In het slothoofdstuk van Sacred and Profane Beauty: the Holy in Art (New York, Holt,
Rinehart & Winston, 1963 (1932)), schrijft G. van der Leeuw, wiens werk Rieff zeer bewondert:
‘Onze tijd zit vol van verlangen naar de verloren eenheid van het leven. Overal worden pogingen
gedaan om de vlakken die elkaar raken te vervangen door concentrische cirkels. We hebben
genoeg van beperkte ‘terreinen’ [realms], en terecht. Dit verlangen moet ons echter niet verleiden
om te proberen het primitieve te doen herleven, of om zelfs de grenzen maar te doen vervagen; het
minst van alles moeten we vooruitlopen op alles dat alleen bestaat in eschatologische zin, dat wil
zeggen; door de genade van God.’ (p. 332.)
a Een aantal voorbeelden: Rieff analyseert een tableau van Marcel Duchamp, Étant donnés: 1. La
chute d’ eau. 2. Le gaz d’ eclairage, waaraan de kunstenaar in het geheim werkte van 1946 tot
1966 en dat volgens Rieff een sleutelwerk voor het begrijpen van transgressiviteit. Dat laatste
geldt ook voor de hoofdwerken van James Joyce; Ulysses (1922) en Finnegans Wake (1939) en
voor het werk van Franz Kafka. Verder verwijst Rieff voor wat betreft de literatuur veel naar
Heart of Dearkness (1902) van Joseph Konrad, naar de Ficciones (1960) van J. L. Borges en
naar Notes Towards a Spreme Fiction (1942) van de dichter Wallace Stevens. Rieff behandelt
verder werk van de filosofen Abelardus, Nietzsche en Derrrida. En natuurlijk verschijnt toch ook
nog geregeld good old Freud op het toneel. Het gaat in veel gevallen om wat hij noemt ‘de-
athworks’, het laatste werk van een kunstenaar/wetenschapper dat al diens voorgaande werk
samenvat. De titel is dubbelzinnig omdat hij deze werken ook als ‘symptomen’ van de dood van

(wordt vervolgd...)

gecreëerd gaat het verhaal van de schepping door. Dat verhaal is ook het verhaal
van de wording van het volk van God, Israël. Na de dood van de laatste
aartsvader, Jozef, komt dat volk in de verdrukking in het land waar het dan leeft,
Egypte. De farao wordt bang van de groeiende macht van het volk Israël en
maakt het tot slaaf. Dan wordt in Exodus verteld hoe God Mozes roept om zijn
volk te bevrijden. Als het eenmaal bevrijd is, geeft God zijn volk de middelen om
nooit meer te hoeven leven zoals ze leefden als slaven in Egypte. Hij openbaart
hun zijn Wet om te leven in het land dat hij in Genesis aan de aartsvaders beloofd
had. Deze oud-testamentische vertellingen zijn natuurlijk ook symbolische
vertellingen, waarin tegelijkertijd zowel het lot van de individuele mens als van
het volk waarin hij leeft aan de orde is. 

De moderne mens heeft volgens Rieff een compleet nieuwe manier ontwikkeld
om zich die strijd om het bestaan voor te stellen. Dat produkt van de moderne
verbeelding noemt Rieff de derde wereld. Kenmerkend voor de typologische
derde wereld is ‘dat ze ‘pop-eerste werelden’ recycleert in een grote
verscheidenheid van ontwapenende aanvallen van derde werelden op de
uitsluitende en onverdraagzame esthetiek van autoriteit waarmee onze tweede
werelden ononderbroken steeds opnieuw hun bevochten identiteiten hebben
gevestigd.’ (319) 

Deze definitie is programmatisch voor het gedeelte van ‘The Newer Noises’
dat na de inleiding volgt. Vanuit zeer veel verschillende perspectieven analyseert
Rieff met name een aantal moderne kunstwerkena en een aantal filosofische,
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a(...vervolg)
de tweede wereld interpreteert. (Rieff noemt zijn summa zijn eigen ‘deathwork’.)
a Ook wat dit betreft is Rieffs cultuurtheorie ‘neo-conformatief’: in moderne theorieën en
kunstwerken openbaart zich volgens Rieff de ‘orde van de cultuur’. In de manifeste gestalte is dat
de moderne cultuur. In de latente, verdrongen gestalte openbaren zich ‘universele aspecten’ van
de cultuur.
b In zijn zeer gecondenseerde taal verwijst Rieff hier naar het probleem van het joods zijn in het
Duitse Rijk. In de Duitse staat zoals die ten tijde van Bismarck ontstond, vormde zich een
nationale Duitse identiteit op basis van een zeer nationalistische ideologie. Dat proces zou

(wordt vervolgd...)

theologische en sociaal- theoretische teksten. De meeste van deze artefacten zijn
om twee redenen relevant voor zijn cultuurtheorie. Ten eerste maakt elk
perspectief een aspect zichtbaar van het fenomeen dat al deze artefacten delen en
dat ze typisch modern maakt: de poging tot afbraak van autoriteit in zijn sacrale
orde. Ten tweede interpreteert Rieff ze net zoals hij in zijn latere werk Freuds
cultuurtheorie gaat interpreteren: als pogingen om de werking van culturele
dynamiek te ontcijferen. Zijn hermeneutische uitgangspunt is dan dat in deze
theorieën en kunstwerken de werking van sacrale orde is verdrongen, maar dat
met de juiste methodes deze verdringing ‘ontmaskerd’ kan worden. Zo kan dan
zichtbaar gemaakt worden hoe in het werk van deze theoretici en kunstenaars
uiteindelijk ook de autoriteit van sacrale orde werkzaam is geweest, hoezeer ze
dat zelf ontkenden.a Rieff beschouwt hen, net als Freud, als ‘negational theorists’
van sacrale orde.

7.3  De tweede Kulturkampf 

We hebben nu een beeld van Rieffs nieuwe psychohistorische model en gaan tot
slot van dit hoofdstuk bekijken hoe Rieff de idee van ‘Kulturkampf’ in zijn
betoog in ‘The Newer Noises’ invlecht. Rieff legt een zeer interessante verbin-
ding met het probleem van het cultureel pluralisme, of van ‘multiculturaliteit’
zoals de gangbare term in Nederland is gaan luiden.

Aansluitend bij de hierboven geciteerde hermeneutische opmerkingen over
neutraliteit, schrijft Rieff: ‘Het lezen van de strijd tussen onze werelden betekent
onvermijdelijk ook deelname aan de strijd. Waardevrijheid draagt bij aan het
innemen van de posities aan de kant van de derde wereld (...). Er is geen neutraal
terrein te vinden in deze wereld of in welke andere dan ook.’ (326) Voor die
strijd tussen de werelden hadden de Duitsers een samengesteld woord, stelt Rieff,
namelijk ‘Kulturkampf’. In het gevecht van die strijd was bruut geweld het laatste
middel waarnaar werd gegrepen. Het eerst werd er naar woorden gegrepen. Met
dat laatste doelt Rieff op het scheppen van een wereld ‘waarin zijn bewoners
zichzelf thuis kunnen voelen en daarin toch ook de vreemdeling kunnen
herbergen zonder daarbij hun habitus aan hem prijs te geven.’b Die taak van het
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b(...vervolg)
uitlopen in het anti-judaïsme van het Duitse Derde Rijk. De joodse identiteit veronderstelt een heel
ander soort denken waardoor het daarin een Fremdkörper was. Rieff presenteert deze kwestie in
‘The Newer Noises’ als een cruciaal probleem voor een theorie over moderniteit. In de
formuleringen die hij gebruikt, klinken ook verwijzingen door naar het probleem van het cultureel
pluralisme waarmee de Verenigde Staten al lange tijd worstelen. Ik kom op deze kwestie verderop
in deze paragraaf terug.
a The Triumph, p. 2.

scheppen van een wereld waarin mensen kunnen leven, is volgens Rieff de taak
van een culturele elite. De strijd tussen verschillende werelden is dus ook een
strijd tussen verschillende culturele elites.

Zo bezien loopt er een doorgaande lijn van Rieffs master’s thesis over
Coleridge naar ‘The Newer Noises’. Dat is een lijn van reflectie over de rol van
culturele elites en de veranderingen van die rol in de moderne Westerse cultuur.
In zijn master’s thesis had Rieff onderzoek gedaan naar de these van Coleridge
waarin die de uiteindelijke ondergang van de Engelse geestelijkheid als leidende
culturele elite in Engeland voorspelde. Coleridge probeerde zich voor te stellen
hoe de nieuwe culturele elite eruit zou zien, die de geestelijkheid moest
opvolgen. Rieff gebruikte in zijn vroege werk de ideeën van Coleridge voor zijn
analyse van de Amerikaanse cultuur. Volgens de vroege Rieff speelde zich in de
Verenigde Staten een vergelijkbare strijd tussen culturele elites af. In de jaren
vijftig, toen hij zijn boek over Freud schreef, was die strijd volgens hem al
beslecht. In de Verenigde Staten was de freudiaanse elite die nieuwe culturele
elite geworden en had zo ‘de strijd om de voorrang in de taak van het organiseren
van de persoonlijkheid in het Westen’a gewonnen van de traditionele culturele
elite. In de Duitse Kulturkampf van de negentiende eeuw is volgens Rieff een
analoog historisch voorbeeld te vinden van een clerus die het onderspit moest
delven tegen een ‘therapeutische elite’. In eerste instantie werd er in het
Duitsland van Bismarck met woorden gevochten tussen de Nationaal-Liberale
Partij en de triomfantelijke rooms-katholieke hiërarchie die was gerevitaliseerd
door het dogma van de pauselijke onfeilbaarheid inzake geloof en moraal. ‘Het
doel van de nationaal-liberalen was om de verbeelding van de Duitse katholieken
af te wenden van de kerk en te richten naar de staat.’ (327) Op een gegeven
moment waren woorden alléén niet meer genoeg. ‘Wetgeving is het ultieme
wapen, voordat men zich in een Kulturkampf tot hardere middelen wendt. (...) De
paus reageerde op nieuwe restrictieve wetten door de clerus te verbieden eraan te
gehoorzamen. Op hun beurt ontsloeg de staat clericalen die zich verzetten en
schortte hun door de overheid betaalde salarissen op. Elites van de Kulturstaat,
zowel katholiek als protestant, leerden toen een fatale en blijvende les, namelijk
wat de hoge prijs is van (...) oppositie tegen de machtstaat.’ (326-327)

Die hoge prijs werd maar door enkelen betaald, stelt Rieff. ‘Een consequente
en prudente adiaphora [letterlijk: onverschilligheid, TZ], die werkzaam was op
een schaal die liep van clericale onverschilligheid tot aan conformiteit, duurde
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a ‘A consequent prudent adiaphora [voetnoot in de tekst over Erasmus], operating in a range
from clerical indifference to conformity, endured from that Bismarckian Kulturkampf against the
Church to Hitler’s against the founding nation of that second world from which all church
civilizations take their supersessive readings.’ De term ‘supersessive readings’ is niet te direct te
vertalen. Rieff doelt op de interpretaties van het christendom van zichzelf als ‘het Nieuwe Israël’.
Rieff reageert hier scherp op met een polemiek die al begon in Fellow Teachers.
b Denk hier aan Rieffs ideeën over de oorsprong van therapie (als vorm die alle verboden uitholt)
en zijn dubbelzinnige polemiek tegen het christendom uit Fellow Teachers.
c Brandeis (1856-1941) was een zeer sociaal geëngageerde jurist en werd de belangrijkste
adviseur van president Wilson bij diens politiek van de New Freedom. Van 1916 tot 1939 was hij
rechter van het Hooggerechtshof, waar hij tot de progressieve minderheid behoorde, totdat deze
onder president F. D. Roosevelt tot een meerderheid werd. Hij speelde een belangrijke rol in de
zionistische beweging. (Bron: Grote Winkler-Prins Encyclopedie, achtste druk 1980)
d Felix Frankfurter (1882-1965) was een goede, jongere, vriend van Brandeis. In tegenstelling tot

(wordt vervolgd...)

voort van die bismarckiaanse Kulturkampf tegen de Kerk tot de strijd van Hitler
tegen de natie die grondlegger is van de tweede wereld en waarop alle kerkelijke
beschavingen zijn gebaseerd met hun ‘vervangings-interpretatiesa’.’ (327) Rieff
trekt in ‘The Newer Noises’ een logische conclusie uit zijn filosofie over het
belang van de verboden voor cultuurvorming. De ‘oervorm’ van de verboden zijn
de Tien Geboden uit de joodse traditie en daarom kan het jodendom worden
beschouwd als de grondlegger van de Westerse tweede wereld.b

Rieff trekt een lijn van de bismarckiaanse Kulturkampf naar de Holocaust. Hij
ziet de vernietigingskampen, zoals Goelag en Dachau, als de logische
ontvouwing van de vooronderstellingen van de moderniteit. Het totalitarisme, dat
in zijn vele verschijningsvormen de twintigste eeuw tot de bloedigste uit de
Westerse geschiedenis maakte, krijgt in de late twintigste eeuw andere gestaltes.
Op die manier trekt Rieff dus de psychohistorische lijn vanaf de Holocaust door
naar het einde van de twintigste eeuw. Die nieuwe totalitaire gestaltes hoeven
helemaal niet zo beestachtig te zijn als Hitlers Nazi’s. Rieffs analyses van de
artefacten van verschillende kunstenaars en wetenschappers in ‘The Newer
Noises’ zijn pogingen om aspecten van die nieuwe vorm van totalitarisme
zichtbaar te maken. Hij noemt dat dus gestalten van de derde wereld, die
voortdurend in oorlog zijn met onze bestaande tweede wereld.

Een ‘casus’
Een boek van één van dergelijke ‘wetenschappers van de derde wereld’ is
volgens Rieff representatief voor de tweede Kulturkampf, omdat daarin zichtbaar
wordt hoe de derde wereld strijdt tegen de tweede wereld. In ‘The Newer Noises’
bekritiseert Rieff Two Jewish Justices, Outcasts in the Promised Land (Berkeley,
University of California Press, 1988) van de Amerikaanse-joodse rechtsgeleerde
Robert A. Burt. In dit boek vergelijkt Burt de rechtsfilosofie van twee belangrijke
Amerikaanse-joodse rechters, Louis Dembitz Brandeisc en Felix Frankfurterd met
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d(...vervolg)
Brandeis was hij niet in Amerika geboren, maar als kind met zijn ouders vanuit Europa naar
Amerika geëmigreerd. (R. Burt, Two Jewish Justices, p. 37.) Een kenmerkend verschil tussen
beide rechters dat Burt in zijn boek analyseert, is het verschil in visie op hoe de status van insider
en outsider in de Amerikaanse samenleving wordt gedefinieerd en juridisch wordt gehanteerd.
a Two Jewish Justices, p. 3.

elkaar. Burt destilleert die filosofieën uit de uitspraken van veel verschillende
rechtscasussen waarin de rechters optraden en plaatst ze in de sociale context van
de tijd waarin de rechters leefden. Dat is een tijd van ingrijpende maatschap-
pelijke veranderingen, die gepaard ging met veel sociale onrust. Onder zulke
omstandigheden wordt het gezag van bestaande maatschappelijke instituties
minder vanzelfsprekend. Burts these is kort samengevat de volgende: het
belangrijkste verschil tussen de rechtsfilosofieën kan worden geïnterpreteerd als
een fundamenteel verschillende reactie op deze veranderingen. Brandeis
probeerde in zijn rechtsspraak de strijdende partijen altijd te bewegen tot
onderling debat en zo tot een consensus te komen. Dat was volgens hem de weg
naar nieuwe sociale stabiliteit. Daarbij werden de grenzen tussen maatschap-
pelijke outsiders en insiders niet strikt gedemarkeerd. Burt verbindt dat met
Brandeis’ activiteiten voor de zionistische beweging die streed voor een eigen,
als legale staat erkende, woonplaats voor de joden die in zoveel samenlevingen
altijd outcasts waren geweest. Brandeis was zeer gevoelig voor de belangen van
maatschappelijke outsiders en hielp hen in hun strijd voor een rechtvaardige
plaats in de Amerikaanse samenleving. Frankfurter daarentegen was veel meer
geneigd om de sociale onrust te keren met behulp van meer autoritaire middelen
van gezagshandhaving. Hij beriep zich daarbij sterk op Amerikaanse normen en
waarden. 

Burt trekt historische parallellen tussen de periodes waarin beide hoofd-
personen werkten en het eind van de twintigste eeuw. Hij toont begrip voor de
positie die Frankfurter belichaamde, maar hij kiest uiteindelijk voor Brandeis. Hij
noemt diens perspectief profetisch, omdat Brandeis het beste besefte wat de
diepgaande gevolgen zouden zijn van de sociale veranderingen die zich aan het
eind van de negentiende eeuw inzetten. Traditionele sociale structuren zouden
oplossen en volgens Burt is dat proces aan het eind van de twintigste eeuw zover
dat geen enkele etnische/sociale groep in Amerika meer zo dominant is dat die
kan bepalen wie in Amerika thuis (insider) is en wie er ‘te gast’ is. De Amerikaan
is blijvend te gast in zijn eigen samenleving, ofte wel ‘de outsider-status,
thuisloosheid, is een alles doordringende ervaring in de hedendaagse
Amerikaanse samenleving - niet alleen in die groepen die gebruikelijk als zodanig
[i.e. thuisloos] worden beschouwd zoals joden en zwarten, maar in het
algemeen.’a De Amerikanen kunnen volgens Burt veel leren van de wijsheid van
de joodse rechter Brandeis en diens visie op de sociale functie van autoriteit.

De parallel met Rieffs Freud-interpretatie is duidelijk zichtbaar. Freud
reageerde net als Brandeis op de maatschappelijke veranderingen die het individu
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in een sociale en intrapsychische crisis brachten. Freuds reactie was het
ontwikkelen van een therapie waarin het individu afleert om zich te identificeren
met traditionele vormen van autoriteit [figures of authority]. Zo versterkte Freud
de ontwikkeling van afbraak van autoriteit in al zijn symbolische verschijnings-
vormen die de moderniteit had ingeluid. Die symbolische verschijningsvormen
zijn wat Rieff de culturele symboliek noemt, ofte wel het gemeenschappelijke
symboolsysteem waarin het karakter-ideaal van de cultuur tot uitdrukking kwam.
De moderniteit kenmerkt zich volgens Rieff door het ontbreken van een gedeeld
symboolsysteem. Volgens Rieff is dat exact de kwestie die Burt benoemt met zijn
idee van ‘thuisloosheid’ van alle Amerikanen. Het is volgens Rieff immers de
functie van de cultuur om de leefwereld tot een thuis te maken waarin gewoond
kan worden. De Amerikaanse cultuur heeft niet één symboliek die het individu
daarbij helpt, maar cultiveert de idee dat het individu zijn eigen wereld moet
creëren. Volgens Burt is deze ervaring van thuisloosheid de typische ervaring van
minderheidsgroeperingen, omdat die zich altijd moeten aanpassen aan het
symboolsysteem van de meerderheid. Het jodendom kent deze ervaring maar al te
goed en daarom stelt Burt dat de moderne Amerikanen veel kunnen leren van
deze ervaringen. Volgens hem was Brandeis een figuur bij wie al zichtbaar wordt
hoe de ervaring van het outsider-zijn meespeelde in zijn bijdragen aan de
opbouw van de Amerikaanse samenleving.

Burt beweert in zijn boek dat Brandeis zich identificeerde met de ‘outcasts’.
Volgens Rieff echter, is ‘identificatie met de outcast een fantasie van de derde
wereld.’ (333) Burt verminkt volgens hem de idee van joodse identiteit in de
manier waarop hij het gebruikt. ‘Alleen zo wordt het mogelijk om te spreken van
het belang van joods zijn voor het Amerikaanse leven zonder verwijzing naar
Israël.’ (333) Met ‘Israël’ blijkt Rieff de joodse tradities te bedoelen, want hij
formuleert zijn theoretische kritiek op Burt aan de hand van teksten uit die joodse
tradities waarin sprake is van outcasts. Zo citeert hij Leviticus 20:22-23, waar
volgens Rieff het door God aan Israël wordt verboden om zich met de outcast te
identificeren. Wil Israël blijven leven in zijn eigen, sacraal gefundeerde identiteit,
dan mag ze zich niet identificeren met ‘de gewoonten van de volken’. 

Volgens Rieff vinden we in Genesis 1:26 wat die sacraal gefundeerde
identiteit is waarin het jodendom gelooft. Het eerste deel van dit bijbelvers luidt:
‘En God zei, laat ons mensen maken, in ons beeld, naar onze gelijkenis (...).’
(333) In het denken van de tweede wereld gelooft men dat de mens is geschapen
in Gods beeld en naar Zijn gelijkenis. Dat is een metaforische beschrijving van
de idee dat de mens als sociaal wezen leeft in een sacrale orde. Sterker, de mens
zélf is een nexus van sociale en sacrale orde. Tenminste, als hij leeft vanuit het
besef dat hij in Gods beeld en naar Zijn gelijkenis geschapen is, met alle morele
implicaties van dien. In het denken van de derde wereld is dit idee omgedraaid.
Men gelooft dat autoriteit ontstaat in de relatie van de mens die zichzelf als
sociaal wezen identificeert met het ‘niet-zelf’ of ‘de Ander’. Men kan zich
autoriteit ook niet anders voorstellen dan als ‘een functie van identificatie’. De
voorsteling van autoriteit die zo ontstaat is principieel vanuit de mens zelf
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a Denk aan Rieffs kritiek op de moderne idee van ‘life-style’.
b Rieff is hier ironisch. Het boekje is zeer leesbaar geschreven, vanuit een oprechte betrokkenheid
bij de sociale vraagstukken die Burt aansnijdt. Dat maakt het ontwapenend. Rieff zinspeelt
daarnaast ook op de betekenis van het woord ‘ontwapenend’ met het oog op ‘Kulturkampf’. De
wereldbeschouwingen die onderling strijden, doen dat volgens Rieff onder andere door elkaar te
ontwapenen. ‘Ontwapenen’ in cultuurtheoretische betekenis is de andere wereldbeschouwingen
proberen hun wapens/middelen te ontnemen waarmee ze kunnen strijden in de Kulturkampf.

gedacht. Daardoor is de idee van een absolute autoriteit die buiten de mens
bestaat onmogelijk. De moderne mens schept zichzelf, vanuit de identificaties
met personen die hij, meer of minder bewust, zelf uitkiest.a Dat leidt tot culturele
vervreemding, wat Rieff als volgt formuleert: ‘In de dogma’s van de derde
wereld, in het bijzonder in de freudiaanse versies ervan, is autoriteit een functie
van identificatie die hermetisch is afgesloten van de gebiedende waarheid over
identiteit van het sacrale zelf van Genesis 1:26.’ (333)

Rieff valt over de manier waarop Burt het begrip joodse identiteit definieert.
Rieff beschouwt Burts ‘legal fictions’ als een stuk wetenschappelijk werk dat is
gebaseerd het denken van de typologische derde wereld. ‘Er is een zachte
bedreiging aan het werk in professor Burts ontwapenendeb tekst over ‘de
betekenis van joods zijn voor het Amerikaanse leven’, zegt Rieff. (328) Burts
denken is een ‘aanval van binnenuit’ op de fundamenten van het joods zijn.
Typologisch gezien is hier sprake van een aanval van de derde wereld op de
tweede wereld, ofte wel van ‘tweede Kulturkampf’. Volgens Rieff is de
koppeling die Burt legt tussen joods zijn en de outsider-status een fictie van de
derde-wereld; ze is ‘een tekst, maar geen wereld.’ (332) 

Ook hier is weer het centrale thema dat Burt in zijn tekst suggereert dat hij
zich bezig houdt met een centraal vraagstuk van de laat-moderne cultuur: de
schadelijke sociale en psychische gevolgen van het ontbreken van een gedeeld
symboolsysteem. Burt probeert in zijn boek een richting aan te duiden voor een
oplossing van dit probleem. Cultuursociologisch gezien doet hij dat volgens Rieff
op eenzelfde manier als Freud dat deed: hij ontwikkelt een visie zonder enige
referentie naar een sacrale orde. Geredeneerd vanuit het denken van de tweede
wereld kan Burts pleidooi alleen als een extreme vorm van modern denken
worden beschouwd. Ze blijft binnen het moderne paradigma en heeft daardoor
geen oog voor wat Rieff als ‘werkelijke culturele dynamiek’ heeft gedefinieerd,
namelijk de dynamiek tussen een sacrale orde en een sociale orde.

Moderne teksten zoals die van Burt zijn geen ‘registraties van een sacrale
orde’, maar produkten van het voorstellingsvermogen van de moderne mens.
Rieff vergelijkt zo vanuit cultuursociologisch perspectief teksten uit de tweede
wereld en uit de derde wereld en maakt duidelijk wat er op symbolisch niveau in
die teksten gebeurt. Hij doet dat als volgt: ‘Heilige schrift, een registratie van de
joodse tweede wereld, is geen tekst; niet in de zin zoals Burts boek een tekst is,
noch de teksten van Nietzsche, Joyce of Borges dat zijn. De ware weg van de
Tora (...) is geen literatuur, of poëzie. Als er een poëzie van de Wet zou bestaan,
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a Rieff lijkt hier opnieuw naar zijn theorie over theorie te verwijzen (zie hoofdstuk 2).
b Deze visie op de verhouding van het sacrale en literatuur moet in de context worden geplaatst
van de kritiek die Rieff in eerder werk (met name The Triumph) levert op de ‘religion of art’. De
moderne mens denkt heeft de traditionele religie dood verklaard, maar denkt zich via de kunst
opnieuw een toegang tot het sacrale te kunnen verschaffen. Volgens Rieff is dat een illusie.

dan bestaat die poëzie in het gehoorzame geestesoog dat geopend is om te zien,
omdat het op absolute wijze de gebiedende waarheid van sacrale orde voelt in
zijn eigen zelf: vertrouwend op zijn geloofs-relatie.’ (333) Het verschil tussen de
tweede en de derde wereld wordt hier door Rieff omschreven als een
fundamenteel verschil in attitude jegens heilige teksten c.q. de sacrale orde. Joyce
breekt in Finnegan’s Wake de sacrale orde van de tweede wereld af door
belangrijke oudtestamentische teksten, met behulp van woordspelingen, zodanig
te verdraaien dat ze het tegendeel gaan betekenen van wat ze in de tweede wereld
betekenen. Burt doet mutatis mutandis hetzelfde met zijn visie op joodse
identiteit in de moderne Amerikaanse samenleving. Ook hij breekt het begrip
joodse identiteit zoals dat in de tweede wereld functioneert tot in zijn kern af.
Om dieper door te dringen in de waarheid van ‘sacrale teksten’ is volgens Rieff
een andere attitude nodig dan de attitudes die hij destilleert uit modern proza of
moderne wetenschappelijke literatuur, namelijk ‘de attitude van het gehoorzame
geestesoog’.a Rieff trekt dus een onoverbrugbare scheidslijn tussen de literatuur
van de derde wereld en de heilige schrift van de tweede wereld.b Hoe diepzinnig
literatuur van de tweede wereld ook kan zijn, ze kan zichzelf nooit toegang
verschaffen tot die symbolische orde die de ‘bestaansgrond’ is van de cultuur als
sociale orde. Moderne literatuur blijft altijd ‘fictie’, een produkt van de
transgressieve moderne verbeelding.

De afloop van de tweede Kulturkampf
De bovenbeschreven kritische analyse van Burts boek is een voorbeeld van hoe
Rieff zijn analytisch apparaat gebruikt in zijn exegese van de culturele betekenis
van moderne sociale theorieën en kunstwerken. Hij ‘illustreert’ zijn idee van
moderniteit als afbraak van sacraliteit door middel van analyses van moderne
artefacten zoals het werk van Joyce en Burt. In dat werk worden expliciet of
impliciet noties die cruciaal waren voor de tweede wereld geparodieerd (zoals bij
Joyce) of de betekenis ervan vervormd (zoals bij Burt). Algemeen gesproken valt
het op dat Rieff in ‘The Newer Noises’ veel bijbelteksten gebruikt. In zijn latere
werk blijkt zeer expliciet dat Rieff zijn kritiek baseert op de ‘conformatieve
theorie’ waarop de pre-moderne joodse en christelijk-theologische tradities
gebaseerd waren. Hij leest de bijbelteksten als teksten van de tweede wereld, dat
is een wereld waarin een sociale orde altijd verwijst naar een sacrale orde. Door
in zijn stijl en methode conformatieve theorie te gebruiken, komt in de vorm ook
de inhoudelijke thematiek van zijn overwegingen, het lot van het sacrale in de
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moderne cultuur, tot uitdrukking. Zo streeft Rieff naar eenheid tussen vorm en
inhoud in zijn werk.
 De moderniteit mondt volgens Rieff uiteindelijk uit in een anti-cultuur. Rieff is
in die analyses niet neutraal. Een dergelijke neutraliteit is volgens hem zelfs
onmogelijk. De tweede Kulturkampf is volgens Rieff een strijd tegen de tweede
wereld, en tegen ‘de natie die de grondlegger is van de tweede wereld’. Rieff
neemt fel stelling in deze tweede Kulturkampf. Rieff zet in ‘The Newer Noises’
de lijn voort die in Fellow Teachers begint en waarin hij zich veel explicieter als
jood en als een fel criticus van de moderne cultuur afficheert.

In de lectuur van dat werk zoals die is voorgesteld in dit hoofdstuk is het
onmogelijk om Rieff bestempelen als een conservatieve joodse cultuurpessimist.
Rieff is qua opvattingen over de maatschappij ontegenzeglijk zeer conservatief,
maar hij is ‘traditioneel’ genoeg om te stellen dat de geschiedenis zich nooit
herhaalt. Er zit in zijn late werk ook een zeer intrigerende poging om zich een
cultuur ‘voorbij de moderniteit’ voor te stellen, die dus geen ‘terugkeer naar een
verloren cultuur’ is. Die poging is, zoals zo vaak bij Rieff, verpakt in ironie.
Cultuurtheoretisch gezien kan de Westerse cultuur een ‘consequent doorgevoerde
vertherapeutisering’ niet volhouden, stelt hij. We kunnen onszelf echter niet aan
onze haren uit het moeras trekken. We zijn zelf een produkt van de moderne
cultuur. Willen we een uitweg creëren uit de impasse waarin de moderne
Westerse cultuur is beland, dan kunnen we niet anders dan analyseren hoe
moderniteit ‘werkt’, binnenin en buiten onszelf. We moeten ons een weg dóór de
moderniteit heen denken. De ironie van Rieffs benadering bestaat er dan uit dat
impliciet in die analyses aanwijzingen zitten om de inverterende werking van de
moderne culturele dynamiek om te draaien. Alleen zo kan de inverterende
dynamiek van de moderniteit buiten werking worden gesteld. Dat is een
noodzakelijke voorwaarde voor het ontstaan van een nieuwe cultuur ‘voorbij de
moderniteit’. Of dat zal gebeuren is voor de late Rieff een niet te beantwoorden
vraag. De Westerse cultuur bevindt zich volgens hem aan het eind van de
twintigste eeuw in de tweede Kulturkampf. De vraag of de derde wereld het zal
winnen van de tweede wereld kan alleen maar achteraf worden beantwoord. 


