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a F. Nietzsche, Die Fröhliche Wissenschaft, Frankfurt am Main, Insel Verlag, 1982 (1886), pp.
137-138. (Vertaling: Ton Zondervan.)
b Zie J. W. Becker e.a., Secularisatie en alternatieve zingeving in Nederland, Sociale en
Culturele Studies nr. 24, Rijswijk, Sociaal en Cultureel Planbureau, 1997, p. 10.

Inleiding

‘Heeft U niet gehoord van die gekke man, die op klaarlichte dag een lantaarn
opstak, op de markt ging rondlopen en onophoudelijk schreeuwde: ‘Ik zoek God!
Ik zoek God!’ Omdat er toen op die plek juist veel mensen bij elkaar stonden die
niet in God geloofden, steeg er een bulderend gelach op. ‘Is hij dan te gronde
gegaan?’, vroeg iemand. ‘Is hij de weg kwijtgeraakt zoals een kind?’, vroeg een
ander. ‘Is hij bang voor ons? Is hij het schip ingegaan? Geëmigreerd?’ Zo
schreeuwden en lachten ze door elkaar heen. De gekke man sprong midden
tussen hen in en doorboorde ze met zijn blik. ‘Waar is God heen?’, riep hij, ‘ik
zal het jullie zeggen! Wij hebben hem gedood - jullie en ik. Wij allen zijn zijn
moordenaars! Maar hoe hebben wij dat gedaan? (...) Is er nog een boven en een
onder? Schrijdt de nacht niet steeds verder en verder? (...) God is dood. (...)
Moeten wij niet zelf goden worden?’ (...) De gekke man zwijgt en verzucht: ‘Ik
kom te vroeg. Deze daad is voor hen nog verder weg dan de sterren en toch
hebben ze het zelf gedaan. (...) Wat zijn dan deze kerken nog, als ze niet de
graven en graftombes van God zijn?’a

Met deze meeslepende woorden kondigde Nietzsche ruim een eeuw geleden
‘de dood van God’ aan die, naar men meende, het einde van de religie in de
Westerse cultuur zou betekenen. Het wil echter maar niet vlotten met dat
sterfproces van de religie, want de belangstelling voor religie, spiritualiteit en
zingeving neemt al jaren weer sterk toe. Over de vraag hoe die oplevende
belangstelling geïnterpreteerd moet worden, woeden hevige debatten tussen
theologen en sociale wetenschappers. Dit zogenaamde ‘secularisatiedebat’, dat
sinds de jaren zestig van de vorige eeuw wordt gevoerd in Europa en de
Verenigde Statenb, is een bonte verzameling van onderling zeer verschillende
posities en opvattingen. De religie is dus niet de dood gestorven die Nietzsche
voorzag, maar we zouden overdrijven als we zouden zeggen dat ‘God leeft’.
Daarvoor zijn de secularisatie en ontkerkelijking te dominant aanwezig in de
Westerse cultuur. Misschien komen we een stap verder wanneer we Nietzsche’s
stelling nuanceren door, metaforisch, te stellen dat de christelijke God wel dood
is, maar de religie niet. Dat leidt echter weer tot nieuwe vragen, want wat
bedoelen we dan met ‘religie’? Deze vraag naar de definitie van religie is een
kernvraag uit het secularisatiedebat, omdat ‘de diagnose die wordt geveld over de
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a Ibidem, p. 10.
b De definitie van de term ‘moderniteit’ is niet eenduidig en daardoor onderwerp van veel debat.
Volgens de socioloog Alexander (1994) stamt de term uit de vijfde eeuw na Christus en is ze
daarna twee keer opnieuw, met een nieuwe betekenis in zwang geraakt, namelijk in de late
Middeleeuwen en rond de Verlichting. (Zie J. C. Alexander, ‘Modern, Anti, Post and Neo: How
Social Theorists Have Tried to Understand the “New World” of “Our Time”’, Zeitschrift für
Soziologie, Jg. 23, Heft 3, Juni 1994, p. 167.) Wanneer Rieff het, impliciet of expliciet, over
moderniteit heeft, gaat het over het begrip dat rond de Verlichting ontstond en dat nog steeds
wordt gebruikt, met connotaties zoals die sinds de Verlichting aan dit begrip worden gekoppeld
(zoals rationaliteit, vooruitgang en wetenschappelijkheid).
c Rieffs werk is een amalgaam van sociale wetenschap, literaire - en esthetische kritiek, filosofie,
poëzie en theologie. Door dit amalgaam waart het ideaal van ‘grand theory’, dat wil zeggen van
interdisciplinaire theorie die beoogt ‘grote processen’ te analyseren zoals de modernisering van de
Westerse cultuur.

plaats van religie in de moderne samenleving in hoge mate afhankelijk is van de
wijze waarop men religie definieert.’a 

De Amerikaanse theoretisch socioloog en cultuurfilosoof Philip Rieff levert in
zijn werk een eigenzinnige en zeer waardevolle bijdrage aan dat debat over de
definitie van religie. De kennis van zijn werk is echter onder theologen en sociale
wetenschappers in het algemeen slechts fragmentarisch, want slechts gebaseerd
op diens vroege werk, of ontbreekt geheel. Er bestaat ook nog geen
overzichtsstudie van zijn werk. Daarmee zijn de twee doelen van onze studie
aangeduid. Ze is ten eerste een overzichtsstudie waarin Rieffs centrale
denkcategorieën worden gepresenteerd, op basis van een lectuur van Rieffs
gehele werk. Ten tweede onderzoek ik de manier waarop Rieff in zijn werk
religie omschrijft.

Rieffs cultuursociologie: moderniteit als culturele crisis
Philip Rieff is gefascineerd door de grote aardverschuiving die de modernisering
in de Westerse cultuur veroorzaakt.b Die modernisering van de Westerse cultuur
gaat gepaard met ingrijpende veranderingen op veel terreinen die de Westerse
mens sterk beïnvloeden, met inbegrip van de manier waarop die de vraag naar zin
stelt. Rieff benadert deze problematiek vanuit een cultuursociologische
invalshoek. Hij vindt dat de sociale wetenschappen nog niet ver genoeg zijn
ontwikkeld in de richting van een cultuurtheorie om al een omvattende,
cultuursociologische theorie over moderniteit te kunnen formuleren.c Zijn werk is
bedoeld als een bijdrage aan de ontwikkeling van een dergelijke theorie.

Rieff thematiseert op verschillende plaatsen in zijn werk een vraagstuk uit de
moderne sociologie dat volgens hem een kernprobleem is bij de ontwikkeling van
een cultuurtheorie over moderniteit, namelijk de rol van transcendentie in sociale
processen. Volgens Rieff is de moderne sociologie grotendeels niet in staat om
deze rol te analyseren, omdat ze gebaseerd is op de aanname dat transcendentie
c.q. ‘het boven-empirische’ geen relevante denkcategorie meer is. Dat kern-
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a Zie B. Wilson, ‘The Return of the Sacred?’, Journal for the Scientific Study of Religion, vol.
18, nr. 3, 1979, pp. 268-280. Wilson heeft sociologie gedoceerd op het zeer prestigieuze All
Souls College in Oxford. (All Souls College is een zeer prestigieuze instelling van de universiteit
van Oxford waarin alleen de beste wetenschappers doceren aan andere wetenschappers.) Het
standpunt dat hij in dit artikel inneemt met betrekking tot de verhouding tussen de moderne
sociologie en transcendentie, is identiek aan de theorie die Rieff daarover ontwikkelde. Het is
daarom mogelijkerwijs niet louter toeval dat Rieff in de jaren zeventig plannen had voor een
publicatie met dezelfde titel als dit artikel van Wilson. Een tweede gegeven dat wijst op contacten
tussen Wilson en Rieff is het feit dat Rieffs laatst verschenen publicatie een bijdrage is aan een
Festschrift voor Wilson (E. Barker, J. A. Beckford & K. Dobbelaere (eds.), Secularization,
Rationalism and Sectarianism. Essays in Honour of Bryan R. Wilson, Oxford, Clarendon Press,
1993.) Rieff noemt, ten derde, Wilson zijn ‘Oxonion collegue’. (Bron: Beursaanvraag van Rieff
bij de National Endowment for the Humanities voor zijn summa.)
b ‘The Return of the Sacred?’, p. 269.
c Ibidem, p. 269.
d Ibidem, p. 270.

probleem komt voort uit de grondslag van de moderne sociologie en is vanuit een
historische context zeer helder en bondig beschreven door de socioloog Bryan
Wilson in zijn artikel The Return of the Sacred (1979).a Volgens Wilson werd bij
de grondleggers van de moderne sociologie (Comte, Marx, Weber en Durkheim)
enerzijds aan religie ‘een centrale plaats toegekend in hun interpretatie van
sociale ontwikkeling.’b Anderzijds waren de klassieke sociologen volgens hem
duidelijk over de afnemende rol van religie in een moderne samenleving: ‘Wat
voor verschillen er waren onder de klassieke sociologen, een aanname die ze
praktisch allemaal deelden, was dat de samenleving en de sociale orde niet langer
konden rusten op fundamenten die waren voortgekomen uit ‘kennisgevingen’
[intimations] van het boven-empirische.’c In analyses van de hoofdstandpunten in
het latere secularisatiedebat toont Wilson aan dat die aanname nog steeds een
centrale rol speelt. ‘Aldus is de hoofdtendens van de vroege sociologische
onderneming richting de secularisatie-these onbetwistbaar.’d Hij concludeert dat
de moderne sociologie zélf rust op seculariserende fundamenten. 

Een belangrijk theoretisch probleem in de moderne sociologie is dus volgens
Wilson dat ze religie weliswaar een centrale plaats toekent in de interpretatie van
sociale ontwikkeling, maar daarbij tegelijkertijd een fundamenteel seculariserend
perspectief inneemt, doordat ze weigert het transcendente te betrekken in haar
analyses. Omdat transcendentie een cruciaal aspect van religie is, moéten de
sociologische analyses van de rol van religie wel mank gaan aan deze
theoretische beperking. Het actuele belang van dit theoretische probleem is al
gebleken: de opkomst van nieuwe religieuze bewegingen noopt tot het herzien
van de secularisatiethese die stelt dat modernisering onherroepelijk leidt tot het
verdwijnen van religie. Wilson stelt dat er veel tekenen zijn die wijzen op een
terugkeer van de betrokkenheid op het ‘boven-empirische’ in de Westerse
cultuur. Om die adequaat te kunnen analyseren zal de godsdienstsociologie zich
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volgens hem grondig moeten bezinnen op het seculariserende karakter van haar
fundamenten. Bij die bezinning zal volgens hem ook de sociologie in het
algemeen niet buiten schot blijven.

Dit is geheel in lijn met het werk van Rieff die in zijn werk krachtig stelling
neemt tegen de seculariserende hoofdtendens van de moderne sociologie. In zijn
laatst verschenen essay (1993) noemt Rieff zijn eigen werk ‘sacred sociology’.
Rieffs werk kan worden gelezen als een poging om de categorie van het
transcendente binnen de moderne sociologie in te brengen. Rieff stelt dat cultuur
onmogelijk kan bestaan zonder een metafysisch fundament. Hij gebruikt
overigens voor het transcendente consequent de term ‘het sacrale’ of ‘sacrale
orde’. Een kernvraagstuk voor de cultuursociologie is dan ook hoe ze
perspectieven kan ontwikkelen op de rol van het sacrale in een sociale orde.
Dergelijk onderzoek is vanzelfsprekend nauw verweven met de vraag naar de
conceptualisering van religie.

Kernpunten van Rieffs cultuurtheorie
In Rieffs cultuurtheorie zijn twee assen van cruciaal belang. De eerste as is die
van de dialectiek tussen immanentie en transcendentie. Rieff reageert in zijn
werk dus op het anti-metafysisch karakter van de moderne sociale theorie die er
vanuit gaat dat ze zichzelf niet meer kan funderen op een transcendente
grondslag. Het fundament van moderne sociale theorie wordt gezocht in de
principes van de moderne, empirische wetenschappen. Dat impliceert dat men in
de moderne sociale theorie kennelijk exact weet aan te geven waar de scheiding
ligt tussen het immanente en het transcendente. Volgens Rieff is die positie
cultuurtheoretisch gezien onhoudbaar, zoals blijkt uit zijn omschrijving van
cultuur.

Bij Rieff is cultuur niet alleen mensenwerk, want de cultuur leeft volgens hem
vanuit een orde van ideaalvoorstellingen die tot een transcendente orde behoren.
Daarom kunnen culturele verschijnselen zoals modernisering niet alleen worden
geanalyseerd met behulp van theorieën die berusten op anti-metafysische
uitgangspunten. In dergelijke theorie wordt cultuur beschouwd als louter het
product van immanente, dat wil zeggen sociale, psychologische en eventueel
biologische, processen en verdwijnt de even wezenlijke functie van de
transcendente orde in de cultuur uit beeld. Essentieel in Rieffs werk is de
dialectiek tussen het immanente en het transcendente, waarin de cultuur een
bemiddelende rol speelt. Hoe ze die rol speelt is een complexe, nog lang niet
opgehelderde problematiek. Om theoretisch verder te geraken in de opheldering
daarvan moet volgens Rieff niet alleen erkend worden dat cultuur ook
transcendente aspecten heeft, maar eveneens dat vanuit menselijk perspectief het
immanente en het transcendente nooit geheel te scheiden zijn. In zijn visie is het
menselijk leven doordrenkt van cultuur: we leven ín de cultuur, en de cultuur
leeft ook ín ons. Door die intieme verbinding met cultuur kunnen we als mens
nooit vanaf een afstand kijken naar ‘wat cultuur nu eigenlijk is’, laat staan dat we
de immanente en transcendente aspecten van cultuur geheel van elkaar kunnen
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a Ph. Rieff, The Triumph of the Therapeutic. Uses of Faith after Freud, Chicago, The University
of Chicago Press, 1987 (1966), p. 4.
b We kunnen dus niet zeggen dat het primaire culturele proces ‘bestaat’. Die dimensie van de
werkelijkheid is niet direct empirisch toegankelijk, waardoor het bestaan ervan niet empirisch
aantoonbaar is.
c Zie bijvoorbeeld The Triumph, p. 16.

onderscheiden. Het transcendente is op een geheimnisvolle manier verborgen in
het immanente. Het zoeken naar het transcendente zal altijd een hermeneutische
opdracht blijven, die we nooit geheel zullen voltooien.

De tweede as in Rieffs cultuurtheorie is die van de dialectiek tussen het
individu en de gemeenschap. Ook op dit punt neigt de moderne sociale theorie
volgens Rieff naar een onhoudbare dichotomie. In de moderne sociale theorie
wordt de mens, zo stelt Rieff, in eerste instantie beschouwd als individu en pas
daarna als lid van een gemeenschap, waardoor in die theorie het lidmaatschap
van een gemeenschap een functie wordt van de individualiteit. Dat impliceert
volgens hem een onhoudbaar dualisme; de mens is als individu niet denkbaar
zonder zijn sociale karaktertrekken. Ook dat ligt besloten in Rieffs visie op
cultuur. ‘Cultuur’, zegt hij, ‘is een naam voor een ontwerp van motieven dat het
zelf naar buiten richt, op die gemeenschappelijke doelen die de enige weg zijn
waarlangs het zelf zich kan realiseren en bevredigd kan worden.’a 

Hoe de cultuur haar werk doet als bemiddelaar langs deze twee assen is een
proces dat volgens Rieff nooit geheel te doorgronden is, omdat het alleen maar
onbewust werkt. Om dat theoretisch te formuleren gebruikt Rieff de term
‘primair cultureel proces’. Deze term is een theoretisch postulaat waarmee hij
zich voorstelt wat de verborgen mechanismen zijn waarmee en waardoor de
cultuur werkt.b Zodra we uitspreken, opschrijven of in beelden weergeven hoe
volgens ons dat primaire proces werkt, begeven we ons op het terrein van wat
Rieff noemt het ‘secundaire culturele proces’.c Voor wat betreft de essentie van
dat proces is het belangrijk dat we ons nogmaals realiseren dat we de cultuur niet
op eenzelfde manier kunnen waarnemen zoals we dat kunnen met concrete
objecten in de werkelijkheid. Wanneer we de cultuur ‘objectief’ waarnemen,
namelijk in haar immanente gestalte als ‘cultuuruiting’, bevinden we ons op het
niveau van het secundaire culturele proces. Hoe die cultuuruitingen tot stand
komen, hoe met andere woorden cultuur functioneert, is niet direct
waarneembaar. Cultuuruitingen zijn altijd symbolisch doordat ze verwijzen naar
een andere, verborgen dimensie van de werkelijkheid, die we ‘existentieel’
kunnen noemen. Volgens Rieff is cultuur in deze zin de habitus van de mens,
omdat het typisch menselijk is om in de alledaagse werkelijkheid die vaak zo
vijandig is jegens de menselijke behoeften, eigen symbolische werelden te
scheppen die ‘bruikbaar’ zijn bij het streven naar een zinvol leven.

Volgens Rieff is er sprake van een culturele crisis wanneer een cultuur er niet
meer in voldoende mate in slaagt om te helpen bij het creëren en onderhouden
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van dergelijke symbolische werelden. De moderniteit is volgens hem zo’n crisis
en het zijn de grote kunstenaars en grote wetenschappers die ons helpen bij het
zichtbaar maken en analyseren van die crisis. Psychoanalyse, marxisme,
existentialisme, moderne schilderkunst, moderne romankunst; in al deze vormen
van kunst c.q. wetenschap worden volgens Rieff bepaalde facetten van dat
onoverzichtelijke proces van modernisering van de Westerse cultuur zichtbaar.
Al deze vormen van cultuur zijn, net als de religie, symbolische werelden, die elk
op een eigen manier aspecten zichtbaar maken van het primaire culturele proces
van de moderne Westerse cultuur. Rieff onderscheidt echter scherp tussen de
premoderne symbolische werelden en de moderne, omdat in elk van beide typen
het streven naar zinvolheid van het leven op een onderling totaal verschillende
manier wordt ingevuld.

Sigmund Freud was volgens Rieff de grootste menswetenschapper van de
moderne cultuur, omdat Freud er volgens hem in is geslaagd de meeste en ook
meest diepgaande analytische perspectieven te ontwikkelen op de culturele crisis
die de moderniteit veroorzaakt. Rieff doelt dan in eerste instantie niet op Freud
als psychotherapeut, maar als vernieuwend theoreticus. Binnen die inperking
richt Rieff zich met name op Freud als cultuurfilosoof. Rieffs stelling is dat de
psychoanalyse in essentie een theorie is over het moderne individu dat zich in
een intrapsychische en sociale crisis bevindt. De psychoanalyse is volgens Rieff
‘tot in zijn vezels’ ook een theorie over de Westerse moderne cultuur, die zeer
belangrijk is voor de ontwikkeling van een cultuurtheorie over moderniteit.

Rieffs interpretatie van Freud
Hoe stelt Rieff zich de psychoanalyse als ‘proto-cultuurtheorie over moderniteit’
voor? Een eerste aanknopingspunt is zijn cultuurtheoretische interpretatie van
Freuds ideeën over de neurose als een typisch moderne ziekte. De essentie van
Freuds diagnostiek van de neurose is volgens Rieff de idee van het haperen van
de identificatie-processen die ‘het zelf naar buiten richten, op die
gemeenschappelijke doelen die de enige weg zijn waarlangs het zelf zich kan
realiseren en bevredigd kan worden.’ De moderne mens heeft grote moeite om
geloofwaardige idealen en ideaal-figuren te vinden om zijn leven naar te richten.
Evenmin functioneren in de moderne cultuur door ingrijpende culturele
veranderingen de mechanismen nog die dergelijke diepe identificaties tot stand
kunnen brengen. Vanuit deze interpretatie van de cultuurtheoretische betekenis
van de neurose komt Rieff tot de stelling dat autoriteit Freuds grote probleem is.
De werking van autoriteit, met andere woorden de afstemming van menselijke
verlangens op idealen en ideaal-figuren waarmee men zich kan identificeren,
hapert. De verlangens zoeken andere, neurotische, vormen van expressie.
Volgens Rieff zijn in Freuds theorie de psychopathologische symptomen die hij
onderzoekt indicatoren van dit culturele proces. 

Volgens Rieff probeerde Freud met zijn psychoanalytische therapie in te
grijpen in die haperende, traditionele identificatie-mechanismen. Dat was zijn
remedie tegen de schadelijke gevolgen van de culturele crisis. De psycho-
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a Deze interpretatie zal ik hier niet toetsen aan het werk van Freud zelf. Dat zou teveel afleiden
van de hoofdtaak van mijn onderzoek dat een studie naar de centrale denkcategorieën in het werk
van Rieff is.

therapeutische visie van waaruit Freud dat deed, was volgens Rieff verbonden
met diens atheïstisch gekleurde visie op de moderne cultuur. Freud beschouwde
die haperende mechanismen namelijk als de erfenis van een steeds verder
aftakelend christendom. Deze visie bleef volgens Rieff impliciet in Freuds vroege
werk, maar werd explicieter geformuleerd in diens latere geschriften waarin
Freud duidelijk maakte dat er op cultureel gebied weliswaar nog geen
gelijkwaardige opvolger voor het aftakelende christendom in zicht was, maar dat
haar culturele taken volgens hem konden worden overgenomen door de
wetenschap. Rieff is van mening dat er in Freuds werk op dit punt echter een
spanning zit die nog niet voldoende is doordacht, want Freud had ook zijn
twijfels over de capaciteiten van de wetenschap op dit vlak. Volgens Rieff is dit
een voorbeeld van een fundamentele ambivalentie die zich ook op veel andere
deelterreinen van Freuds theorie manifesteert. Die ambivalentie is in Rieffs ogen
theoretisch gezien zeer rijk en daardoor van groot belang voor een cultuurtheorie,
maar nog te weinig geëxploreerd. Hij ontwerpt daarom een geheel eigen Freud-
interpretatie waarmee hij een theoretisch kader creëert om een dergelijke
cultuurfilosofische interpretatie van Freuds werk mogelijk te maken.a

Freud had een scherp oog voor de essentie van de moderniteit, stelt Rieff. Het
einde van het christendom was volgens Freud namelijk weer een aanwijzing voor
een ander cultureel gegeven: het einde van de metafysica. Volgens Rieff kunnen
we van Freud, meer nog dan van bijvoorbeeld Marx, leren hoe de moderniteit
wordt getypeerd door een anti-metafysische of anti-sacrale inslag. De mens moet
voorgoed afleren om zich te identificeren met hooggestemde idealen die hem
dwingen om meer in te leveren van zijn verlangen naar zelfexpressie dan goed
voor hem is. Op symbolisch niveau wordt in de psychoanalyse zeer duidelijk
zichtbaar hoe de mens zich probeert te bevrijden van autoriteit en haar religieuze
fundamenten.

Voor wat betreft een cultuurtheorie wordt dat streven volgens Rieff in Freuds
werk het duidelijkst zichtbaar in diens theorie over sublimatie, waarin hij zijn
visie samenvat op de interactie tussen het individu en de sociale orde van de
cultuur. Die twee leven volgens Freud op voet van oorlog met elkaar, omdat
beiden van elkaar eigenlijk meer willen dan de ander toestaat. Toch zal volgens
Freud de individuele mens altijd moeten accepteren dat hij moet afzien van
bevrediging van een deel van zijn persoonlijke verlangens om het leven in
gemeenschappen mogelijk te maken. Om dat te bereiken is identificatie nodig
met idealen van de gemeenschap waarin men leeft. Wanneer die identificaties
slagen, is het individu daardoor in staat een deel van zijn instinctieve verlangens
te sublimeren. Zo beschouwd is Freuds sublimatie-theorie ook een theorie over
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a Zie The Triumph, p. 5.

de oorsprong en dynamiek van cultuur, stelt Rieffa, die Freud echter slechts
fragmentarisch ontwikkelde zonder haar te systematiseren. Hij waardeert die
theorie als een aanzet tot cultuurtheorie, maar levert verder felle kritiek. Volgens
Rieff stelde Freud zich de sublimatie te eenzijdig voor vanuit het standpunt van
de menselijke verlangens, dus vanuit zijn libido-theorie, waardoor de rol van
autoriteit niet goed belicht werd. Sublimatie-theorie zal ons volgens Rieff niet
verder helpen bij het onderzoek naar wat modernisering ten diepste betekent,
omdat ze onzichtbaar maakt wat de consequenties zijn van de crisis van autoriteit
voor de moderne mens en zijn cultuur.

‘Op weg naar een cultuurtheorie’
Freud had volgens Rieff een scherp oog voor de essentie van moderniteit en
daardoor sloot zijn therapie perfect aan op wat de moderne mens nodig had in
zijn zoektocht naar bevrijding van onderdrukkende structuren en naar middelen
voor vrijere zelfexpressie. Die aansluiting was zó goed, stelt Rieff, dat de
psychoanalyse, als theorie en als techniek, op haar beurt de Westerse cultuur van
de twintigste eeuw diepgaand ging beïnvloeden. Wanneer we op zoek zijn naar
het mensbeeld van de laat-moderne Westerse cultuur, vinden we volgens Rieff
daarvoor de beste aanwijzingen in de psychoanalyse. In zijn eerste boek vat hij
dat samen in de stelling dat er in de twintigste eeuw een nieuw menstype opkomt,
namelijk dat van de Psychologische Mens. In latere boeken verfijnt Rieff het
schetsmatige profiel van de Psychologische Mens en ontwikkelt zo een visie op
moderniteit waarin hij de cultuurtheoretische aspecten van de psychoanalyse
confronteert met andere grote theorieën over moderniteit en belangrijke moderne
kunst. Rieff presenteert daarbij zeer eigenzinnige lezingen van het werk van
onder andere Marx, Weber en Durkheim en van Nietzsche, Kierkegaard, Jung, D.
H. Lawrence, Joyce en Kafka. In zeer ingenieus geconstrueerde vergelijkingen
laat Rieff de theorieën en kunstwerken die hij analyseert elkaar wederzijds
verhelderen en bekritiseren.

Rieff plaatst in zijn werk de modernisering van de Westerse cultuur ook in een
bredere cultuurhistorische context. De moderniteit is volgens hem niet de eerste
crisis in het symboolsysteem van de Westerse cultuur. Er zijn eerder grote,
ingrijpende veranderingen geweest in de manier waarop het individu en de
sociale orde elkaar middels de cultuur wederzijds vormgaven. Rieff noemt deze
geschiedenis van symboolsystemen ‘het psychohistorisch proces van de Westerse
cultuur.’ In zijn vroege werk neigt Rieff ernaar om de moderniteit te beschouwen
als een radicale breuk in die cultuurgeschiedenis, omdat volgens hem nog nooit
eerder zó systematisch is geprobeerd een cultuur te ontwikkelen op een niet-
transcendente grondslag. Het streven naar een volledig seculiere cultuur komt in
al zijn facetten tot uitdrukking in de manier waarop de moderniteit probeert
autoriteit in al zijn culturele uitingsvormen af te breken. Het probleem van de
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moderniteit is voor Rieff dus het probleem van autoriteit. Vanuit die centrale
idee ontwikkelt hij heel zijn cultuurtheorie. 

In zijn latere werk relativeert Rieff zijn stelling dat de moderniteit een breuk is
in de Westerse cultuurgeschiedenis. Hij blijft nadenken over de ingrijpende
culturele gevolgen van de modernisering, maar stelt daarnaast veel nadrukkelijker
aan de orde dat de moderne cultuur eigenlijk een ‘anti-cultuur’ genoemd moet
worden, omdat volgens hem geen enkele cultuur kan bestaan op basis van het
anti-metafysische ideaal van de moderniteit. Derhalve moet de moderne cultuur
op een gegeven moment ophouden te bestaan. Rieff probeert zo ‘voorbij de
moderniteit’ te denken en zich voor te stellen wat voor culturele situatie zal
ontstaan wanneer dit proces zich voltrekt. Dat leidt tot een geheel nieuwe
formulering van zijn visie op de Westerse psychohistorie. Volgens Rieff leven we
op de rand van de eenentwintigste eeuw in de overgang naar een nieuwe culturele
situatie, waarin de moderniteit haar greep aan het verliezen is op de Westerse
cultuur. De moderniteit maakt geleidelijk plaats voor een situatie waarin
verschillende wereldbeschouwingen die voorhanden zijn in de Westerse cultuur
met elkaar strijden om de voorrang bij het organiseren van de persoonlijkheid van
de Westerse mens. Die strijd noemt Rieff ‘de tweede Kulturkampf’. We zullen
zien dat er interessante verbindingen zijn tussen deze theorie en de problematiek
van ‘multiculturaliteit’.

De relevantie van Rieffs werk voor de theologie
De moderniteit mag dan van nature anti-metafysisch zijn en proberen een visie op
de werkelijkheid te ontwikkelen die totaal profaan is, stelt Rieff, maar juist in de
felheid van dat streven toont zich volgens hem, op een negatieve manier,
opnieuw een zoeken naar een ‘laatste grond’ van de werkelijkheid. Wanneer we
de moderne sociale theorie filosofisch analyseren, blijkt dat ze er vanuit gaat dat
we via de eros contact kunnen krijgen met de bron van waaruit de mens leeft in
zijn psychologische en sociale ordeningen. Onder ‘eros’ verstaat die theorie
volgens Rieff de verheerlijking van de oneindige mogelijkheden van het zelf.
Door de eros als bron van zelfexpressie te beschouwen, wordt ze meteen ook als
antagonist van autoriteit beschouwd, omdat autoriteit het zelf tot inperking
dwingt. Rieff bekritiseert in zijn werk die moderne visie op eros en autoriteit,
omdat ze volgens hem de grondslagen van het leven omkeert. Een filosofie over
die grondslagen, ofte wel over sacrale orde, zou tot stand moeten komen via de
weg van een theorie over autoriteit (als inperking van het zelf) en niet via de weg
van de eros (als oneindige zelfexpressie).

Het ontwikkelen van een adequate visie op de rol van sacraliteit in de moderne
cultuur is een kernthema in Rieffs werk, waarbij hij er vanuit gaat dat cultuur
ondenkbaar is zonder sacraliteit. Anderzijds is de (anti-metafysische) moderniteit
een integraal onderdeel geworden van de Westerse cultuur. Rieff tekent dat
spanningsveld in zijn werk op een indringende manier. Daarin ligt ook het grote
belang van Rieff voor de theologie. Elke poging om dat spanningsveld te
vermijden loopt uit op apologie, ofwel van een sociale wetenschap die met hand
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a Naast Rieffs geschreven werk en de secundaire literatuur daarover, put ik aanvullende
informatie uit een aantal interviews die ik Rieff heb afgenomen tijdens studiebezoeken in 1996 en
1999 en uit enkele andere mij ter hand gestelde schriftelijke bronnen die als zodanig zijn
aangeduid.

en tand zijn anti-metafysische grondslag verdedigt, ofwel van een theologie die
weigert zich grondig uiteen te zetten met de gevolgen van de modernisering van
de Westerse cultuur. In beide gevallen komen we niet dichter bij het doel dat in
het secularisatiedebat wordt nagestreefd, namelijk het ontwikkelen van adequate
theorie over moderne vormen van zingeving en religiositeit.

De rode draad samengevat
Hoofdstuk 1 is een korte schets van Rieffs leven en werk, omdat een tamelijk
onbekende auteur eerst ingeleid moet worden. In het tweede hoofdstuk wordt een
theoretisch schema beschreven dat Rieff in een vroege publicatie presenteert en
dat een belangrijke hermeneutische sleutel is voor zijn gehele werk. Vanuit dit
schema kunnen we namelijk Rieffs exegese van Freuds werk goed volgen en
tevens zal hetzelfde theoretische schema ook in zijn latere werk, in andere
gedaantes blijken terug te keren. Het is een ‘archimedisch punt’ van waaruit hij
zijn theorie over culturele verandering ontwikkelt. 

In de daaropvolgende hoofdstukken wordt onze lectuur van Rieffs werk langs
twee lijnen gepresenteerd.a De eerste is een ‘archeologische lijn’, waarbij we
volgen hoe Rieff de conceptuele structuur van zijn cultuurtheorie ontwikkelt. Die
lijn begint dus in hoofdstuk 3 met Rieffs exegese van Freuds werk zoals die is
uiteengezet in zijn eerste boek en loopt door tot en met hoofdstuk 7 over zijn
laatst gepubliceerde werk. In al deze hoofdstukken staat een monografie van
Rieff centraal (behalve in het vierde hoofdstuk dat een ‘schakelhoofdstuk’ is).
Deze chronologische lijn wordt door het hele proefschrift heen gecombineerd
met een thematische lijn, waarlangs drie kernthema’s in Rieffs werk worden
gepresenteerd, te weten autoriteit, sublimatie en sacraliteit. Die drie thema’s
veronderstellen elkaar en worden in hun onderlinge samenhang gepresenteerd. Ik
beschrijf kort hoe ze aan de orde komen.

In de hoofdstukken 3 en 4 is autoriteit het centrale thema. De vraag naar
autoriteit is de vraag naar hoe de mens zijn individuele instinctieve verlangens
afstemt op de eisen die het leven in gemeenschappelijke verbanden aan hem stelt.
Een filosofie over autoriteit is dus altijd nauw verbonden met een filosofie over
de eros, de kracht die het zelf doet verlangen naar het niet-zelf/de Ander. De
moderniteit is volgens Rieff gepreoccupeerd met de eros en verliest de rol van
autoriteit uit het oog. Hij bewijst dat aan de hand van een analyse van het werk
van Freud.
In de hoofdstukken 5 en 6 gaat het met name over de manier waarop mensen de
inperking en de uitdrukking van hun verlangens, autoriteit en eros, met elkaar in
evenwicht brengen. Die dynamiek is de basis waarop de cultuur rust. Daarover
wordt al sinds het begin van de Westerse filosofie gedebatteerd, maar volgens
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a N.B. Bij de hier aangeduide verdeling van de thema’s over de hoofdstukken gaat het om
accenten die in de hoofdstukken zijn gelegd. Juist omdat ze onderling zo nauw samenhangen,
kunnen de thema’s niet strikt gescheiden van elkaar behandeld worden.

Rieff voegde Freud met zijn sublimatie-theorie een nieuwe bijdrage aan dat debat
toe. Rieff gaat over die problematiek diepgaand in discussie met Freud. Dat doet
hij ook met andere moderne wetenschappers en kunstenaars uit wier werk
volgens Rieff een interessante visie op ‘sublimatie’ te destilleren is. 

Rieffs filosofie over sacrale orde van de cultuur is het hoofdthema van
hoofdstuk 7. Freuds theorie is volgens Rieff de meest typische belichaming van
het moderne denken. De sleutel tot de psychoanalyse als cultureel gegeven, en
derhalve tot de moderne cultuur in het algemeen, ligt volgens Rieff in het anti-
metafysische karakter ervan. Rieff ontwikkelt op basis van deze analyse een
eigen cultuurtheorie, gebaseerd op zijn eigen filosofie over eros en autoriteit,
waarin sacraliteit een grote rol speelt. Met die theorie probeert hij ‘voorbij de
moderniteit’ te denken. Er zal belicht worden hoe Rieff impliciet met deze
theorie ook voorstellen doet voor wat hij noemt ‘de weg terug’, op zoek naar een
nieuw contact met de sacrale orde van waaruit de Westerse cultuur tot aan de
moderniteit heeft geleefd. Volgens Rieff is alleen vanuit dit hernieuwde contact
met de sacrale orde echte culturele vernieuwing mogelijk.a

In de slotbeschouwing worden op basis van de resultaten van de analyses van
Rieffs werk zijn centrale denkcategorieën samenvattend beschreven. Met behulp
van die categorieën kunnen we vervolgens aanduiden hoe Rieff in zijn werk
religie omschrijft en wat Rieffs werk betekent voor het onderzoek naar
secularisatie.
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a De biografische gegevens uit dit hoofdstuk zijn grotendeels afkomstig uit drie mondelinge
interviews die ik Rieff in juni 1999 heb afgenomen. Andere bronnen worden apart vermeld.

Hoofdstuk 1

Philip Rieff: leven en werk in kort bestek 

1.1   Jeugd en opleiding

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

Die studie wordt echter doorkruist door een andere gebeurtenis die grote
invloed zal hebben op zijn verdere leven: de Tweede Wereldoorlog breekt uit. In
1943 besluit hij als vrijwilliger te gaan dienen in het Amerikaanse leger, waar hij
wordt ingedeeld bij de luchtmacht. De leiding van zijn bataljon beseft al snel dat
de kwaliteiten van de zeer ontwikkelde jonge Rieff beter niet kunnen worden
ingezet achter de stuurknuppel van een vliegtuig en maakt hem persoonlijk
assistent van een zekere brigadier-generaal O’Neill. Rieff vertelde over die
superieur het volgende: ‘Ik was zijn bibliotheek, als het ware ‘de jood in de
achterkamer’ die hem kon vertellen wat een Slaaf is. Dat woord leek hem zoiets
te betekenen als iemand die zonderling is, zoals het woord ‘slob’ uit de
Amerikaanse volkstaal. Hij wist het letterlijk niet en ik was dus handig voor hem.
[Hij] nam me overal mee naar toe, ik lichtte hem dan kort in met relevante
informatie. Waarschijnlijk heeft dat mijn leven gered, anders zou ik in een
vliegtuigongeval om het leven zijn gekomen, want ik was waarschijnlijk de



19

a Piver (1994) vermeldt ten onrechte dat Rieff zou hebben gevochten in de Spaanse Burgeroorlog.
(K. S. Piver, ‘Philip Rieff: The Critic of Psychoanalysis as Cultural Theorist’, Discovering the
History of Psychiatry, M. Micale & R. Porter (ed.), New York/Oxford, Oxford University Press,
1994, p. 192.) In dit artikel worden Rieffs academische carrière en zijn gepubliceerde
hoofdwerken gedegen beschreven. Een korter, meer populariserend artikel in dit genre is: S.
Goode, ‘In Praise of Things Past’, Insight, March 8 1992, pp. 12-14 & pp. 28-29.

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

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

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

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

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

1.2  Rieffs ‘vroege periode’: 1949-1966a

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

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

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

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

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

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

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

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

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

In de jaren zestig staat het debat tussen het freudianisme en het marxisme nog
steeds zeer hoog op de agenda van de sociale wetenschappen. Er worden in die
tijd hernieuwde pogingen ondernomen tot het vormen van syntheses tussen het
denken van Freud en van Marx. Voordat het zover kon komen, moest er eerst nog
het nodige veranderen in de bestaande beeldvorming over Freud. Volgens de
filosoof Pollack (1984) was Herbert Marcuses Eros and Civilization (1955) op
dit punt een mijlpaal.c Onder invloed van Marcuses boek brokkelde het
stereotype beeld van Freud als conservatief sociaal theoreticus af. Het
verschijnen van dit boek was volgens Pollack een doorbraak in een ontwikkeling
die al sinds de jaren dertig gaande was onder de theoretici van het Institut für
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a Marcuse was één van de leidende theoretici van de counter culture van de jaren zestig en
zeventig. (Zie bijvoorbeeld Th. Roszak, The Making of a Counter Culture. Reflections on the
Technocratic Society and its Youthful Opposition, London, Faber and Faber, 1970 (1968), met
name het vierde hoofdstuk getiteld ‘The Dialectics of Liberation. Herbert Marcuse and Norman
Brown’, pp. 84-123.)
b Zie J. Z. Muller, ‘A Neglected Conservative Thinker’, Commentary, xci, no. 2 (1991), p. 50.
c ‘New Left’ is een verzamelnaam voor intellectuelen die sympathiseerden met het marxisme als
theorie en wereldbeschouwing, maar dat niet of minder deden met de institutionele vormgevingen
ervan. Dat laatste was een reactie op ontwikkelingen in de politiek: ‘De formalisering van de
[Amerikaanse] communistische partij gedurende veertig jaar (...) heeft, als reactie, een terugkeer
opgeroepen van velen naar veel lossere organisatievormen die ‘New Left’ worden genoemd.’ (C.
Kadushin, The American Intellectual Elite, Boston, Little, Brown and Company, 1974, p. 13.)
d Zie ‘The Elusive Freud’, p. 520. 
e Het is lastig om in de relevante digitale citatie-bestanden recensies van The Triumph te vinden,
omdat de meeste bestanden niet de periode bestrijken waarin de eerste druk van dit boek
verscheen. Screening van die bestanden leverde twee titels op, terwijl er waarschijnlijk veel meer
recensie zijn gepubliceerd: Lynch (1967) is een zeer lovende recensie. Green (1966-67) is zeer
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Sozialforschung in Frankfurt. Mensen als Theodor Adorno, Max Horkheimer,
Erich Fromm en, elders, ook Wilhelm Reich zochten naar manieren om
psychoanalytische inzichten te gebruiken in hun studies van het gezin, autoriteit
en de massacultuur. Met name Fromm en Reich probeerden in die studies
psychoanalytische inzichten toe te passen op de neo-marxistische analyses van
politiek en cultuur. Volgens Pollack werd echter pas met Marcuses boek
definitief een bres geslagen in het bestaande beeld van Freud in intellectuele
kringen in het Westen. Met behulp van ‘freudo-marxistische’ theorie werd zeer
radicale maatschappijkritiek ontwikkeld.a Pollacks bewering over de rol van
Marcuses boek in de acceptatie van Freud in de canon van de sociale
wetenschappen heeft waarschijnlijk met name betrekking op de Frankfurter
Schule en hun adepten in Europa. In Amerika speelde, naast de invloed van de
Frankfurter Schule, ook Rieffs Freud: The Mind of the Moralist een grote rol in
de acceptatie van Freud in de canon van de sociale wetenschappen.b

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

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

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

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

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

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

1.3  Rieffs ‘middenperiode’: 1967-1973

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

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

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

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

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

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

Fellow Teachers heeft een merkwaardige ontstaansgeschiedenis. De oorsprong
ligt in een uitnodiging van Robert Boyers en Robert Orril voor een openbaar
debat in het Skidmore College. Beiden waren redacteur van het tijdschrift
Salmagundi en bewonderden Rieffs werk.c Het was hun bedoeling om een
transcript van het gevoerde debat af te drukken in een nummer van het tijdschrift.



30

a Fellow Teachers, Prefatory Note (zonder paginering).
b Salmagundi, nr. 20, Zomer-najaar 1972 (zie Psychological Man, p. 2.).
c Fellow Teachers, p. 1.
d Zie Psychological Man, pp. 1-2.
e Ibidem, pp. 1-2.

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

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

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

1.4  Rieffs ‘latere periode’: 1974-heden

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(wordt vervolgd...)

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

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

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

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

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

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

van diens eigen concepten worden gebruikt.a Het belangrijkste verschil tussen die
benadering en dit proefschrift is dat ik probeer een belangrijke hiaat op te vullen.
In die secundaire literatuur worden Rieffs begrippen namelijk gebruikt zonder de
betekenis ervan grondig uit te leggen en zonder de functies te beschrijven die ze
vervullen in Rieffs denken. Op die manier wordt Rieffs denkwereld voor de lezer
meestal niet voldoende toegankelijk gemaakt.
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a N. Elias, Über den Prozess der Zivilisation. Soziogenetische und Psychogenetische
Untersuchungen, Bd. 1, Wandlungen des Verhalten in den Weltlichen Oberschichten des
Abendlandes, 2e ed. 1969 (1939), Bern & München, Francke Verlag, p. viii.

Hoofdstuk 2 

 Het fundament van Rieffs cultuurtheorie

In Het Civilisatieproces (1939) stelt Norbert Elias dat de contemporaine
sociologie geen oog heeft voor ‘lange-termijntransformaties van maatschap-
pelijke structuren en daarmee ook van persoonlijkheidsstructuren (...).’a In dit
boek wil hij nieuwe theoretische wegen banen die het mogelijk maken om
dergelijke transformaties en hun onderlinge samenhang te onderzoeken. Er is een
grote verwantschap tussen Elias’ onderzoek en dat van Rieff, omdat Rieff met
behulp van zijn onderzoek theorie wil ontwikkelen over het verband tussen de
structuur van de moderne cultuur en de persoonlijkheidsstructuur van het
moderne individu in het Westen. Uit Rieffs vroege werk blijkt dat hij dit
Anliegen ook deelt met Herbert Marcuse en met de neo-freudianen Erich Fromm,
Karen Horney en Harry Stack Sullivan, op wier werk hij reageert. Rieff is het
met hen eens dat Freuds werk zeer belangrijke aanknopingspunten biedt voor
dergelijke cultuurtheorie, maar volgens hem gaat de essentie van Freuds
cultuurfilosofische inzichten verloren in hun revisies van Freuds werk. Het doel
van zijn eigen interpretatie van Freuds werk is dan ook om deze verloren gegane
noties opnieuw boven tafel te krijgen.

Rieff ontwikkelt voor zijn cultuurtheorie niet alleen een eigenzinnige
interpretatie van Freuds werk, hetzelfde doet hij met het werk van andere sociale
wetenschappers, filosofen en kunstenaars wier werk hij daarvoor relevant acht.
Al deze interpretaties zijn gebaseerd op een meta-standpunt van waaruit Rieff
analyseert, namelijk zijn visie op wat theorie is. Dat noemt hij een ‘theorie over
theorie’. Ze is richtinggevend, zowel voor zijn interpretaties van sociale en
filosofische theorieën en van kunstwerken, als voor de ontwikkeling van zijn
eigen cultuurtheorie. We volgen in dit hoofdstuk hoe Rieff die theorie over
theorie ontwikkelt en tevens hoe hij op daarop de uitgangspunten van zijn Freud-
interpretatie baseert. Die uitgangspunten zijn aan het eind van dit hoofdstuk
samengevat in de beschrijving van de leessleutel voor de lectuur van Freud: The
Mind of the Moralist die in hoofdstuk 3 wordt gepresenteerd.
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a Ph. Rieff (ed.), The Collected Papers of Sigmund Freud, vol. 1: The History of the
Psychoanalytic Movement, p. 10.
b Ibidem, p. 10.
c In Rieffs betoog is veel historische informatie over Freud en de psychoanalyse voorondersteld.
Dat maakt zijn betoog soms lastig te volgen. In de nu volgende tekstgedeelten is daarom Rieffs

(wordt vervolgd...)

2.1  Rieffs visie op de theoretische grondslag van de psychoanalyse 

Freud was volgens Rieff de grootste sociale theoreticus van de twintigste eeuw.
Freuds genie op dit terrein blijkt volgens Rieff het beste uit de manier waarop hij
de psychoanalyse onderbouwde met een theoretisch fundament. Freud was
volgens hem wel een groot theoreticus, maar geen systematicus, omdat hij zijn
theoretische verhandelingen nooit systematiseerde tot één sluitende theorie.
Freud verafschuwde een dergelijk dogmatisme, maar er is volgens Rieff in Freuds
werk wél een aantal concepten aan te wijzen die samen Freuds meest
fundamentele uitgangspunten vormen. Het beste punt in de canon van Freuds
geschriften om een onderzoek naar die uitgangspunten te beginnen, is volgens
Rieff Zur Geschichte der Psychoanalytischen Bewegung (The History of the
Psychoanalytic Movement) dat Freud publiceerde in 1914. Daarmee laat Rieff
dan ook de reeks van de Collected Papers beginnen. In de inleiding van dit deel
stelt Rieff dat hij daarvoor kiest vanuit de gedachte dat wetenschappelijke theorie
zich nooit in een vacuüm ontwikkelt: ‘Intellectuele vragen leiden al snel tot de
vraag hoe het onderzoek naar antwoorden op die vragen georganiseerd moet
worden.’a

Rieff memoreert hoe Freud aanvankelijk, in zijn ‘eenzame jaren’ tot 1902,
grotendeels alleen broedt op de intellectuele vragen die aan de basis liggen van
de psychoanalyse. In de periode daarna, tussen 1902 en 1910, trekt Freud een
aantal zeer sterke en intelligente persoonlijkheden aan die geleidelijk aan de
psychoanalytische beweging zullen gaan vormen, zoals Ernest Jones, Karl
Abraham en Carl. G. Jung. Er vinden in die beweging heftige debatten plaats, die
deels tot schisma’s in de beweging leiden zoals de beroemde breuk tussen Freud
en Jung rond 1912. Deze debatten dwingen Freud om zijn eigen theoretische
uitgangspunten explicieter en toegankelijker te gaan formuleren, stelt Rieff.b

Daarmee kan hij aan de buitenwereld duidelijk maken wat volgens hem wél
psychoanalyse is, namelijk zijn eigen methode, én wat daarvoor niet mag
doorgaan, namelijk de theorieën van Jung en van Alfred Adler, een andere
schismatische ex-‘volgeling’ van Freud. The History is volgens Rieff een
meesterstuk der polemiek.

De psychoanalyse als nieuwe psychologische wetenschap 
Het verschijnsel hysterie stelde de geneeskunde uit de tweede helft van de
negentiende eeuw voor grote therapeutische en theoretische problemen.c Freud
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c(...vervolg)
betoog aangevuld met historische informatie uit een gedeelte van Peter Gay’s biografie over
Freud: Sigmund Freud. Zijn leven en werk, Baarn, Tirion, 1991 (1988), pp. 68-73.
a Collected Papers, vol. 1, p. 45.
b Rieff benadrukt ook dat volgens Freud in het neurotische gedrag een innerlijk conflict te
herkennen is waarin de menselijk wil in botsing komt met krachten die de uitoefening van die wil
tegengaan. Freud heeft dat wils-karakter van het neurotische gedrag volgens Rieff nooit uit het
oog verloren. Dat maakt de psychoanalyse ook tot een morele wetenschap bij uitstek. (The Mind,
pp. 12-13.) Voor de typering ‘fysiologisch versus psychologisch’: zie The Mind, pp. 13-17.
c Omwille van de theoretische helderheid is hier de blik met name gericht op de inhoudelijke

(wordt vervolgd...)

publiceerde in 1895 samen met de neuroloog Josef Breuer een boek getiteld,
Studien über Hysterie. Aanleiding daartoe waren Breuers ervaringen bij de
behandeling van een hysterische patiënte, bij wie hij nogal spectaculaire
resultaten behaalde met behulp van hypnose. Er leken zich nieuwe
mogelijkheden aan te dienen in de ontwikkeling van een geneeswijze voor
hysterie. Breuer bracht zijn hysterische patiënten onder hypnose, liet ze praten en
deed zo de belangrijke ontdekking dat de hysterische symptomen betekenisvol
zijn. Ook in Frankrijk werd geëxperimenteerd met het gebruik van hypnose bij de
behandeling van bepaalde psychische stoornissen, onder andere door de
neuroloog en psychiater Jean-Martin Charcot. Freud werkte enige tijd bij hem in
Parijs. Daarna werkte Freud met Breuer in Wenen deze behandelingsmethode,
die de ‘kathartische methode’ wordt genoemd, verder uit. Door de patiënt steeds
onder hypnose terug te leiden naar de traumatische scene waarin het symptoom
ontstaan was, werd een heftige reactie opgewekt die door Freud en Breuer werd
beschouwd als het afvloeien van een opgehoopt affect. Die ophoping van affect
werd beschouwd als de oorzaak van de hysterische klachten. 

Gaandeweg kwam echter een aantal beperkingen van de kathartische methode
aan het daglicht en de verdere ontwikkeling van de techniek kwam in een
impasse. Waar het in het kader van dit hoofdstuk om gaat is het volgende: Breuer
bleef vasthouden aan verklaringen voor het ontstaan van hysterie die grotendeels
fysiologisch georiënteerd waren. Hij probeerde de mentale dissociatie die bij
hysterie optreedt te verklaren door een afwezigheid van communicatie tussen
verschillende bewustzijnstoestanden. Daartoe ontwikkelde hij een theorie over
‘hypnoïde toestanden’ die volgens hem bij hysterie het bewustzijn binnen
dringen als ‘ongeassimileerde vreemde lichamen’.a Freud had een ander idee over
de oorzaak van de mentale dissociatie. Hij beschouwde die als een gevolg van
een proces van verwerping dat hij toentertijd ‘afweer’ noemde en later
‘verdringing’ is gaan noemen. Volgens Freud was die verdringing onderdeel van
de complexe, onbewuste psychische structuur van het menselijke karakter. Freud
zocht de oplossing dus meer in een psychologische verklaring.b Het verschil van
opvatting bleek zo fundamenteel te zijn, dat een breuk tussen Freud en Breuer
onvermijdelijk was.c Freud ging zijn eigen weg en begon met het ontwikkelen
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c(...vervolg)
meningsverschillen. De breuk tussen Breuer en Freud werd door meerdere factoren veroorzaakt,
die mede van persoonlijke aard waren. (Zie Sigmund Freud. Zijn leven en werk, p. 226.)
a Collected Papers, vol. 1, p. 14. 
b Ibidem, p. 14.
c Ibidem, p. 14.
d Ibidem, p. 14.
e The Mind, p. 29.
f Rieff volgt hier Freuds aanduiding van de essentiële aspecten van de psychoanalytische theorie
in The History. Die aspecten worden daar door Freud, verspreid in de verhandeling, beschreven.
Freud heeft ditzelfde in een later artikel, getiteld Psychoanalyse (1922), nog eens kernachtig als
volgt samengevat: ‘De hoekstenen van de psychoanalytische theorie: de aanname dat er
onbewuste mentale processen zijn, de erkenning van de theorie van weerstand en verdringing, de

(wordt vervolgd...)

van een analytische therapeutische theorie en techniek die kon opsporen waar in
de karakterstructuur van de neurotische patiënt oorzaken liggen voor zijn
psychische klachten.

Over Breuer schrijft Rieff het volgende: ‘Freuds eerste samenwerking was met
Breuer die de dode theorie onderschreef van de negentiende eeuwse
geneeskunde.’a Deze geneeskunde was materialistisch ingesteld, want ze dacht
‘dat elk ziekteverschijnsel uiteindelijk terug te voeren is op één of andere
lichamelijke oorzaak.’b Rieff beschrijft, met de nodige ironie, hoe Breuer vanuit
dit theoretische uitgangspunt zijn theorie over de oorzaak van hysterie ontwierp:
‘Hij moest zich iets natuurkundigs voorstellen, ‘ongeassimileerde vreemde
lichamen’, zoiets als onzichtbare wormen die door de nacht vliegen, op de psyche
landen en haar ziek maken.’c Freud zocht de oorsprong van neurose niet in
oorzaken ‘van buitenaf’, maar van binnenuit de menselijke geest zelf, stelt Rieff.
Met het nieuwe concept van afweer/verdringing als centrale idee creëerde Freud
volgens Rieff een psychoanalytisch interpretatiekader met een veel grotere
verklarende kracht dan dat van Breuer c.q. van de negentiende eeuwse
geneeskunde: ‘Freud stelde zich ‘de verdringing’ voor, (...). Ogenschijnlijk dode
feiten kwamen meteen tot leven.’d Het begrip ‘psychologie’ bestond dus al vóórd-
at Freud de psychoanalyse ontwikkelde, maar volgens Rieff stond Freud aan de
wieg van de psychologie als wetenschappelijke discipline: ‘Slechts op het
moment wanneer het psychisch leven conceptueel wordt afgescheiden van de rest
van de biologische natuur kan er worden gesproken van het bestaan van
psychologie.’e 

Meningsverschillen over de basisconcepten van de psychoanalyse
In zijn inleiding op The History wijst Rieff op nog twee andere, met verdringing
samenhangende, basisconcepten die Freud in dit boek behandelt, te weten het
onbewuste en de libido.f Volgens Rieff was de breuk tussen Freud en Adler c.q.
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f(...vervolg)
juiste waardering van het belang van sexualiteit en van het Oedipus-complex; deze zaken vormen
de belangrijkste onderwerpen van de psychoanalyse en de fundamenten van haar theorie. Iemand
die niet al deze dingen aanvaardt, zou zichzelf geen psychoanalyticus moeten noemen.’ (Collected
Papers, vol. 9, p. 244.)
a Ibidem, p. 14.
b Ibidem, p. 22.
c Ibidem, p. 17. 
d Ibidem, p. 11. Rieff onderbouwt deze standpunten later in deze inleiding; zie pp. 22-25 voor wat

(wordt vervolgd...)

Jung theoretisch gezien onvermijdelijk omdat de meningsverschillen nu juist deze
basisconcepten betroffen. Die meningsverschillen waren zo diepgaand dat Freud
in The History stelde dat deze heren moesten stoppen met zichzelf
psychoanalyticus te noemen. Voor Rieff ligt het belang van deze polemiek echter
niet zozeer in de discussie over de inhoud van de basisconcepten; ‘(...) de eerste
les die we kunnen leren van dit boek heeft weinig te maken met de empirische
inhoud, maar meer met zijn theoretische vorm.’a

Volgens Rieff hadden Jung en Adler in hun theorieën niet alleen het psych-
ologische karakter van de hoekstenen van de psychoanalytische theorie aangetast.
Er dreigde nog een ander gevaar, want Adler en Jung bouwden volgens hem hun
theorieën uit tot ‘metafysische systemen’. Rieff stelt dat ‘het belangrijkste
verschil tussen Freud en de eerste schismatici is (...) dat Freud vurig wenste te
voorkomen dat zijn inzichten zouden worden opgesloten in een systeem. In de
vertroeteling van een symboolsysteem kunnen mensen hun gemoed tot rust
brengen met de veiligheid van een valse, totale verklaring.’b Dat was volgens
Rieff exact wat Freud zo verafschuwde aan de metafysica in het algemeen en aan
de religie in het bijzonder. Freud was gebrand op het ontmaskeren van de illusie
van de metafysica, die volgens hem een zinloze dagdroom was over een
uiteindelijke oplossing van de fundamentele tegenstellingen waarop het menselijk
leven gebouwd is. De wetenschap had volgens Freud de onhoudbaarheid van die
illusie aangetoond. De mensheid moest eindelijk ontwaken uit haar dagdroom en
de illusies van een god, een hemel of een utopie opgeven. In dit kader omschrijft
Rieff de essentie van de debatten tussen Freud en Adler respectievelijk tussen
Freud en Jung als volgt: ‘Adler en Jung zochten, elk op hun eigen wijze, naar een
geneesmethode [cure], terwijl Freud de atheïst, wetend dat er geen
geneesmethode bestond, zocht naar het vergroten van de menselijk macht over de
rebelse krachten die het moeilijkst grijpbaar zijn: die van het instinctieve
onbewuste.’c 

De meningsverschillen moésten volgens Rieff bij Jung en Adler leiden tot een
visie op het onbewuste die fundamenteel afwijkt van die van Freud. Bij hen
functioneert het onbewuste niet als kritisch verklaringsprincipe zoals bij Freud,
maar als een ‘totaal systeem’.d Volgens Rieff zocht Adler de oorzaken van
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betreft Adler en pp. 19-22 en pp. 25-26 voor wat betreft Jung.
a Ibidem, p. 17. In The Triumph gebruikt Rieff de term ‘verlossingsleer’ [doctrines of salvation]
om de theorieën van Adler en Jung te typeren.
b Freud ontwikkelde wat Rieff noemt ‘een algemeen theoretisch niveau van analyse’ om zijn
nieuwe theorie en therapie van een wetenschappelijk fundament te voorzien. Freud gebruikt
hiervoor twee termen, namelijk ‘meta-psychologie’ en ‘algemene psychologische theorie’, die
volgens Rieff uitwisselbaar zijn. Rieff kiest ervoor om de term ‘meta-psychologie’ te gebruiken,
mogelijk omdat dat een term is die in de Freud-receptie het meest wordt gebruikt om Freuds
algemene psychologische theorie aan te duiden. Het doel van Freuds meta-psychologie is volgens
Rieff ‘het klassieke doel van elk theoretiseren; het vormen van een canon van concepten die de
analyticus stabiele referentiepunten geeft die hij nodig heeft bij zijn reizen die, in dit geval, leiden
tot in de jungle van de emoties.’ (Collected Papers, vol. 6, p. 7.)

Na The History van 1914 publiceerde Freud een aantal zeer abstracte verhandelingen zoals de
meta-psychologische geschriften van 1915. Freud had altijd al gestreefd naar zo groot mogelijke
theoretische helderheid in zijn geschriften, daarom zijn er ook in zijn publicaties van vóór 1914
gedeelten die ‘meta-psychologisch’ genoemd kunnen worden. In het zesde deel van de Collected
Papers heeft Rieff ‘veel van het beste opgenomen dat Freud heeft geschreven over psychologische
theorie.’ (Ibidem, p. 7.)

verdringing meer in sociale mechanismen in plaats van in een instinctief
onbewuste en werkte die de psychoanalytische theorie zo uit tot een ‘sociale
ideologie’. Jung kwam uit op een versie van het onbewuste ‘waarin het
onbewuste feitelijk de functie krijgt van de ideale en eeuwige orde, zoals in de
oude modus van theorievorming. Zonder dat ze zich dat realiseerden, haastten
zowel Jung als Adler zich voorbij Freuds leer van persoonlijke bekwaamheid, in
de richting van het religieuze doel om de mens in zijn geheel te verstaan en hem
totaal te genezen.’a

Het theoretische belang van The History ligt volgens Rieff dus in de manier
waarop Freud in dit boek het specifieke karakter van zijn psychoanalytische
theorie aanduidt.b De centrale punten daaruit zijn: het veilig stellen van het
psychologische en van het anti-metafysische karakter van de psychoanalyse. De
meta-psychologie die Freud na 1914 explicieter gaat formuleren moet volgens
Rieff theoretisch gezien vooral deze twee doelen dienen en beschouwt hij als een
totaal nieuw type theorie in de Westerse wetenschap. Om dat verder te
beargumenteren ontwikkelt Rieff zijn ‘theorie over theorie’.

2.2  Rieffs ‘theorie over theorie’

Rieff plaatst Freuds meta-psychologie in een breder cultuur- en wetenschaps-
historisch kader. De theorie van de positivistische wetenschappen [science],
inclusief die van de psychoanalyse, heeft volgens Rieff een fundamenteel ander
karakter dan de theorie van de premoderne wetenschappen (‘de oudere modus
van theorievorming’). Over het karakter van de positivistische wetenschappelijke
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a Rieff speelt hier met de termen ‘kiezen’ en ‘verkozen worden’. Verderop in deze tekstpassage
schrijft hij: ‘Goden kiezen, mensen worden gekozen.’ Los gezien van het hele theologische debat
waarnaar Rieff impliciet verwijst, gaat het hier met name om de totale omkering van het
perspectief. De moderne mens kan zich weinig voorstellen bij het ‘verkozen worden’ en maakt al
zijn keuzes liever zelf.
b Ibidem, p. 21. In de Collected Papers klinkt Rieff nog neutraal over dit gebruik van
technologie. In zijn latere werk is Rieff openlijker afkeurend over infiltratie van de geest van de
techniek in de sociale wetenschap. In Fellow Teachers beaamt Rieff een stelling van Johan
Huizinga die in een brief aan de cultuurcriticus Julien Benda schreef: ‘De vijand waartegen we
vechten, blijft altijd onze onmenselijk wrede meester: de geest van de techniek.’ (p. 83n)

theorie schrijft hij het volgende: ‘Wanneer de psychoanalyse een patiënt bevrijdt
van zijn innerlijke dwangmechanismen, dan geeft dat hem een macht om keuzes
te maken die, op een andere wijze beschouwd, niet aan hem toebehoort.a

Derhalve is het doel van de psychoanalyse gelijk aan dat van de wetenschap;
macht. In dit geval is dat een transformatieve technologie van het innerlijk leven.
Waar wetenschap is, daar zal technologie zijn.’b Dit transformatieve karakter van
de moderne theorie staat tegenover wat Rieff het conformatieve karakter noemt
van de theorie van premoderne wetenschappen. 

In de inleiding op The History beschrijft Rieff de twee typen theorie zeer
kernachtig. In de premoderne wetenschap heerste de idee van de harmonie der
sferen, wat een geheel andere kosmologie veronderstelt dan in de moderne
wetenschap het geval is. Men dacht dat de werkelijkheid uit een aantal sferen
bestond die met elkaar de gehele kosmos vormden en dat alle sferen steeds
afspiegelingen van elkaar waren. Zo werd de mens bijvoorbeeld beschouwd als
een microkosmos en geloofde men dat die menselijke microkosmos een
afspiegeling was van de buitenmenselijke macrokosmos, van de wereld om de
mens heen. Men dacht dat er overeenkomsten waren tussen de vier elementen
waaruit de kosmos bestaat, te weten lucht, water, vuur en aarde, en de vier
menselijke temperamenten, te weten het opvliegende, het onverschillige, het
hartstochtelijke en het zwaarmoedige temperament. Met behulp van dit soort
analogieën zag men verbanden tussen allerlei elementen uit de werkelijkheid. Al
die verbanden samen beschouwde men als de orde die God in de kosmos had
aangebracht toen hij die schiep. In die orde hadden alle dingen, de planten, de
dieren, de planeten en sterren enzovoorts hun plaats en waren dus middels deze
overeenkomsten of analogieën met elkaar verbonden. Deze tekenen van
verwantschap werden beschouwd als uitdrukkingen van Gods wijsheid die hij in
Zijn schepping had neergelegd. Met deze tekenen had God zich aan de mens,
letterlijk, kenbaar gemaakt. Het was globaal beschouwd de taak van de
wetenschappen om die verbanden, die overeenkomsten op te sporen en hun
betekenis te doorgronden. Uit de kennis die zo werd opgedaan, werden weer
regels afgeleid voor hoe men, naar Gods bedoeling, met de kosmos en met elkaar
moest omgaan. In dit type denken waren ‘descriptie’ en ‘prescriptie’, ofte wel ‘is’
en ‘ought’ nauw met elkaar verweven: ‘De vraag hoe je moest leven ging daar
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a P. G. M. Vandermeersch, Ethiek tussen wetenschap en ideologie, Leuven, Peeters, 1987, p. 23.
b Collected Papers, vol. 1, p. 15. Rieff doelt hier op het denken over de ‘natuurwet’ dat
kenmerkend was voor de premoderne wetenschap. In het concept van de natuurwet werd de
zojuist beschreven eenheid van ontologie en ethiek uitgedrukt.
c Ibidem, p. 15.
d Ibidem, p. 15.

vanzelf over in de beschrijving van de natuur, van de menselijke fysiologie et
cetera. De ethiek bestond in het aanreiken van een totaalbeeld van de
werkelijkheid en idealen volgden er vanzelf uit. Men leefde in een wereld waar
‘zijn’ en ‘horen’ vanzelf in elkaar overvloeiden.’a 

In de premoderne theorie ging men er volgens Rieff dus vanuit dat
theorievorming de wijze is waarop ‘wat er zou moeten zijn [what ought to be]’,
ofte wel het normatieve ideaal, zijn heerschappij verkrijgt over ‘wat er is [what
is]’, ofte wel de werkelijkheid. ‘Waarde’ en ‘waarheid’ zijn onscheidbaar.
‘Theorie is de reflecterende spiegel van de menselijke geest, die glimpen opvangt
van een orde die eeuwig waar en goed is.’b In deze traditie, die intact bleef tot
diep in de achttiende eeuw, kon er volgens Rieff wel onenigheid zijn over de
middelen (curs. TZ) waarmee de mens zich moest aanpassen (‘conformeren’) aan
de eeuwige en stabiele orde van de dingen zoals ze werkelijk zijn, maar niet over
de doelen (curs. TZ). Theoretische kennis is kennis van het goede, een manier om
het ideaal te begrijpen. In de premoderne wetenschap verschijnt op meta-
theoretisch niveau volgens Rieff, kennis uiteindelijk, op het hoogste niveau, als
geloof [faith]. God is het uiteindelijke object van al het premoderne theoretiseren
en God kennen in zijn natuurlijke orde [of morele geboden c.q. zijn natuurwetten,
TZ] is het hoogste goed. Rieff laat zo zien hoe de theorie van de premoderne
wetenschappen nauw verweven is met de premoderne metafysica en religie. 

Tegenover deze premoderne opvatting over theorie stelt Rieff een tweede, meer
recente theorie over theorie. Die nieuwe vorm ‘verscheen als antwoord op de
dood van de goden én als wapen om die [goden] te vermoorden die nog op de één
of andere wijze overleven in ons morele onbewuste en in ons culturele geweten.’c

Die theorie wapent ons met de middelen om de werkelijkheid te veranderen, in
plaats van ons eraan aan te passen, stelt Rieff. Anders dan de conformatieve
vorm, zwijgt de transformatieve vorm van theorie over uiteindelijke doelen. In de
afwezigheid van ‘goed nieuws’ over een stabiele en besturende orde, ‘houdt
theorie zich meer bezig met het verzachten van de alledaagse misère van het
leven dan met een therapie die de mens betrokken doet zijn op één of andere
helende leer over het universum.’d Het universum wordt feitelijk aanvaard noch
verworpen; het is er slechts om te gebruiken. In deze tweede traditie is kennis, in
zijn uiterste reikwijdte, geen geloof maar eerder macht [power]. Een goede
theorie is de schepper van macht. Uit die macht scheppende kennis is de vrijheid
afgeleid om zelf, als ‘autonoom individu’, te kiezen uit de mogelijkheden zoals
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a In het Engels staat er: ‘A good theory is the creator of power. And from that knowledge which
creates power derives man’s freedom to choose among the options specified by the reach of
potential powers laid down in the theory.’ (Ibidem, p. 15.) Dit is niet direct in het Nederlands te
vertalen. Volgens Rieff belichaamde de premoderne theorie de idee dat God in zijn schepping
tekenen van zijn wijsheid had neergelegd (in het Engels: ‘laid down’). Het cruciale verschil tussen
premoderne en moderne wetenschappelijke theorie is volgens Rieff het volgende: de werkelijkheid
die met behulp van wetenschappelijke methodes werd blootgelegd, werd in de premoderne theorie
opgevat als de goddelijke scheppingsorde, die ook meteen een morele orde is. Als de mens weet
hoe de werkelijkheid in elkaar steekt, dan weet hij ook hoe hij, naar Gods bedoeling, moet leven.
Degene die zich met deze wetenschap bezig houdt, heeft macht over andere mensen, want de
scheppingsorde die wordt blootgelegd wordt gedacht als een universele orde. De morele
implicaties die door de wetenschap beschreven worden, gelden voor iedereen. Datzelfde principe
geldt volgens Rieff ook voor moderne wetenschappelijke theorie, alleen vat die theorie het proces
totaal anders op. Tevens heeft dat wezenlijk andere morele implicaties. In de moderne wetenschap
gelooft men niet dat er een scheppingsorde wordt blootgelegd met universele morele implicaties,
maar meent men ‘slechts de werkelijkheid te achterhalen’, vanuit een moreel neutrale positie. Dat
achterhalen van die werkelijkheid gebeurt met fundamenteel nieuwe wetenschappelijke methodes,
met alle gevolgen van dien voor de beschrijving van de werkelijkheid die daar uit voortkomt. De
leer van Copernicus wordt vaak aangehaald als de eerste belichaming van deze revolutie. De
historicus Vermeij verwoordt dat als volgt: ‘[Copernicus] meende dat zijn theorie de
werkelijkheid weergaf. Meer algemeen, hij meende dat wij de werkelijkheid kunnen achterhalen
met behulp van dergelijke wiskundige modellen, en niet op basis van de oude filosofie. Dit (...) is
het revolutionair nieuwe aan Copernicus’ boek [over de beweging der hemellichamen, TZ]. De
seculiere wetenschap krijgt hier in de verklaring der natuur uitdrukkelijk het primaat boven de
traditionele methoden. Dat betekende uiteraard dat de competentie van de traditionele theologen
wezenlijk werd ingeperkt.’ (R. H. Vermij, Secularisering en natuurwetenschap in de zeventiende
en achttiende eeuw; Bernard Nieuwentijt, Amsterdam/Atlanta, Rodopi 1991, pp. 61-62.)
b Zie Ph. Rieff, ‘History, psychoanalysis, and the social sciences’, Ethics 63, no. 2 (January
1953), pp. 109-110.

die voortkomen uit de manier waarop de theorie zich de werkelijkheid voorstelt.a

Om die keuzevrijheid te bereiken, dus om écht autonoom te worden, moet de
mens zich eerst ontdoen van de beïnvloeding van de oudere culturele ideologieën.
Dat wordt bereikt door het aanleren van een consequente analytische houding ten
opzichte van de werkelijkheid.

De filosoof Kant was volgens Rieff een belangrijke katalysator in het
ontstaansproces van dit nieuwe type theorie, omdat die de weg om de waarheid te
ontdekken verlegde van een analyse van de objectieve werkelijkheid naar een
inspectie van de structuur van de cognitieve ervaring.b Bij Kant is de mens geen
passieve waarnemer van het kosmisch gebeuren, maar wordt de manier waarop
hij de werkelijkheid waarneemt, gedicteerd door vormen die in de geest aanwezig
zijn. Kant noemt die vormen volgens Rieff de ‘analogieën van de ervaring’. De
werkelijkheid is daarbij slechts als ‘materiaal’ voorhanden. Kant was ervan
overtuigd dat zijn kritische filosofie een ‘copernicaanse revolutie’ had
veroorzaakt. Rieff refereert hieraan omdat volgens hem ook Freud veel werkte
met het kentheoretische concept ‘analogie’. Hoe dat bij Freud werkte, wordt
nader beschreven in het volgende hoofdstuk. In het kader van dit hoofdstuk is de
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a Rieff citeert hier Freud; zie ‘History, psychoanalysis, and the social sciences’, eindnoot 22. 
b Ibidem, p. 110.
c Ph. Rieff, zonder titel, recensie van: H. D. Duncan, Communication and Social Order,
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pointe van Rieffs vergelijking tussen Kant en Freud dat de laatstgenoemde
weliswaar werkte met een concept dat de premoderne theorie ook kende, maar
dat hij dat concept, net als Kant, een fundamenteel nieuwe inhoud gaf met behulp
van zijn theorie over het onbewuste. Met dat nieuwe concept ontwikkelde Freud
volgens Rieff een heel nieuwe theorie over kennis en rationaliteit. Freud was er
van overtuigd dat hij daarmee, net als Copernicus en Kant vóór hem, een
revolutie had veroorzaakt. De psychoanalyse deelde een zware klap uit aan de
menselijke eigenliefde door te stellen dat de mens geen ‘baas in eigen huis’ is:
niet het rationele ego, maar het onbewuste regeert de mens. Freud ‘beschreef dit
als de psychologische kaakstoot tegen het menselijk narcisme, en vergeleek die
met de biologische slag die eraan was toegebracht door de theorie over de
menselijke afstamming en de eerdere kosmologische mokerslag die Copernicus
eraan had uitgedeeld.’a Freuds ontdekkingen impliceerden, net als die van Kant,
‘een afbraak van de metafysica en een kritiek van kennis als een voorgegeven
harmonie tussen de natuur en de geest.’b

Door de vergelijking met Kant legt Rieff de relatie tussen zijn interpretatie van
de psychoanalyse (als anti-metafysische theorie) en het moderne probleem van
‘het einde van de metafysica’. Volgens Rieff probeerde Freud in zijn meta-
psychologie theoretisch aan te tonen hoe de ‘moderne zenuwziekten’
voortkwamen uit de culturele crisis die werd veroorzaakt door de onttakeling van
de christelijke religie. Neurotische symptomen zijn volgens Freud compromis-
formaties tussen bepaalde driftmatige verlangens en een psychische instantie (‘de
geïnternaliseerde moraal’) die die verlangens om morele redenen afkeurt. Freud
meende dat bij de neuroticus zichtbaar werd hoe de, op het christendom
gebaseerde, moraal sterk aan erosie onderhevig was. Ze raakte steeds minder diep
(ofte wel ‘minder onbewust’) verankerd in de menselijke geest en was daardoor
steeds minder in staat de driftmatige verlangens te controleren. De oorzaak van
de neurose zocht Freud in de nog immer voortdurende invloed van deze
afgetakelde religie. De oplossing voor de neurose lag volgens Freud in de
ontwikkeling van een techniek om de moderne mens van die invloed te bevrijden
en om hem te leren leven zonder de hulp van de religie. Daarmee zou de mens
tevens leren op een nuchtere en rationele manier zijn instinctieve leven te
‘managen’.

Dat leidt ons volgens Rieff naar een belangrijke kernvraag van de sociologische
theorie. Elke samenleving staat voor de vraag hoe de verhouding tussen het
individu en de samenleving geregeld en gesanctioneerd moet worden, ofte wel
voor de vraag ‘met welk proces van betekenisgeving (...) een sociale orde
stemmingen van aanvaarding’ kweekt.c De mechanismen die het individu en de
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American Sociological Review 29, no. 4, (August 1964), p. 603.
a Bij Rieff betekent de term ‘therapie’ dus meer dan alleen (moderne) psychotherapie. In de
hoofstukken 4 en 5 kom ik uitvoerig op deze problematiek terug.
b Ph. Rieff, zonder titel, recensie van: W. M. Simon, European Positivism in the Nineteenth
Century, An Essay in Intellectual History, American Sociological Review 30, no. 5 (October
1965), p. 790.
c In The Triumph omschrijft hij dat als volgt: ‘De literatuur en de sociologie hebben sinds lang
welsprekende en knappe professionele rouwklagers voortgebracht voor de nachtwake voor de
christelijke cultuur. (...) Na Auguste Comte heeft een groot deel van de moderne sociologie
geknokt om diagnostische ideeën te vinden die verfijnd genoeg waren, en tegelijkertijd toch ook
omvattend genoeg, om het spektakel te bevatten van een dood zo groots in magnitude en
subtiliteit.’ (pp. 1-2.)

sociale orde met elkaar verbinden noemt Rieff ‘therapie’.a Volgens Rieff is het
anti-metafysische ideaal dat zo kenmerkend is voor Freuds theorie, kenmerkend
voor bijna alle moderne sociale theorie. Volgens hem komt alle moderne sociale
theorie op de één of andere manier voort uit de culturele crisis die in de vorige
alinea werd beschreven. Rieff geeft een voorbeeld uit de sociologische theorie: in
de geschiedenis van de negentiende eeuwse sociologische theorie verschijnen
volgens hem twee grote motieven die met elkaar verweven zijn. Ten eerste werd
er theorie ontwikkeld als een reactie op het probleem van sociale structuur/orde
na de val van het ancien regime. Ten tweede werd er theorie ontwikkeld als een
bron van nieuwe idealen. Die waren bedoeld als vervanging van de idealen die,
met fatale gevolgen, ter discussie waren gesteld in het tijdperk van de politieke en
sociale revolutie van de middenklasse.b Rieff doelt hier met name op de nieuwe
burgerlijke, culturele elite die ‘de oude (christelijke) religie’ verfoeide en de
idealen van de moderne wetenschap omarmde.c Rieff verwijst in zijn werk
geregeld naar de grote namen uit de begintijd van de sociologie zoals Comte,
Saint-Simon en Fourier. Zij ontwikkelden vanuit deze nieuwe idealen nieuwe
theorie over sociale structuur en de plaats van het individu daarin. Rieff
bestempelt die nieuwe theorie dus als een totaal nieuw soort theorie. Met deze
transformatieve theorie moest het individu zich ontwikkelen tot autonoom wezen,
door zich te bevrijden van oudere, onderdrukkende culturele ideologieën. 

Deze kritische autonomie wordt het nieuwe ideaal dat de oude idealen moet
vervangen. We moeten steeds scherp voor ogen houden dat het om een ideaal
gaat. Rieff is steeds geïnteresseerd in de motieven die sturen bij de vorming van
moderne sociale theorie. Om die motieven en de effecten die ze hebben op het
spoor te komen, moeten we volgens Rieff goed beseffen dat het steeds om de
problematiek van autoriteit gaat, want de vraag hoe in een samenleving de
onderlinge afstemming van sociale orde en individu is geregeld, is de vraag naar
hoe autoriteit functioneert. Het ideaal dat volgens Rieff sturend werkt in de
moderne sociale theorie is het ideaal van een heel nieuwe sociale orde, vorm
gegeven door een heel nieuw type mensen. Om dat te kunnen bereiken, moesten
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a Ph. Rieff, zonder titel, recensie van: E. Durkheim, Education and Sociology, American
Sociological Review 22, no. 2 (April 1957), p. 233.

eerst oude sociale structuren worden afgebroken. Het onderwijs speelt een
belangrijke rol in dit proces, als belangrijk onderdeel van de socialisatie van de
jongere generatie. De hervormingsgezinde theoretici van de moderne pedagogie
leverden hun bijdrage aan de theoretische onderbouwing van de veranderingen
van de sociale structuren. Het middel daartoe was het aanleren van kritische
houding jegens traditie en autoriteit. Ook op dit terrein is komt dus het nieuwe
type theorie voor. Rieff is daar zeer kritisch over: ‘De grote reformistische
theoretici zijn misleid door hun opvatting [van theorie] als een instrument
waarmee de structuur van autoriteit in de samenleving kan worden veranderd.’a 

Via het spoor van de problematiek van autoriteit zijn we dan weer dicht bij
Rieffs visie op de psychoanalyse en Freud uitgekomen. Freud besefte namelijk
dat de psychoanalyse een revolutionaire nieuwe kijk op mens en wereld bevatte.
Volgens hem was één van de taken van de psychoanalytische beweging om de
psychoanalyse zo breed mogelijk te verspreiden in de wetenschap, het onderwijs
en de rest van de cultuur. Daarbij moest volgens Freud veel worden afgeleerd dat
was aangeleerd onder het regime van de oude autoriteit. In plaats daarvan moest
een analytische houding worden aangeleerd jegens de morele aspecten van het
leven. Door de effecten van dat leerproces zou tevens de structuur en het
functioneren van autoriteit in de maatschappij diepgaand veranderd kunnen
worden. Rieff noemt Freuds visie op dat leerproces op een aantal plaatsen in zijn
werk ‘de freudiaanse pedagogie’ en levert daar, met name in zijn latere werk,
scherpe kritiek op.

2.3  Kernpunten van Rieffs Freud-interpretatie

Het schema van transformatieve theorie versus conformatieve theorie is, in
verschillende vormen, terug te vinden in alle monografieën van Rieff. Het is een
grondpatroon van waaruit zijn cultuurtheorie zich geleidelijk ontwikkelt. De
ontwikkeling van die cultuurtheorie begint dus met een grondige analyse van het
werk van Freud in de publicatie waarmee hij zich grote faam verwierf als
vertolker van het werk van de vader van de psychoanalyse: Freud: The Mind of
the Moralist. In die analyse onderscheid ik vijf hoofdthema’s:

1] Freuds polemiek als theoretisch model
In Rieffs inleiding op The History of the Psychoanalytic Movement wordt
duidelijk dat hij de debatten tussen Freud en Adler c.q Jung beschouwt als een
model voor latere controverses in de psychoanalytische theorievorming. In The
History bewijst Freud volgens Rieff dat hij intellectueel superieur is aan zijn
tegenstanders en lukt het hem om zijn geesteskind te beschermen tegen wat hij
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a Rieff verwijst met deze term naar Freuds afkeer van religie en ideologie. Latere
‘psychoanalytische geloofssystemen’ hebben volgens Rieff precies de religieuze c.q. ideolo-gische
pretenties die Freud zo verafschuwde.
b Collected Papers, vol. 1, p. 18.
c Rieff vindt dat de Amerikaanse psychoanalytische beweging wordt gedomineerd door
psychiaters die voornamelijk uit zijn op geld en maatschappelijk prestige. Theoretisch is de
beweging volgens hem dood. (Zie Collected Papers, vol. 1, pp. 26-35.)

als grote bedreigingen beschouwt. Die overwinning ‘was echter niet van
blijvende duur. Er worden voortdurend nieuwe religies geboren, voortdurend
breken er psychoanalytische geloofssystemen [faiths] uit de beperkingen die
Freud had gesteld. Freuds ascetische weigering om een ‘healer’a te worden kon
niet voortdurend aan alle geledingen van zijn beweging opgelegd worden.
Niemand is er echter in geslaagd om de psychoanalytische leer om te vormen tot
een geneesmethode voor de ziel, alhoewel velen het geprobeerd hebben. Wat
Adler en Jung deden - en wat Reich, Rank, Horney, Fromm en de existentialis-
tische analytici na hen deden, is duidelijk geen psychoanalyse,’ stelt Rieff.b

In Rieffs bewijsvoering voor dit radicale oordeel over belangrijke theoretici
speelt zijn theorie over theorie een cruciale rol. Alleen vanuit dit ‘meta-
standpunt’ kan worden verhelderd wat de essentiële theoretische menings-
verschillen waren tussen Freud en deze theoretici. Samenvattend komt het er op
neer dat volgens Rieff alleen Freud consequent een analyticus is gebleven; alleen
híj bleef met zijn psychoanalytische theorie binnen de grenzen van het paradigma
van de nieuwe theorie. De religieuze/ideologische aspiraties van Adler en Jung
deden hen uit die grenzen breken. Zij probeerden volgens hem psychoanalytische
theorie te verbinden met theorie uit het oude theoretische paradigma. Freud, noch
Jung, noch Adler onderkenden dit volgens Rieff en daarom leidde dat tot
theoretisch verwarde meningsverschillen. Dit ‘oerdebat’ beschouwt Rieff als
prototypisch voor de latere door hem geanalyseerde Amerikaanse Freud-
receptie.c Theoretici zoals Fromm en Horney werkten hun meningsverschillen
met Freud uit in revisies van zijn werk. Die revisies bouwden (gedeeltelijk) voort
op revisies zoals die van Jung en Adler zonder dat werd beseft hoe in die eerste
revisies op een aantal essentiële punten Freuds theorie zodanig was veranderd dat
zowel het analytische als het psychologische karakter ervan was aangetast. Om
dat aan te tonen volgt Rieff in The Mind dezelfde werkwijze als die Freud in The
History hanteerde: hij analyseert het werk van de betreffende Freud-revisoren
vanuit een meta-theoretisch standpunt. 

2] Geneticisme en analogieën
Volgens Rieff verwierp Freud een groot deel van de in zijn tijd heersende mecha-
nistische psychologie, omdat die zich de veroorzakers van psychopathologische
symptomen voorstelde als ‘indringers in de geest van buitenaf’ en dus met
fysiologische modellen werkte. Freud meende dat die oorzaken meer ín de
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a Zie Collected Papers, vol. 6, pp. 8-9.
b Zie The Mind, hoofdstuk 2, paragraaf IV (pp. 44-52). 
c De filosoof Alan Megill onderscheidt in zijn Prophets of Extremity: Nietzsche, Heidegger,
Foucault, Derrida (Berkeley, University Press of California, 1985) in de contemporaine filosofie
twee modi in de interpretatie van Freuds werk; een modernistische en een postmodernistische.
Beide modi gaan volgens hem uit van de aanname van een crisis in de Westerse cultuur, van
fragmentatie en wanorde. Ze reageren volgens Megill echter verschillend op die crisis. In de
modernistische modus wordt Freud beschouwd als denker die nastreefde een strategie te
ontwikkelen voor het moderne individu dat moest overleven in een moderne, door crisis
gedomineerde cultuur. De andere, postmodernistische modus is wars van een dergelijk
interpretatie van Freud als moralist. De culturele crisis wordt wel onderkend, maar ze wordt niet
als ‘probleem’, maar als ‘mogelijkheid’ beschouwd. Volgens hen leert Freud ons niet om te leven,
maar om te lezen. Freud is hier niet alleen de interpreet van dromen, van de psyche of van de
cultuur, maar is de interpreet tout court. Derrida zou een voorbeeld van deze modus zijn; in diens
teksten wordt interpretatie bij Freud niet opgevat als poging om een verborgen waarheid te
ontcijferen, maar als ‘zichzelf rechtvaardigend spel’. (p. 326.) 

Deze indeling in modi van Freud-interpretatie kan behulpzaam zijn bij het situeren van Rieff in
de hedendaagse filosofie. Megill stelt dat de veronderstelling van een culturele crisis van
fundamenteel belang is in Rieffs vroege werk (zie p. 324). Derhalve behoort Rieff volgens hem
tot de modernistische modus van Freud-interpretatie. Het is de vraag of dit helemaal adequaat is.
Mogelijk is dit oordeel alleen van toepassing op Rieffs vroege werk, want in zijn latere werk
treden belangrijke verschuivingen op. Het krijgt dan duidelijker postmoderne trekken (zoals blijkt
uit de bricolage-stijl) die mogelijk ook doorwerken in zijn Freud-interpretatie in dat werk. Voor
wat betreft de situering van Rieff, bijvoorbeeld ten opzichte van Derrida, is het belangrijk te
signaleren dat Rieffs streven haaks staat op de postmoderne filosofie die volgens Megill de
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menselijke geest zelf moesten worden gezocht. De oorsprong van de neurose en
van andere geestesziekten die hij bestudeerde, zocht hij in het menselijk karakter
en in de levensgeschiedenis waarin dat karakter zich gevormd had. Rieff vat dat
samen in de stelling dat Freud zocht naar een grondvorm, een psychisch
prototype, dat zich op neurotische wijze herhaalde. Rieff noemt dat Freuds
‘geneticisme’. 

Freud werkte daarbij veel met analogieën.a Hij paste zijn concept van het
prototype uit de klinische praktijk ook toe in zijn onderzoek naar sociale en
culturele processen. Hij beschouwde bijvoorbeeld godsdienstige rituelen als
analogieën van neurotische symptomen. Rieff analyseert in The Mind Freuds
gebruik van prototypen en analogieën en tevens de manier waarop die Freuds
theorie over sociale en culturele processen bepaalden.b 

3] Freuds cultuurkritiek 
Een derde kernthema in Rieffs Freud-interpretatie is Freuds cultuurkritiek. De
cultuurkritiek die in de theorievorming bij de vroege Freud impliciet blijft, komt
volgens Rieff aan de oppervlakte in diens latere werk. Freuds werk als geheel is
volgens hem te lezen als een filosofie over het moderne individu in een
intrapsychische en sociale crisis.c De modernisering van de cultuur leidt tot
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culturele fragmentatie en wanorde weigert te problematiseren. Rieff stelt daartegenover in zijn
latere werk steeds sterker de idee van sacrale orde centraal. 
a The Mind, pp. xi-xii.

ingrijpende veranderingen op veel terreinen. Freud beschouwde de neuroses als
een symptoom van deze veranderingsprocessen. Neurotische symptomen zijn
volgens Freud compromisformaties tussen bepaalde driftmatige verlangens en
een psychische instantie (‘de geïnternaliseerde moraal’) die die verlangens om
morele redenen afkeurt. De, op het christendom gebaseerde, moraal was echter
sterk aan erosie onderhevig. Ze raakte steeds minder diep (ofte wel ‘minder
onbewust’) verankerd in de menselijke geest en was daardoor steeds minder in
staat de driftmatige verlangens te controleren. Volgens Rieff is de neuroticus bij
Freud een rebel with a cause: hij protesteert met zijn gedrag tegen inadequate
morele voorschriften. Het afbrokkelende morele systeem van de cultuur was
intrinsiek verbonden met het christendom, één van de metafysische systemen
waarvan Freud dacht dat het z’n tijd had gehad. Freud hoopte volgens Rieff dat
er een tijd aan zou breken waarin de mens, geholpen door de wetenschap en haar
zegeningen zoals de moderne techniek, zou leren op een andere manier een
balans te vinden tussen de eisen van de cultuur en de bevrediging van de
persoonlijke driftmatige verlangens. 

4] Ambivalentie en dualiteit
Freud balanceerde volgens Rieff in zijn cultuuranalyses tussen erkenning van de
noodzaak van driftinperking ter instandhouding van de cultuur enerzijds en anti-
metafysische kritiek op de verouderde culturele systemen die een te hoge tol
eisten anderzijds. In Rieffs optiek kan Freud dus enerzijds worden beschouwd als
een cultuurkritische emancipator, die wars was van elke totale, utopische of
religieuze, verklaring van de werkelijkheid. Anderzijds beschouwt hij Freud
echter ook als een vertegenwoordiger van de Europese high-culture: ‘Deze
criticus van de fundamenten van de cultuur heeft zich tegelijkertijd, als een
apologeet, ingespannen om nieuw respect op te wekken voor die cultuur. Hij zou
door het nageslacht herinnerd moeten worden als een criticus die meer uit was op
behouden dan op veroordelen.’a Rieff benadrukt in zijn analyses het belang dat
Freud aan high-culture toekende, omdat volgens hem in de Amerikaanse Freud-
receptie een eenzijdig beeld is ontstaan van Freud als de cultuurkritische
emancipator.

De ambivalentie zoals die in Freuds cultuurkritiek waar te nemen valt, is
volgens Rieff een wezenlijke eigenschap waarvan heel Freuds denken
doortrokken was. Hij beschouwt Freud als de analytische geest bij uitstek. Wars
van elke totale verklaring heeft Freud het vermogen tot het innemen van
verschillende perspectieven sterk ontwikkeld, zonder dat één van de
perspectieven werd verabsoluteerd. In dit tweede hoofdstuk is beschreven
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hoezeer Freud zich volgens Rieff inspande om adequate psychologische theorie
te ontwikkelen over bepaalde mentale fenomenen, daar waar zijn tegenstanders
de eenzijdig fysiologische vooronderstellingen van de negentiende eeuwse
psychologie bleven reproduceren. Freud stapte daarbij volgens Rieff niet in
dezelfde reductionistische valkuilen als de theoretici tegen wie hij zich afzette,
want hij heeft in zijn theorie altijd ruimte gelaten voor meerdere optieken op een
bepaald verschijnsel. Rieff beschrijft bijvoorbeeld hoe Freud in zijn libido-
concept altijd ruimte heeft gelaten voor fysiologische c.q. biologische
componenten van de libido. Dat brengt Rieff tot de stelling dat Freuds begrippen
zich kenmerken door een wezenlijke dualiteit. Door op deze wijze zijn concepten
te definiëren en te gebruiken kreeg Freuds theorie een ongekende analytische
kracht. We zullen daarvan zo dadelijk in het volgende hoofdstuk veel
voorbeelden zien.

5]  De betekenis van de psychoanalyse voor de Westerse 
     cultuurgeschiedenis

In Rieffs werk verschijnt Freud als de grote interpreet van de culturele crisis die
de modernisering van de Westerse cultuur veroorzaakt. De psychoanalyse is bij
Rieff echter niet alleen een theorie en een techniek, maar ook belangrijk als
cultureel verschijnsel op zich dat zeer invloedrijk is geworden. Psychologische
verklaringsprincipes raken wijd verbreid, ten koste van politieke, economische of
religieuze verklaringsprincipes. Rieff beweert in zijn vroege werk dat die invloed
van psychologische verklaringsprincipes zo groot en veelomvattend is geworden
dat er aan het eind van de twintigste eeuw in het Westen sprake is van een
nieuwe ideologie die Westerse cultuur domineert. Door de psychoanalyse
gedetailleerd en kritisch te bestuderen kunnen we meer te weten komen over die
culturele ideologie, en dus over onszelf en ons mens- en wereldbeeld.
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a Daarbij komen niet steeds alle vijf perspectieven aan bod, maar alleen die perspectieven die
relevant zijn voor de bespreking van het betreffende onderwerp.
b De indeling die Rieff aanbrengt in Freuds werkzame leven komt waarschijnlijk globaal overeen
met die van Peter Gay uit zijn Freud-biografie (‘Fundamenten: 1856-1905’, ‘Verfijningen 1902-
1915’ en ‘Herzieningen 1915-1939’). Rieff is op dit punt niet geheel expliciet, maar in een
voetnoot spreekt hij van ‘Freuds middenperiode’, wat ook een driedeling veronderstelt. (The Mind
p. 53n.) We zagen eerder dat Rieff ook spreekt van een vroege periode bij Freud tot 1902. In de
zojuist genoemde voetnoot blijkt dat Rieff 1917 nog rekent tot Freuds ‘middenperiode’ en dus
diens ‘latere periode’ later laat beginnen dan Gay.

Hoofdstuk 3

Rieffs ‘retour à Freud’

3.1   Een leessleutel voor analyse van Freud: The Mind of the Moralist

In dit hoofdstuk volgen we de hoofdpunten van Rieffs Freud-exegese uit Freud:
The Mind of the Moralist met behulp van de leessleutel waarmee het vorige
hoofdstuk eindigde.a Ik vat de vijf aspecten van de leessleutel kort samen:

1] Rieffs kritiek op het Freud-revisionisme (gemodelleerd naar het debat in de
vroege psychoanalytische beweging).
2] De psychoanalyse als eerste echte psychologie, waarin met behulp van
analogieën wordt gezocht naar prototypen en die derhalve wordt gekenmerkt
door ‘geneticisme’.
3] Freuds cultuurkritiek als een theorie over het moderne individu in een
intrapsychische en sociale crisis als gevolg van de modernisering van de
cultuur.
4] Freuds ambivalentie: Freuds wil geen nieuwe ‘verlossingsleer’ formuleren,
definieert daarom zijn concepten wezenlijk dualistisch en lost die spanning
nooit op.
5] De betekenis van de psychoanalyse voor de Westerse cultuurgeschiedenis.

Globale structuur van Freud: The Mind of the Moralist 
The Mind heeft een ingewikkelde structuur, maar de kern van Rieffs betoog is
alleen vanuit deze structuur aan te duiden. Daarom wordt in dit hoofdstuk deze
structuur globaal gevolgd en vat ik die nu eerst samen. In dit boek volgt Rieff
chronologisch de opbouw van de freudiaanse canon.b Een globale indeling van
The Mind volgens deze lijn is deze: 

A] Hoofdstukken 1 en 2: inhoud en vooronderstellingen van de psychoanalyse.
B] Hoofdstukken 3 tot en met 5: verfijning van de psychoanalytische theorie en

techniek. 
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a In de derde druk van het boek uit 1979 is een epiloog toegevoegd, getiteld ‘One step further’. In
die tekst kijkt Rieff twintig jaar na het verschijnen van de eerste druk terug op zijn Freud-exegese
en bepaalt hij opnieuw zijn positie tegenover Freud en diens invloed op de Westerse cultuur. In
ons hoofdstuk 7 worden delen van die epiloog besproken.
b De aanduidingen tussen de haakjes na een citaat zijn, tenzij anders aangegeven, verwijzingen
naar pagina’s uit The Mind. Alle citaten zijn door mij vertaald.
c Rieff geeft de volgende korte beschrijving van het werk van deze school: Alexander en zijn
medewerkers richtten zich in hun onderzoek naar de oorzaken van bepaalde ziekten op het

(wordt vervolgd...)

C] Hoofdstukken 6 tot en met 10, paragraaf IV: Freuds toepassing van de
psychoanalytische theorie op sociale en culturele processen.

D] Hoofdstuk 10, paragraaf V: korte beschrijving van Rieffs these over de
triomf van Freuds denken in de Westerse cultuur, die hij ‘de opkomst van
de Psychologische Mens’ noemt.

Naast deze chronologische lijn bevat The Mind, net als de Collected Papers,
ook een thematische indeling. In elk hoofdstuk is een relevant aspect van de
freudiaanse theorie aan de orde. Dat heeft Rieff gecombineerd met de
chronologische lijn, want hij behandelt de materie zodanig dat duidelijk wordt
hoe Freuds gedachten zich over het betreffende thema hebben ontwikkeld.
Verder kan de thematische indeling per hoofdstuk niet al te strak worden
gehanteerd omdat bepaalde aspecten van de psychoanalytische theorie alleen
maar vanuit hun wordingsgeschiedenis kunnen worden begrepen. Chronologische
en thematische lijnen lopen dus door elkaar heen in elk hoofdstuk en in het boek
als geheel. Er loopt tevens nog een derde lijn door het boek. In elk hoofdstuk
ontwikkelt Rieff namelijk een bepaald aspect van zijn eigen cultuurfilosofische
Freud-interpretatie. In het slothoofdstuk over de opkomst van Psychologische
Mens vlecht hij die onderdelen ineen.a

3.2  De psychoanalyse als ‘moral psychology’

De psychoanalyse als psychologie
In het eerste hoofdstuk van The Mind, getiteld ‘Science and moral psychology’,
gaat Rieff in op het specifieke karakter van de psychoanalyse als nieuwe,
psychologische wetenschap. Hij doet dat aan de hand van een analyse van de
revisie van Freuds theorie door Franz Alexander. ‘In de gelederen van de
psychoanalytische beweging,’ schrijft Rieff, ‘is misschien wel de meest
overtuigende poging tot revisie die van de ‘psychosomatische’ geneeskunde, die
is gerijpt onder het leiderschap van Franz Alexander op het Instituut voor
Psychoanalyse in Chicago.’ (14)b In deze school is veel nagedacht over het
ingewikkelde probleem van de verhouding tussen lichaam en geest. Ze stelde de
toen gangbare grens tussen somatische en psychische aandoeningen ter
discussie.c Alexander poogde ook in de categorie van de neuroses een consistente
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c(...vervolg)
coördineren van psychologische factoren met somatische factoren. Alexander probeerde ook een
consistente verdeling in fysiologische en psychologische factoren op te stellen voor neuroses. Hij
onderscheidde ‘conversie-neuroses’ van ‘organische neuroses’. Het conversie-symptoom is
volgens Alexander een ‘symbolische expressie’ van een psychologische inhoud, die als doel heeft
het ontladen van emotionele spanning via het willekeurige neuro-musculaire systeem of via het
zintuiglijk waarnemingssysteem. Een organische neurose beschouwde hij als de fysiologische
respons van de organen op constante of regelmatig terugkerende gevoelstoestanden. Ze
onderzochten wat ziektebeelden betreft met name asthma/asthmatische verschijnselen, chronische
constipatie, hoge bloeddruk, maagzweren, colitis en zelfs infectie-ziekten zoals tuberculose. Bij
de laatstgenoemde ziekte konden volgens Alexander de causale betekenis van de fysiologische
factor (zoals besmetting met bacillen) en van de door gevoelstoestanden veroorzaakte factor
(zoals de tekortschietende weerstand van het organisme) even belangrijk zijn. (Zie The Mind, pp.
14-15.)
a Zie The Mind, p. 339. Rieff noemt in deze passage de namen van Karen Horney, Erich Fromm
en David Riesman.

onderverdeling te maken in neuroses met een psychische etiologie (‘conversie-
neuroses’) en neuroses met een fysiologische etiologie (‘organische neuroses’).
Rieff stelt dat het werk van deze school zeer belangrijk was, omdat ze deze
fundamentele problematiek onderkende en op een goede manier aan de orde
stelde. Hij levert echter de volgende theoretische kritiek: Alexander onderkende
niet dat de psychologische en fysiologische criteria die hij gebruikte in de
classificaties van neuroses eigenlijk tot twee onderscheiden gebieden van logisch
onderzoek behoren, waarvan geen van beide in staat is om het totale probleem
van het verschijnsel ziekte te bestrijken. Ondanks het feit dat het mogelijk de
meest consistente poging tot revisie van freudiaanse theorie op dit punt is, kan
deze school een fundamenteler probleem niet oplossen dat Rieff als volgt Rieff
omschrijft: ‘De geest [mind] kan worden bestudeerd met behulp van zuiver
fysiologische begrippen. Of hij kan, om met Dewey te spreken, worden
behandeld als ‘het corpus van georganiseerde betekenissen waarmee
gebeurtenissen in het heden betekenis voor ons hebben.’ Elke methode bestudeert
vanaf een gelijke metaforische afstand een verschillend object en heeft evenveel
waarde. Het is niet noodzakelijk om tussen beide te kiezen.’ (15) 

De kritiek die Rieff op Alexander heeft, is volgens hem ook op latere post-
freudianen van toepassing.a Het verenigen van de biologiserende en
sociologiserende tendensen in de dieptepsychologie is volgens Rieff een kwestie
die nog amper helder omschreven is, laat staan consistent opgelost. Zijn meest
algemene kritiek op de post-freudianen is dat ze in hun revisies dit theoretisch
probleem niet voldoende onderkenden. We zullen daarvan in dit hoofdstuk nog
veel voorbeelden tegenkomen. Rieff zoekt zelf altijd naar een ‘derde weg’: hij
beaamt de kritiekpunten van de revisoren die hij als terecht beschouwt, maar
wijst tegelijkertijd op de tekortkomingen in de revisies. Een voorbeeld daarvan
zien we in de volgende passage: ‘De geschiedenis verandert de manier waarop de
neurose wordt uitgedrukt, ook al verandert die niet de onderliggende
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a Rieff polemiseert in zijn werk tegen een tendens om de sociale wetenschappen meer te
modelleren naar het positivistische wetenschapsideaal van ‘meten is weten’. Een voorbeeld
daarvan zien we in Rieffs recensie van Franz Rosenzweigs Understanding the Sick and the
Healthy: A View of the World, Man and God (1954), opgenomen in The Feeling Intellect onder
de titel ‘On Franz Rosenzweig’, pp. 97-98. Rosenzweigs aanval op het Duitse Idealisme en diens
gedachten over een alternatief blijken inspirerend voor Rieff. Die aanval op het Idealisme
‘betekent niet dat Rosenzweig de huidige dominantie van empirische attitudes aanvaardt als
alternatief. Integendeel, het empiricisme is een zelfs nog dikkere vermomming geworden van
gevestigde en verwerpelijke feiten. Het empiricisme beweert immers slechts de feiten te
observeren, alsof zo’n observatie niet de meest brute verafgoding van de feiten zou zijn. Het
Idealisme beweerde tenminste nog ‘voorbij’ de feiten te gaan.’ (p. 98.)

mechanismen. Als Freud kan worden beschuldigd van het biologiseren van de
ambivalenties die ten grondslag liggen aan elke samenleving, dan geldt eenzelfde
beschuldiging voor de post-freudianen die ze mogelijkerwijs te sterk
sociologiseren.’ (339) Deze kwestie is volgens Rieff nog lang niet opgelost en
The Mind is (onder andere) bedoeld als bijdrage aan de oplossing ervan. (xii)

De psychoanalyse als morele en sociale wetenschap
De bovenbeschreven kwestie verwijst volgens Rieff naar een algemener
probleem: de verhouding van de sociale wetenschappen tot de fysische - of
natuurwetenschappen. (Vandaar dat de titel van het hoofdstuk luidt: ‘Science and
moral psychology’.) Freud combineerde in de psychoanalytische theorie deze
beide terreinen op een zeer vruchtbare manier en drong daarmee dieper door in
de problematiek van geestesziekten dan de gangbare geneeskunde. Rieff zet dat
als volgt uiteen: Freud richt zich in zijn psychodynamische verklaringen volledig
op individuele mentale inhouden, niet op algemene categorieën. Zijn doel is
daarbij het herstellen van het vermogen tot beslissing van de individuele,
neurotische patiënt. Dat maakt de psychoanalyse tot een morele wetenschap.
Rieff zet dit therapeutische doel van de psychoanalyse af tegen de doelen van de
natuurwetenschappen, te weten herhaalbaarheid en precisie.a De prijs die de
natuurwetenschappen volgens hem betalen voor het behalen van die doelen is een
grotere afstand tot de complexe menselijke, historische werkelijkheid. Freud
probeerde volgens Rieff de doelen van beide typen wetenschap met elkaar te
combineren, door de bestaande ‘afstandelijke’ positivistische wetenschappen die
de mens als object hebben, te combineren met hermeneutische (psychologische)
concepten die dichter bij de weerbarstige werkelijkheid van de mens als sociaal
en moreel wezen komen. ‘De freudiaanse psychologie moet als een sociale
wetenschap [science] benaderd worden,’ stelt Rieff. (18)

Freud was als neuroloog gedegen geschoold in de mechanistische psychologie.
Zo leerde hij werken met mechanistische concepten zoals ‘krachten’ en
‘psychische energie’, die hij veel gebruikte. Hij bleef dat doen, stelt Rieff, maar
de betekenis van die concepten wordt gaandeweg steeds metaforischer. Na de
breuk met Breuer begon Freud steeds sterker te beseffen dat hij, om verder te
komen in zijn onderzoek, niet moest kwantificeren en meten, maar moest
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a In zijn meest algemene vorm bestaat dat in het ontwikkelingsmodel van de opvolging van de
orale fase, de anale fase en de genitale fase. Freud verfijnde het model in de loop der jaren.
b Om wetenschappelijke kennis uit verschillende disciplines met elkaar te verbinden gebruikte
Freud analogieën. In de inleiding van deel 6 van de Collected Papers stelt Rieff dat deze
‘analogische methode’ van centraal belang is voor de psychoanalytische theorie. Rieff vergelijkt
Freuds methode op dit vlak met de wetenschappen van vóór de Renaissance die volgens Rieff op
exact dezelfde methode berusten. ‘Freud reconstrueerde de bestaande parallellen tussen de natuur
en het individu, en uiteindelijk tussen deze beiden en de samenleving. Elk is impliciet in de ander
aanwezig en ze zijn allen gearrangeerd in een hiërarchie, zoals in een evolutionaire leer.’
(Collected Papers, vol. 6, p. 16.) Freud gaf echter volgens Rieff een totaal nieuwe inhoud aan
deze methode en beoogde ook totaal andere doelen dan de premoderne theorie. (Ibidem, p. 8) In
deze inleiding geeft Rieff overigens een zeer heldere en kernachtige inleiding op Freuds meta-
psychologie.

interpreteren, zijn intuïtie moest volgen en bestaande theorieën moest evalueren.
(23) Dat vereiste het object van zijn wetenschap: ‘(...) de menselijke passies die
zulke ontwijkende modulaties en omkeringen vertonen, zichzelf zo vindingrijk
uitdrukken en tegelijkertijd zo plat, zo moreel beladen en zo onhanteerbaar zijn
dat de experimentele exacte wetenschap ze niet kan bevatten.’ (20) Freud nam
dus voor de ontwikkeling van zijn theorie bestaande concepten uit zeer diverse
disciplines over en ontwikkelde zelf ook nieuwe concepten. Om de betekenis van
die concepten op hun juiste waarde te kunnen schatten, moet worden bekeken
hoe ze functioneerden in het freudiaanse vertoog en welke intuïties Freud ermee
probeerde te doordenken. 

Vanuit deze invalshoek werpt Rieff nieuw licht op de specifieke metaforische
aankleding van de psychoanalyse. Een voorbeeld daarvan is het volgende: Freud
ontwikkelde een algemeen model om de ontwikkeling van de libido te
beschrijven.a Het doel van een concept als ‘anale fase’ is echter niet alleen
generaliserend. Freud gebruikte het om in individuele gevallen een etiologie van
psychische symptomen van een patiënt op te stellen. Hoe heeft deze patiënt
geleerd om te gaan met bepaalde verlangens en de beheersing ervan? Van wie
heeft de patiënt dit geleerd? Welke betekenissen zijn daarbij overgedragen? Op
wat voor manier werden de sancties overgebracht? De ‘anale fase’ staat dus
volgens Rieff voor een bepaald cluster van verlangens en voor de grondvormen
van de wijze waarop deze specifieke patiënt in de specifieke constellatie van
zijn/haar lichamelijke - en mentale - constitutie, gezin en sociale en culturele
omstandigheden heeft geleerd om met die verlangens om te gaan.

De bestaande theorie was dus voor Freud niet toereikend voor zijn
‘wetenschappelijke project’. Hij was gedwongen nieuwe theorie te ontwikkelen
en deed dat door kritisch alle relevante bestaande theorie te evalueren. Dit
kritisch Anliegen is volgens Rieff een belangrijk aspect van Freuds theorie. Door
concepten uit de natuurwetenschappen en uit de menswetenschappen (en diverse
andere disciplines) op een nieuwe manier te combineren, kon hij dieper
doordringen in de problematiek van geestesziekten.b Freud gaf hiermee volgens
Rieff aan de dialectische denktraditie een nieuwe impuls, maar hij betaalde voor
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deze analytische scherpte echter een onvermijdelijke prijs, namelijk een
thematisch reductionisme. (16-17) Rieff bedoelt met dat laatste dat volgens hem
Freud te veel verschijnselen wilde verklaren met een te beperkt aantal concepten.
Zo beschouwde Freud bijvoorbeeld bepaalde godsdienstige handelingen als een
equivalent van neurotische symptomen. Beiden waren volgens Freud dwang-
handelingen en hij verklaarde de achterliggende betekenis met hetzelfde
begrippenapparaat.

3.3  Freudiaanse hermeneutiek: de rol van de 
psychoanalytische basisconcepten

Toen Freud de overstap had gemaakt van de kathartische naar de analytische
methode, volgde een periode van verdere ontwikkeling en verfijning van
theoretische en therapeutische concepten. Freud leerde bijvoorbeeld van ‘fouten’
zoals het niet onderkennen van de overdracht en de daarbij horende weerstand in
zijn behandeling van Dora. In het tweede hoofdstuk van The Mind analyseert
Rieff wat de betekenis is van Freuds basisconcepten (de instincten/libido, het
onbewuste en de verdringing) in het licht van het geheel van Freuds denken.

3.3.1  De instinct-theorie

Freud spande zich volgens Rieff in om consistente psychologische theorie te
ontwikkelen over mentale fenomenen. Rieff omschrijft in dit kader kernachtig
wat volgens hem de essentiële betekenis is van Freuds instinct-theorie in het
geheel van de psychoanalytische theorie. Het bestaan van een psychologie, stelt
hij, vereist een begrip van de geest in termen van sociaal en moreel gedrag. Noch
de primitieve notie van de ziel (anima) als het principe dat het lichaam in stand
houdt en doet voortbewegen, noch het afstandelijke model van de moderne
fysiologie van de hersenen als een complex schakelbord is een psychologisch
begrip. ‘Slechts op het moment wanneer het psychisch leven conceptueel wordt
afgescheiden van de rest van de biologische natuur kan er worden gesproken van
het bestaan van psychologie. Eveneens kan pas dán het individu de locus van
analyse worden, zoals dat bij Freud het geval was,’ stelt Rieff. (29) De manier
waarop Freud zijn psychologische instinct-theorie formuleerde, weerspiegelt
volgens hem een fundamentele ambivalentie. Enerzijds wilde Freud delen in het
prestige van de positivistische wetenschappen, die de notie van individualiteit
laten oplossen door het individu te beschouwen als een onderdeel van de
meeromvattende natuurlijke processen. Anderzijds probeerde Freud in het karak-
teristieke vocabulaire van de negentiende eeuwse materialistische wetenschap
psychologische concepten in te brengen die het mogelijk moesten maken onze
individuele menselijke naturen te bestuderen als afgezonderd van de rest van de
menselijke natuur in algemene zin.
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a Rieff is vaak onnauwkeurig in het aanduiden van de posities c.q. van de Freud-revisoren die hij
behandelt. Meestal noemt hij namen, om even later een term als ‘the neo-Freudians’ of ‘the liberal
revisers of Freud’ te gebruiken. Het is dan onduidelijk of Rieff met die term de daarvóór
genoemde personen bedoelt, of dat hij naar een grotere groep auteurs verwijst waarvan zij
volgens Rieff representatieve vertegenwoordigers zijn. (Zie bijvoorbeeld The Mind, p. 33.) Ik heb
er bij de bespreking van Rieffs kritiek op revisies van Freuds theorie naar gestreefd zo concreet
mogelijk aan te geven naar welke Freud-revisies/revisoren Rieff verwijst.

Hoe wordt die ambivalentie zichtbaar in Freuds instinct-theorie? Freud ging er
volgens Rieff vanuit dat de diepste drijfveren voor menselijk handelen instinctief
zijn. Deze instinctieve verlangens beschouwde hij als ‘van nature’ egoïstisch. De
mens moet echter ook leren te leven in sociale verbanden en daarvoor is
inperking van instinctieve verlangens nodig. Freud ziet het menselijk karakter als
het strijdtoneel van instinctieve verlangens en sociale inperking. Rieff zet uiteen
hoe Freud in zijn conceptualisering van dit mentale conflict een ‘dubbele
dialectiek’ inbouwt en hoe die dialectiek verdween in neo-freudiaanse revisies.a

In Freuds theorie komt volgens Rieff de kracht die de bevrediging van
instinctieve verlangens inperkt niet alleen ‘van buitenaf’, maar wordt de
mogelijkheid open gelaten dat die inperking ook ‘van binnenuit’ kan komen. De
oorzaken van neurotische symptomen ‘kunnen niet slechts worden teruggebracht
tot sociale rigiditeiten, (...) maar moeten worden herleid tot de nog diepere,
ambivalente structuur van de instincten zelf, die een continue bron van conflicten
is.’ (31) Enerzijds waarschuwt Freud ons, stelt Rieff, dat de instinctieve
verlangens een bepaalde druk uitoefenen. Wanneer die teveel wordt opgehoopt,
volgt een ‘ontlading’. (Dit kan volgens Rieff worden opgevat als een biologische
component van de theorie.) Anderzijds kent Freud de instincten in zijn theorie
hun eigen ingebouwde lotgevallen toe. (Deze kunnen worden opgevat als de
psychologische component: deze lotgevallen zijn onderdelen van de
ziektegeschiedenis van de patiënt die met behulp van psychologische concepten
geïnterpreteerd moeten worden.) Uit deze dubbele dialectische conceptualisering
van de menselijke instincten door Freud volgt volgens Rieff dat eenvoudige
natuurlijke expressiviteit nooit mogelijk is of bevredigend kan zijn, zelfs niet
theoretisch.

Dewey, en de door hem beïnvloede neo-freudianen Horney en Fromm, geven
volgens Rieff deze dubbele dialectiek op. Bij hen wordt namelijk het
antagonisme tussen verlangen en inperking voorgesteld als een strijd tussen
verlangens van de individuele, op groei gerichte mens en de culturele inperkende
voorschriften die voor de sociale belangen opkomen. De inperking van
individuele verlangens komt vanuit dat perspectief derhalve alleen ‘van buitenaf’.
Rieff brengt deze theoretici met Adler op de ene noemer van ‘liberale revisoren
van Freud.’ Hun liberale psychologie heeft volgens Rieff een sterk emancipatoire
inslag (die zichtbaar wordt in het engagement met het socialisme bij een aantal
van hen) en kent een grote waarde toe aan zelfontplooiing. De beperkende
factoren voor deze beoogde emancipatie lokaliseert de liberale psychologie dus in
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a Rieff is hier wat cryptisch. Het lijkt te gaan om het localiseren van de oorsprong van Freuds idee
van verdringing, die niet los gezien kan worden van zijn idee over chaos: ‘Zijn god-term, het
onbewuste, is niet verbonden met de klassieke ontologie, maar met de recentere notie uit het
Duitse Idealisme van de creatieve uitbarsting gevolg door verdringing. Freuds concept is een
zoveelste versie van de idee van een primitieve Chaos die de Romantiek voorzag van zijn eerste
oorzaak en laatste toevluchtsoord.’ (34)

de eisen die de samenleving stelt. Om tot sociale veranderingen te komen,
moeten dientengevolge de sociale structuren worden hervormd die de menselijke
mogelijkheden inperken. Daarmee verdwijnt volgens Rieff de fundamentele idee
van de innerlijke dualiteit van de instincten en wordt daardoor in hun theorieën
de kritische potentie die Freud meegaf aan de psychoanalytische theorie maar
gedeeltelijk gebruikt.

3.3.2  Het onbewuste

Freud dacht dat de psychoanalyse het moest opnemen tegen dogmatische
systemen zoals de metafysica en de religie. Rieff geeft daarop als polemisch
commentaar: ‘De filosofie kan niet zonder ‘god-terms’. (...) Het onbewuste
functioneert voor Freud als een ‘god-term’ (...) het is Freuds ultieme concept, een
Eerste Oorzaak, waarin moet worden geloofd juist omdat ze zowel fundamenteel
is als ontoegankelijk voor de ervaring.’ (34) Volgens Rieff gaat Freud in zijn
theorie over het onbewuste nog radicaler dan bij zijn instinct-theorie in tegen de
tradities van de moderne, empirische wetenschap. Om die stelling te verhelderen
situeert Rieff Freuds notie van het onbewuste in de filosofische voorgeschiedenis
van het concept. Freuds opvatting over het onbewuste staat volgens hem niet in
de traditie van de klassieke ontologie, want daarin is het ‘conceptueel ultieme’
altijd een notie van vorm of structuur. Vanuit die primaire vorm/structuur stelt
men zich het totstandkomen van een ‘iets’, van een substraat voor. Freud volgt
precies de omgekeerde weg. Hij stelt zich als eerste een primair substraat voor;
het onbewuste als verzameling instinctieve verlangens. De instantie die deze
substantie vormt of controleert, wordt voorgesteld als secundair. Daarom kan
Freuds notie van het onbewuste verbonden worden met de recentere notie uit de
psychologiserende filosofieën van het Duitse Idealisme van de creatieve
uitbarsting gevolgd door een verdringing.a

Freud gaf echter een nieuwe wending aan die notie. Het concept ‘het
onbewuste’ had van Leibniz tot de Duitse Idealisten een hele inhoudelijke
ontwikkeling doorgemaakt, schrijft Rieff: ‘Leibniz gebruikte het [concept] om de
begerende intenties te beschrijven van een transcendente natuur die in de mens
verzonken is. Latere filosofen echter, zoals Fichte, Schelling, Hegel,
Schopenhauer, von Hartmann en Nietzsche, schraagden de betekenis die Freud
uiteindelijk aan het begrip zou geven, door het onbewuste te beschouwen als
blinde, natuurlijke wil.’ (35-36) In deze psychologiserende filosofieën is ‘wil (...)
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niet feitelijk [bedoeld], maar metaforisch en impliceert ze verlangens waarvan de
geest zich niet bewust is of die ze verwerpt. Net zoals een veer in een horloge,
ligt - volgens deze opvatting - de gehele potentie van de geest opgewonden in het
zelf en ontrolt zich onverbiddelijk in de loop van de tijd.’ (36) Rieff vat samen:
‘Aldus veranderde het onbewuste van een locus van subjectieve bedoeling in een
term die in de psychologiserende filosofieën van de negentiende eeuw een
objectieve kracht uitdrukt, onveranderlijk van inhoud en ontwikkeling.’ (36) In
dit laatste citaat zit een ironisch spel met de termen ‘subjectief’ en ‘objectief’. Bij
Leibniz was er sprake van een ‘transcendente natuur die in het zelf verzonken
was’, terwijl de psychologiserende filosofieën stellen dat deze natuur volledig uit
de geest zélf voortkomt en dus een immanente oorsprong heeft. Het eerste
zouden we eerder ‘objectief’ noemen en het tweede ‘subjectief’, maar Rieff keert
dat om. Deze ironische omkering interpreteren we hier als een impliciete kritiek
van de gedachte dat datgene wat zich aan het bewustzijn van het individu onttrekt
en tegelijkertijd wél de kern van zijn identiteit of subjectiviteit vorm, als volledig
immanent wordt voorgesteld.

Bij Freud is volgens Rieff het onbewuste dus een objectieve kracht, met een
vaststaande inhoud en een vast ontwikkelingspatroon. Wat die inhoud betreft,
wijst Rieff erop dat Freud in Die Traumdeutung stelt dat de droom de via regia
tot het onbewuste is. En elke droom is, hoe verhuld dan ook, een wensvervulling.
Het onbewuste is het ‘gebied’ van waaruit de instinctieve verlangens zich een
weg banen naar de alledaagse werkelijkheid. Verder is Freuds karakterologisch
ontwikkelingsmodel met zijn vaste stadia volgens Rieff een voorbeeld van Freuds
notie van de onveranderlijkheid van de ontwikkeling van de instinctieve,
onbewuste verlangens.

Freud voegde nog een tweede aspect toe aan de conceptualisering van het
onbewuste van het Duitse Idealisme, stelt Rieff. Hij beschrijft dat met behulp van
de notie ‘dualiteit’. Er is een diepe en slapende unhappyness in onze levens en
Freud meende dat deze zo ver buiten het bereik van het bewustzijn lag, dat hij
die, metaforisch, in een ander gedeelte van de psyche lokaliseerde. (37) Ook hier
krijgen de Freud-revisoren een veeg uit de pan van Rieff. Niet tevreden met deze
declassering van het bewustzijn, werd volgens hem in hun theorieën Freuds notie
van het onbewuste uit de weg geruimd. Dat begon volgens Rieff bij Adler die de
theorie over het onbewuste omzette in een sociale ideologie. Daarna deed de
liberale sociale psychologie de rest: ‘De idee van het onbewuste, die de
hoeksteen vormt van Freuds historische opvatting over ziekte, moest eerst uit de
weg geruimd worden. Daarna kwam er ruimte voor de situationele of contextuele
beheersing van ziekten, die het meest subtiel geformuleerd werd door Dewey en
nu in een vervalste vorm overheerst in de Amerikaanse sociale en individuele
psychologie.’ (37) 
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a Deze beschrijving is enigszins anachronistisch. De verschillen tussen Breuers methode en die
van Freud waren aanvankelijk minder uitgesproken dan hier wordt gesuggereerd. Freud kon deze
verantwoording van zijn afwijzing van de kathartische methode pas achteraf geven, toen hij zelf
al veel verder was met zijn onderzoek.

3.3.3  Verdringing 

Het derde basisconcept van de psychoanalyse, verdringing, is ook onderwerp
geweest van veel discussie en revisie. Rieff reageert wederom op die revisies.
Verdringing hangt nauw samen met de voorgaande twee concepten en is van
groot belang voor de manier waarop Freud zich de neurose met haar symptomen
en haar etiologie voorstelt. Rieff beschrijft dat als volgt: het onbewuste is bij
Freud niet simpelweg een reservoir van verdrongen ervaringen en verlangens, dus
van datgene waarvan we ons op een bepaald moment niet bewust zijn. Freud
benadrukte dat het onbewuste onze ‘vergeten oorsprongen’ bevat, die ons leven
nog steeds op een bepaalde manier beïnvloeden. (37) Verdringing is dus niet
alleen maar toe te schrijven aan de inwerking van historisch/cultureel bepaalde
morele opvattingen ‘van buitenaf’, geïnternaliseerd in het Über-ich. De psyche
heeft zelf ook diverse afweermechanismen om ongewenste instinctmatige
energieën af te weren. Freud benadrukt steeds het dynamische karakter daarvan,
gebaseerd op een dualistische opvatting van het fenomeen verdringing. Rieff
wijst erop hoe Freud ontdekte dat er in het onbewuste deel van de psyche zelf
mechanismen te ontwaren zijn die verdringing van instincten veroorzaken. Daar-
door blijft het grootste deel van de psychische structuur onbewust. Freud brengt
dat in zijn meta-psychologie metaforisch tot uitdrukking in zijn opvatting dat het
Ich gedeeltelijk onbewust is.

Door zijn concepten steeds dualistisch te definiëren geeft Freud ze een grotere
verklarende kracht dan de bestaande concepten, vindt Rieff. Zo impliceert Freuds
kritische concept ‘verdringing’ een andere opvatting van geheugen dan de
opvatting van de mechanistische psychologie. Dit wordt duidelijk wanneer Freud
zijn analytische techniek verder ontwikkelt: hij gaat in zijn ‘archeologisch
onderzoek’ van de symptomen van de patiënt verder dan het onder hypnose laten
herbeleven van concrete verdrongen herinneringen die de oorzaak van het
hysterisch symptoom zouden zijn (zoals bij de kathartische methode). Die
methode kon alleen tijdelijk de hysterische klachten doen verdwijnen, volgens
Freud omdat het bewustzijn van de patiënt werd uitgeschakeld. Zo werd niet
onderkend dat de oorzaak van de klachten, de verdringing, zélf onderdeel
uitmaakt van de karakterstructuur van de patiënt. Echt therapeutisch succes kon
volgens Freud dan ook alleen behaald worden door de patiënt bewust te maken
van dat laatste. Dat vergde een veel langere en dieper gravende speurtocht in het
karakter van de patiënt, mét diens bewuste medewerking, dan een kathartische
ervaring onder hypnose.a Het geheugen is bij Freud dan ook geen reservoir van
verdrongen ervaringen dat we met de juist techniek kunnen aanboren en zo
kunnen onttrekken aan de verdringing. De verdringing kan volgens Freud nooit
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a Lamarck ontwikkelde in de negentiende eeuw een belangrijke evolutietheorie. In die hypothese
wordt verondersteld dat in de groep, net zoals in het individu, onbewuste herinneringen leven aan
het verleden. Daarmee wordt verklaard hoe het verleden invloed kan uitoefenen op het heden.
Volgens Rieff kan de ‘de verbinding tussen het lamarckianisme en de psychoanalyse niet snel
overschat worden. Niet alleen Freud, maar Ferenczi, Jung, Adler, Reich (...) hebben de
lamarckiaanse hypothese nodig.’ (200) (Zie verder The Mind, pp. 198-200 en paragraaf 3.5.1
van dit proefschrift.)

ongedaan gemaakt worden, maar kunnen we alleen benaderen via het
symptomatische gedrag van de patiënt. Dat gedrag verwijst naar het verleden
waarin het karakter van de patiënt zich gevormd heeft en waarin de oorzaken van
de psychische klachten gezocht moeten worden. Enerzijds is dus de verdringing
nooit uit te schakelen. Anderzijds impliceert de therapeutische arbeid juist wel de
idee van het (gedeeltelijk) bewust maken van de verdringing om zo haar
ziekmakende werking te verminderen. 

3.3.4  Geneticisme en ambivalentie

Freud brak met materialistische concepten waarin de oorzaken van psychische
ziekten worden voorgesteld als ‘indringers van buitenaf’. Zijn klinische
ervaringen bevestigden keer op keer dat de oorzaken van psychische ziekten
onderdeel van de psychische structuur van de patiënt zijn geworden door de
specifieke levensgeschiedenis van die patiënt. Bij die levensgeschiedenis ging
Freud dan ook te rade voor een etiologie van psychopathologische symptomen.
Belangrijk daarbij is volgens Rieff zijn ‘geneticistische’ theorie van het
prototype. Oorzaken van psychopathologie zocht Freud in traumatische
ervaringen: ‘(...) alle trauma’s zijn (...) prefiguratief voor latere ervaringen.’ (48)
De kracht van prototypische ervaring wordt bijvoorbeeld therapeutisch
aangewend in de wijze waarop in de psychoanalyse met overdracht wordt
omgegaan. In dat proces wordt gezocht naar de traumatische ervaringen die zijn
verdrongen, maar nog steeds hun invloed doen gelden middels de geestesziekte.
Ook in zijn latere sociale psychologie gebruikt Freud het prototype, stelt Rieff,
want hij hangt een lamarckiaanse visiea aan op de overdracht van oerconflicten
zoals de rivaliteit met (en de moord op) de vader. Het Oedipus-complex is de
psychologische pendant van die onbewuste erfenis uit het verleden.

Door zijn prototypen op deze manier analogisch te gebruiken, ontwikkelt Freud
dus een historisch perspectief op de etiologie van geestesziekten. Dat komt tot
uitdrukking in zijn idee van ontwikkelingsmodellen, zoals het karakterologisch
ontwikkelingsmodel. Hetzelfde geldt voor zijn latere theorie over de
ontwikkelingsstadia van de cultuur. Ook hierin toont Freud zich volgens Rieff
sterk beïnvloed door de positivistische wetenschappen: ‘Freuds wet van erotische
ontwikkeling volgt de vertrouwde positivistische sequens, [namelijk] die van de
evolutie van de menselijke opvattingen over het heelal van een animistisch, via
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a Rieff citeert hier S. Freud, Totem and Taboo, The Complete Psychological Works of Sigmund
Freud, Standard Edition, London, Hogarth Press, 1953 -, XIII, p. 90.

een metafysisch of religieus, naar een wetenschappelijk [stadium].’ (46) Waar
echter de positivisten van het sociale naar het individuele hadden geredeneerd,
volgde Freud volgens Rieff precies de omgekeerde weg. Om dat aan te duiden
citeert Rieff Freud. In Freuds redenering van het individuele naar het sociale zou
‘de animistische fase (...) dan overeenkomen met narcisme, zowel chronologisch
gezien als inhoudelijk. De religieuze fase zou overeenkomen met de fase van
object-keuze waarvoor de binding van het kind aan zijn ouders kenmerkend is.
De wetenschappelijke fase tenslotte, zou precies een pendant zijn van het stadium
waarin het individu de volwassenheid heeft bereikt, het lustprincipe heeft
afgezworen, zichzelf heeft aangepast aan de werkelijkheid en zich tot de externe
wereld heeft gericht voor een object voor zijn verlangens.’ (47)a

Freud wordt vanwege zijn gebruik van prototypen vaak voor een pessimist
aangezien, omdat volgens Freud de kracht van het verleden zo sterk is dat ze
maar moeilijk te doorbreken is. Rieff wijst ook op dit vlak op de ambivalentie in
Freuds denken. Freuds pessimisme wordt volgens hem in evenwicht gehouden
door diens denken in termen van ontwikkeling: dat houdt altijd de mogelijkheid
in van het bereiken van een ‘hoger stadium’, dat in dit model ook betekent een
hogere graad van integratie van de antagonistische psychische energieën. We
moeten dan echter weer niet doorschieten naar de eenzijdige optimistische visie
van de neo-freudianen op menselijke mogelijkheden tot groei, vindt Rieff. Dit
vooruitgangsoptimisme wordt bij Freud altijd in evenwicht gehouden door een
besef van de mogelijkheid van regressie, voortkomend uit de ambivalentie van de
menselijke emoties. Freuds ontwikkelingsmodel kan dus niet zonder zijn
biologisch gefundeerd pessimisme over de dualiteit van de instincten. ‘Freuds
“instinctualisme” of “biologisme” is zijn manier om het meer fundamentele idee
uit te drukken van het menselijk gedrag als conflict, dat is opgeofferd door zijn
revisoren.’ (56)

Bij Freud is volgens Rieff het concept ‘conflict’ verbonden met zijn visie op
het moderne individu dat een in sociale en intrapsychische crisis verkeert. Je zou
kunnen zeggen dat Freud op die manier zijn etiologie van psychopathologische
symptomen relateert aan een cultuurhistorische ontwikkeling. Het concept
‘ambivalentie’ was volgens Rieff voor Freud echter wezenlijker, omdat het ook
een oplossing voor de neurotische conflicten van het moderne individu
impliceerde, namelijk: therapie. ‘De niet-tragische belofte in het freudianisme is
zijn curatieve gebruik van het ideaal van wetenschappelijke neutraliteit, zoals dat
belichaamd is in de ogenschijnlijk amorele kennis van het ego.’ (64)
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a Zie Collected Papers, vol. 9, p. 244.
b Dat zijn de als derde respectievelijk vijfde beschreven aspecten van onze leessleutel.

3.4  De psychoanalyse als ‘crisispsychologie’

In deze paragraaf worden de hoofdstukken 3 tot en met 5 van The Mind
besproken. Op de chronologische lijn van de ontwikkeling van de freudiaanse
canon zitten we nu in de fase van de verdere ontwikkeling en verfijning van de
theorie en van de therapeutische techniek. Freud werkte in zijn geschriften uit
deze periode, van 1902 tot 1915, de belangrijkste hoofdthema’s uit die al
aanwezig waren in de publicaties uit de vorige fase: de theorie over het
onbewuste, de theorie over weerstand en verdringing en de juiste waardering van
het belang van sexualiteit en van het Oedipus-complex.a Freud gaf deze
hoofdthema’s een stevig algemeen theoretisch fundament in een aantal meta-
psychologische verhandelingen die hij in 1915 publiceerde. Rieff behandelt
Freuds theorievorming over deze basisconcepten uit de periode 1902-1915
zodanig dat al doorschemert hoe Freud in zijn sociaal-psychologische en
cultuurfilosofische beschouwingen van ná 1915 de interactie analyseert tussen
het individu en de sociale orde c.q. de cultuur. 

Tot nu toe zijn Freuds cultuurkritiek en de invloed van de psychoanalyse op de
Westerse cultuur weinig aan de orde geweest.b Dat gaat nu veranderen, want
Rieff weeft nu ook die elementen in zijn betoog in. Volgens hem weerspiegelt de
manier waarop Freud zich de interactie tussen het individu en de sociale orde
voorstelt diepgaande veranderingen in het denken over die orde en over de
manier waarop het individu zich ertoe verhoudt: ‘Psychologie is een manier
geworden om te vragen naar en om te gaan met nieuwe typen fundamentele
vragen, namelijk die van de Psychologische Mens. De tijd heeft wederom een
[mens]type voortgebracht dat zich bijzonder aanpaste om zijn tijd te verdragen.
Zijn belangstelling keerde zich naar binnen en dat vereiste een nieuw soort
discipline. De freudiaanse psychologie, met zijn ingenieuze interpretaties van
politiek, religie en cultuur in termen van het innerlijk leven van het individu en
van diens meest nabije ervaringen in het gezin, was precies wat er nodig was.’ (4-
5) De freudiaanse theorie weerspiegelt volgens Rieff de ‘introversie van de
interesse’ die de tijd typeert waarin Freud leefde.

3.4.1  De relatie tussen Freuds cultuurkritiek 
en zijn meta-psychologie

Het derde hoofdstuk van The Mind is getiteld ‘The hidden self’. Het is
kenmerkend voor de moderne wetenschap [science] stelt Rieff, dat de natuur, het
object van kennis, wordt beschouwd als teruggetrokken en radicaal anders van
aard dan de wijze waarop wij het ervaren. In Rieffs uiteenzettingen over Freuds
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a Het Ich, Es en Über-ich zijn de termen uit wat wordt genoemd ‘Freuds tweede topografie’. Deze
topografie komt voor het eerst voor in Das Ich und das Es (1923). In de oudere ‘eerste
topografie’ wordt de menselijke geest voorgesteld als een samenstel van een bewust en van een
onbewust functionerend deel, die in een complexe wisselwerking met elkaar staan. Al deze
topografische termen hebben een metaforisch karakter. Het zijn voorstellingen van aspecten van
de menselijke geest die als verschijnsel niet direct empirisch toegankelijk is. Freud gebruikte de
topografische termen dus als hermeneutische concepten, waarmee hij door middel van
psychoanalytische interpretatie betekenis toekende aan bepaalde fenomenen. Die betekenis
verwees volgens Freud naar de niet empirisch toegankelijke dimensie. Freud is de eerste
topografie blijven gebruiken naast de tweede topografie, waarbij er wel veranderingen in de
betekenis van ‘bewust’ en ‘onbewust’ optraden. Rieff gebruikt in deze hoofdstukken van The
Mind concepten uit de twee topografieën naast elkaar. Hij verantwoordt dit in een voetnoot (zie p.
95n). Een zeer helder artikel waarin Rieff uitvoerig ingaat op de verhouding tussen de twee
topografische schema’s is: ‘Freudian Ethics and the Idea of Reason’, Ethics 67, no. 3, part 1
(April 1957), pp. 169-183.
b Het Über-ich was niet alleen een aanduiding van de psychische representant van de moraal van
de externe leefwereld die het individu in zich heeft opgenomen. Freud onderscheidde ook ‘in het
onbewuste ingebouwde krachten’ die de instinctbevrediging inperkten, zoals is beschreven in de
vorige paragraaf. Ook dat is een aspect van de werking van het Über-ich.

basisconcepten in de vorige paragraaf bleek hoe dat conceptueel vorm kreeg in de
psychoanalytische theorie: de emoties/verlangens zijn empirisch niet direct
toegankelijk, met andere woorden het driftleven/het Es is onbewust. Voor Freud
krijgt de menselijke identiteit en rationaliteit gestalte vanuit het onbewuste en
wordt daardoor ook gestuurd. De invloed van het onbewuste op ons bewustzijn is
niet direct, maar loopt via een interactie met antagonistische krachten waarin het
wezen van de onbewuste impulsen vervormd wordt. Freud beschouwt dromen,
kunst en neurotische symptomen als compromis-formaties van deze strijd tussen
het Es en het Über-ich.a

Deze psychologische stellingname had volgens Rieff grote invloed op Freuds
opvattingen over de relatie tussen het individu en de cultuur. Om die opvatting te
beschrijven, zet Rieff een paar belangrijke meta-psychologische vooronder-
stellingen van Freud op een rij: de oorzaak van psychopathologie lag volgens
Freud in een conflict tussen het Es en het Über-ich. Het Es had Freud
gepostuleerd als een onveranderlijke entiteit. Wil je iets proberen te doen aan
psychopathologische klachten dan moet je proberen om te sleutelen aan de
invloed van het Über-ich. De bevrediging van driftmatige impulsen kan dan
directer plaatsvinden en hoeft niet te gebeuren via de omweg van neurotische
symptomen die van de patiënt een onnodig hoge tol eisen. 

Deze opvatting van Freud impliceert volgens Rieff een standpunt over de
geschiedenis van de Westerse cultuur en de fase waarin die zich in Freuds tijd
bevond. Het Über-ich is bij Freud in belangrijke mate de psychologische
representant van ‘obsolete morele normen en waarden’ van een cultuur die zijn
vitaliteit aan het verliezen was.b Dat kwam volgens Freud het duidelijkst tot
uitdrukking op het terrein van de sexualiteit, stelt Rieff. De sexuele normen en
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a Rieff noemt dit ‘het aanleren van de analytische attitude’.
b H. Marcuse, Eros and Civilization. A Philosophical Inquiry into Freud, New York, Vintage
Books, 1961 (1955), p. 5.

waarden verloren steeds meer hun invloed op het gedrag. Enerzijds wil de
neurotische patiënt de sterker wordende lokroep volgen van het meer bevredigen
van zijn instinctieve verlangens. Anderzijds staat hij nog steeds sterk onder
invloed van zijn Über-ich dat hem, door middel van schuldgevoelens die op de
verouderde moraal zijn gebaseerd, probeert te dwingen af te zien van die
bevrediging. In deze strijd ontstaan de neurotische symptomen. 

Het Über-ich verliest dus, algemeen gesteld, zijn dwingende kracht en dat is
een symptoom van de crisis waarin autoriteit zich bevindt. Er waren volgens
Freud nog geen nieuwe morele dynamieken in zicht in de Westerse cultuur die de
culturele (en morele) taak van het christendom konden overnemen, stelt Rieff.
Het enige alternatief was dus om een soort ‘crisispsychologie’ te ontwerpen
waarin de patiënt zoveel mogelijk wordt geleerd om het Ich de sturende functie te
laten overnemen van het Über-ich. Daartoe moest de neuroticus zelf inzicht
winnen in de psychodynamiek van zijn klachten.a Dit is in het kort de meta-
psychologische basis van Freuds cultuurkritiek. Met deze houding jegens de
cultuur past Freud volgens Rieff in een traditie die begon bij Montaigne: ‘Met
Montaigne begint het moderne wantrouwen jegens de beschaving. In Freud vond
dat wantrouwen zijn theoreticus. (...) Freuds wetenschap completeert Montaignes
humanisme. Ze zet de strategische terugtocht voort van wijze mensen vanuit een
beschaving van publieke autoriteit naar een beschaafde inspectie van het
persoonlijk leven.’ (66)

Voor die inspectie van het persoonlijke leven, te beginnen met dat van zichzelf,
ontwierp Freud zijn psychoanalytische therapeutische techniek, stelt Rieff. In het
derde hoofdstuk van The Mind evalueert hij de belangrijkste onderdelen daarvan:
de techniek van de vrije associatie, de overdracht in de relatie analyticus-patiënt,
het Oedipus-complex, elementen uit de libido-theorie (kinderlijke sexualiteit,
object-theorie), het concept ‘weerstand’ en de interpretatie van de ‘taal van de
symptomen’ met behulp van zijn droomtheorie. Daarvan zullen we in de loop van
deze paragraaf veel voorbeelden zien. 

De polemiek met de revisoren, en hun revisies van deze concepten, is in dit
hoofdstuk van The Mind impliciet. Dat blijkt uit Rieffs stelling dat, om een
reductionistische interpretatie van Freuds theorie te voorkomen, de evaluatie van
die theorie moet gebeuren vanuit de freudiaanse theorie zélf. Hij is het op dit
punt eens met Marcuse die in zijn kritiek op de sociologiserende revisie van de
neo-freudianen stelt ‘dat Freuds theorie exact in zijn substantie sociologisch is.’b

Volgens Marcuse bevat ‘het onhistorische karakter van de freudiaanse concepten
(...) de elementen van de tegenpool ervan. De substantie van deze historische
elementen moet niet worden herwonnen door er sociologische factoren aan toe te
voegen (zoals de "culturele" neo-freudiaanse scholen doen), maar door de inhoud
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a Ibidem, p. 32.
b In het volgende hoofdstuk vergelijk ik Rieffs interpretaties van het werk van Freud nog
uitvoeriger met die van Marcuse.

ervan zich te laten ontvouwen.’a Rieff analyseert echter, als criticus van de
counter culture, de ‘historische substantie’ van de freudiaanse theorie op geheel
andere wijze dan Marcuse die juist met behulp van Freuds filosofie een
theoretische legitimering van de counter culture ontwerpt.b

Rieff laat Freuds concepten hun eigen inhoud ontvouwen. Hij doet dat onder
andere door ze in de context van de geschiedenis van de Westerse filosofie te
plaatsen. Freuds regels van een procedurele kalmte in zijn techniek van vrije
associatie bijvoorbeeld, komen voort uit een opvatting over een spanning tussen
rede en spontaniteit. Rieff vergelijkt de manier waarop Freud deze spanning
opvat met vergelijkbare noties van Kant, Schiller en Diderot. Spontaniteit wordt
volgens Rieff door hen als een voorwaarde voor artistieke creativiteit beschouwd.
Parallel daaraan vergeleek Freud volgens Rieff de regel van mentale ontspanning
die nodig was voor psychotherapeutische behandeling expliciet met de essentiële
voorwaarde voor poëtische creatie. (88) Daarbij moeten we bedenken dat psych-
oanalyse een zeer ‘talige’ bezigheid is. Alleen zo kon het onbewuste met zijn
eigen irrationele logica in de analytische behandeling aan het woord komen.
Rieff vat dit aspect van Freuds methodiek als volgt samen: ‘Aldus werd de
esthetische attitude van de achttiende eeuw gerationaliseerd tot de
psychologische attitude van de twintigste.’ (89)

3.4.2   Freuds cultuurkritiek: de freudiaanse hermeneutiek
 ‘treedt buiten zijn oevers’

In het vierde hoofdstuk van The Mind getiteld ‘The tactics of interpretation’
analyseert Rieff de psychoanalyse als methode van het toekennen van betekenis.
Freud benadrukte dat het onbewuste zijn eigen wetten heeft en dat in principe elk
produkt van de menselijke geest betekenisvol is, ook de symptomen van een
geestesziekte. (102) De stelling dat het onbewuste zijn eigen wetten heeft, is een
polemische stelling. Ze veronderstelt namelijk Freuds opvatting dat geen enkele
psychologische methode tot dan toe in staat was geweest om adequaat te
onderzoeken wat de invloed is van het onbewuste op ons leven. Alleen de
psychoanalyse was volgens Freud met zijn methodiek goed toegerust om een
‘wetenschap van het onbewuste’ te ontwikkelen. Wanneer we dat combineren
met het uitgangspunt dat geen enkel psychisch produkt zonder betekenis is, is
daarmee een immens onderzoeksterrein voor de psychoanalyse aangeduid. De
psychoanalyse kan meer dan alleen de betekenis achterhalen van
psychopathologische symptomen. Ze kan ook de betekenis van andere psychische
fenomenen, van historische personen en verschijnselen en van culturele
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a Zoals wanneer men bijvoorbeeld de term ‘het groene laken’ gebruikt om het biljart aan te
duiden. 
b ‘De polariteit in de religie tussen het manifeste letterlijke [substraat] en het latente ethische
[substraat] is precies het omgekeerde van de freudiaanse polariteit. Wat wordt verborgen door de
religieuze tekst is ‘hoog’ (of op z’n minst ‘hoger’), terwijl wat verborgen wordt door het
psychische symptoom - zelfs een normaal symptoom zoals de droom - ‘laag’ is.’ (109)

artefacten analyseren, omdat dat allemaal op één of andere wijze voortbrengsels
zijn van de menselijke geest. In dit proces waarin de menselijk geest zich in
verschillende vormen uitdrukt, is volgens Freud altijd het onbewuste werkzaam
geweest en daarom is de psychoanalytische methode bij uitstek geschikt om al
deze verschijnselen te interpreteren. Uit die interpretaties blijkt, zoals Rieff al
had betoogd in hoofdstuk 1 van The Mind, dat Freud concepten uit verschillende
wetenschapstradities vermengt met behulp van de analogische methode die ook in
de premoderne theorie werd gebruikt. Zijn psychologiserende en thematische
aanpak heeft echter ook reductionistische eenzijdigheden.

We laten nu twee voorbeelden van dergelijk thematisch reductionisme de revue
passeren. Het eerste is Rieffs analyse van Freuds gebruik van de synecdoche, dat
wil zeggen het benoemen van het geheel door een deel van het geheel.a Dat
gebruik komt volgens Rieff het beste tot uitdrukking in zijn model van
karakterologische ontwikkeling. Freud beweert dat de sexuele ervaring een
voorafspiegeling is van het latere volwassen karakter. Dat geldt volgens hem niet
alleen voor de neuroticus, maar voor ons allemaal. ‘Het doorgronden van het
normale karakter via het neurotische karakter, van gezondheid door ziekte, is als
redefiguur inderdaad heer en meester.’ (45) Rieff noemt een aantal onderdelen
van die prefiguratieve infantiele sexuele ervaring: 1) Het eerste sexuele object, de
ouder, is het model voor latere liefdeservaringen; 2) de infantiele sexuele
gewaarwording is het prototype van de latere esthetische gewaarwording en 3) de
infantiele sexuele nieuwsgierigheid is het model voor latere intellectuele arbeid.
Deze optiek bood vele nieuwe rijke perspectieven op de ontwikkeling van de
menselijke psyche, maar ‘beweren dat intellectuele impulsen afstammen van
kinderlijke nieuwsgierigheid trekt de autonomie van de rede in twijfel’, vindt
Rieff. (47) ‘Hoewel een eik voortkomt uit een eikel, kan niet worden beweerd dat
de volwassen eik nog steeds wezenlijk ‘eikelig’ is’, is zijn kritiek. (49) Freud
ontkwam niet aan de ‘genetic fallacy’ die de complexiteit van een object of
verschijnsel tot zijn oorsprong reduceert.

Het tweede voorbeeld betreft een vergelijking van Freuds hermeneutiek met de
religieuze hermeneutiek. We hebben geen directe toegang tot de emoties zelf, ze
moeten in een verwoording of representatie weergegeven worden. Deze
verwoordingen/representaties analyseert Freud op een wijze die volgens Rieff de
religieuze hermeneutiek parodieert. Freud ontdekt bij zijn interpretaties
uiteindelijk alleen (in morele zin) ‘lage’ verborgen motieven, de religieuze
hermeneutiek alleen ‘hoge’.b Deze eenzijdigheid van Freud werd gereviseerd
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a Rieff noemt expliciet het werk van Erich Fromm, zie The Mind, pp. 109-110.

door de neo-freudianen.a Rieff stemt gedeeltelijk in met die revisies. Diezelfde
neo-freudianen echter kende het individu een ingeboren moraliteit toe, waarvan
Freud dacht dat die aan de cultuur behoorde. Volgens Rieff lijkt Freud dichter bij
de waarheid te zitten. 

3.4.3  Liefde, sexualiteit en het Oedipus-complex

Freud over liefde en sexualiteit
Rieff begint het vijfde hoofdstuk van The Mind, over Freuds theorie over
sexualiteit, met één van de hoofdthema’s in zijn Freud-exegese: de koppeling die
Freud legt tussen onderzoek naar de oorzaken van neuroses en een
cultuurkritische reflectie. Rieff laat zien hoe sexualiteit een ‘retorisch wapen’
was van de cultuurkritiek van Freud. In de alinea waarmee het hoofdstuk opent,
verwoordt hij dit als volgt: ‘Wanneer sexualiteit wordt gesommeerd om te
getuigen tegen futiele vroomheden is de toon van de verwijten nooit koel en
onverschillig. De klucht is één wapen tegen de high culture. (...) Ironie is het
andere gebruikelijke wapen. Maar ironie neemt maar al te gemakkelijk weer de
gedaante aan van een nieuwe ernst. De Sade laat dit zien, Lawrence ook, evenals,
op beperkte schaal, Freud. Voor de laatstgenoemde was het belang van sexualiteit
niet in het minst retorisch, als een ‘vernedering van de hoogste bezittingen van de
beschaving’.’ (148)

Freud bekritiseerde veel bestaande theorieën over de rol van sexualiteit in
psychische fenomenen, stelt Rieff, omdat in die bestaande theorieën volgens hem
niet scherp genoeg naar voren komt wat de relatie is tussen cultuur en sexualiteit.
Hij kwam daarbij volgens Rieff uit op het standpunt dat ‘de misvattingen over
sexualiteit geen intellectuele dwalingen [zijn], noch een toevallige onwetendheid,
maar één van de wijzen waarop de cultuur samenzweert om ‘de mentale energie
die het nodig heeft te verkrijgen door ze te onttrekken aan de sexualiteit’.’ (149)
Freud beoogde opheldering van dit onbegrip en ontwikkelde in zijn ‘vroege
periode’ daarom een complexe libido-theorie. De Drei Abhandlungen zur
Sexualtheorie (1905) zijn hierin volgens Rieff een mijlpaal. De kwantificeringen
die Freud in dit werk gebruikt, behelzen volgens Rieff een veelomvattende
ethische metafoor. Ten eerste maakt de kwantificerende, objectiverende taal het
hele terrein van de betekenis van intimiteit in de menselijke relaties toegankelijk
voor kritisch onderzoek. Rieff interpreteert dit als een instrument dat retorische
doelen diende: sexualiteit moest ontdaan worden van de taboes die erop rustten.
Door die taboes werd het niet als een object van wetenschappelijk onderzoek
beschouwd, maar als een onderwerp waarover alleen in (toen gangbare) morele
termen kon worden gedacht en gesproken. Freud wilde deze gangbare benadering
openbreken, om sexualiteit wél geaccepteerd te krijgen als object van weten-
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schappelijk onderzoek. Daarmee moest het, ten tweede, mogelijk worden om
kritiek te leveren op de manier waarop de cultuur een neurotiserend korset
oplegde dat zijn meest representatieve uitdrukking vond in de sexuele moraal.
Freuds libido-theorie is volgens Rieff (ook) een ‘manier om punten te scoren
tegen de verdringende orde [repressive order].’ (150)

Om de ingenieuze listen van de cultuur bloot te leggen waarmee ze aan de
sexualiteit mentale energie ontfutselt, ontwierp Freud een paradigma waarin hij
in de kenmerken van de sexualiteit alle variëteiten van de menselijke emoties
concentreerde, stelt Rieff: ‘Sympathie en binding, respect en minachting,
ouderlijke liefde en vijandigheid, lichamelijke overwinningen en symbolische
nederlagen, esthetische genoegens en een interesse in het afzichtelijke - dit alles
wordt samengevoegd in deze verenigende bron.’ (152) Freud bedoelde met ‘sex’
volgens Rieff duidelijk méér dan alleen ‘het genitale’: ‘Freud gebruikte de term
‘sexueel’ ook daar waar het accurater was geweest om de term ‘erotisch’ te
gebruiken.’ (151) Juist hier blijkt dan dat Freuds theorie over sexualiteit een
retorisch wapen is: Freud wilde ‘flauwhartigheid’ vermijden en stond erop het
woord ‘sex’ te gebruiken. Rieff noemt dat ‘de shock-therapie van eerlijkheid.’
(151) Freud gebruikte dus de term ‘sex’ zowel in de hierboven beschreven brede
betekenis, als ‘het secundaire maaswerk van de beschaafde sublimaties’ (152),
als in de beperkte betekenis van ‘sexuele handelingen’. Dit wisselen tussen
verschillende betekenissen van dezelfde term is geen onnauwkeurigheid, of een
louter retorisch wapen, maar is een ‘vitale dubbelzinnigheid in het freudiaanse
betoog (...) die nauwelijks geëlimineerd kan worden omdat daarmee ook enkele
van Freuds fundamentele constructies zouden verdwijnen, zoals de rol van
sexuele relaties als paradigma voor sociale relaties.’ (152) Op dat punt kom ik zo
dadelijk terug, wanneer het Oedipus-complex aan de orde komt. We moeten eerst
nog exacter bekijken welke definities Rieff gebruikt in zijn analyse van Freuds
theorie over ‘sexualiteit’.

Rieff gebruikt de overkoepelende term ‘liefde’ om helderheid te verschaffen in
de verwarring die Freud opzettelijk zaait met zijn terminologie: ‘Deze dualiteiten
in de houding jegens het sexuele beschrijven Freuds centrale inzicht in de
dualiteit van de liefde.’ (158) Hoe ziet dan die ‘dualiteit van de liefde’ eruit die
volgens Rieff van cruciaal belang is voor Freuds theorie over de sexualiteit?
Freud onderscheidde volgens Rieff in de liefde twee componenten: enerzijds
gevoelens van respect en affectie, die hij ‘primaire sexualiteit’ noemde, en
anderzijds de sensualiteit in zijn beperkte betekenis; de ‘secundaire sexualiteit’.
Cruciaal is dat Freud deze beide vormen van liefde dus om polemische redenen
‘sexualiteit’ bleef noemen. Het was, theoretisch gezien, adequater geweest om
die eerstgenoemde component geen ‘primaire sexualiteit’, maar ‘primaire liefde’
te noemen. Die eerstgenoemde component is volgens Rieff geen sublimatie van
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a Rieff geeft aan dat Freud dat op sommige plaatsen in zijn teksten wel veronderstelt, maar
benadrukt wederom diens ambivalentie op dit punt en doordenkt hier het andere spoor uit Freuds
denken, waarin dus de oorsprong van affectie anders wordt herleidt.
b Rieff gaat in The Mind niet uitvoerig in op het verschil tussen vroegere constructen van het
erotische bij Freud en diens latere idee van ‘Eros’ als de grote tegenstander van de ‘Thanatos’.
Hij wijst op de grote theoretische problemen bij het vergelijken van de conceptualiseringen van
het erotische uit de verschillende periodes van Freuds leven. (Zie The Mind, p. 30n.) Wanneer in
The Mind de latere conceptualiseringen aan de orde komen, wijst Rieff met name op het (nog
altijd) duale karakter van Freuds instinct-theorie, omdat dat volgens hem het belangrijkst is met

(wordt vervolgd...)

de laatstgenoemde.a Affectie stamt af van het gevoel van dankbaarheid van het
kind voor zijn totaal-beschermende ouders. Daardoor is affectie de primaire vorm
van liefde, stelt Rieff, die voorafgaat aan sensuele gevoelens. Gedurende de
mentale ontwikkeling moet het kind leren de sensuele gevoelens die zich in hem
ontwikkelen, te richten op andere objecten dan de ouders. Die ontwikkeling volgt
echter het spoor van objectkeuzes zoals zich dat al had ontwikkeld: ‘(...) het
dilemma van ons gevoelsleven, [namelijk] onze neiging om ons te fixeren op de
eerste relatie tot autoriteit, wordt bepaald door het gegeven dat in onze kindertijd
model-autoriteiten onze sexuele belangstelling monopoliseren. (...) Het hele
verhaal van de liefde draait om de vraag in welke mate sensualiteit kan worden
doordrongen van tederheid.’ (158-159)

Freud riep Plato en Paulus als getuigen aan om zijn theorie over ‘sexualiteit’
meer salonfähig te maken. Volgens Rieff is dit theoretisch gezien erg interessant,
omdat juist daar blijkt wat specifieke kenmerken zijn van Freuds conceptua-
lisering van de eros, die op cruciale punten afwijkt van die van Plato en Paulus.
Wat Plato betreft beweerde Freud dat zijn definitie van sexualiteit exact
overeenkwam met Plato’s theorie over de eros, maar volgens Rieff vergist Freud
zich daar. Weliswaar geldt voor beiden dat de ‘sublieme liefde’, vriendschap en
sociale eenheid allen transformaties zijn van een oorspronkelijke sexuele bron.
Het verschil zit volgens Rieff echter in het volgende: Plato onderscheidde een
‘hogere’ liefde (dat wil zeggen, een binding aan ‘hogere objecten’) en een
‘lagere’ liefde. Freud beschreef liefdevolle binding aan objecten in termen van
zijn libido-theorie. Freuds libido-concept is echter dualistisch: liefde kon zich
wel in platoonse zin binden aan ‘hogere objecten’, maar behield volgens hem
altijd iets van het oorspronkelijke instinctieve (‘lage’) karakter, waardoor altijd
weer een regressie mogelijk was. Geen enkele liefde, ook niet de zogenaamde
hogere liefde, is vrij van trekken van de zogenaamde lagere liefde. Daaruit
concludeert Rieff het volgende: ‘Aldus was zijn vroegste, dualistische constructie
van de eros bedoeld om dat wat werkelijk sexueel is te scheiden van de
gesublimeerde versies ervan, namelijk die versies waarin de cultuur de sexuele
energie temt en ombuigt naar haar eigen doelen. Natuurlijk kan de sexualiteit
worden gebonden aan de meest nobele doelen. (...) [maar] volgens Freud blijft
sexualiteit ook gebonden aan haar oorspronkelijke instinctieve karakter.’ (153)b
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b(...vervolg)
het oog op Freuds conceptualisering van cultuur.
a Zie The Mind, p. 158. Rieff noemt geen namen van auteurs.

Ook wat Paulus betreft, beweerde Freud dat zijn eigen brede definitie van
sexualiteit, de idee dus dat de eros een grote rol speelt in veel aspecten van ons
leven, ook bij Paulus terug te vinden is (in het beroemde dertiende hoofdstuk uit
de eerste brief aan de Korinthiërs). Rieff is het weer niet met Freud eens, omdat
Paulus volgens hem niet voor niets de term ‘agape’ in plaats van ‘eroos’
gebruikt. Bij Paulus is de liefde namelijk een gevoel dat ‘het zelf’ beperkt tot een
respectvolle relatie tot ‘het niet-zelf’; ‘(...) ze projecteert een uitstraling van
spontane en onbaatzuchtige eerbied voor anderen die de freudiaanse verbinding
tussen liefde en de verheerlijking van het zelf uitsluit.’ (152) Dit impliceert ook
een verschil in opvatting over de relatie tussen eros en autoriteit. Dat heeft Rieff
verstopt in de ironische omkering van de betekenis van de term ‘projectie’ in het
bovenstaande citaat. In de psychoanalytische theorie, beschouwd vanuit de optiek
van Freuds geneticisme, is ‘projectie’ volgens Rieff eigenlijk ‘herhaling’. Met
andere woorden: ‘Freud voerde liefde terug [curs. TZ] tot het feit van de
ouderlijke overheersing. Macht is de vader van de liefde en in liefde volgt men
het ouderlijke voorbeeld van macht, in een relatie die een superieur en een
ondergeschikte moet insluiten.’ (153) In de christelijke traditie rondom het begrip
‘agape’ zit daarentegen volgens Rieff een andere notie verwerkt die geen
herhaling is: ‘De christelijke theologie wijst de liefde voorwaarts [curs. TZ], naar
het eeuwig aanwezige voorbeeld van Jezus die het model van de goddelijke liefde
onderwees, in een reeks unieke demonstraties.’ (153)

Rieff komt via deze analyses uit bij de conclusie dat de dubbelzinnigheden in
Freuds libido-theorie verwijzen naar een belangrijk theoretisch punt: zowel de
liefde (eros) als de sexualiteit zijn bij Freud wezenlijk duale constructen. We
kunnen nu verder gaan bekijken wat dat volgens Rieff betekent voor de
interpretatie van Freuds idee van de sexuele relatie als paradigma voor sociale
relaties.

De dualiteit van liefde en sexualiteit: het Oedipus-complex
Met zijn theorie over sexualiteit wilde Freud volgens Rieff verhelderen hoe de
cultuur op ingenieuze manieren aan de sexualiteit de energie ontfutselt die ze
voor zichzelf nodig heeft. Freud had daar wel een naam voor, ‘sublimatie’, maar
heeft over die problematiek nooit systematisch een theorie uitgewerkt. In de
Freud-receptie is sublimatie dan ook onderwerp van veel discussie. Rieff geeft in
The Mind kritiek op de manier waarop Freuds concept ‘sublimatie’ is
gereviseerd.a Een centraal thema voor de theorie over sublimatie is de manier
waarop de verhouding tussen eros (als expressie van individuele, instinctieve
verlangens) en autoriteit (als inperking van dat verlangen onder invloed van
culturele voorschriften) wordt gedacht. Rieff poneert de polemische stelling dat
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a Denk bij de term ‘sublimatie’ dan aan vormen van ‘liefde’ zoals ‘sublieme liefde’, vriendschap
en sociale bindingen.
b Hier refereert Rieff aan het gebruik van de term ‘sexualiteit’ zoals wij die gewend zijn.
Sexualiteit is dan het ‘produkt’ van de liefde in brede zin waarin de twee ‘erotische strengen’ op
een bepaalde manier met elkaar verbonden zijn geraakt.
c Rieff is op dit punt niet expliciet. Het voorgaande impliceert dat hij bedoelt dat door deze
constellatie stabiele en humane relaties mogelijk zijn die de basis vormen van de beschaving.
Meta-psychologisch gezien denkt Rieff op dit punt in de redenering de relatie cultuur-sexualiteit
dus in elk geval niet vanuit een economisch perspectief, zoals de heersende Freud-receptie dat

(wordt vervolgd...)

ín Freuds libido-theorie, waarin deze verhouding van eros en autoriteit wordt
gethematiseerd, een wezenlijker probleem verscholen zit dan het lot van de
instincten en van hun eventuele sublimaties: ‘Autoriteit is Freuds meest
fundamentele probleem (...)’. (168)

We kwamen deze idee al tegen in het hierboven geciteerde gedeelte over ‘het
dilemma van ons gevoelsleven’, dat draait om de vraag in welke mate sensualiteit
kan worden doordrongen van tederheid. Rieff beschrijft hoe volgens Freuds
theorie een dergelijke ‘normale sexualiteit’, ofte wel een ‘normaal liefdesleven’
leidt tot ‘normale (dat wil zeggen; niet neurotiserende) relaties’. Wanneer het lukt
om gedurende de ontwikkeling nieuwe sexuele objecten te vinden die de affectie
weten aan te trekken die aan vroegere objecten, de ‘autoriteits-figuren’, gebonden
was, is de kans op humane en stabiele relaties het grootst. Zo niet, dan ligt de
neurose op de loer. De beschaving is volgens Freud gebaseerd op dergelijke
humane en stabiele relaties. Dat vooronderstelt dus een sexualiteit waarin
sensualiteit is vermengd met affectie. Hier is dus volgens Rieff niet de polariteit
sublimatiea-sexualiteit de meest wezenlijke in Freuds denken. Dat volgt uit het
voorgaande: affectie is volgens Rieff de primaire vorm van liefde, die voorafgaat
aan sensuele gevoelens en is dus geen sublimatie van de secundaire, sensuele
vorm van sexualiteit. Deze primaire vorm ontstaat in autoriteits-relaties. Een
wezenlijker polariteit is derhalve die tussen sexualiteit (in brede zin, ofte wel
liefde) en autoriteit. Dat formuleert Rieff zo: ‘Van ‘nature’ (dat wil zeggen,
oorspronkelijk) is liefde autoritair. Sexualiteitb is, net zoals vrijheid, een latere
verworvenheid die altijd wordt bedreigd door het gevaar dat ze wordt
overweldigd door onze neigingen tot onderworpenheid en overheersing.’ (159) 

Een cruciaal moment in dat proces van ‘verwerving van de sexualiteit’ is in
Freuds theorie het Oedipus-complex, het kerncomplex bij alle neurotische
problemen. Daar blijkt volgens Rieff in detail wat Freuds idee van de dualiteit
van de liefde betekent. De componenten van het Oedipus-complex zijn: 1) de
sensuele stroming (incestueuze liefde voor de moeder), die wordt tegengewerkt
door 2) de relatie tot de vaderlijke autoriteit. De achting voor die autoriteit is
bepalend voor elke succesvolle oplossing van het Oedipus-complex. Zo wordt de
sensuele stroming van het kind geremd door een dergelijke achting en wordt het
aldus een voorwaarde voor cultuur.c Dit is volgens Rieff ook een adequaat
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c(...vervolg)
volgens hem wél doet. Hij verwijst naar de visie die zich een plaats heeft verworven in de
psychoanalytische canon dat de vermenging van deze twee componenten van het Oedipus-
complex ‘de moeilijke taak met zich meebrengt van sublimatie die de cultuur oplegt aan de
weerspannige sexualiteit.’ (159) Volgens Rieff is dat een versimpeling van Freuds visie, die
voorbij gaat aan Freuds visie op de innerlijke verdeeldheid van de sexualiteit zelf, waardoor er
ook al remmende factoren ingebouwd zijn in de sexuele verlangens. Elders in The Mind geeft
Rieff een korte definitie van wat Freud volgens hem onder sublimatie verstond, namelijk ‘de
succesvolle aanpassing van een bepaald instinct - sexueel of agressief - aan het onderdrukken-
de/verdringende sociale proces.’ (32) Op de moeilijke materie van Rieffs visie op het belang van
het concept ‘sublimatie’ voor een cultuurtheorie kom ik terug in latere hoofdstukken, met name
hoofdstuk 6. Voorlopig is het voldoende te constateren dat Rieff benadrukt dat freudiaans
geïnspireerde cultuurtheorie moet uitgaan van de polariteit sexualiteit-autoriteit (die de sexualiteit
innerlijk verdeelt en remt) en niet van de te eenvoudige polariteit sexualiteit-sublimatie.

Een kritische evaluatie van Rieffs interpretatie van Freuds instinct-theorie als een theorie over
de ‘dualiteit van de instincten’ is te vinden in: J. Abramson, Liberation and its Limits: The Moral
and Political Thought of Freud, Boston, Beacon Press, 1984, pp. 21-24. Abramsons kritiek heeft
echter een smalle basis. Hij bespreekt alleen The Mind en stelt dat Rieff te weinig oog heeft voor
Freuds theorie over identificatie en narcisme en dat daardoor zijn interpretatie van Freuds
instinct-theorie niet coherent is. In Rieffs theorie over het karakter-ideaal, die inderdaad pas na
The Mind wordt uitgebouwd, speelt Freuds theorie over identificatie wel degelijk een belangrijke
rol. Ook interessant met het oog op Rieffs interpretatie van Freuds instinct-theorie is : D.
Browning, ‘Philip Rieff: Psychological Man and the Penultimate Ethic of the Abundant Life’,
Generative Man: Psychoanalytic Perspectives, Philadelphia, The Westminster Press, 1973, pp.
32-59. Browning kent zowel The Mind als The Triumph, wat zijn evaluatie van Rieffs theorie
gedegener maakt dan die van Abramson. Uiteindelijk raakt ook die evaluatie niet aan de kern van
Rieffs interpretatie van Freuds instinct-theorie omdat Browning te weinig oog heeft voor het
cultuurtheoretische karakter van die interpretatie. Mede daardoor komt Browning tot de foutieve
stelling dat Rieff ‘duidelijk dol is op de Psychologische Mens zoals die zich zou kunnen
ontwikkelen’ in de Westerse cultuur. (p. 55)

antwoord op Malinowski’s kritiek. Die beweerde dat wat Freud ‘natuurlijk’
noemde (zoals het Oedipus-complex) slechts een bijprodukt was van het proces
waarin de cultuur ontstaat. ‘Freuds subtielere punt is dat in de ‘natuur’ de twee
essentiële elementen van cultuur al bestaan. Het Oedipus-complex, dat de
spanning uitdrukt tussen sexuele gelding en onderwerping aan de ouders, is geen
pre-culturele formatie maar draagt de dualistische vorm van cultuur in zich. Dit
erotische dualisme verklaart de karakteristieke spanning tussen orde en rebelsheid
die in elke cultuur aanwezig is.’ (160) 

Overdracht en een nieuwe vorm van autoriteit
Een volgend aspect van de psychoanalyse dat volgens Rieff van wezenlijk belang
is voor een cultuurtheorie is de therapeutische beïnvloeding van de reactie van de
patiënt op autoriteit. Freud stelde zich dat als volgt voor: de manier waarop de
mens de twee strengen van de sexualiteit leert verbinden, is volgens hem
prefiguratief ofte wel prototypisch voor latere sociale relaties. Met zijn libido-
theorie beoogde hij dit ontwikkelingsproces in kaart te brengen en mogelijke
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a Rieff onderscheidt volgens de scheidslijnen van nationale tradities twee typen misogynie: de
Frans-Britse en de Duits-Russische. Freud behoort volgens hem tot de laatstgenoemde traditie.
Volgens die traditie vertegenwoordigen vrouwen de zinnelijke gevoelens in de strijd tussen cultuur
en sexualiteit. Vrouwen drukken uit wat oorspronkelijk (primal) en statisch is, in tegenstelling tot
de mannelijke dynamiek: ‘Omdat symbolen van (ontwikkelings)stoornis c.q. remming vrouwelijk

(wordt vervolgd...)

punten van ontsporing aan te geven (‘etiologie van psychopathologie’), met al
hun schadelijke gevolgen voor de patiënt en zijn sociale relaties. Freud gebruikte
de overdracht als therapeutisch instrument om het oude prototype dat tot
psychopathologische klachten leidt, te vervangen door een nieuw prototype
waarin de patiënt leert zijn libido anders te gebruiken. De afbraak van het oude
en de creatie van een nieuw prototype gebeurt idealiter in de overdrachtsrelatie.
Volgens Rieff ontstaat met deze ingreep een wezenlijk nieuwe relatie tot
autoriteit. De invloed van de eerste autoriteitsfiguren, middels de verdrongen
oplossing van het Oedipus-complex, wordt zoveel mogelijk ongedaan gemaakt.
Als dat lukt is de invloed van autoriteit meer onder bewuste controle van het de
patiënt gekomen. Dit is een voorbeeld van het therapeutisch streven naar
vergroting van het eigen vermogen van de neurotische patiënt om beslissingen te
nemen. 

Vanuit cultuurfilosofisch perspectief gezien is er een significant verschil tussen
de werking van autoriteit vóór en ná een psychoanalytische therapie, stelt Rieff.
In het eerste geval wordt de ontplooiing van de libido gestuurd door onbewuste
arrangementen. De inhoud van die arrangementen wordt bepaald door de cultuur
waarin het individu leeft. Zo komt de cultuur op voor haar eigen belangen én zijn
humane en stabiele menselijke relaties gegarandeerd. In de therapeutische streng
van Freuds denken echter, worden de belangen van de cultuur ondergeschikt
gemaakt aan de menselijke belangen. Autoriteit wordt omgevormd tot een
persoonlijk instrument dat bewust gehanteerd kan worden. Wezenlijk voor Rieffs
Freud-exegese Freud is dat Freud een ambivalente cultuurcriticus is. Freud was
geen pan-sexualist en ook niet alleen maar een cultuurkritische emancipator. Uit
de definitie van culturele dynamiek zoals die uit Rieffs interpretatie van ‘de
dualiteit van de liefde’ naar voren komt, blijkt impliciet dat in Rieffs visie bij
Freud de belangen van de cultuur en van het individu intrinsiek met elkaar
verweven zijn.

Freuds misogynie
Rieff wijst in zijn analyses ook op de invloed van persoonlijke denkbeelden van
Freud op diens theorievorming. In de reflecties over sexualiteit en liefde gaat hij
uitvoerig in op de mate waarin Freud de vooroordelen van de Romantiek over
vrouwen deelde. Rieff onderschrijft de waarde van de revisies van analytici als
Adler en Deutsch op dit terrein. Hij vindt echter dat ze een ander wezenlijk punt
niet onderkenden, namelijk dat de door Freud misogyn opgevatte polariteit
mannelijk-vrouwelijk wezenlijk is voor bijvoorbeeld het Oedipus-complex.a
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a(...vervolg)
zijn, kan het element van misogynie in Freuds leer gekoppeld worden aan zijn opvatting van
natuur in termen van ontwikkeling. Freuds concipieert ziekte als een stoornis van natuurlijke
ontwikkeling. In die conceptie is mannelijkheid actief en eigen aan de deugden van een persoon,
terwijl het vrouwelijke passief is en hoort bij de beperkingen waaraan een persoon kan leiden als
gevolg van de hardnekkigheid van bepaalde primaire vormen.’ (183)
a Rieff werkt later deze intuïtie uit in The Triumph, in het hoofdstuk over D. H. Lawrence. (Zie
met name pp. 216-217).

Daarom concludeert Rieff: ‘Zijn misogynie is, net zoals die van zijn voor-
gangers, méér dan een vooroordeel: ze heeft een vitale intellectuele functie.’
(181) Rieff stelt dan ook voor dat er een grondiger doordenking plaatsvindt van
de betekenis van Freuds misogynie en geeft daartoe al aanzetten in The Mind. Dit
is van belang voor een goede cultuurkritiek, stelt Rieff: ‘Het feit dat de grote
kritische figuren in de moderne filosofie, literatuur, psychologie - Nietzsche,
Lawrence, Freud - misogyn waren, is een gegeven waarvan het belang en de
betekenis nog niet adequaat is vastgesteld.’ (182)a

3.5  Prelude voor Rieffs analyse van Freuds latere werk 

Op de chronologische lijn van de ontwikkeling van de freudiaanse canon staan
we nu aan het begin van de fase waarin Freud zijn psychoanalytische theorie ook
expliciet gaat toepassen op sociale en culturele verschijnselen. Die periode begint
globaal gezien met het verschijnen van Totem und Tabu (1913). Rieff belicht in
het zesde hoofdstuk van The Mind, getiteld ‘The authority of the past’, de rol van
geschiedenis in Freuds denken en diens daarmee samenhangende visie op de
Westerse cultuurgeschiedenis.

Nietzsches werk heeft een grote invloed op Rieff. Dat blijkt bijvoorbeeld uit
het feit dat Rieff de helft van de hoofdstukken van The Mind, waaronder het
zesde, laat beginnen met een citaat van Nietzsche. Dat citaat uit het zesde
hoofdstuk is een prachtige illustratie van de verwantschap tussen de schrijfstijlen
van Nietzsche en van Rieff. Daarnaast vat het citaat inhoudelijk gezien zeer goed
de voorgaande paragrafen samen en leidt het onze paragraaf 3.5 efficiënt in: ‘De
vreeswekkende oorspronkelijke tekst homo natura moet weer (h)erkend worden.
De doelen daarvan zijn: de mens weer terug vertalen in natuur; de vele
tevergeefse en visionaire interpretaties overmeesteren en de betekenissen
onderwerpen die tot nu toe over de eeuwige en oorspronkelijke tekst homo
natura zijn gepleisterd en gekrast; teweeg brengen dat de mens voortaan weer
tegenover de mens staat zoals hij nu, gehard door de discipline van de
wetenschap, staat voor de andere vormen van natuur, met Oedipus-ogen zonder
angst en dichtgestopte Odysseus-oren, doof voor de verlokkingen van de oude
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a F. Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse, § 230, in: Jenseits von Gut und Böse und andere
Schriften, Werke 3, Köln, Könemann, 1994, p. 162. (Vertaling: Ton Zondervan. Rieff citeert uit
een Engelse vertaling zonder de citatiegegevens te vermelden.)
b Rieff vergelijkt Freuds wetenschappelijke methode met de stroming van de dadaïsten in de
kunst. Zie The Mind, p. 75.

metafysische vogelvangers die hem veel te lang het wijsje hebben voorgespeeld
van ‘Gij zijt meer! Gij zijt hoger! Gij hebt een andere oorsprong!’a 

3.5.1  De rol van de geschiedenis in Freuds denken 

Volgens Rieff was in Freuds werk al vanaf het begin een sterke belangstelling
voor cultuurfilosofische problemen aanwezig, zoals blijkt uit diens etiologie van
de neurose. Neurotische symptomen beschouwde Freud als ‘compromisfor-
maties’ in de strijd tussen de instincten en de gedeeltelijk falende afweerreactie
van het Über-ich. De haperende morele voorschriften had de cliënt geleerd in zijn
jeugd en zo waren ze onderdeel geworden van zijn psychische structuur. Freud
probeerde dit ontwikkelingsproces in omgekeerde richting te volgen, op zoek
naar de oorzaken van de pathologische, neurotiserende elementen daaruit. Deze
retrospectieve belangstelling van Freud hangt volgens Rieff nauw samen met de
rol van geschiedenis in Freuds denken: ‘Freud deelt in de retrospectieve impuls
van de Romantiek, echter zonder te delen in haar nostalgie. Voor hem is het
verleden verdoemd als onveranderlijkheid, last, neurose. (...) de vraag of die last
moet worden afgeschud wordt het probleem van de beschaving zoals dat voor
Freud is neergelegd door zijn rationalistische voorgangers, (...) de wijzen van de
Verlichting.’ (187) 

Freud ging dit probleem te lijf met de evolutie-theorie die volgens Rieff ‘de
meest energieke mutatie van het Verlichtings-rationalisme van de natuurweten-
schappen is.’ (187) Hij deed dat volgens Rieff echter op een geheel eigen manier:
‘Freud vatte een hele beweging van poëtisch en wetenschappelijk denken samen
toen hij het abnormale aan het primitieve gelijk stelde.’ (188) Freuds ideeën
vertegenwoordigen volgens Rieff een climax (en geen nieuwe start, zoals vaak
wordt beweerd,) in een opmerkelijke keten van redeneringen over de relatie
tussen ziekte en het verleden. Hij doorbrak daarbij de bestaande scheidslijnen
tussen wetenschappelijke disciplines en tussen de wetenschap en de kunst.b Deze
koppeling van ziekte en verleden, van het abnormale met het primitieve, legt
Freud met behulp van wat Rieff noemt ‘een sociologische versie van de
fylogenetische wet’. Volgens die wet doorlopen we in onze individuele
ontwikkeling de stadia die de mens als soort tot nu toe heeft doorlopen in het
evolutieproces, met andere woorden: de ‘ontogenese herhaalt de fylogenese’. Die
eerder doorlopen stadia vormen volgens Freud de diepere lagen, ofte wel het
onbewuste, van de geest van de moderne mens. In zijn ‘archeologisch’ onderzoek
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a Volgens Rieff onderkende Freud twee belangrijke vindplaatsen van het primitieve in het mentale
leven van het individu. De eerste is de droom: ‘De analyse van dromen, zo verwachtte Freud, zou
leiden tot “kennis van de archaïsche erfenis van de mens, van wat psychisch gezien ingeboren
is”.’ (189) Freud gebruike veel antropologische kennis van de mythen van primitieve volkeren
voor zijn interpretatie van dromen. De tweede is de kindertijd en Freud gebruikte deze analogie
naar beide kanten: ‘door het toekennen “aan primitieve mensen van dezelfde gevoelens en emoties
die wij aan het licht hebben gebracht bij de primitieven van onze tijd; onze kinderen”, zowel als
het toekennen “van dezelfde archaische momenten (...) die zich in het algemeen voordeden ten
tijde van de primitieve beschaving aan het psychische leven van hedendaagse kinderen”.’ (189-
190)
b Voor een korte beschrijving van de inhoud van Der Mann Moses: zie paragraaf 4.3.2 van dit
proefschrift.
c Rieff doelt hier op de sociale contract-theorieën. Dat wordt uitvoeriger behandeld in paragraaf
3.6.
d Freud was doordrongen geraakt van het fundamentele belang van agressie en probeerde deze
instinctieve kracht in zijn theorie de plaats te geven die ze verdient.
e Rieff benadrukt dat dit bij Freud iets wezenlijk anders betekent dan bij Jung. Zie The Mind, p.
200 en p. 200n. 

naar die diepere lagen, naar de aard en werking van het onbewuste, gebruikte
Freud de resultaten van antropologisch onderzoek naar de primitieve mens.a

Rieff bespreekt en evalueert Freuds theses uit Totem und Tabu (1913) en Der
Mann Moses und die Monotheistische Religion (1939).b Hij stemt in met veel
kritiek die op die boeken is geleverd en voegt daar aan toe dat Freuds fixatie op
de vadermoord discutabel is. Volgens Rieff is de broeder- of zustermoord een
minstens even belangrijk thema in de Westerse cultuur. De waarde van deze
theorieën van Freud ligt echter in zijn kritische evaluaties van de toen bestaande
theorieën over de oorsprongen van de sociale orde, stelt Rieff.c Volgens Freud
ontstond met het sociale contract van de broeders het essentiële element van
beschaving: het afzien van instinctieve bevrediging. (196) Beschaving begint
wanneer de verdringing van instinctieve verlangens plaatsvindt in het belang van
de groep. (197) De oorsprong van die beschaving/verdringing is volgens Freud
een moord. Daarop baseert Rieff zijn stelling dat Freuds versie van de oorsprong
van sociale structuren een kritiek is op de positivistische schema’s van de sociale
theorieën uit Freuds tijd, die worden gekenmerkt door een impliciet
vooruitgangsoptimisme. (201) Dat beargumenteert Rieff als volgt: de oermoord is
voor Freud het prototype voor het ontstaan en de toepassing van de menselijke
agressie.d Een belangrijk aspect van Freuds oermoord-theorie is de terugkeer van
het verdrongene. Rieff leest dit als een reflectie over het probleem van de
traditie, dat wil zeggen van de invloed van het verleden op het heden. Freud loste
dat op met een lamarckiaanse hypothese: hij definieerde traditie als de
prototypische inhoud van het collectieve onbewuste.e Naar de aard van
verdrongen materiaal keert dat steeds terug: de geschiedenis is bij Freud het



81

‘spoor van de prototypen’ (201), het proces van de terugkeer van het
verdrongene. 

Freuds visie op de oorsprong van de sociale orde impliceert volgens Rieff een
veel pessimistischere visie op de wijze waarop agressie kan worden overwonnen
dan die van de positivistische - en liberale levensbeschouwingen. Wat het leven
bedreigt en (tijdelijk) wordt afgeweerd/verdrongen, keert altijd terug. Geen
enkele institutionele structuur, geen maatschappelijke hervorming is ooit
permanent afdoende. Om zichzelf te beschermen is de cultuur daarom wezenlijk
verdringend. Op cultureel niveau valt er dus weinig te sleutelen aan de
instinctmatige energiehuishouding. Nu kunnen we ons volgens Rieff een goed
beeld van Freuds pessimisme vormen: het Es/het onbewuste is niet te veranderen
of uit te schakelen, evenmin kan aan het repressieve karakter van de cultuur
worden gesleuteld. Er rest Freud slechts één bondgenoot in zijn strijd tegen de
neuroses, te weten het Ich. Het is het doel van zijn therapie om het Ich te
versterken in zijn bemiddeling in de strijd tussen de onveranderlijk veeleisende
instincten en de net zo veeleisende cultuur. Rieff benadrukt dat volgens Freud
niet rationele argumenten curatief werken, maar het vertrouwen [faith] in de
bevindingen en opvattingen van de therapeut. Dit vertrouwen kan ontstaan in de
overdrachtsrelatie. Ook hierin is Freud dus kritisch richting het geloof van de
rationalistische wetenschap die de liberale wereldbeschouwing schraagt.

Rieff wijst steeds op de analogieën tussen Freuds ‘individuele psychologie’ en
zijn ‘sociale psychologie’. Dat doet hij vanuit het perspectief van de meta-
psychologie en de wezenlijke dualiteit van Freuds concepten. De bovenbeschre-
ven reflectie over de oorsprongen van de sociale orde kan zonder meer worden
gelegd naast de passage over de oorsprongen van de liefde in het voorgaande
hoofdstuk van The Mind. Net zoals bleek bij de analyse van de liefde, impliceert
volgens Rieff Freuds sociale theorie evenzo dat in ‘de natuur’ al de twee
elementen bestaan die samen de cultuur constitueren. Het aangaan van sociale
relaties in de groep vereist libidineuze bindingen. In het aangaan van die bin-
dingen moet de drang naar overheersing worden overwonnen om tot stabiele en
menselijke relaties te komen. Die drang wordt overwonnen door het aanvaarden
van het gezag (en de wetten van) de (vermoorde) Vader. In de menselijke
instinctmatige energieën loert echter altijd het gevaar van de agressieve,
destructieve krachten. In Freuds mythe over het ontstaan van de sociale orde
wordt de Vader ook daadwerkelijk vermoord. Dat is de onontkoombare dualiteit
waarin libido en autoriteit gevangen zitten.

3.5.2  Een nieuwe mythe over de mens

Rieff beschouwt Freud als een denker met een sterk besef van de sociale en
culturele veranderingen die zich voltrokken in het tijdsgewricht waarin hij leefde.
Freud heeft meegeholpen deze processen theoretisch te formuleren. Dat moet
echter niet puur descriptief worden opgevat. Psychoanalytische theorie is volgens
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a Dat is dus een ander type reductionisme dan waarvan de revisoren Freud beschuldigden. Zij
vonden bijvoorbeeld dat Freud de ambivalenties biologiseerde waarop het menselijk leven is
gefundeerd. (Zie paragraaf 3.2.) Deze vermeende eenzijdigheid werd door hen gereviseerd en
Rieff bekritiseert op zijn beurt deze revisies omdat ze volgens hem de functie van de biologische
concepten in Freuds denken niet goed taxeren. Algemener gesteld vindt Rieff dat de revisoren de
complexiteit van Freuds denken reduceren doordat zij de freudiaanse teksten met een
tekortschietend interpretatiekader analyseren. Als ik Rieff juist interpreteer is er bij Freud sprake
van een ander soort reductie, namelijk ‘thematische reductie’. Dat is dan het gevolg van het feit
dat Freud een nieuw theoretisch paradigma aan het ontwikkelen was en om daarin analytische
scherpte c.q. diepgang te ontwikkelen, moest Freud zich thematisch beperken. De relevantie van
de freudiaanse theorie ligt volgens Rieff dan ook met name op het terrein van paradigmatische
vernieuwing. (Net zoals in The History of the Psychoanalytic Movement niet de inhoud, maar de
theoretische vorm van argumentatie voor ons het belangrijkst is.) Freud ontwierp een nieuwe
benadering om bestaande wetenschappelijke disciplines te combineren die volgens Rieff van
wezenlijk belang is voor het ontwikkelen van een cultuurtheorie over moderniteit.

Rieff méér dan een poging om adequate analytische perspectieven te ontwikkelen
om daarmee het wezen van bepaalde geestesziekten of van de condition humaine
in het algemeen te doorgronden. De psychoanalyse was een therapeutische
crisispsychologie, waarmee Freud de moderne Westerse mens wilde genezen van
het geloof in een ideologisch of metafysisch systeem. Freud wist volgens Rieff
dat hij in zijn sociaal-psychologische geschriften een nieuwe mythe over de mens
en de wereld aan het ontwerpen was die een heel nieuwe visie op de mens en de
wereld behelsde. Dat was volgens Freud onontkoombaar en gerechtvaardigd
gezien de therapeutische intentie ervan. Rieff benadrukt dat deze moderne
wetenschappelijke mythe radicaal afwijkt van vroegere mythen: ‘Moderne
wetenschappelijke mythen zijn geen mythen van transcendentie maar mythen van
opstand tegen transcendentie. (...) Wetenschappelijke mythen zijn, in
tegenstelling tot religieuze mythen, ontworpen om individuen te bevrijden van
hun psychologische, slaafse onderworpenheid aan primaire vormen.’ (204)
Freuds mythe neemt onder de wetenschappelijke mythen een bijzondere plaats in
volgens Rieff, omdat in het freudianisme het genre van de wetenschappelijke
mythe een curieuze wending neemt die afrekent met naïef vooruitgangs-
optimisme. 

Rieff analyseert hoe Freuds mythe over de mens eruit ziet. In die mythe heeft
de mens een radicaal nieuwe verhouding tot zichzelf, tot andere mensen, tot de
geschiedenis en tot de cultuur gekregen. Rieff wijst er in The Mind herhaaldelijk
op dat Freud met zijn analyses diep doordrong in fundamentele problemen, maar
dat hij voor die winst ook de prijs moest betalen van thematisch reductionisme.
Met dat laatste doelt Rieff op Freuds prototypische methode, waarmee hij de
weerbarstigheid van de cultuurgeschiedenis reduceert tot enkele motieven die in
nieuwe gedaantes steeds zouden terugkeren.a Rieff komt tot de conclusie dat de
‘sociaal-psychologisch’ en ‘historisch’ bedoelde these uit Der Mann Moses moet
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a De psychohistorie is kortweg de geschiedenis van verschillende mensbeelden in de
cultuurgeschiedenis. In zo’n mensbeeld zit een opvatting vervat over de relatie tussen de
persoonlijkheid en de cultuur waarin hij/zij leeft. Dit concept wordt verder uitgewerkt in de
slotparagraaf van dit hoofdstuk over de opkomst van Psychologische Mens en in hoofdstuk 4.
b In dit verband maakt Rieff een belangrijke toespeling op de counter culture: ‘Onder de
geschoolden, en meer in het bijzonder onder de geschoolde adolescenten, die nu zo diep overtuigd
zijn geraakt van de natuurlijkheid van hun behoeften, getuigt de afwijzing van zowel het
christendom als van het marxisme van een algemene teleurstelling in alle constructies die de
natuur onderwerpen aan de geschiedenis.’ (214)

worden beschouwd als een experiment in psychohistoriea dat nieuw en gewaagd
was, maar dat met name polemische waarde heeft. Freud heeft daarmee namelijk
een radicaal andere visie gegeven op de relatie tussen historische en individuele
ervaring dan het dominante model van Hegel en Marx dat radicaal anti-
psychologisch is. 

Rieff laat beide denkrichtingen elkaar bekritiseren en corrigeren. Samengevat
komt het erop neer dat Freud geneigd was de mogelijkheid van verandering te
geringschatten, door zijn analogische methode en zijn positivistische neiging tot
het zoeken naar wetmatigheid. ‘Door zijn aanlokkelijke analogie tussen
individueel neurotisch gedrag en het gedrag van hele groepen (...) werd
geschiedenis samen gekneed tot symptoom en de verwarrende mengelmoes [van
de geschiedenis] keurig geordend in grote opeenvolgingen van vooruitgang en
verval.’ (212) Freuds belangrijkste wet is de terugkeer van het verdrongene en
geschiedenis is bij hem het ‘spoor van de (vaste) prototypen’. Marx daarentegen
beschouwde verandering juist als kenmerkend voor het historisch proces dat
uiteindelijk zal leiden tot zijn utopische visioen van de klassenloze samenleving.
In deze discussie benadrukt Rieff de definiëring van de concepten ‘natuur’ en
‘cultuur’ en hun onderlinge verhouding. Bij Marx wordt de natuur ondergeschikt
gemaakt aan de geschiedenis. Freud rehabiliteert het belang van de natuur, zoals
hierboven is beschreven.

Dit verschil tussen marxisme en psychoanalyse is een belangrijk thema in het
werk van Rieff. Freuds anti-utopisme bestempelt hij als kenmerkend voor de
twintigste eeuw. Freud is volgens Rieff de meest radicale anti-metafysische
denker die radicaal de idee van verlossing, van een oplossing der tegenstellingen
afwijst. De freudiaanse theoretische rehabilitatie van ‘de natuur’ was volgens
Rieff profetisch, gezien de opkomst van de counter culture in de jaren zestig.b

Freuds anti-utopisme staat volgens Rieff ook model voor de sociologie zoals die
zich in de twintigste eeuw ontwikkelde. Karl Mannheim is in deze volgens hem
een representatief voorbeeld: ‘Karl Mannheim vatte zowel het marxisme als het
christendom op als utopische doctrines, waarbij hij het marxisme eerde als het
laatste utopisme van de Westerse cultuur, voordat de socio-genetische analyse
van de sociologie en de psychoanalyse samen de toekomst afsloten voor alle
illusies.’ (214)
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In de slotparagraaf van dit zesde hoofdstuk van The Mind situeert Rieff het
pessimisme/fatalisme van Freud als sociaal theoreticus in zijn historische context.
De negentiende eeuw en de Eerste Wereldoorlog hadden romantische
conservatieven afkerig gemaakt van revoluties. Ook nu blijkt echter dat Rieff
polemiseert tegen het te gemakkelijk historiseren van Freud. Ondanks historisch
bepaalde beperkingen van zijn theorie is er een profetisch element in hetgeen
Freud ons leert. Het hoofdstuk besluit met een passage die samenvattend
vooruitwijst naar de volgende drie hoofdstukken van The Mind over Freuds
sociaal-psychologische geschriften. De contouren van Rieffs beschrijving van de
nieuwe mythe over de mens beginnen zich scherper af te tekenen: ‘De stoïcijnse
functie van Freuds crisispsychologie is het van dag tot dag behouden van zelf-
identiteit. (...) Freuds doel, zowel vanuit procesmatig als vanuit evaluatief
oogpunt, was om de traditie te slim af te zijn, ten behoeve van een type persoon-
lijkheid dat tot nu toe onbekend was in de geschiedenis, de Psychologische
Mens; de mens die met behulp van rationele analyse geëmancipeerd is van
commitments aan het prototypische verleden. Omdat de traditie en de verdringing
hem in de steek hebben gelaten, moet de Psychologische Mens nu toegeven dat
hij van alles kan zijn, voor zichzelf en voor andere mensen. Het is aan hem om
zijn identiteit te kiezen, niemand kan hem verkiezen, zoals in de dagen van de
levende goden en ontzagwekkende vaders.’ (218-219) 

3.6  Freud als sociaal-psycholoog en cultuurfilosoof

In de hoofdstukken 7, 8 en 9 van The Mind krijgt Rieffs schets van de mythe over
de Psychologische Mens verder gestalte, door middel van een analyse van Freuds
sociaal-psychologische en cultuurfilosofische geschriften. Een kernpunt daaruit is
Rieffs analyse van de analogische methode waarmee Freud werkte en waardoor
diens sociale psychologie op dezelfde leest geschoeid werd als zijn individuele
psychologie: ‘Toen Freud zijn individuele psychologie uit ging breiden met de
studie van groepen, vertoonde hij dezelfde tegenstrijdigheden en ambivalenties,
dezelfde libertijnse zowel als onderdrukkende [repressive] sympathieën, als die
we in eerdere hoofdstukken tegenkwamen.’ (221)

3.6.1  Freuds politieke filosofie

Hoofdstuk 7 van The Mind, getiteld ‘Politics and the individual’ is een analyse
van Freuds politieke filosofie. Het begint met een bespreking van Freuds Totem
und Tabu (1913). Dit boek is volgens Rieff ‘feitelijk een allegorie van het heden,
die ons leert hoe noodzakelijk autoriteit is.’ (225) In de vorige paragraaf is
besproken hoe hij de verwevenheid van eros en autoriteit bij Freud interpreteert
als de ‘dualiteit van de liefde’. De mens leert liefhebben in hiërarchische relaties.
Daardoor wordt de vormgeving van zijn erotische verlangens wezenlijk
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a Rieff gebruikt de term ‘prototype’ hier om de analogie aan te geven tussen Freuds individuele
psychologie en zijn sociale psychologie. In de individuele psychologie zocht Freud in het
onderzoek naar de oorzaak van neuroses altijd naar prototypen in de mentale geschiedenis van de
patiënt, die zich op neurotische wijze herhaalden in diens leven doordat ze na de verdringing
terugkeerden in een andere gedaante. In zijn sociaal-psychologische onderzoek zocht Freud naar
de bronnen van de moraal (als instantie die de afstemming van het invidu op de sociale orde
reguleert). Dat deed hij op dezelfde manier als in zijn individuele psychologie; hij zocht naar
prototypische ervaringen/gebeurtenissen die de werking van moraal konden verklaren. Het taboe
als de oervorm van sociale discipline, de verdrongen Wet die de vermoorde vader uitvaardigde en
die in elke historische periode in een nieuwe vorm verschijnt, is net zoals in de individuele
psychologie op het concept ‘verdringing’ (en de terugkeer van het verdrongene) gebaseerd. In
deze zin is het taboe als ‘primitieve vorm’ van de moderne moraal een ‘historisch prototype’.

dualistisch, omdat autoritaire/inperkende krachten vanaf het begin een rol spelen
in deze wordingsgeschiedenis. Dezelfde thematiek keert in deze sociaal-
psychologische context terug. Freud had in Totem und Tabu met zijn versie van
de mythe van de oermoord betoogd dat het gezag van de wetgevende Vader
gepaard ging met een inperking van de bevrediging van erotische verlangens van
zijn zonen. Die zonen komen daartegen in opstand en vermoorden de Vader.
Echter, het verdrongene keert terug: schuldgevoel over de moord wordt de
voornaamste motiverende kracht voor het naleven van de Wet die door de Vader
was uitgevaardigd en die de zonen hadden gepoogd te verdringen. Rieff noemt
het taboe in Freuds denken de oervorm van de Wet c.q van sociale discipline. 

Hier wordt volgens Rieff andermaal duidelijk hoe centraal het begrip
‘verdringing’ in zijn denken stond: ‘Freuds gehele bespreking van het primitieve
taboe is belangrijk als een historisch prototype van zijn allerbelangrijkste
categorie: verdringing.’ (226n) Dit ‘historisch prototype’a is de basis van Freuds
politieke filosofie. De wereld waarin Freud leefde toen hij zijn sociaal-
psychologische theorieën ontwikkelde, werd eerst beheerst door oorlog op grote
schaal die de afbraak van bestaande sociale structuren versnelde en later door de
opkomst van het totalitarisme met zijn revolutionaire politiek van de massa’s.
Met zijn prototypische model van de sociale geschiedenis probeerde Freud de
gevolgen te peilen van de fundamentele veranderingen die zich op het niveau van
de sociale orde aan het voltrekken waren en de invloed van die veranderingen op
het individu. Dat is, zoals Rieff steeds benadrukt, een kritische reflectie, want
Freud had hierbij een therapeutische intentie: het individu moest worden bevrijd
van een ziekmakend verleden. Dat verleden verschijnt in Freuds politieke
filosofie in de gedaante van een pathologische politieke en sociale orde. Zijn
loyaliteit lag voornamelijk bij het individu dat lijdt aan de gevolgen van deze
processen. 

Volgens Rieff lag de taak van de psychologie in Freuds optiek noch in het
rechtvaardigen van conservatieve opvattingen over de maatschappij, noch in het
veroordelen van radicale pogingen tot vernieuwing (waarmee Freud met
gemengde gevoelens sympathiseerde), maar in taxatie van hoe het rationele
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a Bedenk, nogmaals, dat Freud dit onderzoek doet in de periode waarin de moderne totalitaire
bewegingen hun stempel op de wereldgeschiedenis gaan drukken.
b Rieff noemt onder andere Harold Lasswell, zie The Mind, p. 241n.
c ‘De ene mens is voor de andere mens een wolf.’
d Rieff gebruikt de term ‘natural sociability’.

individu in barbarij wegzakt in de dwangmatigheden van het groepsleven.a Freuds
politieke filosofie was volgens Rieff niet bepaald innovatief, maar Freud had
volgens hem wél scherp in de gaten dat de interacties tussen het individu en de
sociale orde ingrijpend aan het veranderen waren. De nieuwe, revolutionaire en
totalitaire politiek was als antwoord daarop volgens Freud slechts gedeeltelijk
adequaat. De grotendeels metaforische vorm waarin Freud deze theorie
ontwikkelde was zijn theorie over het Oedipus-complex, de theorie over de
interactie van het jonge kind met de eerste autoriteits-figuren met wie het in zijn
leven in contact komt. Deze theorie past hij ook op analogische wijze in zijn
sociale psychologie toe.

Rieff vervlecht dus in zijn analyse van Freuds politieke filosofie twee
analytische sporen: hij analyseert haar als sociale theorie en tevens onderzoekt hij
hoe in die filosofie ook een cultuuranalyse verweven zit. Rieff wijst erop dat
Freuds analogische gebruik van psychoanalytische concepten verraadt dat diens
‘massapsychologie’ strikt genomen geen politieke filosofie is. Qua sociale
structuur zijn er immers heel wat verschillen tussen een gezin en grotere sociale
groepen zoals een leger of andere grotere verbanden die Freud zegt te analyseren.
Freuds politieke filosofie is dus psychologistisch, maar binnen die beperking
bevat ze een aantal zeer waardevolle aspecten voor de sociale theorie en voor
cultuurtheoretisch onderzoek.

Freuds (quasi)politieke filosofie als sociale theorie
Als eerste vat ik nu Rieffs analyse van Freuds (quasi) politieke filosofie samen.
Hij vergelijkt Freuds theorie met de (onderling zeer diverse) sociale contract-
theorieën van Hobbes, Locke en Rousseau, die betrekking hebben op de nieuwe
verhoudingen tussen moderne staatsvormen en de individuele burgers van die
staten. De idee van het sociaal contract was het fundament van de moderne
liberale politieke filosofieën. Rieff behandelt de kritiek van denkers uit deze
stroming op Freud en laat zien dat diens theorie over de verhouding tussen
individu en gemeenschap genuanceerder is dan die van deze critici.b

Over het algemeen schaart Freud zich volgens Rieff aan de zijde van Hobbes,
tegenover Rousseau. Freud gelooft ‘niet dat de mens goed is en dat de
samenleving hem bederft, maar dat de mens anarchistisch is en dat de
samenleving hem inperkt.’ (221) Hobbes woorden homo homini lupusc echoën
door Freuds sociale psychologie, maar tegelijkertijd erkende Freud ook het
‘natuurlijke sociale karakter’d van de mens, zijn permanente behoefte aan
gemeenschap, blijkens de manier waarop hij (impliciet) de contemporaine sociale
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a Zie ook The Mind, p. 222 en p. 255.

contract-theorieën bekritiseert. Ook op dit terrein destilleert Rieff een complexere
polariteit uit Freuds theorie dan die van zijn liberale critici. Rieff laat zien hoe
Freud, in de lijn van de prototypische mythe van de oermoord en met een
analogische redenering, bewijst dat het sociaal contract niet de oorsprong van
regeringsmacht kan zijn. Freud heeft namelijk ontdekt dat de neurotische
symptomen een vreemde dubbelheid hebben. Ze wijzen enerzijds op de falende
kracht van de verdringing, in dit geval belichaamd in de sociale instituties zoals
de kerk of het gezin wier gezag tanend is. Anderzijds bleek dat deze verminderde
invloed van ‘repressieve’ instanties niet zonder meer een bevrijding betekent (van
de naar bevrediging strevende instincten), omdat de patiënt zelf opnieuw
afweermechanismen ontwikkelt die zich tegen hemzelf keren. Er zit dus in de
menselijke geest zélf een dualiteit die de oorsprong is van de dwingende kracht
van instituties. Daar zocht Freud naar mechanismen die bepalen hoe individuen
reageren op de dwingende macht van instituties.

Ook hier grijpt Rieff terug op het gegeven dat in Freuds theorie over autoriteit
de centrale stelling is dat het Oedipus-complex het kerncomplex is van de
psychische ontwikkeling. Door de ‘oplossing’ van het Oedipus-complex leert het
kind zijn erotische impulsen te onderdrukken en te gehoorzamen aan de wet. Het
incestverbod is het eerste, prototypische taboe dat het proces structureert waarin
het kind leert om zijn eerste sociale relaties aan te gaan. De term ‘taboe’ verwijst
naar het onbewuste karakter ervan. Geformuleerd met behulp van Freuds
belangrijkste psychologische categorie luidt dat: ‘Alle verdringing is van een
natuurlijke impuls.’ (224)a Dit is een voorbeeld van één van Rieffs zeer bondige
en dubbelzinnige formuleringen. In één mogelijke uitleg van de zin stelt Rieff dat
in elk verdringingsproces natuurlijke of instinctieve impulsen worden
verdrongen, maar tegelijkertijd is ook bedoeld dat de verdringing zélf ‘natuurlijk’
is en een impulsmatig, dat wil zeggen onbewust, karakter heeft. We zullen straks
zien hoe centraal Rieff de verdringing stelt in zijn eigen theorie. Nu keren we
terug naar zijn evaluatie van Freuds theorie.

Freud verklaart in zijn sociale psychologie sociale cohesie dus als een
libidineuze structuur, met een dubbele dialectiek. De ene helft daarvan is de
‘externe dialectiek’ tussen het individu en de leidende autoriteit. De andere helft
is de ‘interne of intrapsychische dialectiek’ tussen een drang van het individu
naar overheersing van anderen en een behoefte om zich aan anderen te
onderwerpen. De externe dialectiek helpt het individu bij het bereiken van een
balans in de interne dialectiek. De ‘crisis of authority’ c.q. de crisis van
instituties die instinctbevrediging kunnen inperken, verstoort de libidineuze
huishouding: het individu kan zich niet meer met leidende autoriteit identificeren,
stelt Rieff. Het gevolg daarvan verwoordt hij als volgt: ‘Er heeft zich een
identiteitscrisis ingezet in de hele Westerse wereld. Het gevolg van precies die
crisis van autoriteit weerspiegelt zich in elke therapeutische ontmoeting.’ (236) 
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In de contemporaine sociale filosofie werd nagedacht over deze crisis, maar
‘Freud ging een laag dieper dan de algemene aannames van historici en
sociologen over de interacties tussen sociale instituties.’ (224) Rieff interpreteert
Freuds sociale psychologie als een kritiek van toen gangbare sociologische
theorieën die stelden dat charismatisch leiderschap was vervangen door
bureaucratisch leiderschap (zoals volgens Rieff in sociologische vertalingen van
de sociale contract-theorie werd beweerd). Volgens Freud is dat onmogelijk: de
plaats van vermoorde vader wordt nooit ingenomen door de zoons, want het
verdrongene keert terug. (De zoons houden zich uit wroeging over de moord aan
de wetten die door de vader zijn uitgevaardigd.) De sociale contract-theorieën
richten zich alleen op de ‘externe dialectiek’, die dus slechts één kant van de
medaille is. Volgens Rieff analyseert Freud diepgaander wat de invloed is van de
veranderingen in de mechanismen van inwerking van autoriteit op het individu.
Daarvoor betaalt hij echter ook weer een prijs: Freud reduceert met zijn
psychologiserende verklaring de complexiteit van het politieke proces. Volgens
Rieff laat Freud de moderne politiek in zijn karikaturisering ervan, samenvallen
met massa-politiek, maar moderne politiek is méér dan alleen massa-politiek.

De cultuuranalyse in Freuds politieke filosofie 
Rieff leidt dit thema als volgt in: ‘De hervorming van instituties waarmee de
liberale en radicale geest (Marx’ psychologie is evenmin individueel als die van
Bentham) een werkelijke en blijvende transformatie van de samenleving hoopte
te bereiken, doorstond de toets der gebeurtenissen niet. Van alle standpunten
waarin het liberalisme zich heeft teruggetrokken wanneer ze weerbarstige
gebeurtenissen onder ogen moest zien, is het psychoanalytische standpunt niet
alleen het meest invloedrijke, maar ook het gemakkelijkst te leren.’ (220) 

Volgens Rieff karikaturiseert Freud politieke autoriteit en moet diens politieke
theorie dan ook eerder worden geïnterpreteerd als een kritiek van contemporaine
politieke denkbeelden en sociale theorie over politieke autoriteit. Rieff
interpreteert Freuds politieke theorie als ‘kritische theorie’ waarmee hij de
optimistische democratische idealen van zijn tijd kritisch evalueerde. Tegenover
het democratisch optimisme zet Freud zijn monumentale beeld van de Vader als
prototype van autoriteit, stelt Rieff. De mythe van de moord op de Vader is
verbonden met zijn idee dat de autoriteit, in al zijn vormen, een crisis ondergaat
in onze samenleving. Voor werkelijke maatschappelijke veranderingen moet
volgens Freud de hele maatschappij in de leer bij de psychoanalyse. Gezien de
hoge vlucht van de psychiatrie en de psychotherapie in de Westerse cultuur heeft
Freud daarin zijn zin gekregen, stelt Rieff. Hij merkt echter kritisch op dat
daarmee niet de emancipatie van het individu is bereikt die Freud voor ogen
stond. Immers, ‘de psychiatrie zou wel eens een significante rol kunnen spelen in
een autoritaire ideologie, namelijk door een vermeend zieke samenleving te
beschouwen vanuit het perspectief van het meest subtiele van alle autoritaire
beelden; het ziekenhuis.’ (243) Met andere woorden: de manier waarop de
samenleving door middel van autoriteit het individu haar inperkingen oplegt, is
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structureel veranderd en moeilijker zichtbaar geworden. Rieff interpreteert in The
Mind Freuds politieke filosofie dus als een reflectie over de verandering van
institutionalisering van autoriteit in de Westerse cultuur. 

Veel traditionele sociale structuren verkeerden in staat van ontbinding, met alle
psychische gevolgen van dien. Het individu leerde echter nog steeds om zich
libidineus op de ‘traditionele manier’ sociaal te binden. Freuds sociaal-
psychologische analyse van de neurose verkent dit spanningsveld. Rieff wijst er
steeds op dat Freuds theorie therapeutische doeleinden diende: het neurotische
individu moest leren anders met zijn libido om te gaan. Net zoals op
psychotherapeutisch terrein was Freuds houding jegens autoriteit in zijn politieke
theorie ambivalent. Freud was enerzijds kritisch over het optimisme van de
democratische idealen: ‘Het voorspelde onvermogen van egalitaire credo’s en
ordes om adequate (...) motieven te verschaffen voor dwang werd door Freud
vertaald in de afwezigheid van een libidineus motief dat krachtig genoeg was.’
(247) Freud geloofde dus niet dat nieuwe democratisch vormgegeven structuren
dezelfde autoritaire/dwingende kracht konden hebben als de traditionele
structuren. Er zou naar nieuwe vormen van autoriteit c.q. leiderschap gezocht
moeten worden die even krachtig waren als de oude vormen. De psychoanalyse
was bedoeld als ‘crisispsychologie’ voor de overgang van de oude naar nieuwe
structuren van autoriteit. 

Anderzijds was Freud een liberaal in hart en nieren, stelt Rieff. Collectief
handelen was voor hem altijd verdacht omdat de staat zichzelf misdaden en
geweld toestaat die het individu tot schande zouden strekken. Zijn angst voor de
staat lijkt zijn autoritaire aanbeveling van sterk leiderschap tegen te spreken.
Deze tegenstrijdigheid is volgens Rieff slechts schijn: ‘Feitelijk kan deze
ogenschijnlijke contradictie worden opgeheven door te verwijzen naar een meer
inclusieve houding, namelijk die jegens het individu. Deze nadruk op het
individuele ligt ten grondslag aan Freuds uiteenlopende vooroordelen en is de
sleutel tot de eenheid die karakteristiek is voor het geheel van zijn overtuigingen.’
(252) Freuds analyse van de verhouding van ‘de massa’s’ tot ‘de leider’ is
volgens Rieff geen echte politieke filosofie. Zijn sociale psychologie is een
analyse van het sociale leven op de momenten dat het sociale leven het recht van
het individu op bevrediging niet respecteert. ‘Vanuit zijn therapeutische zorg
voor het individu kunnen we Freuds pejoratieve analyse van de staat evalueren,
evenals die van de massa, van de menigte en van de mierenhoop van de cultuur
afgemeten tegen de eenzame persoonlijke intelligentie.’ (254)

Vanuit zijn therapeutische gerichtheid op het individu ontwikkelt Freud
volgens Rieff een politieke psychologie die een heel nieuw perspectief inbrengt
in de sociale theorie: ‘Freud ondermijnde de klassieke bekommernis van de
politieke filosofie [namelijk ‘het organicistische idee dat individuen hun
persoonlijke waarde realiseren door de polis, door de kerk/heilige gemeenschap
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of door de staat’a] en verving dat door het onderzoek van een politieke
psychologie die de vraag stelt naar de mate waarin en de wijze waarop het
individu moet worden ingeperkt in zijn sociale relaties.’ (256) Rieff noemt dat -
‘een verbazingwekkende omkering van de traditionele bekommernis: morele
ideeën [over de relatie individu-sociale orde, TZ] worden benoemd als het grote
probleem van het leven in plaats van als de basis van de oplossing voor de
problemen van het leven.’ (253)

3.6.2  Freud, de atheïstische en psychologische jood

Wanneer Freud in zijn geschriften de religie te lijf gaat, laat diens gebruikelijke
objectiverende afstandelijkheid hem volgens Rieff in de steek. Hier laat de
psychoanalyse zien wat haar ware aard is. Hij noemt de psychoanalyse de laatste
grote formulering van het negentiende eeuwse secularisme, compleet met een
vervangende leer en cultus, ‘veelomvattend, ja alles omvattend, qua reikwijdte
vergelijkbaar met de sociale berekening van de utilitaristen, met de universele
‘sociolatrie’ van Comte, met het dialectisch historicisme van Marx en het
oneindig uit te breiden agnosticisme van Spencer. Hier, en hier alleen, komt de
freudiaanse geest uit de fles, die anders verscholen blijft achter de dringende
beslommeringen van case-histories en praktische therapie.’ (257)

Rieff suggereert in deze inleidende opmerkingen van hoofdstuk 8 van The
Mind dat Freuds persoonlijke opvattingen en gevoelens over religie zijn
godsdienstpsychologische analyses sterk kleuren. Hij vervolgt dan ook met een
reflectie rond Freuds karakterisering van zichzelf als een psychologische jood.
‘Door zichzelf als psychologische jood te beschouwen, beoogde Freud om ‘joods
zijn’ grondiger te definiëren, in termen van een bepaald soort karakter, in plaats
van door het aanhangen van een bepaald geloofsgetuigenis.’ (259) Rieff zet in
zijn analyse van Freuds theorie over de religie uiteen hoe Freud, de ‘goddeloze
jood’, met zijn godsdienstkritiek volgens hem de naturalisering van de religie
voltooide die sinds de Verlichting in een stroomversnelling was gekomen. Rieffs
eigen joodse achtergrond speelt ook een rol in zijn theoretiseren. Dat is een
kwestie die eerst even aparte aandacht verdient.

Rieffs joodse afkomst blijft in zijn werk meestal op de achtergrond, maar in dit
hoofdstuk van The Mind vinden we een opvallende uitzondering die de moeite
van het vermelden waard is. Rieff richt zich kritisch tot joden die zich, in de lijn
van Freud, proberen een volledige seculiere identiteit aan te meten: ‘Volgens
Freuds aannames helpt het bewust worden van een prototype bij het oplossen van
dat prototype. Onder geschoolde joden in Europa, en tegenwoordig in Amerika,
vanwaar het voornamelijk zijn partizanen heeft aangetrokken, zou psychoanalyse
kunnen worden beschouwd als het doorbreken van de laatste pijnlijke vezels van
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religieuze identificatie. Onder psychoanalytische voogdij kan de ervaren
ambiguïteit van het joods zijn zonder religie, worden begrepen als een onderdeel
van een neurotische onderwerping aan een uitgeputte autoriteit, en vervolgens
worden uitgebannen. Freud zélf bleef loyaler aan zijn joods zijn dan zijn leer
toestaat.’ (262) De laatste zin uit dit citaat is een voorbeeld van de in zijn teksten
veel voorkomende, ironische kwinkslagen waarin Rieff ‘tussen neus en lippen
door’ iets zeer wezenlijks meedeelt over zijn Freud-interpretatie. Volgens Rieff
verbergt de manifeste buitenkant van Freuds atheïsme een zeer interessante en
relevante latente inhoud.

Freud als criticus van de liberale godsdienst en theologie
Freuds bekendste polemische geschrift over de religie is natuurlijk Die Zukunft
einer Illusion (1927). Rieff beoordeelt Freuds redenering in dit essay als
tautologisch, omdat religie eerst gedefinieerd wordt met behulp van gevoelens
van afhankelijkheid en onderwerping, om deze vervolgens als ‘dwangneurotisch’
te kunnen veroordelen. Het is volgens Rieff interessanter om Freuds
godsdienstpsychologische theorie (zoals die in fragmenten in het geheel van zijn
werk vervat zit) te beschouwen als diens instrument voor de diagnose van de
culturele crisis en als een cultureel symptoom op zich. 

Freud vecht volgens Rieff in zijn religiekritiek tegen een vijand, namelijk de
liberale godsdienst en theologie, die de historische kritiek al deels in zich heeft
opgenomen. De veelvormigheid van liturgie en religieuze dogmatieken werd in
de liberale theologie secundair geacht. Een universeel ervaringssubstraat werd als
het meest wezenlijke element van religie beschouwd en dat substraat werd
‘natuurlijk’ genoemd. Wanneer we vervolgens voor de term ‘natuurlijk’ de term
‘psychologisch’ substitueren, dan blijkt hoe de liberale theologie de weg voor
Freud bereidde. Als erfgenaam van de Verlichtingsfilosofen nam hij hun
vooronderstellingen over. Om zijn vijand te bestrijden, poogde hij aan te tonen
dat de ‘natuurlijke religieuze behoefte’ slechts een ‘psychologische behoefte’
was. Dat was volgens Freud een neurotische behoefte, omdat religie volgens hem
gebaseerd is op het van generatie op generatie doorgegeven schuldgevoel over het
vermoorden van de Vader. Rieff wijst op de therapeutische oplossing die Freud
hiervoor in petto had, want ‘volgens Freuds aannames helpt het bewust worden
van een prototype bij het oplossen van dat prototype.’ (262) Daarmee was de
religie volledig weg verklaard als dwangneurotische behoefte. Die behoefte zou
verdwijnen wanneer de mens, met behulp van onder andere de psychoanalytische
godsdienstkritiek, inzicht zou krijgen in de neurotiserende dynamiek van de
religie.

Die moderne liberale godsdienst was volgens Freud, op metafysisch terrein,
evenmin een adequaat antwoord op de ingrijpende gevolgen van de moderni-
sering van de cultuur als dat de revolutionaire sociaal-democratische bewegingen
dat waren op politiek terrein. Freuds kritiek komt er volgens Rieff in het kort op
neer dat de apologie van de liberale godsdienst, die gericht is tegen de
religiekritiek van de Verlichting, niet tot de kern van het probleem doordringt.
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a Rieff verduidelijkt dit middels een kritiek van revisionistische herinterpretaties van Freuds visie
op de functie en betekenis van schuld, zoals die van Karen Horney. Hier geeft Rieff in essentie
dezelfde kritiek als in vorige hoofdstukken op de revisoren van Freuds werk. Zij verliezen het
zicht op de dieperliggende en theoretisch zeer interessante ambivalenties van Freuds religiekritiek
doordat ze Freuds atheïsme tot een ‘persoonlijke aberratie’ maken. (272)
b Zie The Mind, hoofdstuk 2. Rieff formuleert overigens zijn interpretatie van Freuds
religiekritiek in hoofdstuk 8 van The Mind zodanig dat ook zijn eigen kritiek op de liberale
godsdienst erin doorschemert. Ook in later werk komt deze kritiek in enkele passages terug. Rieff
is bijvoorbeeld zeer kritisch over het werk van Paul Tillich. Naarmate Rieff ouder wordt, wordt
hij steeds kritischer over Tillich, over wie zijn oordeel aanvankelijk milder was. (Zie bijvoorbeeld
Fellow Teachers, p. 181n.) In The Feeling Intellect is bijvoorbeeld ook een zeer lovende recensie
van Tillichs Systematic Theology (1952) te vinden (pp. 134-136).
c Rieff maakt dit duidelijk met een literaire analogie: van schrijvers als Dostojevski en Bernanos
loopt volgens hem een lijn naar twintigste eeuwse existentialistische schrijvers zoals Genet. Hun
verering van de ‘heilige zondaar’ c.q. de ‘schrijver-misdadiger’ demonstreert de inversie in de
houding jegens het geweten. Deze gedachte van ‘inversie’ komt overigens op een aantal plaatsen
in The Mind terug.

Van cruciaal belang daarbij is Freuds opvatting over schuld.a Freud was van
mening dat schuld de normale houding is van het individu jegens autoriteit.
Meta-psychologisch gesproken wordt dit element van het onbewuste psychische
substraat verder gevormd door cultuur- en tijdgebonden arrangementen van
krachten die de bevrediging van individuele verlangens inperken (‘verdringen’)
om sociaal leven mogelijk te maken. Het christendom is één van die
arrangementen.b De liberale godsdienst erkende echter niet dat de culturele rol
van het christendom was uitgespeeld: ‘De kracht van de christelijke cultuur heeft
afgehangen van het gebruik dat het maakte van het potentieel van menselijke
schuldgevoelens dat erin belegd was. Freud beweert dat ‘het creatieve gevoel van
schuld’, hoe waardevol het ook was in het verleden, nu alle bruikbare perken te
buiten is gegaan. Religie is zélf het soort collectieve neurose geworden waarmee
we ons niet langer een persoonlijke neurose kunnen besparen.’ (276) 

Rieff stelt dat Freud de dynamieken van de ‘old faiths’ heel serieus nam, met
name de manier waarop schuld daarin functioneerde. Volgens Rieff had Freud
echter ook haarscherp in de gaten dat de inhoud van begrippen als ‘schuld’ en
‘geweten’ vanaf de Verlichting gaandeweg steeds verder waren geïnverteerd.
Heiligen waren verdachte neuroten geworden en bepaalde misdadigers werden
als heiligen beschouwd.c Dat was ook in de religie het geval geweest doordat ze
de religiekritiek (gedeeltelijk) incorporeerde. Zo probeerde de religie, die
eeuwenlang haar culturele functie had kunnen vervullen, haar huid te redden.
Volgens Rieff legt Freud in zijn religiekritiek de vinger exact op deze zere plek.
De apologetische reactie op en gedeeltelijke incorporatie van de religiekritiek van
de Verlichting kon volgens Freud een essentiëler gegeven niet teniet doen,
namelijk dat er een nieuwe dynamiek van verdringing van instinctieve verlangens
moest ontstaan, omdat ‘het christendom inmiddels niets meer dan een pijnlijk
‘historisch residu’ was van die waardevolle ‘verdringings-achtige processen die
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a ‘Freud ontwikkelde zijn gevoeligheid voor het tijdsgewricht waarin hij leefde en voor de plaats
die de psychoanalyse daarin in nam vanuit de grove, positivistische chronologie. De geschiedenis
bewoog zich naar het laatste van de drie volgende stadia: van 1] coherente samenhangende
maatschappijen van de primitieve mens, een systeem van verdringing dat werd geïmplementeerd
met behulp van taboes, via 2] religieuze samenhangen, een cultuur van verdringing die werd hoog
gehouden door theologieën, naar 3] de moderne cultuur, een tijdperk waarin de oude
verdringingsmechanismen werden losgelaten, maar nog niet overwonnen waren.’ (305)
b Zie The Mind, p. 286.
c De vraag naar Freuds verhouding tot de religie is sterk verweven met de vraag naar de betekenis
van Freuds verhouding tot het jodendom. Daarover schrijft Rieff: ‘Het is gemakkelijk om Freuds
joods zijn weg te wuiven als een laatste, onbelangrijk restje van binding met zijn achtergrond, of
als een reflex tegen het anti-judaïsme van het grootste deel van de cultuur om hem heen. Het
verdient echter een serieuzere beschouwing, want hier ligt, verscholen, een aantal verbindingen
tussen zijn persoonlijke psychologie en zijn godsdienstpsychologie. Door zichzelf een
‘psychologische Jood’ te noemen, beoogde Freud om ‘joods zijn’ grondiger te definiëren; niet
zozeer door middel van het aanhangen van een bepaalde geloofsbelijdenis, maar als een bepaald

(wordt vervolgd...)

hadden plaats gevonden in de oudheid.’ (...) Freud beschouwde zichzelf als
behandelaar van specifieke gevallen van het psychische lijden dat ontstond
gedurende het interregnum tussen het falen van één systeem van morele autoriteit
en de vestiging van een ander.’ (290-291) In dat nieuwe systeem van morele
autoriteit zou volgens Freud de psychoanalyse worden opgenomen.a 

Rieff laat zien hoe Freud in deze opvattingen (die zowel deels voltaireaans als
deels feuerbachiaans zijnb) de Verlichtingskritiek en de antropologische ideeën
over religie verwerkt en er nieuwe interpretaties aan toevoegt. Volgens Rieff
voltrekt Freud zo de naturalisering en historisering van de religie en moraal. In de
wijze waarop Freud dat doet zit volgens hem een ‘sluw, maar nooit duidelijk
gearticuleerd, gevoel voor de incompatibiliteit van het moderne zelfgevoel en ons
historisch erfgoed.’ (291) Freuds religiekritiek kan dus volgens Rieff gelezen
worden als een analyse die beoogt te verhelderen hoe de religie en haar culturele
rol veranderen onder invloed van de Verlichting. 

Freuds sociologische verdediging van de religie
Der Mann Moses und die monotheistische Religion is volgens Rieff een
opvallende uitzondering in Freuds doorgaans negatieve beoordeling van de
religie. Rieff verklaart dat door Freuds aristocratische vooringenomenheid die
ervoor zorgde dat Freud was gefascineerd door Mozes, het ‘morele genie dat een
cultuur stichtte’. Rieff noemt Freuds laatste boek ‘een zege van psychologische
romantiek’ (284) en omschrijft het als ‘een studie van de morele held die een
hogere beschaving over het gepeupel uitspreidt met de truc van het brandende
bosje en de tactiek van de terugtrekking op de berg.’ (283) Freud had dus wel
waardering voor de religie als een belangrijke  ‘beschavende factor’, maar  hij
vond dat haar culturele rol uitgespeeld was. Op deze manier reduceerde hij
volgens Rieff de betekenis van religie tot haar sociale functie.c
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c(...vervolg)
soort karakter.’ (259) 

Een interessante studie naar de invloed van Freuds joodse achtergrond, die gedegener is dan
Peter Gay’s Een goddeloze jood. Freud, het atheïsme en het ontstaan van de psychoanalyse
(Houten, de Haan, 1988 (1987)) is: Freud and Moses. The Long Journey Home van Emanuel
Rice (Albany, State University of New York Press, 1990). Rice noemt Der Mann Moses ‘hoewel
zwak qua methodologie en feitelijke gegevens, een werk van grote genialiteit en vernuftigheid. Het
staat voor zijn [Freuds, TZ] poging om weer thuis te komen bij zijn joodse wortels, maar dan wel
op zijn eigen voorwaarden en op zijn eigen manier.’ (p. 7.) 

Freud maakte in zijn studie van religie een groot onderscheid tussen het jodendom en het
christendom. Hij beschouwde het martelaarschap van Jezus als een ‘herhaling van het mozaïsche
prototype’. Er heeft in het historische proces van het ontstaan van het christendom vanuit het
jodendom volgens hem al een ‘distortion’ plaatsgevonden. Dat is onvermijdelijk in het
freudiaanse schema: hoe verder van de oorsprong, hoe meer ‘distortion’. Freud was gefascineerd
door ‘origins’ (geneticisme) en kende die ook de grootste waarde toe. Zijn typering van het
christendom als een ‘zoon-religie’ ten opzichte van het jodendom als een ‘vader-religie’ bevat dan
ook impliciet een pejoratief oordeel over het christendom. Zie ook de volgende essays in The
Feeling Intellect: ‘Kairos in Freuds Thought’ (pp. 53-61) en ‘Intimations of Therapeutic Truth.
Decoding Appendix G in Moses and Monotheism’ (pp. 61-65). In deze essays en in genoemde
passages in The Mind is tussen de regels door te lezen dat naar Rieffs mening Freud de aanzet
heeft gegeven voor de ontwikkeling van een adequaat analytisch kader voor het onderzoek van het
endemische anti-judaïsme van de Westerse cultuur. (Zie bijvoorbeeld The Mind, p. 285.) Ook in
zijn essay over Hannah Arendt, getiteld ‘The Theology of Politics: Reflections on Totalitarianism
as the Burden of our Time’ (1952, zie The Feeling Intellect, pp. 86-97), gaat Rieff verder in op
de kwestie van het anti-judaïsme in de Westerse cultuur.

Rieff wijst nog een reductionistische karaktertrek aan in Freuds analyse van de
religie: de eenzijdige manier waarop hij religie met de (katholieke) kerk
identificeert. Freud beschouwde religie altijd in een politieke modus, zoals blijkt
in Massenpsychologie und Ich-analyse (1922). De meest fundamentele kritiek
heeft Rieff echter op Freuds stelling dat de rol van het christendom is uitgespeeld
bij het omzetten van schuldgevoel in moreel handelen. Rieff stelt de volgende
retorische vraag: ‘Hoe krachtig moet dat ‘Schuldgefuehl’ geweest zijn, wanneer
de hele ingewikkelde, door zielenangst gekwelde geschiedenis van de religie uit
dat gevoel voortkwam. Freud weigerde een stap verder te gaan, namelijk om de
universele objectiviteit van schuld te erkennen.’ (277) De stap verder (dan Freud)
die Rieff beoogt te zetten in zijn werk is de kritische reflectie over het
naturaliseren en psychologiseren van de religie. In de epiloog van de derde druk
van The Mind (1979), getiteld ‘One step further’, gaat Rieff hier expliciet op in.
Duidelijk refererend aan Kant lanceert Rieff de term ‘de verdringende
imperatief’. Twintig jaar na de eerste druk van The Mind herbevestigt Rieff dat
hij het concept ‘verdringing’ van cruciaal belang acht voor de interpretatie van
Freuds analyses van cultuur, moraal en religie. 

Aan het slot van het achtste hoofdstuk van The Mind plaatst Rieff alle
resultaten van de analyses van de voorgaande paragrafen in een breder kader. Net
als de andere fenomenen die hij bestudeerde, analyseerde Freud de religie vanuit



95

een ontwikkelingsperspectief. De religie was dienstbaar geweest aan de cultuur in
de kinderfase van de mensheid. ‘Maar naarmate de geest volwassener wordt, zo
scheen het Freud toe, zal elke religie moeten sterven aan de onttovering.’ (293)
Hier blijkt zijn evolutionistisch geloof in ontwikkeling (groei) van de cultuur.
Freud deelde echter niet het vertrouwen van de vooruitstrevende rationalisten,
van de Franse Encyclopedisten tot Marx, dat de ethische vooruitgang van de oude
religies kon worden bewaard in een wetenschappelijk tijdperk. Freuds twijfel in
deze is volgens Rieff gestoeld op een notie die moderne critici, van Matthew
Arnold tot Ortega Y Gasset, benadrukken, namelijk dat parallel aan en verheven
boven de strijd tussen de economische klassen er een strijd tussen culturele
klassen is. Op basis van die gedachte ontwikkelt Freud, zoals Rieff het noemt,
een sociologische verdediging van de religie. Religie (als normatief systeem) was
nodig als culturele factor om de lagere klassen ‘in bedwang te houden’. Freud
zag echter dat de religie haar dwingende/verdringende kracht aan het verliezen
was en dacht dus na over de vraag wat er voor de religie in de plaats kon komen:
de hogere klassen konden worden heropgevoed door de wetenschap en zo hun
drifthuishouding op orde houden, maar hoe zat het met de lagere klassen?

Op dit punt bekritiseert Rieff Freud wegens een simplificatie van het portret
van onze cultuur. De tegenstelling high-low (in termen van ‘drifthuishouding’) is
volgens Rieff niet dezelfde als die tussen de sociale hogere en lagere klassen:
‘Tegenwoordig zijn zowel de massa’s als de klassen geëmancipeerd van de
onderwerping aan het goddelijke. De klassen hebben getoond dat ze in staat zijn
tot nieuwe barbarij, de massa’s hebben zich niet minder volgzaam getoond in hun
ongeloof dan ze ooit waren geweest in hun geloof. (...) Belangrijker echter, is
Freuds misvatting van religie zelf als sociaal [verschijnsel]. Alle sociologie, en
tegenwoordig geldt hetzelfde voor de psychologie, heeft steeds Kants fout
herhaald door de religie te beschouwen als de vreesvolle opvatting van onze
morele plichten als goddelijke geboden.’ (297) Rieff haalt vervolgens
Kierkegaard aan als negentiende eeuwse criticus van deze reductie van religie tot
zijn psychologische en morele functie. Kierkegaards kritiek is volgens hem
bruikbaar voor een reflectie over het belang van religie in de (post)moderne
cultuur. De grote waarde van religie in onze tijd is volgens Rieff het volgende:
‘Vanuit zijn transcendente vertroosting (bijvoorbeeld dat het evangelie superieur
aan de wet is) had het religieuze gevoel tenminste de mogelijkheid om de sociale
orde te bekritiseren, terwijl de wetenschappelijke energieën, door de gemakke-
lijke transformatie van de voor wetenschap vereiste objectiviteit tot ‘waarde-
neutraliteit’ of ‘waarde-vrijheid, gemakkelijk in dienst worden genomen door de
eisen van de samenleving, wat die ook mogen zijn. (299)
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a Zie p. 93, voetnoot a.

3.6.3  Freud: de meest recente founding father van Amerika

We naderen Rieffs formulering van zijn these over de opkomst van de
Psychologische Mens steeds dichter. Na de zeer gedetailleerde analyses in de
voorgaande hoofdstukken van de canon van Freuds geschriften en van de receptie
daarvan, gaat Rieff nu steeds explicieter over de culturele betekenis van de
psychoanalyse schrijven.

‘The therapy of barbarism’
De coherentie in Freuds werk gaat verloren zonder het positivistische concept
van de chronologie van de cultuurgeschiedenis erbij te betrekken, stelt Rieff.a

Freud interpreteerde die chronologie op een nieuwe manier met behulp van het
concept ‘verdringing’. Freuds conceptualisering van neurose is innig verweven
met deze cultuuranalyse. De ‘therapie’ voor de schadelijke gevolgen van de
neurose is gebaseerd op de impliciete ideologie van de psychoanalyse c.q. van de
positivistische wetenschap: het vervangen van geloof door (moderne) theorie.
Deze vervanging is volgens Rieff één van de grootste prestaties van de seculiere
wetenschappelijke cultuur. Ze is tevens een centraal thema in Rieffs interpretatie
van de culturele betekenis van de psychoanalyse. We zagen in hoofdstuk 2 dat
volgens Rieff de psychoanalyse en het marxisme behoren tot een nieuw soort
theorie, namelijk die van de moderne positivistische wetenschappen. Naar Rieffs
mening neemt de psychoanalyse onder de moderne wetenschappen een speciale
plaats in. Ze is van alle moderne sociale theorieën, inclusief de marxistische, het
meest consequent in haar anti-metafysische stellingname. Geen enkel metafysisch
systeem, of het nu een religie, een ideologie of een filosofie is, mag volgens
Freud heersen over het individu zonder de rechten van het individu voldoende te
erkennen. Freud was echter een ambivalente anti-metafysicus en ontwikkelde ook
een sociologische verdediging van de religie. In de Freud-receptie is volgens
Rieff deze ambivalente spanning in Freuds theorie verloren gegaan. De
polariteiten waarop de cultuur gebaseerd is, zijn daarbij volgens Rieff
gesimplificeerd voorgesteld in de psychoanalytisch geïnspireerde cultuurtheorie.
We bekijken nu gedetailleerder wat dat betekent voor Rieffs interpretatie van
Freud als cultuurfilosoof. 

De scherpte van Freuds analyse is volgens Rieff verloren gegaan in de latere,
sociologiserende neo-freudiaanse interpretatie van Freuds theorie, waarbij de
meest essentiële polariteit die is tussen het verlangende individu en de eisen van
de cultuur die dwingen tot het (in bepaalde mate) afzien van lustbevrediging.
(308) Freud verklaarde neurose als de uitdrukking van een tweezijdig
antagonisme tussen individu en cultuur en drijft het antagonisme tot ín de
individuele psyche: niet alleen de cultuur dwingt het individu tot inperking van
lustbevrediging. Er zit ook in de menselijke natuur zelf een mechanisme dat aan
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a Rieff citeert in dit verband David Hume die tenminste ‘wist wat oorlogen doen; ze vernietigen
antieke boeken en de annalen van de geschiedenis.’ (The Mind, p. 422, noot 29) Deze uitspraak
kreeg voor mij veel betekenis toen ik in 1999 in Sarajevo was en daar de verwoeste Nationale
Bibliotheek zag die een schat aan historische documenten bevatte, sommige uit de zesde eeuw na
Christus. Het was één van de eerste gebouwen die door de belegeraars van de stad vanuit de
omliggende heuvels met een granaat in brand werd geschoten.

deze inperking meewerkt. De pointe van Freuds cultuurkritiek is volgens Rieff
dat het culturele systeem dat het individu hielp bij deze interne libido-
huishouding niet goed meer functioneert, omdat het niet goed is afgestemd op de
eisen van de veranderende tijden. Hij dacht dat het de taak was van de culturele
elite, die dragers waren van de high culture, om dergelijke systemen te
ontwikkelen en te onderhouden. Deze taak vereiste vergaande verdringing van
lustbevrediging. Freud was er echter van overtuigd dat een deel van dit systeem
van verdringing zijn tijd had overleefd: ‘Vanwege een efficiënt beheer van de
libido-huishouding zal een aantal van de zwaardere investeringen in de cultuur
moeten worden afgeschreven.’ (311) Daar voegt Rieff de volgende conclusie aan
toe: ‘Aldus verplettert Freud de humanistische hoop dat de high culture zelf de
religie zou kunnen opvolgen als een bron van morele machtsmiddelen.’ (311) 

Freud dacht dat de (Eerste Wereld)oorlog zou afrekenen met dit verouderde
systeem van libido-huishouding en was ervan overtuigd dat de psychoanalyse
kon bijdragen aan het scheppen van een efficiënter systeem van driftbeheersing
en instandhouding van de cultuur, stelt Rieff. Hij verwijst naar Freuds
briefwisseling met Einstein waarin Freud het had over de ‘therapeutische functie’
van oorlog. Dit idee speelt een belangrijke rol in zijn cultuurkritiek. Rieff
repliceert dat de cultuur inderdaad correctieve instrumenten nodig heeft. Echter,
‘verwoesting is geen correctie,’ stelt hij, ‘oorlog schept niets, bevrijdt niets.’
(314)a Hij beschouwt Freuds idee als exemplarisch: ‘De therapie van de barbarij
is mogelijk de gevaarlijkste vorm van de aloude wrok van de gecultureerden
jegens zichzelf.’ (314)

Freud: een stoïcijn met sceptische trekken
Freud had volgens Rieff twee oplossingen voor een gezondere verhouding tussen
individu en cultuur: rationele kennis en een verstandig compromis met ‘de
instinctieve diepten van waaruit de kennis en moraal zich ontwikkelen’. Om de
inefficiënte moral commitments te vervangen stelt Freud een ethiek van
oprechtheid voor. Psychoanalyse vereist een bijzonder vermogen tot oprechtheid
dat de psychoanalyse volgens Rieff onderscheidt van andere healing movements
en verbindt met de drang tot onttovering die kenmerkend is voor de moderne
literatuur en het leven van moderne intellectuelen. Freud vond dat iedereen,
inclusief de culturele elite, zijn ‘natuurlijke behoeften’ moest accepteren
(‘naturalisering van het ethisch discours’). Zo brak hij het traditionele morele
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a Rieff duidt dit als een symptoom van een periode van morele hervorming dat als één van zijn
kenmerken heeft ‘dat het noodzakelijk wordt om de terminologie te reviseren die werd overgeërfd
uit eerdere periodes; het predikaat van goedheid wordt aan bepaalde motieven voor gedrag
ontnomen en toegekend aan andere. Freuds theoretische schema en zijn klinische gegevens komen
in één punt samen om de standaardtermen van het vertoog over moraal te vervormen.’ (336) De
titel van Rieffs boek verwijst naar dit gegeven: een moralist is iemand die zich zowel met
descriptieve ethiek, normatieve ethiek als met meta-ethiek bezig houdt. (Zie P. G. M.
Vandermeersch, Ethiek tussen wetenschap en ideologie, Leuven, Peeters, 1987, met name pp. 9-
16.) Het is Rieffs stelling dat Freuds theorie en praktijk zich, zij het vaak impliciet, met al deze
drie terreinen bezig houdt. Freud was volgens hem zelfs een bijzondere moralist want hij droeg in
belangrijke mate bij aan het wijzigen van de fundamenten van het ethische discours.

discours van de high culture open.a ‘Freuds wetenschappelijke openheid is één
van de toegevoegde corrosieve middelen die is toegepast op de vastgeroeste talen
van de Europese high culture. Die nieuwe vrijheid was eerst voornamelijk
taalkundig. De nieuwe psychologie gebruikte de onverbloemde stijl om de
kinderlijke onschuld, de zielenadel van religieuze gevoelens en de objectiviteit
van grote kunst van hun voetstuk te stoten.’ (335-336)

Freuds ideeën werden echter ook cultureel gemeengoed en hebben de
verhouding tussen persoonlijke en publieke moraliteit ingrijpend veranderd.
Freuds oplossing is bestempeld als nihilistisch. Rieff beaamt gedeeltelijk deze
beschuldiging: ‘Het verkrijgen van een betere balans in de psyche, het
verschuiven van de relatieve gewichten van driften en verdringing, vestigt geen
nieuwe inhoudelijke regels voor besluitvorming ’ schrijft hij. (321) ‘Openheid
van karakter zou wel eens méér onmenselijkheid kunnen opwekken, in plaats van
minder.’ (322) Rieff lijkt hier weer te suggereren dat Freuds keuze voortkomt uit
het elitaire karakter van zijn filosofie, dat volgens Rieff samenhangt met Freuds
aristocratische vooringenomenheid. Het was geen therapie voor zwakkelingen,
stelt hij.

Rieff levert in het negende hoofdstuk van The Mind kritiek op Freuds morele
wetenschap die vervolgens naar een tweede centraal punt van zijn Freud-exegese
wijst, namelijk een kritiek op de eenzijdige, tautologische manier waarop Freud
het verlangen definieerde. Volgens Freuds meta-psychologische theorie ‘is de
energie die de moraliteit zich verwerft, in een proces van reactie op het
verlangen, tweedehands.’ (319) Deze gedachte is gerelateerd aan wat Rieff in
hoofdstuk 2 schreef over het onbewuste: het onbewuste, met zijn verlangens, is
bij Freud het primaire inhoudelijke substraat. De vormende/inperkende instantie
is secundair. Freud kon dus niet op eenzelfde manier over het verlangen naar
goed-zijn denken als over het verlangen naar datgene waarvan we moesten afzien
om het goede te bereiken. Dit is volgens Rieff ongetwijfeld eenzijdig: ‘Het
morele streven is waarschijnlijk net zo authentiek als (instinctief) verlangen en
net zo oorspronkelijk.’ (319) Een zeer belangrijk punt in Rieffs Freud-exegese is
zijn stelling dat uit Freuds theorie over de instincten af te leiden is dat de
menselijk natuur altijd gespleten is. Ze is van nature niet alleen egoïstisch en
gericht op bevrediging van eigen verlangens, maar bevat ook ingebouwde
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begrenzingen van instinctbevrediging die de mens in staat stelt tot het aangaan
van gezonde sociale relaties.

Freud ageert volgens Rieff alleen om therapeutische redenen tegen de cultuur.
Freud geloofde even weinig in de instincten als in de cultuur. Net als
Schopenhauer accepteert Freud het wezenlijk tegenstrijdige karakter van de
werkelijkheid en predikt hij een leer van berusting daarin. Freud is volgens Rieff
dus geen hedonist, maar een Stoïcijn met sceptische trekken. ‘Freud had de
vermoeide wijsheid van een universeel geneesheer voor wie geen enkele kwaal
totaal geheeld kan worden.’ (327) 

Rieff vindt dat Freud zeker gelijk had met zijn cultuurfilosofische these dat we
toe zijn aan ‘een nieuw begin’, maar niet aangeeft wat dat nieuwe begin zou
moeten zijn. De psychoanalyse is alleen maar een ‘negatieve ethiek’, bedoeld om
de oude moral commitments grondig af te breken. Rieff vreest dat dat echter juist
heel goed bij de tijd past waar de psychoanalyse een afspiegeling van is: ‘de
huidige tirannie van het psychologiseren kon wel eens veel stabieler blijken te
zijn dan de oudere handhavingen van schuld.’ (328) In Amerika werd de
psychoanalyse zelf een nieuwe ideologie. Rieff suggereert dat dit aansluit bij de
interne dynamiek van de psychoanalyse. ‘Voor zover het de residuen opruimt van
de identiteiten die mensen ziek maken, vernietigt het freudianisme daarmee niet
zijn eigen capaciteit om een nieuwe identiteit te smeden, want het helpt om wat
ten diepste een ‘tegen-identiteit’ is, tot leven te brengen.’ (304) 

De ‘tirannie van het psychologiseren’ heerst in het tijdperk waarin het
individualisme niet meer een humanistisch ideaal van een kleine elite is, maar
een maatschappelijke werkelijkheid is geworden die ons allen heeft doordrongen.
De psychoanalyse past volgens hem goed in een dergelijk tijdsgewricht. ‘Bij
gebrek aan andere remedies past egoïsme in het tijdsgewricht en Freuds versie
ervan is slechts één van de meest succesvolle, en zeker de meest subtiele, van de
hedendaagse ideologieën voor zelfverlossing.’ (329) De Psychologische Mens
leert op een nieuwe, en volgens Rieff vervreemdende, manier zich te verhouden
tot zichzelf en de gemeenschap. ‘Het wezenlijk seculiere doel is om het ego af te
wenden van een heroïsche of van een meegaande houding jegens de
gemeenschap.’ (329-330) Een centrale rol daarbij speelt het, op
psychoanalytische wijze, verkrijgen van een minder ambivalente, vrijere relatie
tot autoriteit. Rieff stelt dat de emancipatoire intenties van Freud, ondanks zijn
ambivalenties onmiskenbaar zijn: ‘Enerzijds pleit Freud voor een rationele
verzoening met maatschappelijke en culturele autoriteit, aannemend dat autoriteit
zelf redelijker wordt onder het vuur van de kritiek. Anderzijds verschaft het
freudianisme door zijn tactische listen en theoretische inzichten de middelen voor
een bescheiden maar desalniettemin zeer betekenisvolle bevrijding.’ (331) Freud
is, op zijn eigen, ambivalente wijze, onderdeel van de opstand tegen christelijke,
ascetische cultuur en moraal. 

Freud is volgens Rieff zeer diep doorgedrongen in de polariteiten en
ambivalenties waarop de cultuur is gebaseerd en heeft daarmee tegelijkertijd een
belangrijke bijdrage geleverd aan de culturele verandering die zich volgens Rieff
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in het Westen aan het voltrekken is. Rieff besluit The Mind met een korte
beschrijving van zijn these over de opkomst van de Psychologische Mens.

3.7  De opkomst van de Psychologische Mens

De laatste paragraaf van The Mind opent Rieff als volgt ‘In dit tijdsgewricht,
waarin de techniek de laatste vijand van binnenuit bezet, namelijk het innerlijk
leven van de mens, de psyche zelf, is een passend nieuw karaktertype op het
toneel verschenen: de Psychologische Mens.’ Rieff past de schema’s die Freud
hanteerde om de globale geschiedenis van de Westerse geest te beschrijven aan,
op basis van zijn eigen herinterpretatie van Freuds theorie en de culturele
betekenis van de psychoanalyse. Hij begint met een beschrijving van de drie
karaktertypen die successievelijk de Westerse cultuur hebben gedomineerd voor-
dat de mythe van de Psychologische Mens zich ontwikkelde.

Eerste in deze reeks is het karakter-ideaal van de Politieke Mens, zoals dat
gevormd is en aan ons is doorgegeven vanuit de klassieke oudheid. Als tweede
dominante karakter-ideaal van de Westerse beschaving beschrijft Rieff dat van de
Religieuze Mens, ontstaan in het jodendom en van daaruit aan ons doorgegeven
via het christendom. Het domineerde in de ‘beschaving van autoriteit die aan de
Verlichting vooraf ging.’ (356) Het derde type, de Economische Mens, is het
model van onze liberale beschaving en is gevormd en aan ons doorgegeven
vanuit de Verlichting. Hij bleek een overgangsfiguur te zijn, met de kortste
levensverwachting van allen. Uit de gestalte van de economische mens is de
Psychologische Mens van de twintigste eeuw verschenen, die geen kind van de
natuur maar van de technologie is. 

Rieff geeft de volgende signatuur van de Psychologische Mens: ‘Hij is niet het
heidense ideaal, dat van de politieke mens, want hij committeert zich niet aan het
politieke leven. Hij is totaal anders dan de Religieuze Mens. We zullen in de
casus van de Psychologische Mens de nerveuze gewoontes van zijn vader, de
Economische Mens, herkennen. Hij is sluw, niet heldhaftig, calculeert zorgvuldig
zijn bevredigingen en ontevredenheden. Hij analyseert onrendabele verbin-
tenissen, die hij beschouwt als zonden die het meest gemeden moeten worden.
Uit de erfenis van deze meest nabije voorganger heeft de Psychologische Mens
zijn eigen zorgvuldige economie van het innerlijk leven opgesteld. De
Psychologische Mens leeft noch volgens het ideaal van de macht noch volgens
dat van het recht, die zijn voorgangers, de Politieke en de Religieuze Mens zo in
verwarring brachten. De Psychologische Mens leeft naar het ideaal van inzicht.
Praktisch en experimenteel inzicht, dat leidt tot de overmeestering van zijn eigen
persoonlijkheid. (...) Het Westen heeft vele, opeenvolgende pogingen tot
transformatie van de vijand, namelijk de wereld, gedaan. Nu kiest het [Westen]
om op te trekken tegen haar laatste vijand, het zelf, in een poging het te
veroveren en het op te nemen in de wereld zoals die is. Want uit het zelf kwam
het weerspannige, wereldverzakende ideaal van de Religieuze Mens voort.



101

Het freudianisme sluit de voldongen [long-established] vete van de Westerse
mens met zijn eigen geest af. Het markeert het archaïsme van de klassieke erfenis
van de Politieke Mens, want de nieuwe mens moet ‘voorbij de rede’ leven. De
rede heeft immers bewezen geen betrouwbare gids te zijn die de mens veilig door
de betekenisloze ervaring van het leven kan leiden. Het [freudianisme] markeert
ook de verwerping van het erfgoed van de Religieuze Mens, want de nieuwe
mens wordt geleerd om nét een beetje voorbij het geweten te leven. Het geweten
heeft immers bewezen evenmin een passende gids te zijn om het leven veilig
door te komen. Bovendien heeft [het geweten] absurd zware jukken van
betekenis op het leven gelegd. Tenslotte markeert de psychoanalyse ook de
uitputting van het liberale erfgoed dat historisch gezien werd vertegenwoordigd
door de Economische Mens. De mens moet nu immers leven met de wetenschap
dat zijn dromen functioneel gezien optimistisch moeten zijn en niet vervuld
kunnen worden. Nu de Psychologische Mens er zich eindelijk van bewust is dat
hij chronisch ziek is, kan hij desalniettemin de oude queeste naar een heilzame
leer staken. Zijn ervaring met de meest recente, die van Freud, kan hem leren dat
elke remedie hem blootstelt aan nieuwe ziektes.’ (356-357)
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Hoofdstuk 4 

Crisistheorie

Rieffs positie ten opzichte van Freuds werk is zeer ambivalent. Enerzijds
bewondert hij Freud om diens theoretische moed en scherpzinnigheid. Anderzijds
noemt hij diens theorie ‘het meest inspirerende anti-credo dat tot nog toe werd
voorgehouden aan een post-religieuze cultuur’ dat volgens hem heeft bijgedragen
aan de ‘systematisering van ons ongeloof’.a Op basis van deze ambivalente
verhouding tot Freud en de psychoanalyse werkt Rieff in de jaren zestig verder
aan een theorie over culturele verandering. Over zijn bedoeling daarmee schrijft
Rieff in de inleiding van The Triumph (1966) het volgende: ‘Ik heb geprobeerd
om iets te zeggen over de consequenties van de Psychologische Mens voor
Westerse samenlevingen - maar niet alles, want volgens mij is de ontwikkeling
van de sociale wetenschappen richting een cultuurtheorie nog niet ver genoeg om
een dergelijke poging te ondernemen. Desalniettemin heeft mijn taxatie van deze
consequenties me dichter bij de taak gebracht van het leveren van een bijdrage
aan de ontwikkeling van een adequate sociologische cultuurtheorie (...), het
theoretische probleem dat mijns inziens centraal staat in de sociologie.’b

De eerste aanzet tot die theorie is Rieffs schets van zijn visie op de Westerse
cultuurgeschiedenis, of ‘Westerse psychohistorie’, waarmee hij The Mind besluit.
De term ‘psychohistorie’ is een neologisme waarvan ik voorlopig de volgende
werkdefinitie geef: ‘een visie op de Westerse cultuurgeschiedenis waarin de
verschillende fases steeds verwijzen naar een verandering in de interactie tussen
het individu en de sociale orde op het meest fundamentele niveau’. In The
Triumph verfijnt Rieff die visie en wordt ze verder theoretisch onderbouwd, maar
noch daar, noch elders in zijn werk zet hij systematisch uiteen wat de
theoretische basis ervan is. Evenmin is hij expliciet over de oorsprong van het
basisconcept waarmee hij werkt, het begrip ‘karakter-ideaal’, dat een zeer
complex amalgaam van bestaande theoretische noties is. Rieff verwerkt die
bestaande noties op een geheel eigen manier en vormt zo theorie over culturele
verandering. In dit hoofdstuk belicht ik de theoretische basis van de concepten
‘psychohistorie’ en ‘karakter-ideaal’ en herneem ik dus de problematiek van de
theoretische basis van Rieffs cultuurtheorie, toegespitst op de vraag welke
freudiaanse noties daarin een rol spelen.
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a Rieffs redacteur van The University of Chicago Press heeft grote stukken uit het oorspronkelijke
manuscript van The Mind geschrapt. (Mondelinge informatie van Rieff, juni 1999.) Mogelijk
verklaart dat de abrupte overgang naar de laatste paragraaf van het boek.
b Ph. Rieff, ‘Reflections on Psychological Man in America.’, What’s New no. 220, 1960, Abbott
Laboratories What’s New Anniversary Issue, Contemporary Comment no. 13, pp. 17-23.
(Opgenomen in The Feeling Intellect met dezelfde titel, pp. 3-10.) De titel van dit artikel
suggereert dat Rieff het daarin over de Amerikaanse cultuur heeft. Rieff stelt echter in het artikel
ook dat de Westerse cultuur ‘veramerikaniseert’. In The Mind stelt hij dat de drie eerdere
karakter-idealen uit de Westerse cultuurgeschiedenis zijn ‘overvleugeld door een nieuw model om
het leven te leiden, namelijk dat van de Psychologische Mens van de Amerikanen.’ (p. 8.) Op de
vraag in hoeverre Rieffs cultuurtheorie ook toepasbaar is op de Nederlandse situatie, kom ik
terug in de slotbeschouwing.

4.1  Rieffs ‘psychohistorische model’ van 
de Westerse cultuurgeschiedenis

Freud heeft nadrukkelijk zijn stempel op de twintigste eeuw gezet. Dat geldt voor
meer ‘profetische denkers’ zoals Marx en Nietzsche, maar volgens Rieff neemt
Freud onder hen een bijzondere plaats in. Freuds werk was namelijk niet
profetisch in de traditionele zin, omdat hij geen boodschap heeft. Desalniettemin
bevat diens leer intellectuele en morele implicaties die samen een boodschap
vormen en die Rieff de Weltanschauung van Freuds theorie noemt. Met zijn
these over de opkomst van de Psychologische Mens geeft hij aan hoe volgens
hem die Weltanschauung de Westerse cultuur veranderd heeft. Op een zeer
uitvoerige analyse van Freuds theorie volgt in The Mind vrij abrupt een schets
van Rieffs psychohistorische model met de vier karakter-idealen.a Kennelijk was
het na het verschijnen van The Mind snel nodig dat Rieff explicieter duidelijk
maakte wat hij bedoelde met die korte schets over de opkomst van de Psycho-
logische Mens in de Westerse cultuur. In 1960 verschijnt een artikel dat
‘Reflecties over de Psychologische Mens in Amerika’ heet.’b Laten we bekijken
hoe Rieff daarin zijn beschrijving van de vier karakter-idealen uitbreidt.

De opkomst van de Psychologische Mens
Volgens Rieff hebben tot aan de moderniteit drie karakter-idealen successievelijk
de Westerse beschaving gedomineerd. Het eerste was dat van de Politieke Mens.
‘Plato was de grote psycholoog van de politieke mens en tevens zijn meest
overtuigende leraar’, stelt Rieff. ‘Van Plato leerden we voor het eerst
systematisch de natuur onder te verdelen in hogere en lagere energieën. (...) Bij
Plato blijken de gezondheid en stabiliteit van een persoon analoog te zijn aan en
ook afhankelijk van de gezondheid en de stabiliteit van de politieke orde: dat wil
zeggen, een gepaste ondergeschiktheid van de hartstocht aan de rede volgt uit de
ondergeschiktheid van de ongeschoolde klassen aan de geschoolden. Uitgewerkt
tot een leer van de menselijke natuur was de Griekse politieke filosofie,
tegelijkertijd, Griekse psychologie.’
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a Rieff doelt hier op het gegeven dat schaarste de Westerse cultuur typeerde voordat de opkomst
van de moderne wetenschap en techniek hielpen om een ‘cultuur van overvloed’ te creëren.

‘Het tweede dominante karakter-ideaal van de Westerse beschaving’, zo
vervolgt Rieff, ‘nam de platoonse dichotomie tussen hogere en lagere energieën
over en paste die aan voor andere culturele doeleinden, met name religieuze. Het
christendom kon, hoewel het van oorsprong een naïef en direct, zelfs extatisch,
geloof was, de verleiding niet weerstaan om de Griekse scholen te bezoeken.
Dientengevolge vertoont het beeld van de Religieuze Mens zoals het christendom
dat vormde en aan ons doorgaf, bepaalde, als Grieks herkenbare trekken. De
christelijke leer van de menselijke natuur entte het begrip geloof op de eens vige-
rende opvatting van het leven als een steeds doorgaande intellectuele en morele
herscholing. (...) Door het Griekse intellectualisme voor haar eigen doelen aan te
passen, ontwikkelde de belangrijkste christelijke institutie [namelijk; de kerk, TZ]
volgens Rieff een persoonlijkheidstype dat zichzelf organiseerde rondom een
centraal gegeven: de verwachting dat geloof verworven zou worden. Daarbij
werd het geloof superieur aan de rede verklaard. De rede kon op zijn hoogst de
religieuze gave slechts ondersteunen en bevestigen.’

Het derde karakter-ideaal is de Economische Mens, ‘een type dat op rationele
wijze zijn eigen boontjes dopte, zichzelf troostend met de aanname dat wanneer
hij op een dergelijke manier zou voorzien in zijn lagere behoeften er een
algemene bevrediging van de hogere behoeften zou optreden. Het gevolg hiervan
was een morele revolutie; wat als ‘lager’ was beschouwd in de gangbare
hiërarchie van menselijke belangen werd als ‘hoger’ bestempeld. De
Economische Mens bleek echter, zoals ik heb voorgesteld in Freud: The Mind of
The Moralist, een overgangstype te zijn, met de kortste levensverwachting van
allen. Toen dit typische karakter van de Verlichting een weifelend geloof ten toon
spreidde ten aanzien van zijn eigen superioriteit over zijn voorgangers, begon er
een opvolger op te doemen: de Psychologische Mens van de twintigste eeuw.’

‘Hoezeer de Psychologische Mens ook verfijnd is op intellectueel terrein, hij is
anti-intellectueel. Hoezeer hij ook nog kerkganger is, hij heeft redelijke twijfel
aan de therapeutische efficiëntie van zijn geloof, die volgens hem het hoofddoel
en de hoofdfunctie van zijn religie is. Hoezeer hij zich ook inspant om zich
dingen te verwerven en te bezitten, de Psychologische Mens weet dat aan de
bevredigingen die hij als zijn eigendom wenst te bezitten geen prijskaartje meer
hangt.a Daarom is hij ten diepste sceptisch over de overgeleverde hiërarchie van
waarden die zelfs zijn meest directe voorganger nog onderschreef.
Desalniettemin kan de Psychologische Mens zijn verleden niet helemaal van zich
af schudden. Hij heeft dan ook de nerveuze gewoontes van zijn vader, de
Economische Mens. Hij is anti-heroïsch, sluw en bestudeert onrendabele
commitments als zonden die het meest gemeden moeten worden. Daarbij houdt
hij zorgvuldig een boekhouding bij van zijn genoegens en ongenoegens, echter
zonder het opwekkende en vruchtbare vertrouwen van zijn directe voorganger die
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geloofde dat het eindtotaal zou uitlopen op iets zinvols en zijn leven zou
rechtvaardigen. Hij leeft, praktisch en experimenterend, volgens het ideaal van
inzicht dat zal leiden tot de heerschappij over zijn eigen persoonlijkheid.’a

Meta-sociologie
In The Triumph is een uitwerking van het concept van de Psychologische Mens te
vinden.b Rieff lijkt daar wat voorzichtiger dan in eerdere publicaties waarin hij
schrijft over dit concept. We zagen al dat Rieff wijst op fundamentele
theoretische beperkingen bij het formuleren van dergelijke cultuurtheorie. Hij
voert nog een tweede, hermeneutische reden aan om voorzichtig te zijn met
stellingen over de Psychologische Mens: ‘Misschien is het te vroeg om mijn
breekbare concept droog te persen tussen de harde omslag van een boek. Ik
kondig slechts zijn aanwezigheid aan, een respons op de afwezige God. (...) Wij
staan echter zelf middenin het proces van creatie van deze nieuwe mythe over de
mens. Er kan niet verwacht worden dat we het type in een scherp perspectief
kunnen waarnemen.’c Het valt volgens Rieff echter niet te betwijfelen dát zich
een nieuwe mythe over de mens aan het vormen is, al was het alleen maar onder
de geschoolde klassen.d 

Rieffs gebruik van de term ‘mythe’ is van groot belang om het type theorie te
karakteriseren dat hij beoogt te ontwikkelen. Dat blijkt eigenlijk al meteen
wanneer we kijken naar het alledaagse gebruik van de term ‘mythe’. Dan doelen
we op een verhaal waarvan we weten dat het ‘niet echt’ is, dat het niet letterlijk
correspondeert met de werkelijkheid. Mythen zijn wél echt in de zin dat we
geloven dat daarin op een symbolische manier iets wordt verteld over één of
meerdere fundamentele aspecten van de werkelijkheid waarin we leven. Op een
bepaalde manier herkennen we onszelf in mythen. Het gaat dan altijd over niet
direct empirisch waarneembare aspecten van die werkelijkheid. Verder hebben
mythen ook altijd een ‘moraal’. Door het geloof in een mythe gaat ze mede
bepalen hoe we onszelf en de werkelijkheid om ons heen waarnemen, en hoe we
ons gedragen. Zo zijn er bijvoorbeeld mythen over mannelijkheid en
vrouwelijkheid, over het ontstaan van de wereld en over het innerlijk leven van
de mens die grote invloed hebben op ons denken en handelen. Welnu, Rieffs
gebruik van de term ‘mythe’ sluit nauw aan bij dat alledaagse gebruik van de
term. Mythen behoren volgens hem dus niet alleen tot het strikt afgegrensde
terrein van sprookjes of, in bredere zin, van het niet-rationele terrein van de
cultuur. Rieff sluit aan bij een al oud filosofisch debat door te stellen dat ook in
de wetenschappen altijd op de een of andere wijze mythen functioneren.
Rationele kennis is altijd gebaseerd op uitgangspunten waarvan de oorsprong
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uiteindelijk niet rationeel te herleiden is. Elke wetenschappelijke theorie heeft
volgens Rieff zijn ‘tijdelijke gezaghebbende consensus van interpretaties die men
voor waar aanneemt (...).’a Die interpretaties rusten op ‘termen, waarzonder men
zich niets belangwekkend significants kan voorstellen of waarnemen; die noem ik
‘god-terms’.’b 

Waarom is Rieff zo geïnteresseerd in dit theoretische meta-niveau? Net als
Freud komt Rieff, op zijn eigen manier en in zijn eigen wetenschappelijke
context, na onderzoek tot de conclusie dat de bestaande sociale theorieën tekort
schieten voor het onderzoek naar het cultuurtheoretische probleem waarmee hij
zich bezig houdt. De reden daarvoor is dat ze geen recht doen aan de
complexiteit van het fenomeen ‘cultuur’. Dat bewijst hij steeds met analyses op
het niveau van de ‘god-terms’ van die theorieën. Een groot deel van Rieffs
theorie is in die zin ‘meta-sociologie’, omdat hij vanuit de meta-theoretische
perspectieven die hij ontwikkelt, bestaande relevante sociale theorieën evalueert,
op zoek naar bruikbare noties voor een cultuurtheorie. Hij wil nieuwe
theoretische wegen banen die het mogelijk maken ‘lange-termijntransformaties’
in de Westerse cultuur te onderzoeken van maatschappelijke structuren en
daarmee samenhangende persoonlijkheidsstructuren. In het bijzonder is Rieff
daarbij geïnteresseerd in de periode van de moderniteit.

4.2  Dogma, mythe en sociale theorie

Rieff gebruikt de term ‘god-term’ waarschijnlijk juist vanwege de religieuze
associaties die deze oproept. Zo blijkt ook uit zijn terminologie dat hij de religie
als onderzoeksobject uit de marges van de sociale wetenschappen wil halen en
meer aandacht vraagt voor goede reflectie over de sociale en culturele betekenis
van de religie als vormgeving van het transcendente. In ditzelfde kader gebruikt
Rieff ook geregeld de term ‘dogma’, die soortgelijke associaties oproept. Laten
we het wat die associaties betreft hier even houden bij de epistemologie. Religie
en dogma’s roepen dan het oordeel ‘onwetenschappelijk’ op. Rieff polemiseert
hiertegen door te stellen dat elke wetenschap, ook de zogenaamde ‘harde
wetenschap’, zijn dogma’s heeft. In een essay uit 1959 geeft hij een
wetenschapsfilosofische onderbouwing van die stelling, verpakt in een
beschrijving van wat volgens hem een goed curriculum zou zijn voor het
onderwijs in de sociale- en menswetenschappen aan hogere technische
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c Ibidem, p. 237.
d Ibidem, p. 241.
e Ibidem, p. 241.

opleidingen.c Rieff geeft daar ook zijn definitie van het begrip ‘dogma’. We
bekijken een aantal passages van dat essay die voor ons relevant zijn.

‘Wetenschap verandert voortdurend,’ stelt Rieff, ‘net zoals religie. De student
in de technische wetenschappen moet erop worden voorbereid om zijn
intellectuele vaardigheden en gevoeligheden te oefenen, op een getrainde en
verantwoordelijke wijze.’b Die oefening moet zich volgens hem niet alleen
richten op wetenschappelijke problemen, maar ook op religieuze problemen. Hij
polemiseert hiermee tegen de neiging van het hoger technologisch onderwijs om
bij haar onderwijs in theorievorming pas te beginnen bij de zeventiende eeuw,
toen de exacte wetenschappen in hun moderne vorm ontstonden. Rieff vindt dat
de student in aanraking moet komen met het gehele corpus van weten-
schappelijke kennis dat over bepaalde problemen in onze cultuur beschikbaar is,
ook de kennis zoals die in premoderne, theologische of andersoortige,
formuleringen bestaat.c Door de student te dwingen over religieuze problemen na
te denken, wordt tevens gestimuleerd dat hij een bewustzijn ontwikkelt van het
feit dat achter elke wetenschappelijke visie een Weltanschauung schuil gaat. 

In een onderwijsprogramma voor sociale - en menswetenschappen zou, volgens
Rieff, ‘het primaire doel moeten zijn om de leidende formuleringen van
problemen en het schitterende veelvoud aan oplossingen te onderwijzen dat tot
dusver is voorgesteld in onze intellectuele ambachten.’d Dat zou op zo’n manier
moeten gebeuren dat een student daarmee een basale vaardigheid opdoet in het
analyseren en beheersen van gegeven formuleringen, inclusief de taal die daarbij
wordt gebruikt (voor zover mogelijk). Geen enkele student, ook niet diegene die
technische wetenschappen studeert, begint vanaf nul door het stellen van ‘eerste
vragen’. Als het goed is, stelt Rieff, wordt hen geleerd op welke wijze
bijvoorbeeld de fysica of de chemie wordt beschouwd als de juiste benadering
van fysische of chemische vraagstukken door de daarvoor geëigende
professionele gemeenschap. ‘Dit is dogma: een consensus van gezaghebbende
meningen.’e De student moet daarbij ook leren deze basale vaardigheid van
inzicht in de dogma’s van zijn vakgebied te integreren in zijn eigen intellectuele
en persoonlijke leven. Dat zou op zijn beurt moeten bijdragen aan persoonlijke
herformuleringen van de geleerde theorie. Alleen wanneer dat is gelukt, kan je
volgens Rieff spreken van geslaagd academisch onderwijs in deze vakken. 

Volgens Rieff functioneren dus in elk wetenschappelijk vertoog dogma’s, als
‘gezaghebbende interpretaties van een bepaald probleem’, die zijn gevormd met
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behulp van de niet rationeel te herleiden axioma’s van de theorie, de ‘god-terms’.
Waar het Rieff nu met name om gaat is het volgende: in de keuze van die
uitgangspunten en in de manier waarop ze functioneren als theoretisch
instrumentarium waarmee wetenschappelijke kennis wordt vergaard, gaat
uiteindelijk altijd een Weltanschauung, ofte wel een mythe over de mens en de
wereld, schuil. Wat is nu het belang van deze epistemologische analyse voor
Rieffs cultuurtheorie? Rieff stelt dat theorie over de moderne Westerse cultuur
gebaseerd moet zijn op een consistente theoretische basis. Het is daarom volgens
hem van cruciaal belang om te onderkennen dat moderne sociaal-
wetenschappelijk theorie zelf ook een produkt is van de moderne Westerse
cultuur. Om dat zichtbaar te maken heeft Rieff een ‘meta-standpunt’ nodig en dat
is exact wat zijn ‘theorie over theorie’ is. Die theorie maakt het Rieff mogelijk
om aan te duiden hoe moderne sociale theorie is verbonden met de cultuur
waaruit ze is voortgekomen. Dat meta-standpunt biedt hem ook de mogelijkheid
tot een kritische evaluatie van die problematiek.

De dubbele betekenis van de term ‘mythe’ bij Rieff
De rol van het begrip ‘mythe’ in Rieffs werk moet vanuit een dergelijke
epistemologische c.q. wetenschapsfilosofische invalshoek benaderd worden.
Freud was ook op dit punt een belangrijke inspirator voor Rieff. Er is een
duidelijke overeenkomst tussen de manier waarop Rieff het theoretiseren van
Freud typeert en de manier waarop hij zijn eigen theoretische positie omschrijft.
In The Mind schreef hij dat Freud na de breuk met Breuer steeds meer begon te
beseffen dat hij, om verder te komen in zijn onderzoek, niet moest kwantificeren
en meten, maar moest interpreteren, zijn intuïtie moest volgen en (bestaande)
theorieën moest evalueren. De mythe werd daarbij voor Freud een belangrijk
instrument. 

Volgens Rieff maakt Freud op zó’n bijzondere manier gebruik van mythen dat
daaruit blijkt dat er in diens theorie sprake is van een nieuwe Weltanschauung.
Rieff gebruikt de term ‘mythe’ dus op twee manieren: als verwijzing naar
concrete mythen én als synoniem voor Weltanschauung. Deze dubbelzinnigheid
is geen onnauwkeurigheid, maar heeft twee duidelijke theoretische functies. Ten
eerste creëert hij een theoretisch kader waarbinnen duidelijk wordt dat de
culturele betekenis van de psychoanalyse alleen kan worden geanalyseerd op het
meta-theoretische niveau van de god-terms. De term ‘mythe’ verwijst bij Rieff
ook altijd naar dit niveau. Zo kan Freuds theorie niet worden afgedaan als ‘pure
mythe’ in de pejoratieve betekenis, zoals vaak gebeurt door critici van de
psychoanalyse, want élke theorie kent zijn mythen. Dergelijke kritiek wijst, en
dat is het tweede punt, wél op een belangrijk aspect van het gebruik van mythen,
namelijk dat het om ‘ideatie’ gaat. Mythen behoren tot de orde van ideeën die uit
de geleefde werkelijkheid voortkomen en daarna op hun beurt op ingewikkelde
manieren onze perceptie van de werkelijkheid beïnvloeden.

Voor ons zijn in dit verband twee functies van mythen van belang die door
Paul Ricoeur zijn beschreven, namelijk de expressieve en de heuristische
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a Zie P. Ricoeur, De l’ interprétation. Essai sur Freud, Éditions du Seuil, Paris, 1965, pp. 46-
47.
b Ibidem, p. 39.
c The Mind, p. 204.

functie.a In zijn expressieve functie wordt de mythe, als symbolische vertelling,
gebruikt om menselijke ervaringen te generaliseren in een universeel concept of
paradigma. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de mythen over Prometheus,
Anthropos of Adam en Eva. In de vertellingen over deze ‘menselijke prototypen’
lezen we hoe mensen hun ideeën uitdrukken over de condition humaine en over
de bestemming van de mens. De functie van mythen is echter niet alleen orde-
nend en expressief. Ze hebben ook een heuristische waarde, omdat ze volgens
Ricoeur ‘universaliteit, temporaliteit en ontologische betekenis overdragen op ons
zelfbesef’.b Het gaat hier dus om het tegenovergestelde van expressie: we
ontvangen iets dat ‘van buitenaf’ komt en dat ons zelfbeeld en wereldbeeld
beïnvloedt. (We worden immers niet geboren in een ‘lege ruimte’, maar in een
culturele situatie waarin al veel mythen bestaan.)

Deze beschrijving van de twee functies van mythen helpt ons om scherper in
het vizier te krijgen wat de cultuurtheoretische betekenis is van Rieffs stelling
over de psychoanalyse als een theorie over het moderne individu in een
intrapsychische en sociale crisis. Volgens Rieff was de psychoanalyse bedoeld
als middel om te overleven in een tijd waarin de Westerse cultuur in een
diepgaande metafysische crisis verkeert. Door die crisis slaagde ze er niet goed
meer in om op een heilzame manier ‘universaliteit, temporaliteit en ontologische
betekenis’ over te dragen op het individu. Integendeel, volgens Freud moest de
diepste oorzaak van de neurose gezocht worden in de invloed van de ‘oude’
metafysische systemen op de moderne mens. Daarom ontwikkelde Freud de
psychoanalyse, die bedoeld was om het individu te bevrijden van deze invloed.
Freud deed dat met behulp van mythische constructen zoals het Oedipus-
complex. Dat zouden we Freuds ‘expressieve gebruik van mythen’ kunnen
noemen, omdat volgens Freud íedereen het Oedipus-complex moet doorlopen. Zo
generaliseerde Freud bepaalde menselijke ervaringen en leidde hij er vervolgens
conclusies uit af over de condition humaine. 

Juist op dat abstracte niveau wordt volgens Rieff duidelijk hoezeer er in Freuds
wetenschappelijke theorie een nieuw mens- en wereldbeeld, een nieuwe mythe,
doorschemert. Freuds mythe over de mens wijkt af van alle andere bestaande
mythen, omdat Freud in zijn theorie juist radicaal wilde afrekenen met de invloed
van bestaande mythen op de mens. Rieff interpreteert de psychoanalyse als een
‘kritiek van die archaïsche en instinctieve beelden - de prototypen - waaromheen
onze rollen en opvattingen over rollen georganiseerd zijn.’c Freud wilde dat
proces van beïnvloeding van het individu door metafysische systemen
nauwkeuriger in kaart brengen, omdat dat terrein nog grotendeels een
psychologisch terra incognita was.
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Freuds Weltanschauung is zeer invloedrijk geworden in de Westerse cultuur.
De psychoanalytische mythe over de mens en de wereld is op haar beurt, om met
Ricoeurs termen te spreken, een belangrijke heuristische mythe geworden
waarmee de Westerse mens zijn zelfbesef ‘universaliteit, temporaliteit en
ontologische betekenis’ geeft. We moeten goed voor ogen houden dat deze
stelling paradoxaal is. De heuristische functie van de psychoanalytische mythe
verschilt immers wezenlijk van de heuristische functie van bestaande mythen,
omdat Freud als fervent anti-metafysicus wilde afrekenen met de invloed van
bestaande, religieuze en ideologische, mythen op de mens. We moeten in strikte
zin dan wat de psychoanalyse betreft dus spreken van een ‘anti-mythe’. De ironie
van de geschiedenis is dan volgens Rieff dat Freud weliswaar wezenlijk de
inhoud van de mythen die domineren in de Westerse cultuur heeft helpen
veranderen, maar dat hij niet heeft kunnen voorkomen dat zijn psychoanalyse
ging functioneren als systeem dat opnieuw ‘ideologische betekenis’ is gaan
genereren.

De vergaande invloed van de psychoanalyse op de Westerse cultuur is volgens
Rieff een symptoom van een grondige verandering in de Westerse cultuur. Het is
zo moeilijk om theoretische perspectieven te ontwikkelen om deze verandering te
analyseren, omdat we zelf middenin deze cultuur leven. Een belangrijk
hermeneutisch punt voor een cultuurtheorie is dat we nooit met distantie kunnen
spreken over de cultuur waarin we leven. Het is wél mogelijk om culturele
artefacten te beschouwen als ‘expressies’ van de cultuur waartoe ze behoren, die
een stukje van het verhaal over die cultuur vertellen. Rieff is dan wat de moderne
Westerse cultuur betreft met name geïnteresseerd in artefacten die volgens hem
wezenlijke aspecten van de modernisering als cultureel proces uitdrukken. De
psychoanalyse is zo’n artefact, maar ook andere wetenschappelijke theorieën en
kunstwerken zijn dat. 

Deze artefacten spreken niet voor zich; hun betekenis moet geïnterpreteerd
worden. Juist op dat punt blijkt dat de psychoanalyse een centrale plaats inneemt
in Rieffs cultuurtheorie. Hij beschouwt de psychoanalyse niet alleen als cultureel
artefact, maar als dé hermeneutische methode bij uitstek om cultuurtheoretische
interpretaties van andere, volgens Rieff significante, moderne kunstwerken of
theorieën te ontwikkelen, zoals Finnegans Wake van James Joyce, De
strafkolonie van Franz Kafka of het oeuvre van Friedrich Nietzsche. Rieff creëert
zo op twee manieren hermeneutische distantie. Ten eerste beschouwt hij de
artefacten als ‘objecten’, wier betekenis met adequate theorie vanuit een
gedistantieerde positie geanalyseerd kan worden. Ten tweede is er een temporele
distantie doordat deze kunstwerken, net als de psychoanalyse, behoren tot de
vroege moderniteit. Voor zijn cultuurtheorie is dan verder een wezenlijk
uitgangspunt dat volgens Rieff in deze artefacten de essentie van het
moderniseringproces zichtbaar wordt en ze daarom ‘profetisch’ zijn. Via
diepgaande analyses van de vroeg-moderne cultuur extrapoleert Rieff naar de
laat-moderne cultuur van de Psychologische Mens.
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a Deze term is ontleend aan Rieffs analyse van het werk van D. H. Lawrence uit The Triumph: zie
aldaar, pp. 224-225.
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mythe over de Psychologische Mens is geen ‘beschrijving van de werkelijkheid’, maar een
(tentatieve) beschrijving van het karakter-ideaal dat de moderne Westerse mens zich wenst aan te
meten.
c The Mind, p. 204.
d Ibidem, p. 204. Rieff geeft geen exacte definitie van het begrip ‘primaire vorm’. Hij brengt het
begrip echter op meerdere plaatsen in The Mind in verband met het begrip ‘prototype’ uit Freuds
theorie. (Zie onze paragrafen 3.3.4, 3.4.3 en 3.6.) Rieff brengt Freuds ‘prototype’ in The Mind
(pp. 204-207) in verband met de morfologie die Goethe in zijn botanisch onderzoek gebruikte en
waarmee die zijn theorie over de Urpflanze ontwikkelde als prototype van later ontstane
plantensoorten. Een ander voorbeeld van primaire vormen vinden we op het terrein van de religie:
liturgie kan worden beschouwd als een uitdrukking van de primaire vormen die in een religie
functioneren. In The Triumph ontwikkelt Rieff de idee van de cultus als het ‘prototype’ van een
cultuur.

Görgy Konrad gaf in een televisie-interview de volgende omschrijving van ‘vorm’ die een
(wordt vervolgd...)

Op basis van deze analyses vertelt Rieff, in stukjes en beetjes, het verhaal over
de Psychologische Mens die het nieuwe prototype is waaromheen we volgens
hem onze rollen en opvattingen over rollen organiseren. In deze zin kunnen we
de mythe over de Psychologische Mens een ‘kritische mythe’ noemen.a ‘Kritisch’
is dan bedoeld in kantiaanse zin, als een onderzoek naar ‘categorieën’ die het
menselijk denken en ervaren structureren. Rieff brengt dit alles samen op de
noemer van de term ‘karakter-ideaal’. Rieff ontwikkelt in zijn werk adequate
theoretische perspectieven om culturele artefacten zodanig te analyseren dat er
steeds een aspect van het karakter-ideaal van de Psychologische Mens zichtbaar
wordt. We hebben in de beschrijving van het profiel van de Psychologische Mens
in de vorige paragraaf gezien wat dat concreet betekent. Strikt genomen moeten
we spreken van een ‘anti-karakter-ideaal’, gemeten naar criteria uit de
premoderne Westerse cultuur.b Een kernmotief van de theorieën die domineren in
de moderne sociale wetenschappen is volgens Rieff immers het anti-metafysische
karakter ervan: ‘Moderne wetenschappelijke mythen zijn geen mythen van
transcendentie maar mythen van opstand tegen transcendentie. (...)
Wetenschappelijke mythen zijn, in tegenstelling tot religieuze mythen, ontworpen
om individuen te bevrijden van hun psychologische, slaafse onderworpenheid aan
primaire vormen.’c Het begrip ‘primaire vorm’ is een esthetisch concept waarmee
Rieff de invloed van cultureel geaccepteerde normen en waarden op het individu
aanduidt. Een voorbeeld van dergelijke ‘primaire vormen’ is het patroon van
sekse-specifieke rollen dat een cultuur het individu biedt om zijn eigen
geslachtelijke identiteit te ontwikkelen.d Daarmee hangt in Rieffs analyse van die
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d(...vervolg)
goede typering is van Rieffs ideeën over ‘primaire vorm’: ‘Dood is vormloosheid. Met de dood
verdwijnt de vorm. Het leven staat gelijk aan het creëren van vorm. Op die manier heeft de mens
zich enige vrijheid verworven in het universum, omdat hij zijn omgeving begreep en heeft geleerd
zijn omgeving te beïnvloeden met vormen. Dat kunnen wiskundige vormen zijn, of technische
vormen, of dichtvormen. Die vormen zijn ook de vormen van communicatie en van ons menselijk
gedrag. Het zijn de ethische vormen. (...) Om aanwezig te maken wat niet aanwezig is, om levend
te maken wat verdwenen is. Om uit het niets van de herinnering een beeld te vormen dat nu hier
een nieuw leven krijgt. Gewoon door een zin, een zinsdeel. En dan voel je de verantwoordelijkheid
tegenover dat beeld of tegenover die bewoording in de tekst. Dus het is, om het zo te zeggen, een
hommage aan het fenomenale. Een hommage aan het unieke.' (‘Van de schoonheid en de troost’,
VPRO televisie, uitgezonden op 12 juni 2000.)
a The Mind, pp. 329-330.

moderne sociale theorieën een tweede kernmotief samen; de mens wordt primair
als individu beschouwd, pas daarna als sociaal wezen. Deze nieuwe theorie heeft
‘het wezenlijk seculiere doel (...) om het ego af te wenden van een heroïsche of
van een meegaande houding jegens de gemeenschap.’a Verwerving van autono-
mie door het individu is ten diepste het centrale doel. Volgens Rieff is het nooit
eerder in de Westerse cultuurgeschiedenis voorgekomen dat deze twee motieven
zo systematisch zijn uitgewerkt. Cultuurhistorisch gezien is hier sprake van iets
totaal nieuws en daarom noemt Rieff de opkomst van de Psychologische Mens
een breuk in de Westerse cultuurgeschiedenis.

4.3  De freudiaanse basis van Rieffs ‘psychohistorisch model’ 

In het vorige hoofdstuk hebben we gezien wat de kernpunten zijn van Rieffs
cultuurfilosofische interpretatie van Freuds werk. Ik herneem in deze paragraaf
kort deze kernpunten om te zien hoe Rieff daarop de kernpunten van zijn eigen
cultuurtheorie baseert. We bekijken eerst wat de theoretische basis is van het
concept van de Psychologische Mens als nieuw karakter-ideaal en van het
concept ‘psychohistorie’. Daarna zien we hoe Rieff deze concepten, ook weer in
debat met Freud, verder uitwerkt als cultuurtheoretische concepten.

Voor een goed begrip van Rieffs verhouding tot Freud is het belangrijk om te
onderkennen dat Rieff twee polen in Freuds werk onderscheidt; één wanneer
Freud spreekt als therapeut en één wanneer Freud spreekt als theoreticus. In
Freuds houding jegens de cultuur is sprake van ambivalente en onopgeloste
spanningen omdat hij vanuit beide posities spreekt over de cultuur. Enerzijds was
Freud er als therapeut van overtuigd dat de oude verdringingsmechanismen
moesten worden vervangen door nieuwe culturele mechanismen waarbij het
individu een ‘eerlijker’ houding aanneemt tegenover zijn ‘natuurlijke behoeften’.
Dat was nodig omdat daar zijns inziens de diepste oorzaken lagen van de
neurose. Vanuit die optiek neigt Freud in zijn theorie volgens Rieff naar
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‘psychologisme’, omdat hij de cultuur alleen vanuit psychologische perspectieven
bestudeert. Anderzijds besefte Freud, als theoreticus, dat instandhouding van de
sociale orde en de cultuur een bepaalde mate van verdringing vereisen en
verdedigde hij ook de rechten van de cultuur. In Freuds theorie is volgens Rieff
dus ook een positie waar te nemen waarin Freud wél oog heeft voor de cultuur in
zijn eigenheid. Kortom, Rieff ontwaart in Freuds theorie ‘een reductionistische
cultuurtheorie (reductie tot het psychologische niveau) én een theorie waarin
cultuur een verschijnsel sui generis is. Deze weifelende dubbelheid heeft hij
nooit opgelost.’a Juist doordat hij die spanning op theoretisch niveau niet oploste,
is Freud volgens Rieff voor de cultuurtheorie zo’n belangrijke figuur en is er naar
zijn mening ‘nog zeer veel te winnen (...) door het gebruiken van freudiaanse
modellen bij het verder ontwikkelen van een cultuurtheorie.’b 

Daarnaast moeten we steeds voor ogen houden dat Rieffs mening over Freuds
theorie zélf ook weer ambivalent is. Enerzijds bestrijdt Rieff de interpretaties van
Freuds werk waarin op basis van dat werk een radicale, emancipatoire
cultuurtheorie wordt ontwikkeld, zoals bij Marcuse en Brown het geval is.c Freud
is volgens Rieff, ondanks zijn radicale opvattingen als therapeut, als theoreticus
wezenlijk ambivalent en komt ook op voor de rechten van de cultuur. Vandaar
Rieffs aanduiding van Freud als een ‘saving critic’. Anderzijds meent Rieff dat
Freud, door zijn ‘systematisering van ons ongeloof’, heeft bijgedragen aan de
culturele ontwikkeling die Rieff beschrijft als ‘de opkomst van de Psychologische
Mens’. Zonder Freud was die culturele ontwikkeling, die Rieff in zijn werk zo fel
bekritiseert omdat ze volgens hem cultureel destructief is, niet mogelijk geweest. 

4.3.1 De cultuurtheoretische betekenis van het Oedipus-complex

De psychoanalyse kan volgens Rieff worden geïnterpreteerd als een methode om
de crisis te diagnostiseren die het gevolg is van de modernisering van de
Westerse cultuur. Freud moest werken met een nieuw en nog onvolledig
uitgewerkt begrippenapparaat, waardoor zijn theorie de nodige inconsistenties
bevat. Tussen die inconsistenties door is echter volgens Rieff zichtbaar dat Freud
wilde verhelderen hoe mythen aangrijpen in de menselijke geest. In Freuds
theorie zijn mythen de dragers van de ‘primaire vormen’ van de sociale structuur.
Deze mythen beïnvloeden de mens via identificatie-processen waarbij het
individu zich spiegelt aan (het innerlijke beeld van) gezaghebbende
voorbeeldfiguren die figureren in de mythen. Zo worden als het ware de primaire
vormen van de structuur van de sociale orde, die belichaamd worden in de
voorbeeldfiguren, gerepliceerd in de psyche, of het karakter, van het individu.
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We kunnen stellen dat Freud in Rieffs interpretatie verschijnt als de ontdekker
van het ‘cultureel DNA’. Freud analyseerde met behulp van ‘mythische
constructen’ zoals het Oedipus-complex en de ‘oermoord op de Vader’ het
verband tussen het menselijk karakter (de structuur van de menselijke geest) en
de structuur van de sociale orde. Volgens Rieff kunnen we uit de psychoanalyse
opmaken dat het ‘cultureel DNA’ in de modernisering van de cultuur ingrijpende
mutaties ondergaat.

De twee centrale motieven van de moderne sociale theorie, bevrijding van het
individu van de primaire vormen van de cultuur en autonomie van het individu
jegens de gemeenschap, komen bij uitstek tot uitdrukking in de psychoanalyse.
Die motieven sturen volgens Rieff de theorievorming bij Freud. Met het oog op
de cultuurtheorie die Rieff ontwikkelt op basis van zijn interpretatie van het werk
van Freud, zijn er drie kernthema’s in die interpretatie: 1] identificatie en
autoriteit, 2] verdringing en 3] de dubbele dialectiek van natuur en cultuur. Deze
concepten hangen nauw met elkaar samen, zoals zal blijken in de nu volgende
bespreking van Rieffs opvatting over de cultuurtheoretische betekenis van het
Oedipus-complex. Volgens Rieff is in de psychoanalyse het Oedipus-complex
het kerncomplex, waarmee Freud naast de structuren van de menselijke psyche
en van groepen ook de structuur van de cultuur onderzoekt, in hun onderlinge
samenhang. Rieff benadrukt het belang van een consistente visie op de
verhouding tussen de sociale en de culturele orde voor een goede analyse van
culturele verandering.

Rieff vat zijn visie op de cultuurtheoretische betekenis van het Oedipus-
complex in The Mind kort samen in een passage over de essentie van de werking
van psychoanalytische therapie. Voor het verkrijgen van psychologische vrijheid,
stelt hij, neemt de patiënt in een analyse een retrospectieve positie in. Deze
‘retrospectie wordt, meer dan op enig ander punt uit diens verleden, gericht op
het Oedipus-complex: die ‘kern-figuratie’ van sexueel verlangen, verdringing en
identificatiea met een ouderlijk figuur die iedereen ondergaat. Psychoanalytische
therapie is erop gericht om de patiënt zo ver te krijgen dat die de relatie tot de
ouders onder de loep neemt (...). Autoriteit is Freuds kernprobleem en de neurose
is de gelegenheid om de wederwaardigheden hiervan te bestuderen. Zijn therapie
probeert om de wetten uit de kindertijd waardoor autoriteit werkt te laten
eroderen.’b

Middels het Oedipus-complex leert het kind zijn erotische impulsen vorm te
geven en te beheersen en zo te gehoorzamen aan de wet. Het incestverbod dat de
incestueuze liefde voor de moeder indamt, is het eerste, prototypische taboe dat
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het proces structureert waarin het kind leert om zijn eerste sociale relaties aan te
gaan. De term ‘taboe’ verwijst naar het onbewuste karakter ervan. Ook dat is
volgens Rieff prototypisch: ‘Alle verdringing is van een natuurlijke impuls.’a

Rieff stelt dat in elk verdringingsproces natuurlijke of instinctieve impulsen
worden verdrongen, maar hij is hier dubbelzinnig, want hij stelt dat ook de
verdringing zélf ‘natuurlijk’ is en een impulsmatig en onbewust karakter heeft.
Ook op dit vlak zijn ‘natuur’ en ‘cultuur’ nauw met elkaar verweven, want de
‘natuurlijke verdringing’ van een gedeelte van de ‘natuurlijke, instinctieve
impulsen’ is een voorwaarde voor sociaal en cultureel leven.

Freud was volgens Rieff zeer ambivalent over de functie van autoriteit.
Enerzijds wijst Freud op de onontkoombaarheid van autoriteit als de werking van
onbewuste arrangementen, zowel op psychisch niveau als op sociaal niveau.
Anderzijds meende hij dat juist in die onbewuste identificaties met
idealen/ideaalfiguren de hoofdoorzaken van de neurose schuil gaan. In de
psychoanalytische therapie leert de patiënt om de manier waarop hij door
autoriteit wordt beïnvloed meer onder bewuste controle te krijgen. Freud
gebruikte de overdracht als therapeutisch instrument om het oude prototype van
relatievorming dat tot psychische klachten leidt, te vervangen door een nieuw
prototype. Met dat nieuwe prototype leert de patiënt zijn libido anders te
gebruiken en daardoor op een nieuwe manier sociale relaties aan te gaan.
Volgens Rieff ontstaat met deze ingreep een wezenlijk nieuwe relatie tot
autoriteit. De invloed van de eerste autoriteitsfiguren, middels de verdrongen
oplossing van het Oedipus-complex, wordt zoveel mogelijk ongedaan gemaakt.
Als dat lukt is de invloed van autoriteit meer onder bewuste controle van de
patiënt gekomen.

Een nieuw karakter-ideaal
Rieff komt op grond van de bovenbeschreven analyse van het Oedipus-complex
tot de volgende ideeën over de drie genoemde kernthema’s:

1] Identificatie en autoriteit: de moderne mens leert dat hij een autonoom
individu moet worden door af te leren om zich met traditionele voorbeeldfiguren
te identificeren en zo onbewust zijn identiteit te ontwikkelen rondom de idealen
die zij belichamen. Het nieuwe ideaal, dat dus eigenlijk een ‘anti-ideaal’ is, is dat
het individu zich alleen nog laat beïnvloeden door voorbeeldfiguren van wier
autoriteit hij zich bewust is en die hij zelf uitgekozen heeft. Dat veronderstelt een
geheel nieuwe relatie tot autoriteit, want het eigen, zelfstandige
oordeelsvermogen wordt de hoogste autoriteit. Daarmee was volgens Rieff een
belangrijke voorwaarde gecreëerd voor de iconoclasmen van de counter culture
tegen traditionele autoriteit. Los van de vraag of dergelijke iconoclasmen
gerechtvaardigd waren, wijst Rieff op het belang van dit streven voor een goede
cultuurtheorie over moderniteit.
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2] Verdringing: Rieff stelt dat met het oog op een cultuurtheorie uit de
ambivalenties van de freudiaanse tekst de conclusie te trekken is dat verdringing
de basis is van de cultuur. Uit Freuds visie op de relatie tussen eros en autoriteit
leidt hij af dat verdringing óók tot de menselijke natuur behoort en zo de
voorwaarde is voor sociaal en cultureel leven. Deze verdringing is volgens Rieff
de oorzaak van de fundamentele dualiteit van de menselijke natuur.

3] De dubbele dialectiek van natuur en cultuur: Rieffs visie op verdringing
verwijst naar een nieuwe visie op de verhouding tussen (menselijke) natuur en
cultuur. Natuur en cultuur zijn niet los van elkaar te denken, maar staan in een
dialectische relatie tot elkaar en zijn beiden innerlijk gespleten. Rieff drijft
Freuds dualisme niet alleen tot ín de menselijke natuur door, maar ook tot ín de
cultuur. De cultuur is volgens Rieff zelf wezenlijk dualistisch en bevat een
karakteristieke spanning tussen orde en rebelsheid. Het Oedipus-complex is een
culturele formatie die de dualistische vorm uitdrukt van zowel de psychische, de
sociale als de culturele orde.

Rieff bouwt zijn these over de opkomst van de Psychologische Mens op rond
deze drie thema’s. In de moderne cultuur is er een nieuwe mythe over de mens en
de wereld dominant aan het worden waarin de Westerse mens zich op een nieuwe
manier identificeert met een heel nieuw karakter-ideaal. Dat impliceert dat de
moderne mens er naar streeft om de werking van verdringing ongedaan te maken.
Volgens Rieff kan verdringing alleen onbewust haar werk doen en nooit onder
controle gebracht worden van de ratio. Door dat streven verliest de moderne
mens tevens het zicht op zijn eigen innerlijke gespletenheid en zijn gespleten
verhouding tot de culturele en de sociale orde. Het ‘eigen ik’ wordt gedacht als
een ‘authentieke kern’ waarvan de eisen van de sociale en culturele orde hem
vervreemden. Zelfontplooiing vereist opheffing van die vervreemding die wordt
veroorzaakt door de ‘onnatuurlijke’ werking van de verdringing. Volgens Rieff
ontwikkelt deze mythe zich steeds sterker in de sociale theorie en de moderne
kunst in het verloop van de twintigste eeuw. 

We weten nu wat Rieff zich inhoudelijk voorstelt bij het nieuwe karakter-
ideaal van de Psychologische Mens en tevens hoe dat theoretisch op zijn
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a Een kritische bespreking van Rieffs extrapolatie van Freuds Weltanschauung tot een nieuw
karakter-ideaal voor de Westerse cultuur van de twintigste eeuw is te vinden in: W. Kerrigan,
‘Psychoanalysis and the Vicissitudes of Enlightenment’, American Imago, vol. 48, No. 2, 1991,
pp. 265-278. Kerrigan onderkent dat Rieffs concept van de Psychologische Mens ‘meer is dan
alleen een karakter-type. Het is een geheel ontwikkelde Weltanschauung.’ (p. 267.) Kerrigan
prijst de scherpte en diepgang van Rieffs analyse van Freuds sociale geschriften (p. 265). Hij
vindt echter dat de Weltanschauung die Rieff uit zijn Freud-interpretatie extrapoleert teveel
wordt gekleurd door de beperkingen die Rieff in Freuds sociale theorie aanwijst. Hij suggereert
dat die interpretatie teveel wordt gestuurd door Rieffs ‘bezorgdheden over de Westerse cultuur’.
Kerrigan stelt dat met evenveel recht een heel andere cultuurfilosofische interpretatie van Freuds
sociale theorie mogelijk is en verwijst naar Rorty. (Rorty’s positie is volgens hem mogelijk
bedoeld als een vriendelijk antwoord op Rieffs bezorgdheden (p. 268).) Wat opvalt in Kerrigans
bespreking van Rieff is de zeer selectieve keuze van aspecten uit diens werk. Kerrigan bespreekt
alleen hoofdstuk 7 van The Mind en schakelt daarna over naar Rorty. In die bespreking van
Rorty gaat Kerrigan diep in op Freuds theorie over religie zonder naar hoofdstuk 8 van The Mind
te verwijzen, laat staan naar Rieffs latere werk over Freud. Dat is hier van belang omdat Rieff
juist daar zijn interpretatie van Freuds sociale theorie uitbreidt met de punten waarvan Kerrigan
beweert dat ze bij Rieff ontbreken.
b In al Rieffs monografieën en in de ‘voorpublicaties’ van zijn summa vinden we reflecties over
dit boek. Verder zijn er in The Feeling Intellect twee artikelen opgenomen waarin Der Mann
Moses centraal staat, te weten ‘Kairos in Freud’s Thought’ (1951), pp. 44-53, en ‘Intimations of

(wordt vervolgd...)

interpretatie van de freudiaanse tekst is gebaseerd.a De stelling dat dat karakter-
ideaal nieuw is, veronderstelt ook een cultuurhistorische visie.

4.3.2  De plaats van de psychoanalyse in de 
Westerse cultuurgeschiedenis

Freud was zich er volgens Rieff van bewust hoezeer zijn wetenschappelijk
onderbouwde therapeutische streven nieuw was in de Westerse cultuurge-
schiedenis, blijkens de manier waarop Freud de psychoanalyse daarin situeerde.
Hij vatte de Westerse cultuurgeschiedenis samen als een opeenvolging van
verschillende typen verdringingsmechanismen. Kenmerkend voor de moderne
cultuur is dat die oude verdringingsmechanismen werden losgelaten, maar nog
niet overwonnen waren. De psychoanalyse was bedoeld om daarmee af te
rekenen en in plaats daarvan de mens een ‘technologie van de emoties’ aan te
leren.

Rieff over Der Mann Moses und die Monotheistische Religion
Het grote belang van Freuds eigen cultuurhistorische situering van de psycho-
analyse schuilt in de manier waarop Freud zich de verhouding van individuele
ervaring en historische ervaring voorstelt. Dat wordt volgens Rieff het beste
duidelijk in Freuds laatste boek, Der Mann Moses und die Monotheistische
Religion (1939).b In dat boek leverde Freud volgens Rieff ‘een laatste, maar
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b(...vervolg)
Therapeutic Truth: Decoding Appendix G in Moses and Monotheism’ (1981), pp. 61-65.
a The Triumph, p. 42.
b The Mind, p. 210.
c Zie Sigmund Freud. Zijn leven en werk, pp. 547-550.

ambivalente inspanning om de religieuze vraag in zijn eigen leven om te zetten in
een psychohistorisch proces.’a Ik zal zo dadelijk het begrip ‘psychohistorie’
exacter definiëren, maar eerst kijken we naar een andere opvallende term uit dit
citaat, namelijk de verwijzing naar ‘Freuds religieuze vraag’. Freud was
weliswaar een felle atheïst, maar dat betekent niet dat de religieuze vraag uit zijn
leven verdwenen was. Met de term ‘religieuze vraag’ verwijst Rieff wederom
naar de kwestie van de Weltanschauung van de psychoanalyse. Freud was zich
volgens Rieff bewust van het grote theoretische belang van deze kwestie die hem
heel zijn leven bleef achtervolgen. Freud bleef verdedigen dat zijn theorie geen
Weltanschauung had, omdat ze strikt analytisch was en derhalve nooit als
‘nieuwe religie’ of ‘nieuwe ideologie’ kon worden bestempeld. Anders gezegd;
Freud spande zich tot het uiterste in om aan te tonen dat de psychoanalyse nooit
kan worden beschouwd als ‘slechts’ een nieuw verdringingsmechanisme dat de
oude, ziekmakende verdringingsmechanismen aflost. De psychoanalyse is
gebaseerd op een geheel nieuwe opvatting over de verhouding van het individu
tot de sociale en de culturele orde.

Der Mann Moses is volgens Rieff Freuds laatste, ambivalente, inspanning om
deze kwestie voor eens en voor altijd op te lossen. De these uit dit boek die
sociaal-psychologisch en historisch bedoeld was, beschouwt Rieff als ‘een
experiment in psychohistorie dat nieuw en gewaagd’b was, maar dat volgens hem
met name polemische waarde heeft. Ik herneem hier Rieffs vergelijking tussen de
geschiedsopvatting van Hegel/Marx en die van Freud, die in het vorige hoofdstuk
werd aangestipt. In Der Mann Moses spreidt Freud volgens Rieff een radicaal
andere visie ten toon op de relatie tussen historische en individuele ervaring dan
in het toentertijd dominante model van Hegel en Marx. Rieff confronteert die
visies met elkaar en breidt met de resultaten daarvan zijn eigen cultuurtheorie uit.
Alvorens dat te kunnen beschrijven, moet ik eerst de inhoud van Der Mann
Moses resumeren.

Der Mann Moses is een weerbarstig boek dat moeilijk te plaatsen is in het
geheel van de canon van Freuds geschreven werk. Het boek is zeer lastig te
interpreteren omdat het vol zit met diepgaande inhoudelijke en stijlmatige
ambivalenties. Daarnaast is het ook moeilijk om het theoretische belang van het
boek te herkennen omdat het historische, antropologische, theologische,
sociologische en psychologische materiaal dat Freud erin gebruikt doorgaans niet
nieuw is in vergelijking met contemporaine relevante literatuur.c Het bijzondere
karakter van het boek zit in de wijze waarop Freud met dat materiaal omgaat én
hangt samen met de historische context waarin het boek verscheen. In de tijd dat
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a Moses and Monotheism, p. 145, geciteerd in ‘Kairos in Freud’s Thought,’ The Feeling
Intellect, p. 56. (Rieff citeert hier uit de Amerikaanse editie (Hogarth Press, 1949) van de
Engelse vertaling van Der Mann Moses van Katherine Jones.)

de vervolging van de joden in Oostenrijk zulke vormen aanneemt dat Freud moet
vluchten naar Londen, laat hij, getergd door twijfels, een boek verschijnen waarin
de hoofdthese is dat Mozes, de ‘vader’ van het joodse volk en van de joodse
religie, zelf geen jood maar een Egyptenaar was. In de tijd waarin de Nazi’s hun
Endlösung ontwikkelden, legt Freud een bom onder de fundamenten van de
joodse identiteit. 

Freud was zijn leven lang gefascineerd door grote leidersfiguren én door
religie. In zijn evenzeer levenslange fascinatie voor de figuur van Mozes komen
die twee sporen samen. Der Mann Moses is, onder andere, een studie naar de
oorsprong van het speciale karakter van het joodse volk dat zo gestempeld is door
zijn religie, met behulp van een ‘psychohistorische analyse’ van de invloed van
Mozes op de joden. Freud past daarbij het prototypische concept van ‘de moord
op de Vader’ uit Totem und Tabu ook toe op de joodse traditie. Hij ordende en
interpreteerde het materiaal dat hij in dit boek bijeenbracht zodanig dat het een
bewijsvoering werd voor zijn stelling dat de joden Mozes, de grote wetgever en
leider van het volk, hadden vermoord. Dit was de concrete poging van de joden
(‘de zonen van Mozes’) om aan de inperkende invloed van de mozaïsche Wet te
ontkomen: de Wet die de joden dwingt tot verdringing van instinctieve
verlangens wordt op haar beurt verdrongen. Echter, het verdrongene keert terug;
uit schuldgevoel over de moord besluit het volk zich te houden aan de door
Mozes uitgevaardigde Wet en de bijbehorende eredienst. Zo werd Mozes, die dus
zelf volgens Freud een Egyptenaar was, de stichter van het joodse volk en van de
joodse religie. 

Cultuurhistorisch gezien hebben we het volgens Freud dan ook over de wortels
van de christelijke cultuur, omdat het christendom is voortgekomen uit het
jodendom. Hij typeert de verhouding van jodendom en christendom vanuit een
psychoanalytisch schema: Freud noemt de joodse religie een ‘vader-religie’ en de
christelijke een ‘zoon-religie’. In de verhouding tussen jodendom en christendom
speelt volgens Freud wederom het motief van de Vadermoord een centrale rol.
Het schisma tussen beide religies was geen scheiding waarin de boedel keurig
werd verdeeld, maar een voorbeeld van een opstand van de ‘zonen’ (het
christendom) tegen ‘de Vader’ (het jodendom), een poging tot volledige
machtsovername. Die poging is volgens Freud gedoemd te mislukken omdat het
verdrongene altijd terugkeert. In de cultuurgeschiedenis is volgens Freud de
moord op Mozes en de daaropvolgende terugkeer van het verdrongene
prototypisch. In Der Mann Moses suggereert hij dat Christus de ‘opgestane
Mozes is en de teruggekeerde oervader.’a De dynamiek die ten grondslag ligt aan
de stichting van de joodse religie wordt zo voortgezet in de christelijke religie.
Die stond op haar beurt aan de wieg van de Westers-christelijke beschaving.
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a Denk hierbij aan Freuds lamarckiaanse hypothese over de relatie tussen traditie en het individu.
Volgens Freud vinden we in tradities de prototypische inhouden van het collectieve onbewuste.
Ieder individu neemt tijdens zijn volwassenwording in zijn onbewuste deze culturele (‘primaire’)
vormen in zich op en wordt daardoor, letterlijk, gevormd.
b Zie voor gedetailleerde analyses van de verhouding tussen ‘psychologische waarheid’ en
‘historische waarheid’ de volgende twee eerdergenoemde essays van Rieff: ‘Kairos in Freud’s
Thought’ (1951) en ‘Intimations of Therapeutic Truth: Decoding Appendix G in Moses and
Monotheism’ (1981).
c Zie The Mind, pp. 212-213.

Tot zover het resumé van Der Mann Moses. We kunnen nu nader gaan
bekijken hoe volgens Rieff hieruit blijkt wat Freuds opvatting is over de
verhouding tussen individuele en historische ervaring. Freud probeerde met
behulp van zijn toepassing van de prototypische mythe van de vadermoord op de
religie aan te tonen dat religie ‘slechts’ een psychologische behoefte was. Die
behoefte was volgens hem geworteld in het ‘oertrauma’ van de moord op de
Vader, dat zich in de moord op Mozes en in de moord op Jezus herhaalde. Freud
verklaarde zo het ontstaan van schuld waardoor mensen zich ‘uit wroeging over
de moord’ aan de heersende normen en waarden houden (die op de Wet zijn
gebaseerd).a Freud probeerde om aan te tonen dat zich achter de veelvormige en
complexe werkelijkheid van de geschiedenis van de religie en van de cultuur een
neurotiserend patroon herhaalt dat doorbroken zou kunnen worden door een
‘psychoanalytische heropvoeding’ van de Westerse mens. De religie wordt zo
gereduceerd tot een neurotiserend, psychologisch fenomeen dat kan worden
bestreden met de psychoanalyse.

Rieff wijst erop dat Freud in zijn werk steeds benadrukt dat de mythe van de
oermoord verwijst naar een ware historische gebeurtenis die verdrongen is
geraakt in de nevelen van ons onbewuste. Daarmee maakte Freud zijn
‘psychohistorische concept’ fundamenteel dualistisch en vond hij dat derhalve
niet van psychologisch reductionisme van complexe historische verschijnselen
beschuldigd kon worden.b Volgens Rieff kan Freud wel degelijk van -
psychologistische reductie worden beschuldigd, maar ligt aan deze kwestie een
fundamenteler punt ten grondslag dat van veel groter belang is voor een
cultuurtheorie. Die kwestie omschrijft hij als volgt: Freuds analogische methode
leidde vaak tot een arbitraire selectie van criteria waarmee hij psychologische,
sociale en culturele verschijnselen analyseerde. In die selectie zaten vaak
verborgen verschuivingen van het ene criterium (het psychologische) naar een
ander criterium (het historische). Het is echter belangrijk om niet alleen te kijken
naar hoe Freud de fundamentele analogie van zijn sociale psychologie
construeerde, te weten de analogie tussen individueel neurotisch gedrag en het
gedrag van gehele sociale groepen. Vanuit cultuurtheoretisch perspectief is het
volgens Rieff belangrijker om oog te hebben voor de evaluatieve positie die eraan
ten grondslag ligt.c 
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a The Mind, p. 213.
b Ibidem, p. 214.

Om die positie te omschrijven, moeten we nogmaals Freuds visie op
geschiedenis in ogenschouw nemen. Freud beschrijft een uitweg uit de
onbestemde vaagheid van historisch onderzoek met diens verlokkelijke analogie
tussen individueel neurotisch gedrag en het gedrag van gehele sociale groepen en
met het daarmee samenhangende ‘inlezen’ van primitieve motieven in
hedendaags gedrag, stelt Rieff. Het complexe geheel van de feiten van de
geschiedenis werd bij Freud samengetrokken tot ‘symptomen’; de verwarrende
kluwen van historische details werd geordend in grote sequenties van vooruitgang
en terugval die worden gestuurd door enkele, steeds terugkerende motieven. Zo
maakt de freudiaanse analyse een willekeurige devaluatie mogelijk van de sociale
contexten waarin psychologische processen opereren. Gebeurtenissen kunnen in
die benadering worden gescheiden in twee lagen: achter de ogenschijnlijke
verscheidenheid van sociale handelingen (‘de manifeste inhoud van de
historische feiten’) ligt de fundamentelere inhoud van het latente psychologische
motief. Beslissend voor het publieke en het sociale is het persoonlijke en
pathologische. Volgens Rieff is de psychoanalyse ook in deze zin prototypisch
voor de moderne sociale theorie, omdat die theorie rust op een dergelijke
vertaling van het persoonlijke in het publieke.

Hegel kondigde volgens Rieff, geruime tijd vóór Freud, exact de omgekeerde
relatie aan tussen het latent psychologische en het manifest historische. Waar
Freud betekenis laat scharnieren rond het persoonlijke psychologische motief,
doet Hegel dat rond de publieke historische context. Publieke historische
contexten zijn bij Hegel autonome en opperste systemen van sociale causaliteit,
stelt Rieff. Hegel besloot dat de wereldgeest zijn eigen immanente proces heeft,
waaraan persoonlijke psychologische constellaties ondergeschikt zijn. Aldus sluit
Hegels visie ‘de zogenaamde psychologische visie [op deze materie] uit.’a

Hetzelfde geldt volgens Rieff ook voor Marx die Hegel volgde in zijn anti-
psychologische oriëntatie. Samengevat komt Rieffs vergelijking tussen Marx en
Freud erop neer dat Freud geneigd was de mogelijkheid van verandering te
geringschatten, door zijn prototypische methode en het concept van de terugkeer
van het verdrongene: ‘De individuele geschiedenis recapituleert die van het ras
en elke historische fase is een afspiegeling van de ontwikkelingsfase van de
mens.’b Marx daarentegen had een andere eenzijdigheid; hij beschouwde
verandering juist als kenmerkend voor het historische proces dat uiteindelijk
moest leiden tot zijn utopische visioen. Ten opzichte van het hegeliaanse model
brengt Freud volgens Rieff dus een belangrijke correctie aan. Bij Marx wordt de
(menselijke) natuur ondergeschikt aan de geschiedenis. Volgens Rieff corrigeert
Freud deze eenzijdigheid doordat hij het belang van de (menselijke) natuur
‘rehabiliteert’. 
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a Ibidem, p. 297.

Nu kunnen we ten volle overzien wat de polemische betekenis is van Rieffs
begrip ‘psychohistorie’, dat voortkomt uit de les die Rieff leert uit dit fictieve
debat tussen Freud en Hegel/Marx. Rieff wijst op het belang van het gegeven dat
Freud zijn psychohistorische schema van de Westerse cultuurgeschiedenis
opbouwt rond het centrale begrip ‘verdringing’. Freud verbindt zo het individuele
niveau (in de vorm van het psychische) met het algemene historische niveau van
de sociale orde met elkaar. Verdringing is de dynamische schakel tussen het
individu en de sociale orde. Freud vertoont echter de traditionele positivistische
drang, verscholen in diens therapeutische visie, om de uitdaging van de
veelvormigheid van de geschiedenis te elimineren door het opsporen van
wetmatigheid in de natuur. Freuds beperking, die zichtbaar wordt vanuit een
hegeliaans perspectief, is dat hij die wetmatigheden alleen op psychologisch
niveau zocht. De ‘prototypen’ of ‘primaire vormen’ waarnaar Freuds steeds
zoekt, zijn steeds psychologische vormen. Dit kenmerk van Freuds theorie werkt
volgens Rieff steeds grotendeels ‘achter de schermen’, maar wordt in zijn volle
polemische glorie zichtbaar wanneer Freud het over religie heeft. Rieff haalt deze
problematiek achter de schermen vandaan en zet ze in het volle licht. Freud kon
vanuit zijn psychoanalytisch paradigma religiositeit op persoonlijk niveau niet
anders beschouwen dan als een neurotische ontwikkelingsstoornis, stelt hij.
Datzelfde gold ook op cultureel niveau: alleen wanneer de macht van de religie
gebroken zou kunnen worden, zou de mensheid zich volgens Freud echt kunnen
ontwikkelen naar volwassenheid. Volgens Rieff is bij Freud de bevrijding van het
juk van de religie een sleutelkwestie. Als dat zou lukken dan was dat namelijk
een bewijs dat de mens in staat was om zich te ‘bevrijden van de psychologische,
slaafachtige onderworpenheid aan oorspronkelijke vormen’.

Volgens Rieff is Der Mann Moses Freuds oerverhaal over de interactie tussen
de menselijke geest en de sociale c.q. de culturele orde. Hij stelt dat Freud had
kunnen inzien dat zijn therapeutische ideaal niet spoorde met andere elementen
uit zijn theorie wanneer hij zich minder had laten leiden door zijn grote afkeer
van de traditionele religie. Rieff heeft bijvoorbeeld aangetoond dat er uit Freuds
theorie ook een sociologische verdediging van de religie te destilleren is. Religie
had een culturele functie bij het ‘in bedwang houden van de massa’s’. Freud zag
echter dat de religie haar dwingende/verdringende kracht aan het verliezen was
en dacht dus na over de vraag wat er voor de religie in de plaats kon komen. Een
belangrijke beperking van Freuds theorie over de religie is volgens Rieff dat de
religie een instrumenteel middel is dat de moraal van een sociale orde zijn
autoriteit verleent. ‘Freuds verwerping van de religie,’ stelt Rieff, ‘is gebaseerd
op deze oorspronkelijke identiteit van religie en autoriteit.’a Volgens Rieff is
Freuds opvatting exemplarisch voor de moderne sociale theorieën over de religie:
‘Alle sociologie, en tegenwoordig geldt hetzelfde voor de psychologie, heeft
steeds Kants fout herhaald door de religie te beschouwen als de vreesvolle
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a Ibidem, p. 297.
b In paragraaf 4.5 kom ik terug op de manier waarop Rieff de verhouding tussen de sociale en de
culturele orde denkt.

opvatting van onze morele plichten als goddelijke geboden.’a Dergelijke theorie
heeft geen oog voor het sacrale aspect van de religie. Dat aspect van de religie
kan alleen tot zijn recht komen wanneer sociale theorie oog heeft voor het
bestaan van een transcendente, culturele orde.

In het psychohistorische model dat Rieff na The Mind verder ontwikkelt, streeft
hij ernaar om deze reductionistische theorievorming over cultuur en religie te
vermijden. Voor wat betreft de voorstelling van de interactie tussen individu en
de sociale orde zien we dat Rieff ernaar streeft om die interactie werkelijk
dialectisch te conceptualiseren. Het vraagstuk van de structuur van de sociale
orde is, middels het concept karakter-ideaal, intrinsiek verbonden met het
vraagstuk van de structuur van de menselijke geest. Rieff maakt daarbij gebruik
van het freudiaanse idee van ‘primaire vorm’, zonder Freuds psychologisme over
te nemen. Tevens neemt Rieff Freuds notie over dat er in de twintigste eeuw
sprake is van de overgang naar een volledige nieuwe culturele dynamiek. Een
culturele dynamiek kan niet grondiger veranderen dan in zijn verdringings-
mechanismen. Dat is de grote waarde van Freuds psychohistorische schema, dat
echter eveneens gecorrigeerd moet worden voor psychologistische en atheïstische
vooringenomenheden. Rieff doet dat door in zijn theorie een dialectiek tussen de
culturele orde enerzijds en de sociale orde c.q. het individu anderzijds op te
nemen.b

4.4  Cultuurtheorie en sublimatie: Rieff contra de counter culture

Freud opende nieuwe wegen waarlangs de relatie tussen het individu en de
sociale orde doordacht kon worden. Dat gebeurde vervolgens in de
psychoanalytische theorievorming na Freud op onderling zeer verschillende
manieren, omdat er grote meningsverschillen waren over de vraag hoe
cultuurtheoretische noties uit Freuds werk geëxtrapoleerd en verder uitgewerkt
moeten worden. Rieffs Freud-exegese in The Mind wordt in dit kader in de
literatuur vaak vergeleken met Herbert Marcuses Eros and Civilization (1955) en
Norman Browns Life against Death (1959). Deze drie boeken markeren een
nieuwe fase in de receptie en verwerking van Freuds werk in de canon van de
Amerikaanse sociale wetenschappen. 

Het is zinvol om een vergelijking te maken tussen Rieffs Freud-interpretatie en
die van Marcuse en Brown. Ten eerste beschouwt Rieff het werk van Brown en
Marcuse namelijk als representatief voor de counter culture waartegen hij in de
jaren zeventig zo fel polemiseert. Wat echter, ten tweede, voor ons belangrijker
is, is dat deze polemiek in wezen draait om een thema dat centraal staat in een
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a Ik volg hierbij kritisch het volgende artikel: B. J. Bergen & S. D. Rosenberg, ‘The New Neo-
Freudians: Psychoanalytic Dimensions of Social Change’, Psychiatry, vol. 34, February 1971,
pp. 19-37.
b Brown en Marcuse wijzen, net als Rieff, de neo-freudiaanse revisies op dit punt af waarbij de
meest essentiële dichotomie komt te liggen tussen het individu dat naar instinctbevrediging streeft
en de cultuur die het daarbij inperkt.
c Rieff lijkt op een andere manier hetzelfde te zeggen in zijn beschrijving van het karakter-ideaal
van de Politieke Mens: Plato leerde ons als Westerse mensen om de natuur systematisch onder te
verdelen in ‘hogere en lagere energieën’. Rieff suggereert dat in de mythe van de Politieke Mens
de rede werd geassocieerd met de nastrevenswaardige hogere energieën. Het principe dat de mens
op redelijke wijze altijd het hogere moet nastreven, zou dan overeenkomen met het
realiteitsprincipe. De hartstocht, ofte wel het innerlijke instinctieve verlangen, werd met lagere

(wordt vervolgd...)

psychoanalytisch georiënteerde cultuurtheorie, namelijk: sublimatie. In de
sublimatie-theorie wordt de vraag naar de interactie tussen het individu en de
sociale orde op zijn scherpst gesteld. Om sociaal en cultureel leven mogelijk te
maken is aanpassing van het individuele instinctieve leven nodig en daarom moet
er libido gedesexualiseerd worden. Maar wat zijn nu exact de gevolgen van dit
proces voor het libidineuze leven van de mens? Hoe komt er cultuur tot stand
door sublimatie? En hoe krijgen zowel de sexualiteit als de cultuur gestalte in dit
proces? Daarover gaat het in het debat tussen Rieff en Brown c.q. Marcuse. Er
zijn, theoretisch gezien, naast fundamentele verschillen ook grote
overeenkomsten tussen de manier waarop deze drie auteurs het werk van Freud
interpreteren. Ik zet eerst die overeenkomsten op een rij, om daar vervolgens de
verschillen tegen af te zetten.a 

Rieffs stelling dat Freuds theorie wezenlijk sociale theorie is die wordt
gekenmerkt door fundamentele dualismen, wordt volledig onderschreven door
Brown en Marcuse. In die theorie is de diepste dichotomie tussen sociale en anti-
sociale impulsen ín de mens zelf gelokaliseerd, in het onbewuste van de mens om
precies te zijn. Het onbewuste bevat zowel onveranderlijke, instinctieve en
egoïstische verlangens als regulerende mechanismen (die bevrediging van die
verlangens inperken en de instinctieve energie gedeeltelijk ombuigt naar andere
doelen en) die het resultaat zijn van de diepgaande beïnvloeding door de cultuur
waarin een mens opgroeit.b Die inperking/regulering van verlangens is nodig voor
instandhouding van de sociale orde. Brown en Marcuse benadrukken in hun
Freud-interpretatie, ook weer net zoals Rieff, dat dit een wezenlijk instabiele
structuur is, die alleen maar in stand kan worden gehouden doordat er in een
cultuur sociale mythen worden gecreëerd en in stand gehouden (als onderdeel
van het ‘geloofssysteem’ van een cultuur). In die mythen wordt geformuleerd dat
deze strategie van beheersing c.q. omleiding van instinctieve energieën wordt
gevolgd in naam van een ‘realiteitsprincipe’ dat is gebaseerd op de eisen die de
sociale orde aan het individu stelt en die in de mythen als ‘werkelijker’ worden
gedefinieerd dan de innerlijke instinctieve verlangens van het individu zelf.c ‘Het
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c(...vervolg)
energieën geassocieerd en werd een gepaste ondergeschiktheid aan de rede toebedacht.
a ‘The New Neo-Freudians’, p. 25.
b ‘Freuds vergissing,’ zo redeneert Marcuse, ‘was dat hij geloofde dat schaarsheid en het
realiteitsprincipe synoniem waren.’ (The Making of a Counter Culture. p. 105.)
c Zie Eros and Civilization (1961), pp. 84-85.
d Beiden streefden naar een synthese tussen de cultuurtheorieën van Freud en van Marx, vandaar
mijn suggestieve gebruik van de term ‘vervreemding’.

identificeren van het individuele functioneren en individuele welzijn met het
navolgen van de waarden van de groep en het vervullen van de bijbehorende
sociale functies, is het anker dat het individu gebonden houdt aan een levenspad
dat is ontdaan van veel van zijn erotische aantrekkingskracht.’a 

Brown en Marcuse bekritiseren Freud om zijn psychologistische visie op de
verhouding van het individu en de sociale orde, die volgens hen onhistorisch is
en een onnodige conservatieve maatschappijbeschouwing impliceert. Volgens
hen draagt Freuds cultuurtheorie een zwaar ascetisch stempel, omdat Freud dacht
dat er veel libidineuze energie moet worden ‘gedesexualiseerd’ om de cultuur in
stand te houden. Het onhistorische daarin is dat Freud er te weinig oog voor heeft
hoezeer technologie en wetenschap, in de vorm van de voortschrijdende
industrialisering van de Westerse cultuur, leiden tot een explosie van
mogelijkheden die de mens kunnen helpen bij de vorming en instandhouding van
cultuur.b Voor deze culturele processen is nu in principe minder menselijke
energie nodig, waardoor er minder energie hoeft te worden weggeleid van directe
bevrediging van instinctieve verlangens.c (Er hoeft dus minder driftmatige energie
te worden ‘gesublimeerd’.) Voor dat laatste zou dan in principe meer ruimte zijn,
waardoor een minder ascetische levensstijl mogelijk is. Daarvoor moet de libido
echter eerst worden bevrijd uit de routine-achtige processen waarin de hoog-
technologische cultuur de menselijke geest dwingt. Die processen waren volgens
Brown en Marcuse de moderne pendanten van de pathologische verdringings-
processen die Freud in zijn tijd had geanalyseerd. Zij interpreteerden de strijd van
de bewegingen van de counter culture wezenlijk als een strijd tegen deze
moderne, onderdrukkende (‘repressive’) mechanismen die leidden tot vergaande
vervreemding.d

De bevrijding die Marcuse en Brown bepleitten, als ‘medicijn’ tegen de
vervreemding, komt dus neer op het openbreken van de cultureel vastgelegde
vormen van afbuiging/sublimatie van libido. Ook op dat punt vallen ze Freud
aan, want Freud was zeer pessimistisch over de mogelijkheden van ‘het sleutelen
aan de libido-huishouding’ van het individu. Volgens Freud trekt het acculturatie-
proces diepe sporen in de menselijke geest. Het geheel van die sporen noemde hij
‘karakter’. Freud was zeer pessimistisch over de mogelijkheden om het menselijk
karakter te veranderen. ‘Wat hij zich (...) in feite niet kon voorstellen was dat de
progressie van mobiele naar vastgelegde libido-bezettingen kon worden
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a ‘The New Neo-Freudians’, p. 33.
b Op deze kwestie kom ik terug in de paragrafen 6.4 en 7.1.

omgekeerd (...).’a Op dit punt reviseren Brown en Marcuse Freuds theorie door te
wijzen op de inconsistentie dat Freud enerzijds pessimistisch was over de
mogelijkheden om te ‘sleutelen aan de libido-huishouding’, maar anderzijds wel
moést aannemen dat dat mogelijk was omdat het effect van therapie daarop
gebaseerd is. Brown en Marcuse radicaliseren in hun eigen cultuurfilosofische
beschouwingen Freuds therapeutische opvattingen en passen die toe op de
moderne maatschappij.

Met deze interpretatie en revisie van het werk van Freud zijn we inmiddels ver
verwijderd geraakt van Rieffs interpretatie en revisie van datzelfde werk. Rieff
constateerde dezelfde ambivalenties als Brown en Marcuse in Freuds werk en
wijst ook op Freuds neiging tot onhistorisch denken, maar trekt er totaal andere
conclusies uit. Volgens hem kan uit Freuds theorie geen ‘medicijn’ tegen
vervreemding gedestilleerd worden en blijft Freud een hoogst ambivalente figuur
in wiens werk ook een impliciete verdediging van de (eisen van de) cultuur te
vinden is. In The Triumph heeft hij die ambivalente spanning bij Freud tussen
cultuurkritiek en verdediging van cultuur tot het uiterste geanalyseerd. Hij
gebruikt dan Freuds ‘pessimistische visie’ op de (beperkte) mogelijkheid van het
sleutelen aan fundamentele culturele mechanismen om te polemiseren tegen
cultuurcritici zoals Brown en Marcuse die een dergelijke revisie van de cultuur
bepleiten. Dit debat scharniert rondom een reflectie over de vloeibaarheid van het
proces van karaktervorming, met andere woorden over de mogelijkheden om de
‘vastgelegde libido-bezettingen’ om te zetten in ‘mobiele libido’.

De problematiek die hier op de achtergrond steeds meeklinkt is die van
sublimatie. Voordat we die problematiek kort van dichterbij bekijken, moeten
even stilstaan bij het gegeven dat Rieff de term ‘sublimatie’ weinig gebruikt. In
de eerste drukken van The Mind komt de term slechts enkele malen voor en in
The Triumph slechts één keer. Dat is opmerkelijk omdat de term naar de centrale
problematiek van een psychoanalytische cultuurtheorie verwijst. De verklaring
daarvoor kunnen we afleiden uit de epiloog die Rieff aan de derde druk van The
Mind toevoegt en waarin hij wél wat uitvoeriger ingaat op sublimatie-theorie,
maar de term consequent tussen aanhalingstekens plaatst. Zeer waarschijnlijk wil
Rieff daarmee aangeven dat hij zich realiseert dat sublimatie in Freuds theorie
geen zorgvuldig uitgewerkt concept is. Daarnaast speelt mogelijk mee dat Rieff
hiermee wil aangeven dat hij zich niet wil ophouden in de ‘epistemologische
ruimte’ die met het begrip, en met de theorie die erop reageert, is gecreëerd. Rieff
vindt dat het concept niet geschikt is om de problematiek waarnaar ze verwijst te
thematiseren.b Toch kunnen we niet om de problematiek en de daarvoor gebruikte
term heen, want de problematiek die Freud ermee probeerde te thematiseren staat
centraal in The Mind en in The Triumph.
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a Generative Man, p. 47. Volgens Browning staat deze interpretatie van Freud op één lijn met de
studies van Lacan en Ricoeur over Freud. Ricoeur schrijft in Freud & Philosophy: ‘ (...) het zijn
niet de verlangens als zodanig die in het middelpunt van de analyse worden geplaatst, maar eerder
hun taal. (...) de ‘wederwaardigheden van de instincten’, om één van Freuds termen te gebruiken,

(wordt vervolgd...)

Het meest wezenlijke verschil tussen de interpretaties van Freuds werk door
Rieff en Brown c.q. Marcuse ligt op het terrein van de theorie over sublimatie.
Volgens Brown en Marcuse is het mogelijk om nieuwe, minder vervreemdende,
vormen van sociaal leven te creëren die het individu ‘bevrijden’ van de invloed
van onderdrukkende culturele vormen met hun morele implicaties. Meta-
psychologisch gezien stellen zij zich daarbij voor dat de libido wordt bevrijdt van
die vormen en dat de mens zelf meer kan bepalen hoe hij zijn erotische energieën
vorm geeft. In zo’n denkwijze worden sexualiteit en sublimatie voorgesteld als
antagonisten van elkaar. Volgens Rieff berust dat op een eenzijdige interpretatie
van Freuds ideeën, namelijk op die van ‘Freud de therapeut’. In The Mind wijst
Rieff nadrukkelijk op de ideeën van ‘Freud de theoreticus’ die op wezenlijke
punten iets anders beweert, bijvoorbeeld dat cultuurtheoretisch gezien de meest
wezenlijke polariteit niet die tussen sexualiteit en sublimatie is, maar die tussen
sexualiteit en autoriteit. Dat heeft, zoals we hebben gezien, vergaande implicaties
voor een cultuurtheorie. Bij Rieff wordt de dualiteit van de instincten
doorgevoerd tot ín de sexualiteit zelf. De sexualiteit is zelf een duaal, instabiel
construct, gebouwd op een ambivalente relatie tot autoriteit. Dat impliceert ook
dat er geen libido kan worden ‘bevrijd’ uit onderdrukkende structuren of vormen,
zoals Marcuse en Brown propageerden in het kader van culturele vernieuwingen.
Cultuur en sexualiteit staan volgens Rieff op een bepaalde manier weliswaar in
een antagonistische verhouding tot elkaar, in de zin dat er libidineuze energie
gedesexualiseerd moet worden om sociaal leven mogelijk te maken, maar de
regulering van dat mechanisme zit volgens hem ingebouwd ín de sexualiteit zelf.
Sexualiteit kan dan ook niet los gedacht worden van vormende/structurerende
principes. De vorming van de cultuur en de ‘vorming’ van de sexualiteit zijn
inherent met elkaar verbonden en zijn beiden wezenlijk dualistisch. Ook in deze
analyse komen we uit bij de enorme betekenis van de ontdekking van het
Oedipus-complex voor een cultuurtheorie, dat zowel verwijst naar de duale vorm
van de sexualiteit, als naar de duale vorm van de cultuur. 

4.5   De dubbele dialectiek in Rieffs cultuurtheorie

Verlangen en autoriteit zijn de grote kernthema’s in Rieffs Freud-interpretatie.
Om Rieff goed te kunnen situeren is het belangrijk om scherp te zien hoe hij
Freuds theorie over de instincten interpreteert. ‘Rieff gelooft dat het
kernprobleem dat de freudiaanse wetenschap onderzoekt niet dat van de
instincten is, maar dat van het instinctieve of natuurlijke voorstellingsvermogen.’a
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a(...vervolg)
kunnen alleen beschreven worden in de wederwaardigheden van betekenisgeving. (...) Hoe komen
de verlangens aan het woord?’ (De l’interprétation, p. 15.) Gabriël (1982) meent dat ‘Ricoeurs
(1965) lectuur van Freud kan worden gezien als een poging tot overbrugging van de verschillen in
nadruk tussen Rieffs interpretaties van instinct en die van Brown en Marcuse.’ (‘Freud, Rieff and
the Critique of American Culture’, pp. 364-365, eindnoot 1.) 
a P. Homans, Theology after Freud. An interpretive inquiry, p. 198.
b The Mind, p. 97.
c Ibidem, p. 252.

Rieff wijst daarbij op een ‘vergeten kant’ van Freud in de Freud-receptie van zijn
tijd, namelijk de nadruk die Freud legt op de rol van autoriteit. Volgens hem is de
essentie van de Oedipus-fantasie dat ‘het een structuur is van de begrenzing
waardoor de menselijke mogelijkheid moet gaan. Het Oedipus-verhaal is een
verhaal over de oorsprong van het menselijk voorstellingsvermogen.’a Rieff wijst
er steeds op hoezeer bij Freud in dat verhaal verlangen (‘de menselijke
mogelijkheid’) en autoriteit (‘begrenzing’) met elkaar verweven zijn.

Volgens Rieff is de grote waarde van Freuds studie van de mythe dat het een
belangrijke bijdrage is aan kennis over de psychologische aspecten in de
totstandkoming en de werking van mythen. Die mythen hebben ook een sociale
functie; ze helpen bij het richten van de individuele instinctieve energieën op
gezamenlijke doelen middels identificatie met een ideaal of ideaalfiguur. Rieff
noemt dat proces van afstemming van individuele verlangens op
gemeenschappelijke doelen ‘therapie’. In deze definitie van therapie zit een
ironische omkering van de inhoud die Freud aan de term gaf. Bij Freud is
therapie juist het proces waarin een ‘vrijplaats voor het individu’ wordt
gecreëerd. ‘De therapie creëert een nieuw soort bewustzijn dat een veel
accuratere en toch ook veel scrupuleuzere ‘zelf-gerichtheid’ vereist.’b Die
gerichtheid op het zelf werkt therapeutisch doordat het individu daarmee wordt
vrijgesteld van de, neurotiserende, eisen van de sociale orde. Volgens Rieff speelt
deze ‘therapeutische visie’ ook een grote rol in Freuds latere sociale psychologie
en cultuurfilosofie. Ze is er zelfs de oorzaak van dat Freud volgens Rieff nooit
een echte sociale psychologie heeft ontwikkeld. Freud ‘bleef voornamelijk
betrokken op het individu en diens instincten.’c Rieff wijst erop dat die
‘psychologistische focus’ leidde tot eenzijdigheden in Freuds cultuurtheorie. In
Freuds theorie over de cultuur gaat het nooit over de cultuur zelf, maar altijd over
het individu in zijn interactie met de cultuur. 

Rieff zoekt de oorzaken daarvoor in Freuds meta-psychologische
uitgangspunten. Op het meest abstracte theoretische niveau blijkt dat uit de
manier waarop Freud in zijn meta-psychologie het primaire proces formuleerde.
Het primaire proces kan worden omschreven als de verzameling van psychische
mechanismen waarvan het onbewuste zich bedient in zijn streven naar
lustbevrediging. Dat proces wordt geregeerd door wat Freud in Jenseits des
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a S. Freud, Die Traumdeutung, Studienausgabe, Frankfurt am Main, Fischer Verlag, Band II, 8e
dr. 1989 (1900), p. 571n (noot van redactie). De zojuist gegeven definities zijn geformuleerd op
basis van hoe Freud in dit zevende hoofdstuk van Die Traumdeutung het primaire en secundaire
proces beschrijft. In één van de betreffende passages schrijft hij: ‘Ein psychischen Apparat, der
nur den Primärvorgang besässe, existiert zwar unseres Wissen nicht und ist in soferne eine
theoretische Fiktion; aber soviel is tatsächlich, dass die Primärvorgänge in ihm von Anfang an
gegeben sind, während die sekundären erst allmählich im Laufe des Lebens sich ausbilden, die
primären hemmen und überlagern und ihre volle Herrschaft über sie erst mit der Lebenshöhe
erreichen.’ (Die Traumdeutung, Studienausgabe, II, p. 572.) 

Het is hachelijk om hier zo’n moeilijke kwestie als Freuds ideeën over deze processen te
introduceren. Enerzijds behoren ze tot Freuds meest fundamentele aannames, anderzijds worden
de concepten nooit systematisch uitgewerkt. In De l’interprétation geeft Ricoeur daarvoor een
verklaring die in één lijn staat met Rieffs Freud-interpretatie: volgens Ricoeur moeten we goed
voor ogen dat Freud de concepten ‘primair proces’ en ‘secundair proces’ niet zozeer descriptief
gebruikte. (Dat is immers onmogelijk, want het zijn theoretische postulaten.) De termen waren
voor Freud belangrijker als kritisch-hermeneutische principes. Wat Freud wilde aanduiden met
zijn ideeën over de onderlinge verhouding van het primaire en secundaire proces ‘is de
onverwoestbaarheid van het primaire systeem.’ (p. 117) Dat komt op hetzelfde neer als Rieffs
stelling dat de terugkeer van het verdrongene een centraal, kritisch principe is in Freuds werk.
Het gaat in deze paragraaf dus om de theoretische functie van de begrippen ‘primair proces’ en
‘secundair proces’.
b Zie De l’interprétation, p. 15.

Lustprinzips (1920) ‘het lustprincipe’ noemde. Het secundaire proces hangt nauw
met het primaire proces samen en is de verzameling van mechanismen waarin de
botsingen tussen de onbewuste verlangens en de eisen van de realiteit worden
gereguleerd onder invloed van ‘het realiteitsprincipe’. De onderscheiding van
deze twee processen en de hypothese dat de psyche in elk van de twee op een
verschillende manier functioneert, ‘behoort tot de belangrijkste en meest
fundamentele aannames van Freud.’a Met deze fundamentele aannames
probeerde Freud zich voor te stellen hoe het menselijke voorstellingsvermogen
werkt en hoe dat wordt gestuurd door instinctieve verlangens. Dat
voorstellingsvermogen behoort tot het onbewuste dat niet direct empirisch
toegankelijk is en waardoor we het volgens Freud niet anders kunnen waarnemen
dan in zijn uiterlijke verschijningsvormen. Als op die manier ‘het verlangen aan
het woord komt’, zijn al de mechanismen van het secundaire proces aan het werk
geweest.b De psychoanalyse is nu juist bedoeld als hermeneutische methode om
de werking van deze processen te ontcijferen, zodat het via een hermeneutische
omweg toch mogelijk is om de werking van het primaire proces op het spoor te
komen.

Wat is nu volgens Rieff de beperking op meta-psychologisch terrein die tot
eenzijdigheden in Freuds cultuurtheorie leidt? ‘Bij Freud is het primaire proces
overduidelijk voor-cultureel,’ stelt Rieff. ‘Het is zijn versie van de chaos-theorie.
Het is het instinctieve leven. Er kan geen instinct zijn in het culturele leven. In de
freudiaanse theorie, net zoals in elke andere belangrijke cultuurtheorie, of het nu
Herder of Cassirer is, aan beide uiteinden van de [reeks van, TZ] grote
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a Mondelinge informatie van Rieff, juni 1999. Rieff zegt over de wezenlijke dualiteit van zowel de
sexualiteit als de cultuur in dit zelfde interview het volgende: ‘Aan de oorspronkelijke, niet uit te
drukken sexualiteit zijn vormen van expressie opgelegd die cultureel, dat wil zeggen historisch,
bepaald zijn. Dat geldt zelfs ook voor Freuds radicale leerlingen, zoals Wilhelm Reich. Het is
waar dat in het primaire proces in de sexuele aantrekkingskracht een vorm van kristallisatie van
het primaire proces plaats vindt. Maar die sexuele aantrekkingskracht neemt uiteindelijk altijd
bepaalde verzamelingen van vormen van aantrekkingskracht, letterlijk bepaalde vormen, in zich
op.’ Rieff komt uiteindelijk uit bij het punt van de dualiteit van zowel ‘natuur’ (hier; het sexuele
instinct) als ‘cultuur’: ‘Het is niet eenvoudig ‘de Ander’, het alter-ego, want, zo stelt Freud, er is
altijd een element van narcisme. In alle liefdesobjecten zit een reflexief element. Er is ook de
predispositie van de cultuur zelf.’
b Rieffs formulering is hier niet compleet. Zonder tussenvoeging van het onbewuste verliest de
redenering zijn aansluiting met de voorgaande zin en is de interne logica niet duidelijk.
c Met ‘dit’ moet Rieff doelen op ‘het primaire proces’. Deze zin volgt immers op de vraag naar de
aard van het primaire proces.
d Mondelinge informatie van Rieff, juni 1999.

filosofieën over de cultuur in Europa, kan er geen instinctief leven in de cultuur
zijn. (...) Het instinct is altijd voor-cultureel. Daarom is voor Freud de sexualiteit
op zich, als zoiets voorstelbaar is, eigenlijk een leer van primordialiteit. Aan de
oorspronkelijke, niet uit te drukken sexualiteit zijn vormen van expressie
opgelegd die cultureel, dat wil zeggen historisch, bepaald zijn.’a Volgens Rieff
moet Freuds theorie over de instincten vanuit een cultuurtheoretisch perspectief
worden geïnterpreteerd als de poging om op het meest fundamentele niveau,
namelijk dat van de beïnvloeding van het primaire proces door het secundaire
proces, de interactie tussen het individu en de cultuur te analyseren.

Van centraal belang voor Rieffs revisie van Freud is de kritiek op diens
conceptualisering van het primaire proces als ‘voor-cultureel’. Dat leidt op
theoretisch niveau tot een impasse die hij als volgt omschrijft: ‘De theorie van het
onbewuste is ondenkbaar zonder de theorie van het primaire proces. Ik moet daar
echter aan toevoegen dat de theorie van het primaire proces een geordende
theorie over chaos is, over het niveau dat ten grondslag ligt aan het bewustzijn,
daaraan vooraf gaat en zich er in voortzet. Het is zeer belangrijk om te
onderkennen dat er een onlosmakelijke relatie is tussen [het bewustzijn en]b het
onbewuste dat het verdrongen deel is dat ook verdringt en structureert. Elke
verdringing moet volgens de freudiaanse theorie immers zijn uitdrukking krijgen.
Geen enkele verdringing kan verdrongen blijven. Anderzijds is het primaire
proces zelf geen resultaat van verdringing. Het gaat aan de verdringing vooraf in
de psychische geschiedenis. Dan komt echter de vraag op: wat is het primaire
proces? Hoe moet het omschreven worden? Op dat punt lopen we vast, omdat
Freud geen proces kan beschrijven dat geen procesmatige voortgang kent, dat niet
geordend is. Ditc is een functie van wanorde, die op elk moment kan
verschijnen.’d
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a Mondelinge informatie van Rieff, juni 1999.
b Collected Papers, vol. 1, pp. 14-15.
c ‘Modaliteit’ is een filosofisch begrip dat ‘wijze van zijn of kennen’ betekent. (Van Dale, 1980)
d The Triumph, p. 6n.
e The Triumph, p. 16. Deze abstracte omschrijvingen zullen in het volgende hoofdstuk over The
Triumph concretere gestalten krijgen, omdat Rieff ze in dat boek verder uitwerkt.

Volgens Rieff loopt Freuds theorie over cultuur uiteindelijk uit op de zojuist
omschreven impasse. Dan houdt het volgens Rieff echter op ‘theorie’ te zijn,
want een theorie is per definitie een poging om een geordende visie te geven op
een fenomeen. Volgens Rieff ‘lijkt er geen manier van denken over wanorde te
bestaan die niet meteen orde in de wanorde ontdekt. Chaos-theorie is iets wat ik
niet begrijp, of beweer te begrijpen. (...) Ik zie niet hoe je een theorie over chaos
kunt hebben. (...) ‘Theoria’ is letterlijk een visie van het hoogste.’a Deze visie op
theorie komt overeen met wat Rieff in zijn vroege werk omschreef als
‘conformatieve theorie’: ‘Voordat theoretiseren werd gescheiden van theologi-
seren, werd theoretiseren beschouwd als een manier om God te schouwen. (...)
God is het uiteindelijke object van al het theoretiseren. God kennen in zijn
natuurlijke orde (of morele geboden) is het hoogste goed.’b

Freuds theorie over het onbewuste als versie van de chaos-theorie kan volgens
Rieff niet de vraag beantwoorden wat de herkomst van orde is. De stelling dat die
herkomst in de chaos van het onbewuste ligt, is volgens Rieff geen theorie, omdat
theorie immers per definitie ordenend is. Daarmee is de beperking van Freuds
theorie voor een cultuurtheorie aangeduid. Om een uitweg te creëren uit deze
theoretische impasse stelt Rieff een revisie voor van Freuds psychologistische
cultuurtheorie, met behulp van een nietzscheaanse ‘stel dat’-formulering: ‘Stel nu
eens dat de organiserende (en desorganiserende) hogere principes vanuit het
opperste gedeelte van het culturele systeem binnendringen in de sociale structuur.
Die opmars van hogere (culturele) principes in de ontelbare menselijke
activiteiten (...) zou dan de modaliteitenc vestigen van maatschappelijke integratie
en desintegratie.’d Rieff noemt de aanpassing van de menselijke instinctieve
verlangens aan die hogere culturele principes ‘het primaire culturele proces’.
Zodra die vormende principes, die volgens Rieff wezenlijk ‘verdringend’ zijn, de
sociale structuur binnendringen, worden ze onderdeel van het secundaire
culturele proces. Rieff ‘definieert’ beide processen als volgt: ‘De aanpassing van
de expressie van impulsen aan het heersende voorbeeld, of karakter-ideaal, is
bepalend voor het primaire proces in de vormgeving van de aan ons
overgeleverde cultuur. De kunsten en wetenschappen definiëren het secundaire
proces, waarin exemplarische handelingsmodi verder worden uitgewerkt en aldus
individueel handelen in institutioneel handelen wordt omgezet.’e

In de manier waarop Rieff het primaire proces in de cultuur definieert, zijn alle
revisies vervat die Rieff voorstelt ten aanzien van Freuds cultuurtheorie. Ik laat
ze puntsgewijs de revue passeren: 
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1] Het primaire proces is ‘instinctief’; in dat proces worden de voor ons niet
direct kenbare of waarneembare menselijke impulsen aangepast aan het
heersende voorbeeld. Alleen zo wordt ons instinctieve leven empirisch
waarneembaar. De andere zijde van dezelfde medaille is dat hetzelfde geldt voor
het culturele leven. De aan ons overgeleverde culturele vormen komen pas tot
leven wanneer ze in het primaire proces in aanraking komen met het menselijke
instinctieve leven dat zich altijd afspeelt in een sociale orde. Alleen zo worden de
‘primaire vormen’ van de cultuur herkenbaar die zich in een nieuwe,
tijdgebonden gestalte aan ons voordoen in de sociale orde. Deze ‘primaire
vormen’ behoren tot ‘het opperste gedeelte’ van het culturele systeem dat voor
ons niet direct empirisch waarneembaar is, evenmin als de instincten. Op deze
manier is het primaire proces niet pre-cultureel zoals bij Freud, maar is het
onderdeel van de cultuur zelf.

2] Het ‘regulatieve principe’ van het primaire proces is het karakter-ideaal.
Rieffs concept ‘karakter-ideaal’ is in deze zin net zo’n dynamisch concept als
Freuds ‘Oedipus-complex’, dat zich minder op inhouden en meer op
‘mechanismen’ richt. De werking van dat karakter-ideaal is autoritair, want het
reguleert de aanpassing van de instinctieve impulsen. Dat is feitelijk een
omkering van de manier waarop Freud zich de werking van het primaire en het
secundaire proces voorstelde. Bij Freud wordt in het secundaire proces de
aanpassing van het driftleven aan de eisen van de werkelijkheid c.q. van de
cultuur gereguleerd. Het primaire proces kent echter zijn eigen dynamiek en is
qua uitwerking op het individu onverwoestbaar. Rieff keert dat om door juist de
aanpassing van het driftleven aan de eisen van de werkelijkheid c.q. de cultuur tot
primair proces te maken. Het centrale thema voor een cultuurtheorie is niet dat de
werking van de eros onverwoestbaar is, maar dat hetzelfde geldt voor de werking
van autoriteit. Het gaat Rieff daarbij wezenlijk om verdringing en niet om
bevrijding van de erotische impulsen van het individu.

Een tweede aspect van deze omkering is dat het primaire en secundaire proces
zich bij Rieff anders tot elkaar verhouden dan bij Freud. Bij Rieff staat het
secundaire proces ten dienste van het primaire proces, doordat in het secundaire
proces de abstracte, vormgevende culturele principes gedetailleerder worden
uitgewerkt in handelingsvoorschriften. Je zou kunnen stellen dat ook op dit punt
de dualiteit die volgens Rieff zo kenmerkend is voor Freuds denken ‘dieper’
wordt gedreven dan bij Freud. De dualiteit die er bij Freud is tussen het primaire
en het secundaire proces is bij Rieff naar het primaire proces getransponeerd. In
dat primaire proces vindt de onderlinge afstemming plaats van erotische en
autoritaire krachten.

Na deze vergelijkingen kunnen we ook zien dat Rieff met deze revisies van
Freuds meest fundamentele aannames voor een cultuurtheorie zorgt voor een
dubbele dialectiek in zijn eigen definitie van cultuur. We zagen in paragraaf 4.3
dat Rieff zich inspant om zijn cultuurtheoretische concepten zodanig te
definiëren dat er sprake is van een dialectische relatie tussen individu en sociale
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a Die dialectiek wordt dus volgens Rieff gereguleerd in het secundaire culturele proces.
b Ik loop hier een beetje vooruit op Rieffs latere werk. In de zojuist geciteerde passage uit The
Triumph is strikt genomen nog geen dialectiek te ontkennen: de sturende principes dringen hier
eenzijdig vanuit het culturele systeem de sociale orde binnen. Die eenzijdigheid moet mijns inziens
echter worden toegeschreven aan Rieff polemische bedoelingen. We zullen in hoofdstuk 7 zien dat
Rieff die eenzijdigheid corrigeert in zijn latere werk.

orde.a Daarmee reageert Rieff op wat hij noemt ‘de reductionistische trend in de
moderne sociale theorie’ die de sociale orde reduceert tot een functie van het
individu. Aan Rieffs definitie van cultureel systeem ligt eenzelfde bedoeling ten
grondslag; hij polemiseert op deze manier met het dogmatische anti-metafysische
karakter van de moderne sociale theorie, die volgens hem steeds ‘Kants
vergissing’ herhaalt. Het voorstel om dit concept op te nemen in een
sociologische cultuurtheorie is in het kader van de moderne sociale
wetenschappen even provocerend als Nietzsches voorstel om je te proberen voor
te stellen dat ‘de waarheid een vrouw’ is. Zoals in de tijd van Nietzsche
misogynie breed cultureel geaccepteerd was, was het seculiere wereldbeeld dat in
de sociale wetenschappen van de jaren zestig. Volgens Rieff is het echter voor
een juiste theoretische conceptie van de verhouding tussen sociale orde en
cultuur essentieel om die verhouding dialectisch te definiëren.b Van de
problematiek van ‘sacrale orde’ uit Rieffs latere werk tekenen zich hier al de
contouren af.

4.6  Conclusie

We kunnen uit het voorgaande drie conclusies trekken die wijzen naar
kernpunten van Rieffs cultuurtheorie.

1] Freuds cultuurtheorie heeft volgens Rieff bijgedragen aan zeer fundamentele
kennis over de interactie tussen het individu en de cultuur op psychologisch
niveau. Van grote waarde is dat Freud al verschillende modi van verdringing in
de cultuurgeschiedenis onderscheidde, namelijk die van de primitieve, van de
religieuze en van de moderne mens. De betekenis van die onderscheiding is
echter volgens Rieff beperkt, zoals blijkt uit zijn analyse van Der Mann Moses.
In dat boek beweert Freud dat in het systeem van verdringing van de religieuze
mens de dynamiek van verdringing van de primitieve mens wordt voortgezet. In
de cultuur functioneert volgens Freud altijd het prototype van de oermoord,
evenals de daarop volgende terugkeer van het verdrongene. Zo bezien blijkt
Freuds schema te bestaan uit slechts twee fasen, namelijk de fase van de
premoderne, op verdringing gebaseerde sociale ordes en de moderne fase waarin
die verdringing gaat haperen. Kortom, Freud neigt er volgens Rieff naar om de
Westerse cultuurgeschiedenis te eenzijdig te denken vanuit de crisis in de
verdringende werking van de cultuur in de moderniteit. In deze zin is Freud
psychologistisch en onhistorisch en het is volgens hem dan ook adequater om die
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a Een belangrijke vraag voor de kritische interpretatie van Rieffs werk is of uiteindelijk Rieff niet
hetzelfde doet als Freud. In zijn latere werk ontwikkelt Rieff weliswaar een verfijnder begrippen-
apparaat dan Freud om culturele veranderingsprocessen te interpreteren, maar lijkt de
tegenstelling tussen de premoderne en de moderne cultuur in zijn werk een centrale rol te blijven
spelen. Rieffs werk lijkt vooral te moeten worden gelezen als een theorie over moderniteit. Het is
de vraag of Rieff ook veel te vertellen heeft over de cultuurperioden van de Politieke Mens en
Religieuze Mens.

crisis-these niet als een historische, maar als een kritisch-evaluatieve these te
beschouwen waarmee Freud polemiseert met de sociale theorie van zijn eigen
tijd. Om de historische grondslag van een model voor de Westerse cultuur-
geschiedenis te verbreden en te actualiseren, moet volgens Rieff nog verder
worden gedifferentieerd in verschillende culturele vormen van verdringing. Rieff
wil dus met zijn psychohistorisch model, met de vier verschillende karakter-
idealen, laten zien dat dat proces van verdringing steeds op een verschillende
manier verliep in de drie cultuurperiodes die aan het tijdperk van de Psych-
ologische Mens vooraf gingen.a Tevens wijst hij erop dat er ‘psychohistorisch
gezien’ veel is veranderd in de Westerse cultuur sinds Freud.

Rieff corrigeert hierbij de onhistorische aspecten van Freuds cultuurtheorie op
een andere manier dan dat Brown en Marcuse dat deden. Rieffs postulaat van het
primaire culturele proces lijkt een eigenzinnige synthese te zijn tussen Freuds
visie op de Westerse cultuurgeschiedenis en de visie van Hegel/Marx. Zijn these
over de opkomst van de Psychologische Mens kan worden geïnterpreteerd als een
these over een verandering op het niveau van het primaire culturele proces. Die
verandering is inderdaad revolutionair, zoals Marx profeteerde, maar op een
andere manier dan die zich dat voorstelde. 

2] De functie van mythen in de interactie tussen het individu en de sociale orde
moet niet alleen vanuit psychologische en sociologische perspectieven worden
geanalyseerd. Daarmee wordt namelijk de betekenis van mythen, en dus van
religie c.q. ideologie, gereduceerd tot zijn psychische of sociale functie. Mythen
behoren, als het uitgewerkte verhaal over het karakter-ideaal van een cultuur,
volgens Rieff tot de culturele orde, die hij onderscheidt van de sociale en
psychologische orde. Dit is een belangrijk theoretisch uitgangspunt voor zowel
Rieffs Freud-interpretatie als voor zijn cultuurtheorie. Alleen vanuit dit
uitgangspunt kan worden geanalyseerd wat de enorme invloed is van Freuds
psychoanalytische mythe over de mens en de wereld op de Westerse cultuur.

3] In Rieffs concept ‘karakter-ideaal’ zit de ironische omkering van Freuds
opvatting van therapie vervat. Wanneer we goed naar ‘Freud de theoreticus’
luisteren, stelt Rieff, kunnen we stellen dat cultuur niet anders mogelijk is dan
door onbewuste identificatie met een ideaal/ideaalfiguur. In die identificatie-
processen moet sublimatie, ofte wel desexualisering van libidineuze energie
plaatsvinden. Volgens Rieff kost deze verdringing het individu een offer en krijgt
het niet via een omweg van de sublimatie alsnog de bevrediging die het zocht.
Evenmin gelooft Rieff dat het mogelijk c.q. gewenst is om te sleutelen aan dit
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fundamentele culturele mechanisme. Sublimatie kan nooit onder bewuste
controle van het individu komen, maar is altijd een onbewust proces. Vandaar dat
Rieff in zijn cultuurtheorie de problematiek van de verdringing centraal stelt.
Verdringing is het meest wezenlijke gegeven voor een cultuurtheorie, zowel wat
betreft de mens, als wat betreft de cultuur. 

Met deze dubbele dialectiek langs twee assen stelt Rieff dat cultuurvorming,
psychische gezondheid van het individu en de vorming van een sociale orde
intrinsiek met elkaar verweven zijn. Langs de as van de verhouding van het
individu tot de culturele orde blijkt dat zowel de cultuur als de menselijke natuur
wezenlijk dualistisch zijn. Een spanning tussen orde, die primair is, en
rebelsheid, die secundair is, is wezenlijk voor de cultuur. Hetzelfde geld mutatis
mutandis voor de menselijke natuur die wordt gekenmerkt door de ‘dualiteit van
de liefde’. Langs de as van de verhouding van het individu tot de sociale orde
blijkt dualiteit eveneens een centraal gegeven. Het individu kan zich alleen maar
als individu ontplooien door zich aan te passen aan de sociale orde. Omgekeerd
kan een sociale orde alleen maar bestaan uit dergelijke individuen, wat betekent
dat er in een sociale orde altijd ruimte is voor individuele ontplooiing. Volgens
Rieff is het huzarenstuk dat moet worden geleverd bij de ontwikkeling van een
cultuurtheorie om de ambivalente spanningen in al die duale relaties intact te
laten. Als dat niet gebeurt, is een cultuurtheorie reductionistisch en is ze dus niet
geschikt voor analyse van het complexe fenomeen dat cultuur is.
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a The Triumph, p. 39.

Hoofdstuk 5

Blauwdruk voor een cultuurtheorie

‘Freud behoort tot de traditie van grote geesten die loopt van
Rousseau tot Nietzsche. Dit zijn de psychologistische filosofen
die onze emoties in ideeën zouden vertalen, die nieuwe vertogen
zouden weven uit hun eigen ziedende onbehagen. Dit is méér dan
wetenschap, méér dan kunst - het is een ander soort
werkelijkheid waarvan gezegd wordt dat je er persoonlijk ín
moet vertoeven om haar te begrijpen. Het is een ander soort
zelfbewustzijn.’ 

Philip Rieffa

We weten inmiddels hoe Rieff het werk van Freud interpreteert en tevens hoe
Rieff de fundamentele thema’s van zijn eigen cultuurtheorie (het psycho-
historisch model, het karakter-ideaal, de dialectiek tussen de culturele orde en de
sociale orde, de dialectiek tussen individu en gemeenschap) ontwikkelt vanuit die
Freud-interpretatie. In dit hoofdstuk beschrijf ik hoe Rieff in zijn tweede
monografie The Triumph of the Therapeutic. Uses of Faith after Freud (1966)
binnen de globale ruimte die is afgegrensd met deze basisideeën een blauwdruk
voor een cultuurtheorie ontwikkelt. We zullen zien dat Rieffs theorie over theorie
die in hoofdstuk 2 is beschreven daarbij opnieuw een belangrijke rol speelt. 

In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk maken we kennis met de
basisconcepten waarmee Rieff in dit boek werkt en die hij in de inleiding
beschrijft. De volgende stap in zijn betoog, op weg naar een analytische en niet-
reductionistische cultuurtheorie, bestaat uit een cultuursociologische analyse van
wat hij noemt ‘Freuds analytische attitude’. Zo’n analyse moet volgens hem
plaatsvinden vanuit de context waarin die attitude ontstond, namelijk de kritische
debatten tussen Freud en leden van de psychoanalytische beweging. In The Tri-
umph selecteert Rieff daarvoor C. G. Jung, W. Reich en D. H. Lawrence, die hij
Freuds ‘successor-critics’ noemt. Zij vonden Freuds analytische attitude te
eenzijdig en probeerden die te corrigeren. Volgens Rieff kan een analyse van die
debatten veel nieuwe bruikbare inzichten voor een cultuurtheorie opleveren, mits
ze met het juiste theoretische instrumentarium uitgevoerd wordt. De ontwikkeling
van dat instrumentarium beschrijft Rieff in de hoofdstukken 1 tot en met 4 van
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a In dit hoofdstuk is zoveel mogelijk geprobeerd Rieffs eigen termen te gebruiken en om de
structuur van zijn betoog in stand te houden. Om dit geheel leesbaar te houden, moest in het
notenapparaat een aantal toelichtende opmerkingen opgenomen worden. Deze methode verdient
geen schoonheidsprijs, maar ze is de prijs die betaald moet worden om Rieffs denkwereld
toegankelijk te maken.

The Triumph. In de paragrafen 5.2 tot en met 5.4 beschrijf ik een grondige
lectuur van die hoofdstukken uit The Triumph, langs de volgende drie
thematische lijnen: 

1] Analyse van Freuds analytische attitude. 
2] Vergelijking van de analytische attitude en de pogingen tot het ontwerpen
van nieuwe syntheses (die Rieff ‘verlossings-leren’ [doctrines of salvation]
noemt,) door de kritische opvolgers van Freud.
3] Verdere uitwerking van de grove schetsen van de cultuursociologische
basisconcepten uit de inleiding van The Triumph, op basis van de resultaten
van 1] en 2]. De beschrijving hiervan scharniert rond de begrippen ‘primair
cultureel proces’ en ‘secundair cultureel proces’, die de belangrijkste
categorieën zijn waarmee ik Rieffs boek analyseer.

In deze paragrafen is geprobeerd deze analytisch bedoelde onderscheidingen
zoveel mogelijk aan te houden zonder de structuur van Rieffs betoog, waarin
deze thema’s sterk met elkaar zijn verweven, onnodig geweld aan te doen. Elke
paragraaf heeft een thema, te weten (respectievelijk); ‘de analytische attitude
versus geloof [faith]’, ‘de symbolische verarming van de Westerse cultuur’ en
‘gemeenschap en therapie’.

Paragraaf 5.5. bestaat uit drie case-studies waarin wordt beschreven hoe Rieff
met het ontwikkelde theoretische instrumentarium het werk van Jung, Reich en
Lawrence, analyseert In de slotparagraaf vat ik de hoofdpunten van het hele
hoofdstuk samen en maak ik een tussenbalans op in het ontwikkelingsproces van
Rieffs cultuurtheorie.

5.1  De basisconcepten van Rieffs cultuurtheorie

In de inleiding van The Triumph creëert Rieff een globale ‘terminologische
ruimte’ waarin zijn vertoog zich verder kan ontplooien.a Kenmerkend is dat hij
bestaande begrippen gebruikt, zoals ‘commitment’ of ‘therapie’, maar dat zodanig
doet dat ze naar een nieuw betekenisveld verwijzen dat hij gaandeweg in het
boek tot stand brengt. Door deze strategie worden de begrippen waarmee Rieff
werkt vaak dubbelzinnig. Dat heeft een functie in zijn betoog, want zo breekt hij
de bestaande definities van de begrippen open. Vervolgens creëert hij
verschillende perspectieven om opnieuw over de betekenis van die begrippen na
te kunnen denken. Zo confronteert hij het moderne begrip ‘therapie’ zoals wij dat
kennen vanuit de psychotherapie, met een reflectie over het begrip ‘therapie’
vanuit een premodern perspectief waar therapie heel wat anders betekent dan
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a Mondelinge informatie van Rieff, juni 1999.
b Van alle citaties uit en verwijzingen naar The Triumph in de tekst, zijn de paginanummers
tussen haakjes in de tekst van dit hoofdstuk opgenomen.
c Rieff noemt dat het ‘secundaire culturele proces’.

tegenwoordig. Door deze twee definities met elkaar te confronteren, ontwikkelt
Rieff op dialectische wijze zijn eigen cultuursociologische definitie van therapie.

Met deze methode ontwikkelt Rieff ook een aantal andere basisconcepten van
zijn cultuursociologie. Hij koos om een strategische reden voor deze methode,
omdat hij zich bij het schrijven van het boek bewust was van het controversiële
karakter van de standpunten die hij daar inneemt.a Door algemeen geaccepteerde
en populaire begrippen zoals ‘therapie’ en ‘commitment’ te gebruiken, verleidt
Rieff de lezer om zich in zijn betoog mee te laten voeren. In de reflecties die de
lezer voorgeschoteld krijgt, ontvouwt zich een verhulde en grondige verandering
van de betekenis van dergelijke begrippen. 

Een nieuw symboolsysteem
We zagen in het vorige hoofdstuk dat Rieff het bestaan postuleert van een
culturele orde die niet samenvalt met de sociale en/of de psychologische orde,
middels de volgende stelling: ‘Stel nu eens dat de organiserende (en
desorganiserende) hogere principes vanuit het opperste gedeelte van het culturele
systeem binnendringen in de sociale structuur. Die opmars van hogere (culturele)
principes in de ontelbare menselijke activiteiten (...) zou dan de modaliteiten
vestigen van maatschappelijke integratie en desintegratie.’ (6n)b Die culturele
principes zijn samengevat in het karakter-ideaal van een cultuur. In het primaire
culturele proces wordt de expressie van individuele instinctieve impulsen
vormgegeven en gereguleerd met behulp van dat karakter-ideaal. In dat proces
vindt ook de onderlinge afstemming op elkaar plaats van het individu en de
sociale orde. Het karakter-ideaal is een abstract, formeel begrip dat gestalte krijgt
in de Weltanschauung die in een cultuur domineert. Deze Weltanschauung krijgt
op zijn beurt concrete gestalte in mythen, bijvoorbeeld over de herkomst van
mens en wereld, over het lot en over de bestemming van beiden. In culturele
tradities wordt dit uitgewerkt tot complexe gehelen, zowel qua dynamiek als qua
inhoud.c Dit geheel noemt Rieff het symboolsysteem van een cultuur. Dat
systeem behoort dus tot de culturele orde van een samenleving, of van een geheel
van samenlevingen die een gedeeld symboolsysteem hebben zoals ‘het Westen’.

De these over de opkomst van de Psychologische Mens heeft betrekking op
veranderingen in het symboolsysteem van de Westerse cultuur. Vanuit
psychohistorisch perspectief is het volgens Rieff typisch voor de moderniteit in
de Westerse cultuur dat er een afbraak plaatsvindt van het conformatieve
symboolsysteem. De christelijke symboliek, op zijn meest abstracte niveau
uitgedrukt in het karakter-ideaal dat de Religieuze Mens typeerde, was daarvan
de laatste uitdrukking. Dit karakter-ideaal kenmerkte de premoderne Westerse
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a Deze term is een neologisme (dat niet voorkomt in The Concise Oxford Dictionary en) waarmee
Rieff precies het omgekeerde van de bekering tot een bepaald symboolsysteem aanduidt. Het
moderne individu maakt zich, in de mythe over de Psychologische Mens, juist helemaal los van
het traditionele culturele symboolssysteem. Vandaar dat hij de term ‘deconversie’ gebruikt die
we, eveneens met een neologisme, ook kunnen vertalen als ‘ontkering’ .
b Dit is een vroege formulering van Rieffs versie van ‘Kulturkampf’.
c Dit is de centrale gedachte achter de idee van de Politieke Mens. Volgens Rieff werd die idee
overgenomen in de culturele symboliek van de cultuurperiode van de Religieuze Mens.

cultuur tot aan de Verlichting en daarna treedt er volgens Rieff een breuk op in
de culturele tradities van het Westen. In de periode van de Economische Mens,
de vroege moderniteit, begon de afbraak van de culturele symboliek die op het
christendom gebaseerd was. In de laat-moderne cultuur wordt dat proces in hoog
tempo voortgezet en is ten tijde van het schrijven van The Triumph volgens hem
bijna voltooid: ‘Mogelijk heeft de desintegratie van een uniform systeem van
gemeenschappelijk geloof, die onvermijdelijk gepaard gaat met een bepaalde
desorganisatie van de persoonlijkheid, zijn eindpunt bereikt. De lange periode
van deconversie [deconversion]a, die het oppervlak van het politieke landschap
openbrak ten tijde van de Franse Revolutie, lijkt bijna afgesloten. De centrale
symboliek van persoonlijke en gemeenschappelijke ervaring lijkt mij in een ver
gevorderd stadium te zijn van reorganisatie, waarbij verschillende
geloofssystemen met elkaar concurreren om de voorrang bij het organiseren van
de persoonlijkheid in het Westen.’ (2)b Rieffs werkhypothese is dat uit deze strijd
een winnaar lijkt voort te komen, te weten het geloof van de Psychologische
Mens.

Cultus als organisatie van een ‘commitment-therapie’
Het geloof van de Psychologische Mens verschilt volgens Rieff fundamenteel van
het geloof van de premoderne cultuur. Premodern geloof functioneerde in een
sacrale culturele orde, waarbij de cultuur werd georganiseerd in de mechanismen
van de cultus. (14) In de cultus werden namelijk de ‘primaire vormen’ of de
‘hogere culturele principes’ die de sociale orde structureerden, georganiseerd en
in stand gehouden. Volgens Rieff is één wezenlijke sleutel voor het begrijpen van
sociale organisatie te vinden in de symboliek van gemeenschappelijke
doelgerichtheid [communal purpose] van die organisatie. Deze symboliek
functioneert doordat een sociaal systeem deze symboliek uitleeft, tegelijkertijd
zowel vermanend als troostend. Hier klinken de karakter-idealen van de Politieke
Mens en de Religieuze Mens mee, want die idealen hoorden bij een ideologie
waarin de gezondheid van een individu was gekoppeld aan de integratie in de
sociale orde. ‘Het gezonde individu is de gezonde burger.’c Wanneer sociale
structuren ingrijpend veranderen, in tijden van sociale crisis dus, moeten ook
nieuwe integratieve systemen (‘therapieën’) ontworpen worden. Rieff stelt dat
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a Uit andere tekstplaatsen is op te maken dat Rieffs karakter-idealen altijd naar zo’n sociale en
culturele crisis verwijzen. In The Mind blijkt dat hij Freuds filosofie, waarop Rieff zijn theses
over de opkomst van de Psychologische Mens baseert, als zodanig interpreteert. In hoofdstuk 7
van hetzelfde boek interpreteert hij de sociale contract-theorieën van Rousseau, Locke en Hobbes
ook als nieuwe ontwerpen voor een filosofie over integratie van het individu in een (veranderende)
sociale orde. Die theorieën zouden dan naar de Economische Mens verwijzen, het karakter-ideaal
dat volgens Rieff de Verlichting typeert. Wanneer we het rijtje verder terug in de tijd volgen, dan
zou de overgang van de Politieke Mens naar de Religieuze Mens bijvoorbeeld kunnen wijzen op
de ingrijpende crisis die het verval van het Romeinse Rijk betekende. Het ontstaan van het
karakter-ideaal van de Politieke Mens is dus volgens Rieff geworteld in een sociale crisis in het
toenmalige Griekenland.
b Rieffs gebruik van de term ‘commitment’ bevat een kritiek op veelgebruikte contemporaine
sociologische terminologie: ‘Tegenwoordig wordt, in tegenspraak met alle geloofssystemen, een
cultuur van onverschilligheid uitgeprobeerd, die recentelijk een retoriek van "commitment" is
gaan gebruiken waarmee ze poogt het bereik te vergroten van haar dynamiek.’ (12)
c Rieff wordt vaak beschuldigd van reductie van religie en cultuur tot moraal. Het benadrukken
van de rol van moraliteit is echter in Rieffs denken niet méér, ook niet minder, dan een reactie op
c.q. polemiek met een wezenstrek van de moderne cultuur. Voor moderne culturele elites is

(wordt vervolgd...)

Plato’s filosofie kan worden gelezen als zo’n ontwerp voor een nieuw integratief
systeem.a 

Om het individu tot commitmentb aan gemeenschappelijke doelen te brengen,
beschikte de premoderne Westerse cultuur over een culturele symboliek. Die
structureerde zoals gezegd zowel de sociale verbanden als de individuele
persoonlijkheid. In zijn meest pregnante vorm kwam dat tot uitdrukking in de
manier waarop de culturele symboliek het verlangen vorm gaf. Rieff spreekt in
dat verband van ‘sacrale socialiserende bemiddelingen’ [sacred socializing
agencies]. Het gaat hier dus om wat in Rieffs meta-sociologie ‘het primaire
culturele proces’ heet. De cultische vormgeving van het verlangen ‘bestond
hoofdzakelijk uit rituele inspanningen die erop gericht waren stabiele reacties van
zekerheid en zelfvertrouwen aan het licht te brengen en te produceren op min of
meer vaststaande behoeften - zowel in het vlees als in de geest, zoals het vroeger
werd geformuleerd.’ (14) Rieff doelt hier op het effect van sacrale handelingen.
Om dat effect te bereiken putte de ‘sacrale bemiddeling’ niet uit een vacuüm,
want ‘er was toen een standaardreeks van verwachtingen [zowel op persoonlijk
als op maatschappelijk niveau, TZ] waaruit geruststelling en herbevestiging aan
het licht werd gebracht.’ (14) Deze herbevestiging door de verlichtende
bemiddeling werd bereikt doordat ‘de zoeker’ werd getroost, maar vooral ook
vermaand. De sacrale socialiserende bemiddelingen creëerden en belichaamden
op deze wijze een morele orde. 

Rieffs definitie van het begrip ‘therapie’ sluit hier direct bij aan: ‘Elke cultuur
is zijn eigen therapeutische orde - een systeem van moraliserende eisen, inclusief
vrijstellingen die de druk van de gemeenschappelijke doelgerichtheid
verminderen.’ (15)c Premodern geloof voltrok zich in het geregeld uitleven van
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c(...vervolg)
wantrouwen jegens de gevestigde moraliteit de basis van de cultuurkritiek. Freud belichaamde in
dit opzicht volgens Rieff de moderne intellectueel in optima forma. Freud beweerde een
‘neutrale’, niet morele theorie en praktijk te ontwikkelen. Rieffs kritiek op Freud haakt juist
hierbij aan: volgens Rieff onderscheidt Freud in zijn cultuurkritiek niet adequaat genoeg tussen de
morele en sacrale/religieuze ordeningen van de cultuur. Dat had ook consequenties op ander
terreinen: de (volgens Rieff niet adequate) conceptualisering van de relatie tussen de culturele
orde en de sociale orde en van het culturele en maatschappelijke functioneren van moraal. Dat is
één van de hoofdthema’s uit The Mind die in The Triumph verder worden uitgewerkt. In de
paragrafen 5.2 en 5.5.3 kom ik terug op Rieffs definities van religie, cultuur en moraal.
a Zie The Triumph, p. 247. Rieff gaat uitgebreid in op de verhouding tussen de culturele elite en
de sociale elite op pp. 246-249.

‘gebiedende therapieën van commitment’ die ingebouwd waren in het handvest
van de premoderne samenleving. ‘Eens organiseerde de mens voor zichzelf
bestaanswijzen van gewilde gehoorzaamheid, ofte wel ‘geloof’, waarin hij zijn
gevoel van welbevinden vond, evenals de vrijstelling van dat enkelvoudige en
unieke criterium [voor zijn welbevinden, TZ] .’ (14)

Deze premoderne culturele dynamiek wordt volgens Rieff in de moderniteit
steeds verder afgebroken. We zullen in dit hoofdstuk zien hoe hij dat
beargumenteert.

De taak van een culturele elite
Het vormgeven van een culturele symboliek was volgens Rieff in premoderne
samenlevingen altijd de taak van een kleine groep mensen; de culturele elite. Die
symboliek kwam tot uitdrukking in de levenswijze van die elite. Rieff geeft een
definitie die polemisch is ten opzichte van de counter culture die het ‘ik’ zo
centraal stelde: ‘De test voor een culturele elite is altijd geweest of ze in staat
was om de zelf-verzakende morele aanspraken uit te drukken, in een (...)
geloofstaal.’ (246) De levenswijze van de elite had een voorbeeldfunctie, omdat
daaruit bleek hoe het dagelijkse, persoonlijke en sociale, leven en de culturele
orde van ethisch geladen ideaalvoorstellingen op elkaar betrokken moesten
worden. Daarom noemt Rieff de culturele elite de ‘therapists of commitment’ of
de ‘therapeutische elite’.

Rieff benadrukt dat met de term ‘culturele elite’ niet noodzakelijkerwijze de
intellectuelen of, algemener gesproken, de sociale hogere klassen bedoeld zijn. Er
ontwikkelen zich weliswaar altijd nauwe banden tussen de culturele elite en
sociale elite, maar er zijn ook historische periodes geweest waarin er een
culturele elite ontstond uit leden van de lagere sociale ordes en bepaalde leden
van de hogere, waarbij de nieuwe culturele elite tegenover de verfijning van de
oude elite grove morele aanspraken stelde.a Als voorbeeld noemt Rieff de eerste
vier eeuwen van de christelijke beschaving.
Premoderne therapeutische elites hadden een overwegend steunende, in plaats
van een kritische houding jegens de cultuur als systeem van morele eisen.
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a Dit impliceert ook een stellingname in het debat over de aard van het sublimatie-proces. Rieff
stelt dat het voor een cultuurtheorie van essentieel belang is om het verdringende/inperkende
karakter van sublimatie te benadrukken. Doen we dat niet, dan is niet zichtbaar te maken wat het
essentiële verschil is tussen de therapie van de premoderne cultuur en de therapie van de moderne
cultuur. Volgens Rieff was de begrenzing van de verlangens een cruciaal onderdeel van de
therapie van de premoderne cultuur. Typisch voor de moderne cultuur is juist dat ze dat niet wil
accepteren en dus ‘omwegen’ bedenkt, zoals de gedachte dat sublimatie een omweg is waarlangs
het individu alsnog de bevrediging van instinctieve verlangens krijgt die het zocht.

Vermaningen waren de verwachte predikaten van troost. Dat is wat, in
tegenwoordige termen uitgedrukt, wordt bedoeld met ‘schuldcultuur’, aldus
Rieff. (15) Wanneer therapeutische elites overwegend kritisch worden, dan kan
worden gesteld dat er zich een culturele revolutie ontwikkelt.

Verlossing van verlangens
De opkomst van de Psychologische Mens betekent dus volgens Rieff een
culturele revolutie. Volgens hem was het kenmerkend voor de premoderne
Westerse culturele symbolieken dat ze in hun primaire proces de inperking
beoogden van impulsen die gericht zijn op onafhankelijkheid van gemeen-
schappelijke doelen, met andere woorden; op autonomie. Die inperking werd
bereikt door met behulp van geloofssystemen de uitdrukking van deze impulsen
terug te dringen. (15) De positieve geboden [thou shalts] deden volgens Rieff, in
het secundaire culturele proces, een aantal verboden uitkristalliseren. In de
cultuur die aan de onze voorafging was de therapeutische orde volgens hem
ingebed in een consensus van ‘shalt nots’. Cultische commitment-therapieën
lanceerden nooit zoektochten naar nieuwe openingen in het gebied van
ervaringen, integendeel; nieuwe ervaring was ongewenst. Cultische therapie
temde de wildheid van de ervaring. Het ogenschijnlijk nieuwe werd geïntegreerd
in een restrictieve en collectieve identiteit, door een nieuwe prikkel of
dubbelzinnigheid in ervaring cultisch te behandelen. Cultische therapieën
bestonden, daarom, grotendeels uit ‘participatie-mystieken’ die de afwijkende
initiatieven streng begrensden. Individuen werden, door ritueel handelen,
getraind in expressie van vastgelegde behoeften. Ze konden daarbij niet rekenen
op passende genoegdoening, stelt Rieff. ‘De begrenzing van de mogelijkheden
was juist precies het ontwerp van de verlossing.’ (15) Rieff stelt waarschijnlijk
om polemische redenen juist de inperkende werking van deze dialectiek zo
centraal, in een tijd waarin de ‘expressie van verlangens’ zo wordt benadrukt.a

Het soteriologische karakter-ideaal
Met behulp van het begrip ‘verlossing’ preciseert Rieff de idee dat in het primaire
culturele proces culturele idealen de sociale structuur en de persoon-
lijkheidsstructuur organiseren. Hij laat zien hoe het christelijke verlossings-
concept (gebaseerd op kruisdood en opstanding van Jezus) structurerend werkte
voor de morele en sociale orde: ‘Op de ironische vraag ‘Nu we verlost zijn, hoe
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a Het euhemerisme is een filosofische leer die principes formuleert voor de rationalistische
interpretatie van de oorsprongen van goden, helden en van de inhoud van mythen. Deze principes
werden voor het eerst uiteengezet door de Griekse filosoof Euhemeros (late vierde eeuw, vroege
derde eeuw voor Christus). (Zie A Dictionary for Believers and Nonbelievers, Moskou, Progress
Publishers, 1985, p. 188.) Uit de invulling die Rieff aan het begrip geeft, blijkt een ironisch
commentaar op deze leer die het goddelijke ‘weg verklaart’ door de interpretatie van de
werkelijkheid volledig op rationele principes te funderen, net zoals Freud dat had geprobeerd. Met
euhemeristische processen doelt Rieff op het proces waarmee in een cultuur ‘het hoogste niveau
van beperkingen en vrijstellingen daarvan’, ofte wel een karakter-ideaal functioneert. Het gezag
van de mensen die dit karakter-ideaal belichaamden, werd cultisch geïnternaliseerd doordat de
voorbeeldige levenswijzen van deze mensen, zoals heiligen, werden beschouwd als een nieuwe,
navolgenswaardige belichaming van het soteriologische ideaal dat in zijn oervorm door Jezus
Christus was belichaamd. Rieff verandert echter de definitie van het euhemeristisch proces op een
cruciaal punt: volgens hem werkt dit proces alleen onbewust en kan het dus nooit een rationeel
proces zijn zoals Euhemeros beweerde.

Rieff lijkt hier overigens zijn interpretatie van Freuds Der Mann Moses te extrapoleren; in de
christelijke cultuur keert het soteriologische karakter-ideaal, als ‘prototype’, steeds terug, net
zoals volgens Freud Jezus de teruggekeerde Mozes is die op zijn beurt een incarnatie is van de
prototypische figuur van de vermoorde Vader.

moeten we ons gedragen?’ heeft de Westerse cultuur lange tijd een pijnlijk
eenvoudig antwoord gegeven: ‘Gedraag je zoals je Verlosser.’ (15) De
christelijke cultuur werkte, net zoals andere ‘systemen van morele eisen’ [moral
demand systems], door de internalisering van wat Rieff een ‘soteriologisch
karakter-ideaal’ noemt. Dat karakter-ideaal omschrijft hij als ‘het hoogste niveau
van beperkingen en vrijstellingen’, dat steeds ‘een historische en geïndivi-
dualiseerde incarnatie onderging.’ (16) Dat is als volgt te ‘vertalen’: de ultieme
incarnatie van het goddelijke, in Jezus de Verlosser, drukte zich als ideaal in
verschillende historische fasen steeds opnieuw uit in levens van figuren die, zich
spiegelend aan Jezus, het soteriologisch ideaal opnieuw vorm gaven. Hoewel het
geenszins volmaakt functioneerde, bezat dat karakter-ideaal een ontzagwekkend
potentieel voor nieuwe opnames van gemeenschapsgerichte energie, stelt Rieff.
‘Deze euhemeristischea processen zijn mogelijk van onschatbare waarde geweest
voor de vitaliteit van de oude cultuur.’ (16) 

Moderniteit als culturele revolutie
Met behulp van deze cultuursociologische termen kan Rieff nu explicieter
aangeven waarin het revolutionaire karakter van de moderne cultuur bestaat:
‘Wat revolutionair is in de moderne cultuur verwijst naar de bevrijding c.q. het
loslaten van overgeërfde ‘doctrines van therapeutische deprivatie’. De prediking
van zelfverloochenende inperking, die met zich meebracht dat men werd bevrijd
van impulsieve behoeften, heeft in onze cultuur plaats gemaakt voor een
prediking van het bevrijden van de impulsen (...).’ (17) De oudere, premoderne
therapieën waren op inperking van de impulsmatige behoeften gericht. Rieff
gebruikt daarvoor de term ‘ascetisch’. Volgens hem was de centrale christelijke
symboliek niet ascetisch op een grove manier die op verloochening gericht was
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a In het Engels staat er: ‘His genius was analytic, not prophetic. At its best, psychoanalytic
therapy is devoted to the long and dubious task of rubbing a touch of that analytic genius into
less powerful minds. Here is no large new cosset of an idea, within which Western men could
comfort themselves for the inherent difficulties of living.’ Rieff plaatst in deze cryptische
omschrijving Freuds analytische houding in de context van diens cultuurhistorische visie. Rieff
lijkt met de term ‘no large new cosset of an idea’ impliciet te verwijzen naar het verschil tussen
Freud en Hegel voor wat betreft hun opvatting van geschiedenis zoals die in hoofdstuk 4 is
beschreven. Het Engelse woord ‘cosset’ betekent namelijk ‘lievelingslam’. Rieffs gebruik van dat
woord zou dan verwijzen naar de christelijke symboliek van de ‘offerdood’ van Jezus als lam
Gods. Als verzoening der tegenstellingen (‘synthese’) is dat het centrale concept van waaruit de
christelijke filosofie de (heils)geschiedenis denkt. Rieff zou dan suggereren dat Hegel in de
uiterste regionen van zijn dialectische filosofie een ‘seculier substituut’ ontwerpt van de
christelijke symboliek van heilsgeschiedenis. In de volgende passage lijkt Rieff dit standpunt
expliciet in te nemen: ‘Wat Hegel niet kon toegeven was dat ‘een tegenstrijdigheid niet kan
worden opgelost, maar verwijst naar een pendelbeweging of antagonisme dat alleen vatbaar is
voor evenwicht.’ De fundamentele illusie die het hegeliaanse denken op de wereld heeft
geprojecteerd is zijn optimisme. Optimisme (...) heeft een eschatologische dynamiek, zoals de
theologie en de politiek die altijd hebben gehad.’ (‘A Jesuit Looks at Proudhon. Competition in
Damnation’ (1950), The Feeling Intellect, p. 166.) Wat is in deze context de relevantie van die
vergelijking? Volgens Rieff wordt zo duidelijk dat Freud nooit een hegeliaans ‘totaalschema’
ontwerpt wanneer hij nadenkt over de Westerse cultuurgeschiedenis.

en die elke vorm van cultuur zou vernietigen. Rieff refereert aan Schelers notie
van ‘positief ascetisme’ waarvan het doel niet is om de natuurlijke driften te
onderdrukken of zelfs uit te delgen, maar eerder de totale beheersing en
spiritualisering daarvan. Rieff voegt daaraan toe dat deze vorm van ascetisme ten
diepste gericht was op het bevrijden van de ‘hoogste krachten’ van de
persoonlijkheid uit de remming die het gevolg is van het automatisme waarmee
de ‘lagere driften’ de hoogste krachten tegenwerken. Hij geeft als commentaar op
het geloof van de moderne cultuur dat wat er bevrijd moet worden niet de
instinctmatige impulsen zijn, maar juist omgekeerd de ‘hogere krachten’ die de
impulsen inperken.

5.2  De analytische attitude versus geloof

Freuds theorie en praktijk weerspiegelen volgens Rieff diens cultuurkritiek. Hij
omschrijft Freuds analytische attitude als volgt: ‘[Freuds] genie was analytisch,
niet profetisch. In zijn beste vorm is psychoanalytische therapie gewijd aan de
lange en twijfelachtige taak van het inmasseren van een vleugje van dat
analytische genie in minder krachtige geesten. Hier vinden we geen groots idee
dat voor de Westerse mens als offerlam kan dienen om zichzelf te troosten voor
de onverzoenlijke moeilijkheden van het leven.’ (30)a Rieff stelt hier dat Freuds
analytische attitude diens anti-metafysische cultuurhistorische visie veronderstelt,
namelijk de visie dat de oorzaak van veel psychisch lijden gezocht moest worden
in de invloed van een dysfunctionele moraliteit die is verworteld in een
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a ‘(...) driving the individual out of himself.’ (32) Het gebruik van het werkwoord ‘to drive’ is
betekenisvol, want het past bij Rieffs filosofie over de menselijke sociale natuur. In het Engels
roept het woord ‘drive’ connotaties op die vergelijkbaar zijn met de term ‘instinct’, zoals
‘onbewust’, ‘oorspronkelijk’ en ‘sterke, motiverende kracht’. In premoderne Westerse culturen
werd volgens Rieff een drive gecultiveerd die de mens ertoe bracht om ‘van nature’ commitments
aan te gaan met doelen buiten zichzelf.
b Rieff lijkt hier te doelen op de effect van de neurose c.q. andere psychopathologische klachten
die het individu belemmeren in zijn sociale functioneren.
c In paragraaf 5.3 wordt het concept ‘negatieve gemeenschap’ exacter gedefinieerd.

christelijke wereldvisie en de bijbehorende sociale structuren. Het ‘grote verhaal’
van het christendom werkt niet meer, zou men tegenwoordig met de woorden van
Jean-François Lyotard zeggen. De psychoanalyse beoogt de installering van een
heel nieuwe culturele dynamiek (die tegelijkertijd ook een morele dynamiek is).
Met de kracht van de analytische attitude kon de mens overleven in ‘de crisis van
de moderniteit’.

Een aspect van deze crisis dat voor Rieffs sociologische cultuurtheorie van
wezenlijk belang is, is het afbrokkelen van traditionele sociale structuren. In The
Triumph stelt Rieff dat het typisch is voor onze moderne cultuur dat er geen
werkzaam gevoel van gemeenschap [communion] meer is, dat het individu ‘naar
buiten drijft’a, waarbij het innerlijke leven dienstbaar wordt gemaakt aan het
uiterlijke leven. Dat heeft volgens Rieff geleid tot culturele artefacten als de
psychoanalyse die hoofdzakelijk zijn ontworpen om het uiterlijke leven te
beschermen tegen verdere beslaglegging door het innerlijke levenb en om de
schade te beperken die wordt veroorzaakt door ‘ongeregeldheden tussen de
innerlijke delen.’ (32) In de psychoanalytische beweging en haar theorie werd
volgens Rieff de symbolische modus van een ‘negatieve gemeenschap’ zichtbaar
die bijeen wordt gehouden door de analytische attitude in plaats van door een
gemeenschappelijke cultus.c Dit is een voorbeeld van Rieffs analyse van de
psychoanalytische beweging in door hem ontwikkelde cultuursociologische
termen. Deze kenmerken van de psychoanalytische beweging wijzen volgens
hem vooruit naar de laat-moderne Westerse maatschappij in zijn geheel. Moderne
intellectuelen en analytici zijn ‘geprivilegieerde leden’ van dergelijke negatieve
gemeenschappen, stelt hij, ‘waarin lidmaatschap dierbaar weinig verplichtingen
met zich meebrengt en de gemeenschappelijke inspanningen voornamelijk gewijd
zijn aan het protesteren tegen de regels.’ (33) 

Rieff werkt op vergelijkbare wijze zijn definities van moraal, religie, therapie
en cultuur verder uit in termen van zijn cultuursociologische theorie en de
bijbehorende basisconcepten.

Religie, therapie, moraal en cultuur
Rieff beoogt om religie, therapie, moraal en cultuur zodanig te omschrijven dat
hun onderlinge verbanden duidelijk worden. Daarmee gaat hij dus in tegen
definities die volgens hem inadequaat zijn doordat ze een eigen terrein
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a Rieff gaat in The Triumph niet expliciet in op het onderscheid tussen de begrippen ‘faith’ en
‘religion’. Theologisch en godsdienstsociologisch gezien leidt dat tot de nodige vragen die voor
mijn onderzoek echter niet van grote betekenis zijn, omdat ik er vanuit ga dat beide termen
verwijzen naar hetzelfde centrale thema van Rieffs denken, namelijk het inbrengen van
transcendentie als denkcategorie in de cultuursociologie.

toeschrijven aan elk fenomeen afzonderlijk, op een manier die de organische
verbinding tussen deze vier onzichtbaar maakt. In een goede cultuurtheorie
moeten die verbanden intact blijven. Rieffs positie is natuurlijk niet neutraal,
maar gericht tegen het onzichtbaar maken van de culturele betekenis van religie
in de sociale wetenschappen. Het is exact die betekenis die hij nu voor het
voetlicht wil brengen.

In religie [religion] zijn volgens Rieff twee, met elkaar verweven, maar
analytisch te onderscheiden alternatieve modi te onderkennen. (34-35) Religie
behelst zowel een therapeutische beheersing van het dagelijks leven, als een
therapeutische vrijstelling van die beheersing. Geloof [faith]a manifesteert zich
enerzijds leerstellig; in die modus wordt de geloofsleer geïnternaliseerd,
waardoor ze functioneel anti-instinctief wordt. Anderzijds manifesteert geloof
zich extatisch of erotisch; in die modus is leerstellige internalisering betrekkelijk
afwezig en verschaft de religieuze stemming een mogelijkheid aan de instincten
om zichzelf op directere wijze uit te drukken. Voorbeelden daarvan zijn
orgiastisch gedrag en mystieke geestestoestanden die het subject vrijstellen van
de traditionele autoriteit. Het gaat hier om fenomenen die zich afspelen in het
primaire culturele proces. In de premoderne geloofssystemen werden methoden
ontwikkeld om de menselijke expressiviteit binnen bepaalde grenzen te houden,
waardoor emotionele stabiliteit en sociale integratie werden bereikt. Hier wordt
zichtbaar hoe Rieff met behulp van zijn analytische begrippen nadenkt over
religieuze ervaring als cultuursociologisch fenomeen. Wat Rieff hier feitelijk doet
is het cultuursociologisch definiëren van ascese als typisch kenmerk van
premoderne religieuze ervaring. 

Rieff confronteert de opvatting over therapie uit de premoderne cultuur met de
inhoud van dat begrip uit latere psychologiserende denksystemen. In de zojuist
beschreven definitie van religie blijkt dat Rieff de term ‘therapie’ bewust
dubbelzinnig maakt. Therapie betekent bij hem zowel ‘onderlinge afstemming op
elkaar van het individu en de sociale orde’, zoals in de premoderne betekenis, als
‘vrijstelling van het individu van de eisen van de sociale orde’, zoals in de
moderne betekenis. Een essentieel aspect van het premoderne geloofssysteem
was volgens Rieff het opzettelijk ledigen van het bewustzijn. Hij suggereert dat
dat mogelijkerwijs het essentiële kenmerk is van álle therapie-systemen. 

We zagen in vorige hoofdstukken dat Rieff de functionalistische definitie van
religie afwijst. Dan rust op hem vervolgens de taak om aan te geven wat dan wél
de plaats is van religie in de cultuur. Dat probleem lost hij wederom op door een
dialectische omschrijving te geven. Enerzijds geeft hij aan dat religie een
fenomeen is dat thuishoort in het primaire culturele proces. De religie beïnvloedt
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a Rieff baseert zich hier op de freudiaanse notie dat kennis en moraal ontstaan ‘vanuit de
instinctieve diepten’. (Zie hoofdstuk 3, paragraaf 6.4.)
b Deze formulering is geïnspireerd op de term ‘deconversie’ die we Rieff eerder zagen gebruiken
als een typering van de moderniteit. Peter Homans heeft de relatie tussen deconversie en
psychoanalyse op een mooie manier als volgt verwoord: ‘De psychoanalyse speelt, (...) in
Kierkegaards woorden, de muziek terugwaarts. (...) psychoanalyse is een ‘deconversie’, een
spirituele opvatting die erop is berekend om in de vorm van parodie de vorming te ontknopen van
precies die erotische illusies die mensen samenbinden en die hun de garantie geven dat beheersing,

(wordt vervolgd...)

niet alle aspecten van het dagelijks leven, maar juist die aspecten die een
bepaalde verzekering geven van het ‘gered c.q. verlost zijn’, wat dat ook concreet
moge betekenen in een bepaalde cultuur. Die beïnvloeding vindt plaats in het
primaire culturele proces, doordat het individu zich op onbewust niveau zo sterk
met het heersende karakter-ideaal identificeert dat het zijn instinctieve verlangens
tot uitdrukking brengt met behulp van de vormen die het karakter-ideaal biedt.
Dat is de primaire, beheersende modus van religie waarmee emotionele stabiliteit
en sociale integratie wordt bereikt. Deze verzekering van ‘verlost zijn’
functioneert zo volgens Rieff als basis voor moreel adequaat gedrag.a 

Anderzijds hoort religie ook thuis in het secundaire culturele proces. Wanneer
de therapeutische controles op het primaire niveau succesvol zijn, stelt Rieff, dan
neigen ze ernaar zich uit te breiden in de gehele sociale orde. Iedereen wordt dan
geacht, in elke levensactiviteit, de juiste attitude te hebben en bovendien moet
elke levensactiviteit in overeenstemming worden gebracht met het beheer-
singssysteem. Rieff geeft een voorbeeld dat mooi past bij het woord
‘overeenstemming’: in de Chinese kunsten werd verordend dat de pentatonische
toonladder volgens de confuciaanse leer correct was. Zo illustreert Rieff zijn
stelling dat de kunsten en wetenschappen secundaire culturele processen zijn,
waarin exemplarische handelingsmodi uit het primaire culturele proces verder
worden uitgewerkt. Wat dan meeklinkt in deze omschrijving van secundaire
culturele processen is de idee van de verbreiding van de ‘therapeutische
beheersingsmechanismen [controls]’ die uit het primaire culturele proces
afkomstig zijn. Dit begint in de cultus van een cultuur en wordt verder uitgewerkt
in overige secundaire culturele processen. Wat we gewoonlijk met cultuur
bedoelen, zijn volgens hem precies deze systemen. We noemen die
‘therapeutisch’ omdat ze zijn bedoeld om een individu op een bepaald, als
adequaat beschouwd, niveau sociaal te laten functioneren. Eveneens hebben ze
tot taak om het gevaar van psychische instorting af te wenden. 

Geloof versus analytische attitude
Met deze cultuursociologische onderscheidingen kan Rieff het essentiële verschil
tussen geloof [faith] en de analytische attitude theoretisch beschrijven.
Psychoanalytische therapie is, in Rieffs lezing, op te vatten als het terugvolgen
van het socio- en psychogenetische spoor van de acculturatie.b In cultuursocio-
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b(...vervolg)
uitstel en afzien van instinct-bevrediging de moeite van de inspanning waard zijn.’ (Theology
after Freud, p. 151.) Het psychoanalytische ‘concept overdracht’ kan volgens Homans op
eenzelfde manier geïnterpreteerd worden: ‘Overdracht is een terugwaarts proces van het terug
gaan in de dynamiek van verdringing en de vorming van het hardvochtige super-ego.’ (Idem, p.
92.) Homans doelt in deze citaten dus op de inversie van het proces dat commitment genereert.
a Ik spreek hier van ‘mede heeft gevormd’, omdat karaktervorming ook door biologische factoren
wordt beïnvloed. Het gaat er Rieff om, zoals in hoofdstuk 4 steeds is betoogd, duidelijk te maken
hoe Freud de interactie tussen individu en sociale orde op psychologisch niveau analyseerde.

logische termen geformuleerd luidt dat als volgt: Freud streeft er in zijn analyses
naar om bloot te leggen hoe, op individueel niveau, in het secundaire en het
primaire culturele proces het karakter van dit specifieke individu mede is
gevormd.a Het streven van analytische therapie moest volgens Freud het
overwinnen van de overdracht zijn. Het ultieme doel is dus om de patiënt op de
meest fundamentele niveaus van zijn persoonlijkheid capabel te maken tot
bewuste beheersing. Freuds definitie van psychische gezondheid is in deze zin
zuiver psychodynamisch en mijdt het voorschrijven van inhoudelijke keuzes, stelt
Rieff. (36) Freud beoogde de macht te breken van de culturele processen op
primair niveau, waarop onder invloed van autoriteit de expressie van impulsen
wordt aangepast aan het heersende karakter-ideaal. Tevens vond Freud dat er
geen nieuw inhoudelijk karakter-ideaal mocht worden overgedragen. Dat was
immers, in samenhang met zijn visie op de psychohistorische fase waarin de
mensheid zich bevond, juist de essentie van zijn etiologie van de neurose. Het
wezen van de door Freud verfoeide religie bestond juist in het op autoritaire
wijze overdragen van een karakter-ideaal. Dat culturele systeem was volgens
Freud failliet en er diende zich noch geen nieuw cultureel systeem aan dat de
religie kon vervangen en dat beantwoordde aan de eisen van de
individualiserende cultuur. Voor deze culturele crisis ontwierp Freud zijn ‘crisis-
therapie’. Rieff lijkt met zijn analyse te willen laten zien dat Freud met zijn
herziening van het concept ‘therapie’ het therapeutisch proces, dat in premoderne
culturele systemen altijd was verweven met een geloofssysteem, op het meest
fundamentele niveau omvormt: ‘De analytische attitude is een alternatief voor
alle religieuze attitudes,’ stelt hij. (36) Dit is het centrale thema van het eerste
hoofdstuk van The Triumph.

Culturele revolutie
Vanuit dit perspectief herneemt Rieff zijn stelling dat de psychoanalyse de
culturele indicator is van een culturele revolutie, van een breuk met de
premoderne dynamiek van de Westerse cultuur. Er ontwikkelt zich een radicaal
nieuw mensbeeld: ‘Dat er zich een nieuwe mythe over de mens aan het
ontwikkelen is, op z’n minst onder de geschoolden klassen, lijkt me evident. Het
is een antwoord op de verdeeldheid en vernietiging die buiten is, en op de chaos
van binnen.’ (40) Rieff heeft met zijn analyses van het concept ‘therapie’ laten
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zien dat in die nieuwe mythe een heel ander soort sociale en intrapsychische
dynamiek wordt voorgesteld dan de dynamieken die ten grondslag lagen aan de
oudere karakter-idealen. Dat heeft gevolgen voor de manier waarop religiositeit
vorm krijgt in die nieuwe cultuur. Rieff zal hierop uitvoeriger ingaan in het
tweede deel van The Triumph, in de case-studies over Jung, Reich en Lawrence,
waarin volgens hem deze thematiek aan de orde is op een manier die
representatief is voor de laat-moderne Westerse cultuur. Om dat adequaat te
kunnen analyseren en beschrijven moet hij echter eerst zijn cultuursociologisch
instrumentarium nog verder ontwikkelen. 
 
 

5.3   De symbolische verarming van de Westerse cultuur

Rieff reageert in zijn theorievorming op de poging van de moderne sociale
theorie om transcendentie volledig te doen verdwijnen in haar verklarings-
principes. Deze tendens is volgens Rieff zeer duidelijk zichtbaar in de theorieën
van zowel Marx als Freud. Rieff poneert als reactie op deze tendens in zijn
theorie het bestaan van een transcendente, culturele orde. Alleen wanneer we het
wezenlijke onderscheid tussen de sociale orde en de culturele orde recht doen,
zijn we in staat adequate theorie over culturele veranderingen te ontwikkelen,
stelt hij. We zagen ook dat Rieffs cultuurtheorie met name een dynamische
theorie is, die probeert processen en interacties te verklaren en zich minder richt
op inhouden. Rieff probeert culturele verandering, in concreto modernisering, te
verklaren als een verandering in het primaire culturele proces. Cultuur heeft in
het primaire culturele proces altijd de vorm van een symboliek. De modernisering
van de Westerse cultuur moet volgens Rieff worden begrepen als een ingrijpende
verandering in de interactie tussen de culturele symboliek en de sociale orde.
Rieffs analytische aandacht is in The Triumph met name gericht op analyses van
de overgangen van de periode van de Religieuze Mens naar die van de
Economische Mens en van de periode van de Economische Mens naar die van de
Psychologische Mens.

Symbolische verarming en participatie-mystiek
Rieff gebruikt in zijn onderzoek naar veranderingen in de interactie tussen de
culturele orde en de sociale orde het begrip ‘participatie-mystiek’ [participation
mystique]. Met dat begrip verwijst hij naar de premoderne tijdperken van de
Politieke Mens en van de Religieuze Mens. Op cultureel niveau was er in die
tijdperken sprake van een systeem van symbolische voorstellingen en gebruiken
(‘cultureel DNA’) die in het primaire culturele proces structurerend en regulerend
werkten op sociaal en individueel niveau, middels sacrale rituelen. Hiermee
internaliseerde het individu een symbolische voorstelling van verlossing, die de
basis was voor emotionele stabiliteit en sociale integratie. Een dergelijke
‘participatie-mystiek’ is volgens Rieff kenmerkend voor wat hij noemt ‘positieve
gemeenschappen’. Dergelijke gemeenschappen werden bijeengehouden door
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a The Mind, p. 275. Rieff legt dit niet uit in The Triumph, daarom citeer ik hier The Mind.
b Ibidem, p. 275.

schuld. Rieff baseert zich hier op Freuds ideeën over schuld. Volgens Rieff blijkt
uit Freuds sociale psychologie dat Freud ‘schuld beschouwt als de normale
houding van het individu jegens autoriteit.’a Rieff vat Freuds visie als volgt
samen: ‘Eén van [Freuds] favoriete theses is dat menselijke wezens een
onuitwisbare sociale erfenis van schuld hebben. De grote religies zijn allen
pogingen om het probleem van de schuld op te lossen. Het zijn allen "reacties op
dezelfde grote gebeurtenis", de moord op de oervader, "waarmee de beschaving
begon en die, sinds die voorviel, de mensheid geen minuut rust heeft gegund."
(...) Moraliteit staat ook in het teken van schuld. Het beste gedrag waartoe we in
staat zijn is "ten diepste" een poging "om zich te verzoenen met de vader die
onrecht is aangedaan." (...) Het schuldgevoel was derhalve de crux voor Freuds
conceptualisering van moraliteit en religie.’b

Rieff neemt deze notie van Freud over voor wat betreft de dynamiek tussen het
individu en de (symbolische belichamingen van de autoriteit van de) sociale orde.
Hij breekt echter Freuds gelijkstelling van autoriteit en religie (zie hoofdstuk 4)
open: schuld is volgens Rieff in principe niet neurotiserend maar juist ‘de
normale houding van het individu jegens autoriteit.’ Schuld is ook de motor van
de identificatie van het individu met het heersende karakter-ideaal. In de
positieve gemeenschappen van de premoderne Westerse cultuur geloofde de
mens dat leven volgens het soteriologische karakter-ideaal zou leiden tot
verlossing van de schuld en de gevolgen van die schuld. In de modernisering van
de cultuur daarentegen is de vorming van dergelijke positieve gemeenschappen
volgens Rieff onmogelijk geworden. In de moderne cultuur functioneert geen
symboolsysteem en geen ‘participatie-mystiek’ meer, maar wordt het aanleren
van sociaal gedrag door het individu op een totaal nieuwe manier bereikt,
middels een geheel nieuwe culturele dynamiek. Schuld wordt niet meer
beschouwd als de basis van de cultuur, maar als het centrale probleem en wordt
geconceptualiseerd als de neurotiserende invloed van verouderde culturele
normen en waarden. De basis voor psychische gezondheid en een nieuwe sociale
orde wordt juist gezocht in een bevrijding van deze neurotiserende invloed. De
psychoanalyse is daarvan de symbolische modus. Individuen die samenleven
volgens deze modus vormen wat Rieff noemt ‘negatieve gemeenschappen.’ De
sociale cohesie die zo tot stand wordt gebracht, berust niet meer op symbolische
processen waarin een individu zich met het karakter-ideaal identificeert, maar op
een ‘negatieve symboliek’ van het afleren van dit soort, grotendeels onbewust
werkende, identificaties.
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a In The Triumph is sprake van een betekenisverschuiving van het begrip ‘karakter-ideaal’. Waar
in eerder werk sprake is van het psychohistorisch model noemt Rieff de menstypen zoals de
Politieke Mens en de Religieuze Mens het karakter-ideaal van een cultuurperiode. In The
Triumph is sprake van een differentiatie tussen de begrippen ‘menstype’ en ‘karakter-ideaal’. Zo
spreekt hij van de Economische Mens wiens karakter-ideaal de asceticus is, en van de
Psychologische Mens wiens karakter-ideaal de therapeuticus is.
b Met deze term verwijst Rieff naar het werk van Paul Tillich van wie deze term afkomstig is.

De asceticus wordt de therapeuticus
Het karakter-ideaal dat zich volgens Rieff ontwikkelt in de moderniteit is radicaal
verschillend van zijn voorgangers. ‘De klassieke karakter-idealen waren allen
personificaties van de ontheffing van een veelheid van verlangens.’ (49) In de
culturele systemen waarnaar die klassieke karakter-idealen verwijzen, diende het
karakter-ideaal om het individu aan een groep te binden. ‘Niet alleen ons Westers
systeem, maar elk op integratie gerichte systeem van morele eisen, drukte zich uit
in positieve deprivaties - in een karakter-ideaal dat ertoe diende om het individu
te committeren aan de groep.’ (49) De dynamiek van dit proces wordt radicaal
omgekeerd in de analytische attitude. Die attitude vereist namelijk de vaardigheid
‘om meervoudige perspectieven open te houden op zichzelf en zelfs op geliefde
anderen (...) om zo de eisen te verzachten op alle belangrijke terreinen van het
leven; liefde, ouderschap, vriendschap, werk en burgerschap.’ (51) 

Rieff plaatst dit ontstaan van de analytische attitude in een psychohistorisch
perspectief, om zo een visie op de psychohistorische oorsprong te ontwikkelen
van die analytische attitude. Hij grijpt hierbij terug op het verschijnsel van
symbolische verarming dat in zijn denken symptomatisch is voor de moderne
fase van het Westerse psychohistorische proces en dat begon in de vroege
moderniteit. Dat was de periode van de Economische Mens wiens karakter-ideaal
dat van de asceticus was.a Hij zoekt de oorzaak van de symbolische verarming in
de praktische gerichtheid van de asceticus op het heden, waardoor deze stopte
‘met het cultiveren van zijn leerstellige voorstellingsvermogen [doctrinal
imagination].’ (53) ‘In de alledaagse wereld van werk en leven bestaan er geen
ultimate concernsb,’ stelt Rieff, ‘maar alleen hedendaagse bezorgdheden.’ (54)
Met ‘het stoppen van het cultiveren van zijn leerstellige voorstellingsvermogen’
bedoelt Rieff dat in de negentiende eeuw de sociale ordes van Westerse
samenlevingen snel veranderden, maar dat men er niet adequaat in slaagde om
die sociale ordes verbonden te houden met een religieuze visie op de
werkelijkheid, gevoed vanuit de religieuze tradities. De industrialiserende en
vertechniserende wereld raakte ‘autonoom’ van de religieuze sfeer.

Therapie krijgt zo in deze fase van de Westerse cultuur een totaal andere
functie dan in de premoderne Westerse cultuur, stelt Rieff. In de cultuur van de
Economische Mens is therapie de vrijstelling [remission] van de alledaagse
bezorgdheden (en het daarin functionerende ‘systeem van morele eisen’). In die
therapie wordt systematisch geleerd dat het heden, met zijn zorgen en
beslommeringen, het belangrijkst is. Evenzo wordt datgene wat in de ascetische
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a In de nu volgende tekst wordt Rieffs begrip ‘the therapeutic’ steeds vertaald met ‘de
therapeuticus’. Daarmee is een suggestie van Rieff gevolgd ten aanzien van de vertaling Freuds
begrippen van de ‘tweede topografie’ (Ich, Es en Über-ich). Volgens Rieff koos Freud namelijk
met opzet ‘alledaagse termen’ voor zijn systematische begrippen om zodoende de relatie tussen
zijn theorie en de alledaagse werkelijkheid in stand te houden. Freud zou daarom volgens Rieff
afkerig zijn geweest van de gewoonte in de Engelstalige Freud-receptie om de topografische
termen te latiniseren, zoals in ‘ego’. Mogelijk analoog daaraan kiest Rieff voor de term ‘the
therapeutic’ omdat ze in het Engels de relatie legt naar de alledaagse praktijk van ‘therapy’ door
‘therapists’. (Rieff heeft zijn keuze van die term overigens nergens in zijn teksten expliciet
verantwoord.) Daarnaast is er een tweede, strategische reden denkbaar om een dergelijke term te
gebruiken: juist doordat ze zo duidelijk verwijst naar de alledaagse praktijk, hoopt Rieff de vele
lezers die geïnteresseerd zijn in psychologie, psychologisering et cetera, te verleiden tot het lezen
van zijn boek. 

De Engelse term biedt de dubbele mogelijkheid om zowel het systematiserende karakter van de
theorie, als de relatie tot de alledaagse werkelijkheid aan te duiden middels een term die naar een
concreet menstype (‘de therapeuticus’) verwijst. De Nederlandse taal biedt geen equivalent met
dezelfde mogelijkheden. Bij de term ‘de therapeuticus’ blijft weliswaar de relatie tot de alledaagse
werkelijkheid voldoende intact doordat de term prikkelend suggereert dat de term verband houdt
met psychologie en psychologisering van het sociale en persoonlijke leven, maar komt het
systematische karakter van de term niet helemaal uit de verf. De term ‘therapeutiek’ zou wat dat
betreft beter voldoen en tevens zou ik dan niet latiniseren. Die term verdoezelt echter een aspect
dat juist cruciaal is voor Rieffs cultuurtheorie, namelijk de verwijzing naar concrete figuren zoals
de psychotherapeut én naar degene die heilig gelooft in therapie. De culturele betekenis van de
grote maatschappelijke rol van de therapeut/psycholoog en van het geloof in therapie zijn juist
van groot belang voor zijn theorie over de opkomst van een nieuw menstype in de Westerse
cultuur. (De theorie over the therapeutic is zoals gezegd een uitbreiding van de theorie over de
Psychologische Mens.) Daarom is, ondanks het latiniserende karakter, voor de term ‘de
therapeuticus’ gekozen. Die term houdt de relatie naar de alledaagse werkelijkheid in stand en dus
ook de relatie naar Rieffs theorie over de opkomst van een nieuw karakter-ideaal. Bovendien
werkt het latiniserende ervan enigszins vervreemdend, zodat de dubbelzinnigheid intact blijft
waardoor de term zowel kan verwijzen naar het theoretische niveau van Rieffs mythe over het
nieuwe mensbeeld van de Westerse cultuur als naar concrete sociale verschijnselen.

traditie ‘ultiem’ of ‘goddelijk’ is gaan heten, systematisch afgeleerd. ‘Dergelijke
dromerige en ver van de werkelijkheid verwijderde terreinen van de ervaring
worden alleen ter sprake gebracht om ze hun plaats te wijzen, als dode
gebeurtenissen en net zo dode handelingsmotieven, in plaats van als modellen
voor de gebeurtenissen van het heden en het handelen daarin.’ (54-55) 

Volgens Rieff was de fase van de Economische Mens echter een overgangsfase
in de Westerse cultuur. De snelle absorptie van het psychoanalytische denken in
de Amerikaanse cultuur wijst volgens Rieff op een nieuwe fase, die een
radicalisering is van de culturele ontwikkelingen van de voorgaande fase. In die
fase ontstaat het nieuwe mens- en wereldbeeld van de Psychologische Mens met
zijn karakter-ideaal de therapeuticus.a Dit nieuwe mensbeeld vond in de
Amerikaanse cultuur een goede voedingsbodem, zoals Freud tijdens zijn leven al
vreesde: ‘Het meest gunstige klimaat voor de opleiding van de therapeuticus was
tot nu toe een noodlijdende cultuur als die van protestants Amerika.’ (54) Rieff
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a Zo herneemt Rieff zijn reflectie uit The Mind over de thematiek van verhouding tussen de strijd
van sociale klassen en die van cultuur-klassen. (Zie paragraaf 3.6.2.)
b Denk aan Rieffs these over Coleridge.

maakt duidelijk dat het ontstaan van de therapeuticus die leeft vanuit de
analytische attitude, vanuit het perspectief van zijn cultuursociologische theorie
wijst op een ingrijpende culturele verandering: ‘Wanneer we aldus de analytische
attitude analyseren, kunnen we, nogal voorlopig, concluderen dat de
Amerikaanse cultuur zich bevindt in een remissieve fase van overgang naar een
nieuw systeem van morele eisen.’ (62) In de premoderne culturele dynamiek
stond in het primaire culturele proces volgens Rieff de begrenzing van de
verlangens van het individu centraal. In het primaire culturele proces van de
premoderne Westerse cultuur leerde het individu op symbolische wijze dat zijn
verlangens dienstbaar waren aan ‘hogere belangen’ die hem tevens een garantie
van ‘verlossing’ gaven. Heel dat culturele systeem gaat de moderne mens steeds
meer als dysfunctioneel beschouwen. Dat blijkt uit de radicaal nieuwe invulling
die het begrip ‘therapie’ krijgt.

Therapie is geen proces meer dat in zichzelf dialectisch is, waarbij de
hoofdfunctie die is van onderlinge afstemming van individu en sociale orde en
waarvan de druk wordt gereguleerd door een geregelde, ook weer therapeutische,
vrijstelling van die afstemming die Rieff de nevenfunctie van therapie noemt. In
moderne therapie wordt steeds sterker die therapeutische nevenfunctie benadrukt
doordat het streven naar vrijstelling van de beheersingsmechanismen centraal
wordt gesteld. Om dat te bereiken moet het moderne individu worden geleerd om
zich te bevrijden van de invloed van de traditionele culturele symboliek. Dat is
volgens Rieff exact de essentie van moderne therapie. Therapie wordt een
techniek waarbij de mens zichzelf leert verlossen, door het aanleren van een
analytische attitude die steeds meer de functie overneemt van de premoderne
culturele symboliek. Heel deze problematiek gaat volgens Rieff schuil achter het
fenomeen van de symbolische verarming van de Westerse cultuur. In de
psychohistorische fase van de Economische Mens is dat proces begonnen. In de
twintigste eeuw heeft de toenemende ‘vertherapeutisering’ van de Westerse
cultuur dit proces geradicaliseerd en zijn we in een nieuwe cultuurhistorische
fase terecht gekomen: ‘De asceticus wordt de therapeuticus.’ (62)

Culturele vervreemding
Het ontstaan van dit nieuwe karakter-ideaal is volgens Rieff het duidelijkst
zichtbaar wanneer we kijken naar de laat-moderne culturele elite die hij vergelijkt
met de vroeg-moderne culturele elite.a De vroeg-moderne elite ervoer volgens
Rieff de symbolische verarming zoals die zichtbaar werd in het verlies van
betekenis van de traditionele religie nog wél als een probleem.b Voor de nieuwe
culturele elite is symbolische verarming geen probleem meer omdat ze
functionele equivalenten heeft gevonden voor een systeem van bindende morele
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a Rieff doelt hier op het liberalisme, de Weltanschauung die volgens hem ‘al haar critici
onschadelijk maakt door ze te absorberen’. (Zie paragraaf 3.6.4.) 

voorschriften (en hun symbolische verankering) in analyse en kunst. De
democratische, anti-hiërarchische en anti-autoritaire trekken van de moderne
Westerse cultuur hebben een heel nieuw type culturele elite doen ontstaan die
haar spirituele energieën niet meer mobiliseert door zichzelf voor te stellen als de
drager van nieuwe morele verlangens. Deze culturele elite bestaat eerder uit
dragers van een culturele symboliek van zelfgekozen life-styles. Deze lotgevallen
van de high culture en haar dragers zijn volgens Rieff representatief voor de
ontwikkelingen in de centrale culturele symboliek van de Westerse cultuur: ‘(...)
de Westerse cultuur is al aan het veranderen in een symboolsysteem dat [in de
cultuurgeschiedenis] nog nooit eerder zo vervormbaar was en zo’n
absorptievermogen had. Er is praktisch niets dat er tegen in het geweer kan
komen, en het verwelkomt alle kritiek, want in zekere zin staat het nergens voor.’
(65)a

Deze grote verandering in de centrale culturele symboliek in het Westen hangt
samen met wat in hoofdstuk 2 is beschreven als de overgang van conformatieve
naar transformatieve theorie op meta-theoretisch niveau. In de tijdperken van de
Politieke Mens en de Religieuze Mens geloofde men volgens Rieff dat de
werkelijkheid een afspiegeling was van een universele orde, ‘door de
bemiddelende mythe van de natuurwetten.’ (51) Dat verandert ingrijpend in de
moderniteit, zoals blijkt uit de analytische attitude van de Psychologische Mens.
‘De analytische attitude heeft geen natuurlijke harmonie van doeleinden
gevonden, geen hiërarchie van waarden die zijn ingeschreven in het universum.’
(51) De analytische attitude heeft zich wijd verbreid in de Westerse moderne
cultuur en dat had de volgende consequenties voor de sociale orde: ‘De publieke
wereld wordt geconstitueerd als een alomvattende vreemdeling, die verschijnt op
momenten dat het niet uitkomt en die eisen stelt die worden beschouwd als ‘puur
uitwendig’ en daardoor niet over de kracht beschikken om een echt morele
reactie op te wekken.’ (52) Dit alles is dus het gevolg van de moderne therapie
die overheersend is geworden in het primaire culturele proces van de Westerse
cultuur. 

Op dit punt is opnieuw de onderscheiding van belang die Rieff tussen de
sociale orde en de culturele orde aanbrengt. De moderne therapie leidt voor wat
betreft de relatie tussen het individu en zijn leefwereld niet alleen tot een
vervreemding van de sociale orde, maar ook van de culturele orde. Ik stel voor
om voor dit proces de term ‘culturele vervreemding’ te gebruiken. We zagen in
hoofdstuk 4 hoe Rieff de psychoanalytische cultuurkritiek reviseert met behulp
van theorie van de innerlijke dualiteit van zowel het individu als de cultuur. Het
moderne individu dreigt volgens Rieff het zicht op deze innerlijke dualiteit kwijt
te raken doordat het in de moderne therapie leert dat de verhouding tussen het
individu en de cultuur primair antagonistisch is. De moderne mens gelooft dat hij
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a N.B. Rieff gebruikt de term ‘the therapeutic’ en niet, zoals beter zou passen in deze context, de
term ‘therapy’. Hij lijkt hier bewust met de dubbelzinnigheid van de Engelse term ‘the
therapeutic’ te spelen die zowel ‘het therapeutische systeem’ als het ‘culturele karakter-ideaal’
kan betekenen. Ik neem aan dat Rieff hiermee wil aangeven hoezeer in de premoderne Westerse
cultuur het sociale, het morele en het culturele met elkaar waren verbonden in één omvattend
symboolsysteem.

zich een bewuste en pragmatische relatie tot de cultuur moet verwerven voor het
bereiken van echte autonomie en zelfontplooiing. Dat geloof leidt tot een
‘culturele vervreemding’ die volgens Rieff niet geanalyseerd kan worden met
behulp van de bestaande sociale theorie.

5.4  Gemeenschap en therapie

Rieff opent het derde hoofdstuk van The Triumph, getiteld Gemeenschap en
therapie, met de volgende stelling: ‘Alle symboolsystemen zijn therapeutisch
wanneer ze dwingend genoeg zijn. Dat geldt in het bijzonder wanneer ze dienen
om een bepaald karakter-ideaal te introduceren.’ (66) Rieff verklaart de
modernisering als een verandering in deze kerntaak van de culturele dynamiek.
Hij herneemt hier de reflectie over de cultuurtheoretische betekenis van sociale
contract-theorieën uit The Mind.

De oorsprong van de moderniteit
De eerste stap in Rieffs betoog in dit hoofdstuk is de volgende stelling: in alle
sociale theorie ‘van Plato tot De Tocqueville’ was de therapeutische implicatie
opmerkelijk consistent; een individu kan zijn gaven en krachten alleen ten volle
ontplooien door te participeren in het gemeenschappelijke leven. ‘De gezonde
mens is de gezonde burger’ was het klassieke ideaal. De therapeuticus en de
moraal waren aldus verbonden in de Westerse traditie van sociale theorie. (68)a

Deze traditie werkte door in de Middeleeuwen, waar ze was geïnstitutionaliseerd
in een ‘kerkelijke beschaving’. De therapeutische functies waren gereserveerd
voor de kerkelijke functionarissen. In de functie van wat Rieff noemt de
‘klassieke therapeut’ wordt een wezenlijk kenmerk duidelijk van de klassieke
therapie. De ‘klassieke therapeut’ moest proberen om zijn patiënt te committeren
aan het symboolsysteem van de gemeenschap, met alle middelen die cultuur en
cultus hem ter beschikking stelden. Op symbolisch niveau werden de integratieve
functies uitgedrukt in doctrines als die van de natuurwetten. Dergelijke
therapieën zijn volgens Rieff te typeren als commitment-therapieën: ‘Achter de
shaman en de priester, achter de filosoof en de arts staat de grote gemeenschap
als de ultieme corrector van persoonlijke stoornissen.’ (68)

De gemeenschap zélf kan echter ook diepgaand ontregeld raken. Dat was
precies het probleem waarvoor Plato en zijn opvolgers zich gesteld zagen, stelt
Rieff. Zij poogden nieuwe modellen te construeren om de gemeenschap te
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herordenen, compleet met symboolsysteem en therapeutische functies om het
individu in de nieuwe sociale orde te integreren. Echter, stel nou eens dat er een
ontregeling optreedt die zo fundamenteel van aard is dat de therapeutische functie
van de gemeenschap zélf wordt vernietigd, vraagt Rieff zich retorisch af. Stel dat,
om diverse redenen, de gemeenschap niet meer in staat is een systeem van
symbolische integratie voort te brengen. ‘Het is op dit punt, van de vernietiging
van alle idealiseringen waarop traditionele en klassieke gemeenschappen
gebaseerd waren, in theorie en praktijk, waar de oorsprong van de moderniteit
gezocht moet worden.’ (69) De psychoanalyse is hiervoor volgens Rieff als
theorie en als symbolische modus het model.

Het specifieke karakter van analytische sociale theorie
Rieff herneemt het kernvraagstuk van de invloed die het oplossen van traditionele
sociale structuren heeft op de relaties tussen het individu en de sociale orde
vanuit de centrale vraagstelling van het hoofdstuk. Hij beschrijft daartoe drie
posities in de moderne sociale theorie:

1] Het klassieke standpunt zoals dat door De Tocqueville contra Rousseau
werd verdedigd: het gevoel van welbevinden van het individu werd geacht
afhankelijk te zijn van zijn volledige participatie in de gemeenschap.

2] Het vroeg-moderne standpunt zoals Rousseau dat filosofisch verwoordde en
dat tegenwoordig volgens Rieff breed geaccepteerd is: de mens moest zich
bevrijden van inperkende verbindingen met de gemeenschap teneinde zijn
individualiteit vrijer te kunnen uitdrukken.

3] De visie dat er geen gemeenschap meer bestaat waarin het individu
therapeutisch kan opgaan. Freud behoort tot deze traditie. ‘(...) gesteld kan
worden dat Freud op het toneel verscheen kort nadat er een nieuw soort
therapeutische inspanning nodig werd. Dat was een soort inspanning die geschikt
is voor de ontwikkeling van de individualistische cultuur.’ (71) Ook de
marxistische theorie behoort volgens Rieff tot deze traditie, maar wijkt af van de
freudiaanse theorie op een beslissend punt. Bij Marx is er namelijk sprake van
een utopisch ideaal van een nieuwe gemeenschap. Marx’ utopische visioen van
een communistische identiteit, het predikaat van echte individualiteit, combineert
volgens Rieff zowel de radicale als de conservatieve tradities. ‘Marxisme is meer
dan theorie; het is tegelijkertijd ook een soort commitment-therapie.’ (71) Om de
implicaties van dat verschil tussen de marxistische en freudiaanse therapie te
doordenken, grijpt Rieff terug op de eerder ontwikkelde cultuursociologische
begrippen en werkt ze verder uit. Wanneer we de essentiële punten uit het
fictieve debat dat Rieff Marx en Freud laat voeren, beschrijven vanuit de optiek
van het primaire culturele proces dan wordt een essentieel verschil duidelijk
tussen premoderne commitment-therapie en moderne analytische therapie.
Daarmee kan het wezen van de moderniteit verder cultuursociologisch
omschreven worden.
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a Rieff lijkt met zijn formulering te impliceren dat dit exact het type vervreemding is dat psych-
oanalytische therapie nastreeft. Die therapie gaat namelijk ‘further down’ (‘dieper het onbewuste
in’) om de patiënt te bevrijden van de onbewuste bindingen die als oorzaak van de
psychopathologische symptomen worden beschouwd. Hiermee probeert het in te grijpen op
hetzelfde niveau als waarop het primaire culturele proces werkt, maar met een totaal
tegenovergesteld doel. Er wordt geen innerlijke eenwording met een ‘saving agency’ beoogt, maar
juist het creëren van een innerlijke distantie van de geïnternaliseerde symbolische voorstellingen
die tot inperking van de verlangens leiden. Juist deze innerlijke distantie wordt als heilzaam
beschouwd. Zo beschouwd zit er in deze passage ook een volledige omkering van het begrip
‘vervreemding’. Bij Rieff is ‘vervreemding’ geen proces waarbij het individu het contact
kwijtraakt met een eigen ‘kern’ die als authentiek en oorspronkelijk wordt beschouwd, maar een
proces waarbij het individu het contact kwijtraakt met een instantie buiten zichzelf, de ‘saving
agency’, die door Rieff evenzeer als oorspronkelijk en authentiek wordt gedacht. Identificatie met
deze instantie werkt volgens Rieff stabiliserend en integrerend, zowel op psychisch als op sociaal
niveau.
b Rieff gebruikt de term ‘constituted’. ‘To constitute’ betekent ‘vormen’ maar ook ‘het leggen
van een grondslag’. Dat laatste komt qua betekenis dicht bij het begrip ‘prototype’ dat als

(wordt vervolgd...)

Commitment-therapie versus analytische therapie
Rieff stelt dat rituele participatie (zoals die in de cultus plaatsvindt) een extreme
vorm van commitment-therapie is. De functie die rituele participatie heeft voor de
groep, is dezelfde als de functie die mystiek heeft voor het individu, stelt hij met
een analogische redenering. Mystiek is volgens hem altijd een vorm van
eenwording met een ‘instantie die bemiddelt in verlossing’ [saving agency].
Wanneer de mystieke eenheid met het ‘verlossende symbool’ [saving symbol] en
met de gemeenschap die erachter staat, tot stand is gekomen, dan is daarmee een
climax van innerlijke stabiliteit bereikt. Dit ‘verlossende symbool’ heeft Rieff al
eerder gespecificeerd als het ‘soteriologische karakter-ideaal’ van de premoderne
Westerse cultuur. Rieff onderscheidt ook een tegenovergestelde beweging, ‘in de
richting van vervreemding van deze integrerende ‘god-term’ waarmee de
mysticus doordrongen is.’ (72)a Dat is het verschijnsel dat ik hierboven als
‘culturele vervreemding’ heb aangeduid.

Rieff wijst op een zeer belangrijk onderdeel van het proces van mystieke
eenwording met het karakter-ideaal. In de mystiek wordt die namelijk
voorafgegaan door een ascetische fase. Rieff verwijst hiervoor naar de rooms-
katholieke traditie: ‘Het is van significant belang dat in de rooms-katholieke leer
ascetisme als ‘propedeutisch’ wordt beschouwd voor een mystieke ervaring van
commitment.’ (72) Volgens Rieff wordt in moderne analytische therapie exact op
dit niveau het proces van het genereren van commitment verstoord. Om dit te
benoemen in termen van zijn cultuursociologische theorie introduceert hij een
hulpconstructie, namelijk ‘de extaticus’. Daarmee benoemt hij het proces dat
identificatie met het karakter-ideaal inverteert. Zoals de mysticus in de mystieke
ervaring de totale eenheid met de integratieve ‘god-term’ kan ervaren, zo kan de
extaticus in de extase de totale losmaking daarvan ervaren. ‘Aldus vormdenb
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b(...vervolg)
connotatie ook ‘grondslag’ heeft. (Deze overeenkomst valt weg in de Nederlandse vertaling.) De
extaticus is in Rieffs theorie het prototype van de therapeuticus.
a Hier lijkt de overeenkomst voor de hand te liggen met de pop-cultus van de counter culture, die
zo sterk aan het opkomen was toen Rieff The Triumph schreef. Popmuziek was in die tijd bij
uitstek het middel om te protesteren tegen gevestigde patronen en om dat protest over te dragen
op anderen. In later werk schrijft Rieff bijvoorbeeld over Lou Reed en Madonna. (Zie ‘Worlds at
War’, pp. 257-259.)
b Deze passage, gekoppeld aan de bovenstaande passage over de extaticus als de eerste religieuze
leider, bevat een fundamentele revisie van Freuds theorie. Rieff vervangt het geneticisme in Fre-
uds verklaring van de oorsprong van godsdienst door een dialectische definitie. Zo is de weg naar
Freuds reductionisme in diens reflecties over de godsdienst afgesneden.

extatici waarschijnlijk het eerste therapeutische type,’ stelt Rieff. ‘Ze droegen op
extatische wijze hun gevoel van vrijstelling van gevestigde patronen over op
anderen.’ (72)a 

Vervolgens geeft Rieff op basis hiervan een cultuursociologische definitie van
vernieuwing van het geloofssysteem. Hij doet dat in een redenering die
geïnspireerd lijkt op de psychogenetische verklaringen van de dynamiek van
godsdienst van Freud uit Totem und Tabu en Der Mann Moses. Rieff stelt dat als
de extaticus de eerste religieuze leider was, dan was de orgie de eerste religieuze
institutie. Deze extatische gebeurtenissen hebben een therapeutische functie,
want ze heffen tijdelijk de druk van symbolische integratie op. In een bepaalde
fase van de ontwikkeling van een cultuur kunnen echter dat soort ‘ontheffende’
culturele functies overheersend worden over de ‘beheersende’. Dat definieert
Rieff als een culturele verandering op het diepst mogelijke niveau. Tot aan de
moderne tijd zijn dat soort veranderingen in de Westerse cultuur gepaard gegaan
met de ontwikkeling van een nieuw systeem van symbolische integratie. De
oorspronkelijke ‘ontheffende’ culturele functies en symbolen worden dan
omgevormd in ‘beheersende’. Vanuit dat perspectief definieert Rieff de
vernieuwing van geloofssystemen: ‘(...) geloven ontwikkelen zich eerst als
primaire modi van vrijstelling van eerdere geloofsgebruiken. Vervolgens
ontwikkelen ze hun eigen beheersfuncties.’ (72)b De asceticus zou dan net zo
karakteristiek zijn voor symboolsystemen waarin de therapeutische functie
beheersend is, als de extaticus kenmerkend is voor systemen met vrijstellende
functies, stelt Rieff. Kenmerkend voor de premoderne cultuur zou dan een
dialectische spanning tussen de asceticus en de extaticus zijn, die in premoderne
therapieën werd gereguleerd. Dit is een concrete invulling van het eerder
beschreven idee van Rieff dat culturele dynamiek in zijn meest essentiële vorm
bestaat uit een primaire pool van beheersingsmodi en een secundaire pool van
ontheffingen daarvan.

Rieff formuleert met behulp van deze theorie nog scherper wat cultuur-
sociologisch gezien het wezen van de moderniteit is. Hij herneemt daarbij de
boven beschreven posities in de moderne sociale theorie als volgt: ‘Een
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a Hier moeten twee begrippen-paren goed uit elkaar gehouden worden: op theoretisch niveau
onderscheidt Rieff conformatieve theorie versus transformatieve theorie. Op deze plaats in de
tekst gebruikt Rieff een theoretische onderscheiding uit een andere orde, namelijk die van de
therapeutische ervaring. De twee begrippen-paren hebben veel met elkaar te maken, zoals we zo
dadelijk in de bespreking van de casussen over de post-freudianen zullen zien.

endemisch individualisme, zoals dat heerst in de Verenigde Staten, of het nu
leerstellig is uitgewerkt of niet [zoals dat bij Rousseau het geval was, TZ], kan
verhinderen dat een commitment-therapie volledig kan functioneren. Vanwege dit
preventieve middel, dat al lange tijd cultureel overheersend is, is er een nieuw
soort therapeutische inspanning nodig geworden. (...) Deze attitude die ten
grondslag ligt aan de therapeutische inspanning kan ‘analytisch’ genoemd
worden. De allergrootste en allerbeste van dit soort therapieën is die van Freud.’
(73) De analytische therapie werd ontwikkeld voor een modern individu dat
behoefte heeft aan een therapie die voor zijn effectiviteit niet meer afhankelijk is
van een symbolische terugkeer naar de gemeenschap. En zo staan Freud en Marx
dan lijnrecht tegenover elkaar, want bij Marx vindt, op symbolisch niveau,
uiteindelijk wel een terugkeer plaats naar een nieuwe gemeenschap.

Een nieuw type therapeutische ervaring
Vanuit dit perspectief preciseert Rieff zijn stelling dat in het marxisme de theorie
is verweven met een nieuw type commitment-therapie. Marx’ theorie is volgens
hem minder adequaat om de culturele situatie van de late moderniteit te
analyseren omdat er een onderscheiding ontbreekt die wezenlijk is om die
culturele fase te begrijpen, namelijk het verschil tussen positieve en negatieve
gemeenschappen. Positieve gemeenschappen garanderen het individu een
bepaald soort verlossing van het zelf, door internalisering van een soteriologisch
karakter-ideaal. Met verlossing wordt dan bedoeld: een ervaring die alle
persoonlijke ervaringen transformeert door ze te onderschikken aan gezamenlijk
overeengekomen [agreed] gemeenschappelijke doelen. Negatieve gemeenschap-
pen, die haast automatisch overleven door een zichzelf ondersteunende
technologie, bieden geen collectieve verlossing. Het type therapeutische
inspanning is niet transformatief, maar informatief.a Commitment-therapieën
kunnen hun volledige therapeutische werkzaamheid alleen bewijzen in positieve
gemeenschappen, stelt Rieff. Wat volgens Rieff met Marx’ theorie niet te
verhelderen is, is dat sterk ontwikkelde industriële gemeenschappen niet langer
‘cultureel positief’ zijn. 

Het failliet van de marxistische utopie is symptomatisch voor een bredere
ontwikkeling op cultureel niveau. Er zijn geen nieuwe vormen van gemeenschap
ontstaan die cultuursociologisch op een vergelijkbare manier functioneerden als
de traditionele gemeenschappen van de premoderne culturen. In die culturen
functioneerden therapeutische systemen die via transformatieve ervaringen de
culturele beheersingsmechanismen produceerden. Onder dergelijke, laat-
moderne, culturele omstandigheden moeten deze beheersingsmechanismen op
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een andere manier gevestigd worden dan via transformatieve ervaringen. Daartoe
staan de moderne cultuur wegen open die algemeen te kenmerken zijn als
‘informatief’. Die wegen ‘moeten leiden naar een versterking van de functies
waarmee het ego zijn innerlijke conflicten beheerst en reguleert. Als gevolg
daarvan verschijnt er een meer puur therapeutisch type, die als een manager met
zijn leerstellingen probeert de moeilijkheden te reguleren van het leven als een
individu dat van de gemeenschap losgeweekt is.’ (73-74) 

5.5   Jung, Reich en Lawrence: profeten van 
een nieuwe culturele orde?

De centrale problematiek die in het tweede deel van The Triumph aan de orde is,
formuleert Rieff als volgt: ‘De analytische attitude (...) verwijst naar een
karakter-ideaal dat in principe anti-ascetisch is en daarom revolutionair wanneer
we het bekijken vanuit perspectieven zoals die gevormd zijn in de aan ons
overgeleverde moraalsystemen.’ (49) Beschouwd ‘vanuit het perspectief van
dergelijke commitment-therapieën, waardoor we nog steeds beïnvloed worden, is
de analytische attitude van losmaking [van de gemeenschap] zélf een
pathologisch symptoom.’ (75) Carl G. Jung, Wilhelm Reich en David H.
Lawrence waren volgens Rieff allen, op verschillende manieren, gevoelig voor
deze symptomen van de pathologische eigenschappen van de moderne cultuur.
Een gemeenschappelijke noemer waaronder Rieff hun werk analyseert, is dat ze
allen probeerden om Freuds analytische attitude te combineren met nieuwe
pseudo-conformatieve theorie, met als doel het ontwikkelen van een nieuw type
commitment-therapie. Deze pogingen worden door Rieff in het tweede deel op
hun houdbaarheid gecontroleerd in drie essayistische case-studies die hieronder
in drie afzonderlijke paragrafen kort worden beschreven. In deze studies
interpreteert Rieff het werk van de genoemde auteurs als cultuurfilosofieën. Rieff
beschrijft wat voor Weltanschauung doorschemert in de ‘technische aspecten’
van deze onderling overigens zeer verschillende vertogen.

Rieffs keuze voor deze drie auteurs moet gezien worden in het licht van zijn
ideeën over de functie van een culturele elite. Zij probeerden allen een nieuwe
commitment-therapie te ontwerpen, in een poging om het individu te verbinden
met de sociale orde in de geheel nieuwe culturele situatie van de moderniteit. De
oude, op het christendom gebaseerde, ontologische orde werd afgeschreven en uit
de puinhopen creëerden zij de nieuwe symbolieken die ze nodig hadden voor hun
commitment-therapieën. In deze dynamische zin behoorden Jung, Reich en
Lawrence tot de culturele elite die meehielpen het gezicht van de laat-moderne
cultuur te bepalen. Volgens Rieffs criteria echter zijn ze geen culturele
vernieuwers omdat in hun werk de moderniteit als anti-cultuur in zijn volledige
gedaante zichtbaar wordt. Van deze ambivalente spanning zijn alle nu volgende
case-studies doortrokken. 
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a P. G. M. Vandermeersch, Over psychose, seksualiteit en religie. Het debat tussen Freud en
Jung, Nijmegen, Sun, 1992, p. 43 & 49.
b Freud en Jung gebruikten deze term nog niet, maar spraken van ‘dementia praecox’. De term
‘schizofrenie’, die toen overigens wat anders betekende dan tegenwoordig, werd geïntroduceerd
door Bleuler in 1911. (Zie Over psychose, seksualiteit en religie. p. 119.)
c Collected Papers, vol. 1, p. 17.

5.5.1  De therapeuticus als theoloog: 
Jungs religieuze psychologie 

Carl Gustav Jung (1875-1961) was zoon van een Zwitserse predikant en had in
zijn adolescentie een religieuze crisis. Religie zou hem zijn leven lang blijven
fascineren én beangstigen.a Hij werd tot psychiater opgeleid door E. Bleuler in de
universiteitskliniek van Zürich. Later werd hij hoogleraar in Zürich en Basel.
Gedurende enkele jaren had hij nauw contact met Freud, vanuit de wens om met
elkaar van gedachten wisselen over ‘schizofrenie’.b Hij brak rond 1912 met hem
en ontwikkelde daarna de ‘analytische psychologie’, die meta-psychologisch
gezien op een aantal punten fundamenteel afweek van de psychoanalyse.
Daarnaast is een diepgaand verschil dat Jung, in tegenstelling tot Freud, het
religieuze leven wél positief waardeerde.

In hoofdstuk 2 is kort aangegeven hoe Rieff in The Collected Papers Jungs
revisie van Freuds theorie typeert: Jung zette de idee van het onbewuste zoals
Freud dat hanteerde, om in een ‘versie van het onbewuste die het [onbewuste]
feitelijk de functie gaf van de ideële en eeuwige orde, zoals in de oudere
theoretische modi. Zonder dat ze precies beseften wat ze deden, raasden zowel
Jung als Adler voorbij Freuds leer van persoonlijk vermogen, richting de
religieuze aspiraties om de mens als geheel te begrijpen en hem volledig te
genezen.’c Hiermee poogde Jung de schade te herstellen die was aangericht door
de symbolische verarming van de moderne Westerse cultuur. Jungs poging om
een analytische therapie met pseudo-conformatieve theorie te combineren, is
psychohistorisch gezien van groot belang, stelt Rieff. ‘Jung vertegenwoordigt de
onzekere en verwarde poging om te komen tot vernieuwing van de persoonlijke
kennis die ook meteen geloof is.’ (98) Het belang van Jungs theorie, ofte wel ‘het
sterke punt waarop Jungs therapie uiteindelijk uitkomt [is dat] mensen geborgen
willen zijn, (...) alleen in een goed verankerde symboliek kunnen ze het
verdragen om zichzelf te kennen.’ (90)

Een parodie van het premoderne symboolsysteem
Een belangrijk gegeven in Jungs theorie is zijn gebruik van de mythe c.q.
mythisch materiaal. Rieff plaatst dit in de context van het secundaire culturele
proces waarin het heersende karakter-ideaal uit het primaire culturele proces via
kunst en wetenschap verder worden uitgewerkt tot exemplarische handelingsmo-



162

a In Rieffs interpretatie van Jung verschijnt Jung als een exponent van het Romantisch
traditionalisme. 

di. In de premoderne geloofssystemen werden de exemplarische handelingsmodi
via sacrale bemiddeling overgedragen en werden ze beschouwd als
afspiegelingen van een universele orde. Aanpassing aan die orde werd
beschouwd als de weg tot verlossing. Volgens Rieff was met de geleidelijke
afbrokkeling van deze oude ontologische orde in Jungs tijd een groot deel van de
literaire kunst verworden tot ‘een panoramische en geloofsgetrouwe reproductie
van de veelvormige menselijke ervaring.’ (123) De gedachte dat op ontologisch
niveau elke orde ontbreekt werd in die tijd onderbouwd met resultaten uit de
psychologie en antropologie. ‘De ervaringen van kinderen en primitieven toonden
de evolutie aan van het intellectuele en het morele vanuit het louter
waarneembare. Men dacht dat dit bewijs toevoegde aan de stelling dat de
werkelijkheid niet méér was dan een verzameling ongeordende particulariteiten
en dat daaraan opgelegde ideeën een kunstmatige en gevaarlijke belasting waren.’
(123) 

In dit licht moet Jungs omgang met mythisch materiaal worden bezien. Hij
meende dat in mythen een substituut te vinden is voor de ontologische eenheid
die in de moderniteit verloren was gegaan, omdat mythen volgens hem de
waardevolle resten van die oude ontologische orde zijn. Mythen zijn bij Jung
archaïsch materiaal, dat genetisch gezien veel oudere rechten heeft dan
intellectuele ideeën. Een te ver doorgedreven, abstracte, rationaliteit was volgens
Jung het probleem dat de moderne mens had afgesneden van zijn ‘creatieve
impuls’. Dat contact kon weer worden hersteld door open te staan voor de
inhouden van mythen. Dat stond bij Jung gelijk aan het in contact komen met het
onbewuste, want volgens Jung overleefde het archaïsche mythische materiaal in
het (collectieve) onbewuste. Volgens Jung konden op deze manier ook de
godsdienstige tradities in hun essentiële vorm voortbestaan. ‘De representatie van
het archaïsche in moderne situaties, voornamelijk in het innerlijk van de persoon,
was de manier waarop de traditie overleefde.’ (126)a Jungs denken over de
godsdienstige tradities drukt zich volgens Rieff uit in een zeer onhistorische en
onkritische omgang met de erfenis van de Westerse cultuur op dit terrein. Jung
lichtte al het mythische materiaal uit zijn historische en geografische context en
gaf ze archetypische inhouden. Deze inhouden verleende hij het predikaat
‘eeuwig’ op grond van het feit dat ze in de meest verspreide culturen en periodes
opduiken. ‘Bij Jung werd psychologie getransformeerd tot een inventaris van
tradities, waaruit de cultuur gevarieerdheid kon putten en die de verveling van
een, hoewel comfortabel toch ‘onspiritueel’ leven kon verlichten.’ (126) Jung
was volgens Rieff in staat deze inventaris van tradities op te maken door zijn
ongelooflijke eruditie.

Met deze interpretatie van Jungs methode wil Rieff laten zien hoe Jung met
zijn theorie over het onbewuste een eenzijdigheid corrigeert in Freuds
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a ‘Theogonie’ betekent letterlijk ‘de leer van de geboorte en de afstamming van de goden’. (Van
Dale, 1980) Rieff geeft de term hier een cultuursociologische wending, waarbij het gaat om de
manier waarop in een cultuur de oorsprong van de ‘god-terms’ wordt verklaard. Voorbeelden van
theogonische verhalen van de moderne cultuur waarin de positivistische wereldvisie zo belangrijk
is geworden, zouden dan zijn de verhalen over Galileï, Bruno of andere helden van de moderne
wetenschap. Uit deze verhalen wordt de herkomst verklaard van de moderne wetenschappelijke
principes die de Westerse cultuur uit de ‘donkere Middeleeuwen’ tilden op weg naar de
vooruitgang. De psychologie is dan een wat jongere loot aan deze boom van de moderne
wetenschappen.

opvattingen over het onbewuste. Freud streefde ernaar om met zijn analytische
techniek directere uitingsmogelijkheden voor de instinctieve impulsen te creëren.
Echter, ‘wat er herwonnen moest worden was niet zozeer de werking van het
irrationele, maar de symboliek ervan. (...) Niet God, maar een meer kronkelend
[sinuous] idee van God zou post-christenen voor de psychologische
consequenties van hun verlies aan geloof kunnen behoeden. (...) De creatieve
impuls (Jungs eervolle benaming voor onze verlossende genade) moest nu eerder
in de psychiatrie gezocht worden dan in de theologie. In de wetenschap van het
psychologiseren vinden we een functioneel equivalent van het theogonischea

proces waarmee eerdere culturen hun technieken van verlossing hadden
geconstrueerd.’ (112) 

Hier doelt Rieff met name op het primaire culturele proces van aanpassing van
de driftmatige impulsen aan het heersende karakter-ideaal. Jung ontwikkelde
namelijk op basis van zijn libido-theorie een integratief persoonlijk symbolisme,
een nieuw soort commitment-therapie. De libidineuze energieën zijn volgens
Jung, wanneer ze op de juist wijze worden ontplooid, krachten die ons
voortstuwen in een proces van ‘individuatie’ waarin zich in elk individu
openbaart hoe in hem/haar de eeuwige, sacrale orde is gerepliceerd. Neuroses
vatte hij op als storingen in dit proces. ‘Het karakter-ideaal dat op deze wijze
wordt geproduceerd,’ stelt Rieff, ‘is noch mystiek, noch ascetisch, maar
therapeutisch - deze persoon bepaalt zijn eigen mythe in termen van de bijdrage
die het levert aan zijn gevoel van persoonlijk welbevinden.’ (113) Verlossing
heeft in de jungiaanse theorie niets meer te maken met een integratie van het
individu in een gemeenschap, c.q. in een gemeenschappelijke symbolische orde.
Jung keert volgens Rieff de beweging om. De symbolische orde past zich aan het
individu aan doordat er net zolang wordt gezocht naar bruikbare elementen uit de
culturele voorraadkast van symbolen totdat díe symbolen zijn gevonden die bij
het individu passen. De ‘universele symbolische orde’ van Jung wordt door Rieff
ontmaskerd als een parodie van de symbolische orde van de premoderne
geloofssystemen.

Ondanks de schijn van het tegendeel kan volgens Rieff Jungs therapie niet
worden beschouwd als een adequate correctie van de symbolische verarming van
de moderniteit. De mens conformeert zich bij Jung niet aan een vooraf gegeven
sacrale orde en de therapeutische ervaring kan dan ook niet transformatief zijn in
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de ‘premoderne betekenis’. Het therapeutisch streven was juist het bevrijden van
de instinctieve impulsen, als tegenkrachten tegen een rationalistische cultuur die
het individu belemmerde in zijn zoektocht naar de in zijn onbewuste
gerepliceerde universele sacrale orde. ‘Deze remissieve pogingen tot herstel van
de creatieve impuls waren bedoeld als de nieuwe fundamenten van de moderne
cultuur.’ (121) Dat komt feitelijk neer op het parodiëren van het premoderne
culturele type van de extaticus. (Jungs versie is een parodie, omdat in de
premoderne cultuur de functie van het extatische onderdeel was van een
omvattend systeem waarin het inperkende/beheersende centraal stond. Jung
benadrukt volgens Rieff alleen maar de remissieve aspecten van dit symbolische
proces.) Juist daarin ligt volgens Rieff de relevantie van Jungs theorie voor een
cultuursociologische theorie. Jungs theorie kan volgens hem worden geïnterpre-
teerd als de grondige, maar verwarde, poging om analytische therapie te
combineren met pseudo-conformatieve theorie. Dat was een reactie op Freuds
ontkenning van het bestaan van een eeuwige en stabiele culturele orde, op grond
van diens anti-metafysische, analytische attitude. 

Jung: meer ‘profeet’ dan ‘criticus’
Rieff wijst op nog een andere beperking van Jungs theorie, die zichtbaar wordt
wanneer we zijn evaluatie van die theorie plaatsen binnen het kader van Rieffs
psychohistorische opvattingen. Rieff beschouwt in The Triumph de moderniteit
namelijk als een breuk in de Westerse culturele traditie, die zich bijvoorbeeld
uitdrukt in de al bijna complete vervanging van conformatieve theorie door
transformatieve theorie. Die transformatieve theorie wordt gecombineerd met
analytische therapieën, waarin het individu leert zich pragmatisch te verhouden
tot de eisen die sociaal gezien aan hem gesteld worden. Cultureel en sociaal
gezien is het dus onzinnig om te pleiten voor een herintegratie van conformatieve
theorie en daarop gebaseerde therapieën. Dat verwijst naar de volgende
tekortkoming van Jungs theorie: ‘Jung analyseert nooit de sociale structuren
waarbinnen alle scheppende/creatieve symbolieken verschijnen. Hij lijkt zich
zelfs niet bewust van sociale structuur. Zijn psychologie van het
scheppende/creatieve onbewuste is opmerkelijk ouderwets, een seculiere versie
van de theologie van de Scheppende Persoon, die de centrale zuil vormt van de
immense en gevarieerde aanwas die we tegenwoordig kennen als protestantse
theologie.’ (134) 

Jung maakt dus volgens Rieff de sociale orde en de symbolische orde helemaal
los van elkaar, waardoor hij de complexiteit reduceert van de culturele dynamiek
en de daarin werkzame interactie van beide ordes. Zijn theorie bevat volgens
Rieff dan ook geen adequate analyse van de moderniteit, maar is daar een
polemische reactie op. In Jung overheerste ‘de profeet’ over ‘de criticus’. Met
deze kritiek is ook meteen een belangrijk kenmerk van goede cultuursocio-
logische theorie aangeduid zoals Rieff die definieert: het functioneren van
culturele symboliek kan nooit los worden gezien van de sociale structuren
waartoe ze behoren. Ook op dat punt heeft Jungs theorie volgens Rieff weer
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exemplarische betekenis voor de analyse van moderne religiositeit. Jung herzag
namelijk het secundaire culturele proces zodanig dat ‘heilsbemiddeling’ kon
worden gedacht als een niet-institutioneel proces, waarmee ze feitelijk wordt
gereduceerd tot een psychologisch proces.

Jungs pseudo-dialectiek
Rieffs evaluatie van Jungs theorie is ingebed in een filosofische reflectie waarin
die theorie in de filosofische context van zijn tijd wordt geplaatst. Jungs theorie
is sterk Romantisch gekleurd. De dichotomieën die in dit denken worden
aangebracht, zoals tussen gevoel en verstand en tussen het bewustzijn en het
onbewuste, berusten op een sterk dialectisch aangezette denktrant. ‘De Romantici
waren gek op de dialectische methode, althans op wat zij dachten dat dialectiek
was.’ (115) Rieff diept het thema hier explicieter uit, na het eerder in zijn werk
een aantal malen te hebben aangestipt. Hij verwoordt zijn kritiek op de
Romantische dialectiek, zoals ook Jung die gebruikte, als volgt: ‘De Romantische
filosofen waren gek op een dialectiek waarbij de platoonse leraar keurig uit de
methode werd gelicht. Het werd een slimme, historische truc, die makkelijk
uitvoerbaar was: eerst één term, dan zijn tegendeel, vervolgens - van achter je rug
vandaan, uit ‘het collectieve onbewuste’ - het derde concept, de verlosser, als een
synthese. Niet langer was het de pedagogische interactie, de botsing van
argumenten in een debat, die óf de methode óf de resultaten rechtvaardigde. In
plaats daarvan werd de methode overgebracht naar het toneel van de
geschiedenis, waarbij die derde term al die tijd al stond te popelen in de coulissen
om op te komen en de show te redden.’ (116) In de jungiaanse pseudo-dialectiek
wordt het Onbewuste zelf, in de één of andere personificatie, die verlosser die is
gekomen om de intellectuele arrogantie van het bewustzijn te corrigeren. (116) 

Hier klinkt in Rieffs formulering het cultuurhistorische schema van het
positivisme mee, dat hij ook al in The Mind bekritiseerde en in zijn eigen theorie
reviseert tot een psychohistorisch schema. Rieff streeft na om in dat schema niet
de vooringenomenheden van de negentiende eeuwse cultuur- en godsdienstkritiek
te reproduceren. Dat leidt namelijk tot een reductionistische analyse van de
cultuurgeschiedenis en de rol van religie daarin. Deze kritiek op Jungs pseudo-
dialectische methode kan worden gekoppeld aan Rieffs kritiek op Jungs blindheid
voor sociale structuur en de daarmee samenhangende simplificatie van de
culturele dynamiek. Rieff zelf ontwerpt cultuursociologische theorie die volgens
hem wél dialectisch en historisch is. Hij ontwerpt steeds polariteiten (bijvoor-
beeld controls-remissions, ascetic-ecstatic, positieve gemeenschap-negatieve
gemeenschap) waarin de polen in een dialectische verhouding tot elkaar staan.
Daarmee kan de culturele dynamiek bestudeerd worden zonder de complexiteit
ervan te reduceren. Tevens projecteert hij die dynamiek niet op een pseudo-
cultuurhistorisch schema, dat volgens Rieff grondig is vertekend omdat het het
positivistische geloof in vooruitgang reproduceert. Met een dergelijk schema
kunnen we volgens Rieff niet adequaat analyseren welke veranderingsprocessen
zich afspelen op de lange termijn in de Westerse cultuur.
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Jung heeft op verstandige wijze zijn regelingen getroffen om de postume
profeet van zijn eigen religie te worden, stelt Rieff. Zo vermeed hij het
martelaarschap dat Jezus en Nietzsche leden, die hij beiden ‘de onvoorzichtige
publieke woordvoerders voor hun persoonlijke religies’ noemt. (139) Om dat
martelaarschap te mijden stelde Jung de publicatie van zijn autobiografie uit tot
na zijn dood. Die autobiografie is volgens Rieff Jungs religieuze testament en
tegelijk diens wetenschappelijke visie, uitgesproken in de vorm van een
confessie. Het is volgens Rieff wel degelijk een machtige belijdenis, juist
vanwege de bizarre verbindingen die hij op ingenieuze wijze legt in dat boek.
‘Dat Jung een beetje waanzinnig was, lijkt amper van belang. Belangrijker is dat
hij een beetje geniaal was. Echter, zijn leer is niet het materiaal waarvan
religieuze stelsels gemaakt zijn; zijn levenswerk was een mislukking.’ (139)

5.5.2   De therapeuticus als martelaar: 
Wilhelm Reichs religie van energie

Wilhelm Reich (1897-1957) was een Oostenrijkse psychoanalyticus die al op 23-
jarige leeftijd toetrad tot de Weense Psychoanalytische Vereniging. Hij legde
zich vooral toe op de psychoanalytische techniek. Zijn boek Karakteranalyse
(1933) is nog altijd een klassiek standaardwerk in de psychiatrie. In 1928 stichtte
hij in Oostenrijk de ‘Sexpol-beweging’, in het kader van een poging om een
politiek vitale synthese te vormen tussen psychoanalyse en marxisme. Dat
leverde hem een royement van de communistische partij op. Via omzwervingen
belandde hij in 1939 in de Verenigde Staten, waar hij zijn ideeën verder
uitwerkte betreffende de verbanden tussen psychische aandoeningen enerzijds en
lichamelijke en kosmische factoren anderzijds. Hij ontwikkelde in zijn eigen
communes de zeer radicale Orgone-therapie, die soms zulke bizarre vormen
aannam dat hij gerechtelijk vervolgd werd. Uiteindelijk stierf hij in een
gevangenis. Reichs werk heeft veel invloed gehad, bijvoorbeeld op de
ontwikkeling van de bio-energetica. Hij leidde de laatste decennia van zijn leven
waarschijnlijk aan een progressieve vorm van paranoia of een paranoïde vorm
van schizofrenie.

In de analyse van Reichs theorie en praktijk onderzoekt Rieff ‘het continuüm
tussen het briljante en het absurde in Reichs werk als een casus van een
psychotherapie die uitmondt in de religieuze vraag.’ (141) Rieff bekritiseert in
deze case-study de heersende Reich-receptie. Over Reichs bekendste boek
schrijft hij: ‘Karakteranalyse is rijkelijk overgewaardeerd, om Reichs latere
boeken des te grover te kunnen censureren.’ (170) Volgens Rieff is er wel
degelijk sprake van continuïteit in Reichs ontwikkeling van radicale therapeut tot
‘religieuze conservatief’. Ook Reich blijkt, op zijn eigen manier, een poging te
hebben gedaan om een analytische therapie te combineren met pseudo-
conformatieve theorie, in een poging om een nieuw soort commitment-therapie te
ontwikkelen: ‘[Hij] accepteerde het universum en gaf het een naam: Orgone-
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energie. In zijn acceptatie spot Reich met het toenemende vermogen van de
mens, dat eens religieus uitgedrukt werd en in de laatste tijd het doel van de
wetenschap is, om het universum te verwerpen - in de onnatuurlijke en
intellectuele daad van de transformatie ervan. (...) De therapeutische revolutio-
nair kwam aan zijn einde als een religieuze conservatief, die zijn eigen versie van
de natuurwetten uitvaardigde (...). (46) Reich ‘voert uiteindelijk de extatische
attitude aan als superieur aan de analytische attitude.’ (188)

Bevrijding van de natuurlijke sociale impulsen van de mens
Reich leidde een kleurrijk bestaan dat sterk werd bepaald door zijn ‘freudo-
marxisme’. Hij ontwikkelde zijn radicale opvattingen door Freuds theorie te
radicaliseren met behulp van die van Marx en omgekeerd, stelt Rieff. Freud
ontbeerde namelijk volgens Reich een politieke theorie en Marx een psycho-
logische. Met behulp van een meta-psychologische analyse laat Rieff zien hoe
Reich zijn synthese bereikte. Volgens Reich was Freud niet ‘diep’ genoeg gegaan
en blijven steken in de perverse anti-sociale laag van het menselijk karakter.
Reich beoogde door te dringen tot de diepere laag van de ‘primaire biologische
impuls’, die volgens hem wezenlijk goed en sociaal is. Goede psychotherapie
behoort oog te hebben voor de ‘natuurlijke maatschappelijkheid van de
instincten’. (148) Reichs therapeutische credo was: ‘schaf de verdringing af’. Als
het super-ego afgebroken kan worden, analoog aan de idee van de afbraak van de
vervreemdende politieke structuren uit de marxistische theorie, dan kan er een
echte revolutie plaatsvinden. Die revolutie zou de mens bevrijden van zijn meest
fundamentele vervreemding, namelijk die van zijn eigen gezonde instinctmatige
impulsen. In dat laatste klinkt ook meteen Reichs revisie van Marx mee: Marx
had volgens hem zijn eschatologie alleen geformuleerd in termen van sociale
theorie. De echte verlossing zou echter pas plaats vinden als naast de opheffing
van de sociale vervreemding ook de fundamentelere vervreemding van onze
biologische impulsen zou worden opgeheven. 

Rieff analyseert Reichs theorie vanuit het perspectief van het primaire culturele
proces. Het gaat in Reichs vroege werk volgens Rieff niet om een revisie van
Freud, zoals Jungs poging to herstel van de symboliek van het onbewuste, maar
om een poging tot radicalisering van diens analytische attitude. ‘Als een
revolutionair pleitte hij voor de verwerping van die identificaties met ik-idealen
met behulp waarvan het karakter zich vormt, als een muur rondom de impulsen.’
(169) ‘(...) in Reichs geest gaat het ‘genitale karakter’ in tegen alle karakter-
idealen. (...) Het is een ‘tegen-ideaal’.’ (170) Bij Reich vinden we dus geen
liberaal pleidooi voor een beter management van de strijd tussen instinctmatige
impulsen en het super-ego zoals bij Freud, maar een radicale poging tot afbraak
van de barrières die de instincten hinderen in hun volgens Reich zo heilzame
werk.

Rieff stelt voor om deze poging tot radicalisering van Freuds theorie te
interpreteren als aanzetten tot het ontwikkelen van kritische sociale theorie. De
‘casus Reich’ is op dit punt een aanvulling op de ‘casus Jung’, omdat bij Jung
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a Rieff gebruikt de formulering ‘may have softened’. Daarmee lijkt Rieff te suggereren dat de
revolutie die hij analyseert een andere vorm heeft dan die van de politieke revoluties van de
vroege moderniteit. Er zit in het woord ‘softened’ natuurlijk ook een ironische verwijzing in naar
de ‘softe sector’ zoals die in de jaren zestig gestalte kreeg. Op theoretisch niveau stelt Rieff dat de
opvatting over karakter als ingebouwde neurose in afgezwakte vorm terugkomt bij theoretici als
Erich Fromm en Karen Horney. (The Triumph, p. 171.)

immers de aandacht voor sociale theorie ontbrak. Rieffs analyse sluit tevens aan
bij zijn exegese van Freuds politieke psychologie als kritische sociale theorie in
The Mind. Rieff liet daar zien dat in Freuds politieke psychologie zeer relevante
intuïties te vinden zijn betreffende ingrijpende veranderingen in de sociale orde
van de moderne Westerse cultuur. Freud vermoedde dat de afbrokkeling van de
maatschappelijke positie van het patriarchale gezin (en de toename van de
invloed van de peer-group) belangrijke libidineuze gevolgen zou hebben. Hij
miste echter een constructieve sociale theorie om die intuïtie verder uit werken.
Rieff lijkt dit aspect van zijn Freud-exegese hier met behulp van Reichs theorie
verder uit te bouwen. Reichs sociale theorie is volgens Rieff een kritische
reflectie over de relatie tussen karakterstructuur en sociale structuur. De meta-
psychologische term ‘super-ego’ verwijst bij Reich volgens Rieff naar het
patriarchale gezin waar Reich zo tegen streed: ‘Het opperste instrument van
repressieve/verdringende [repressieve] autoriteit is het gezin. Zoals politieke
revoluties de macht van de staat omver moesten werpen, zo moest morele
revolutie de macht van het gezin omver werpen, van alle gezinnen.’ (156) ‘(...)
zijn herhaalde oproepen voor een doe-het-zelf opvoeding in sex voor
adolescenten krijgen zo politieke betekenis. Sexuele opvoeding wordt het
belangrijkste wapen in een ideologische oorlog tegen het gezin.’ (159-160) 

Rieff lijkt te suggereren dat Reichs theorie een belangrijk analytisch instrument
is voor een analyse van de invloed van de counter culture in Amerika. Die
analyse is een wezenlijk onderdeel van Rieffs cultuuranalyse: ‘Samen met John
Dewey, is Wilhelm Reich één van de grote theoretici van het kind als drager van
sociale verandering.’ (161) Net als de theorieën van Freud en Marx wordt in de
counter culture ook de theorie van Reich gebruikt voor de ideologische
onderbouwing van pleidooien voor sociale en culturele veranderingen: ‘De
morele revolutie mag zijn harde kanten zijn kwijtgeraakta, maar de ‘softheid’ en
de verspreiding ervan wordt des te zichtbaarder wanneer we die [revolutie]
onderzoeken in de profetische furie van Reich. (...) Amerikaanse kinderen lijken
me in behoorlijke mate reichiaans te zijn.’ (160) 

Natuur en cultuur
Rieffs kritiek op Reich en op de verwante theorieën over sociale verandering is
gefundeerd in een filosofie over de verhouding van de menselijke natuur en
cultuur. Achter het reichiaanse pleidooi voor een radicale afbraak van de
structuren van het culturele super-ego, schuilt een optimistische opvatting over de
menselijk natuur. Reich dacht daarvoor de bewijzen te vinden in de antropologie
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a Als vertaling voor de term ‘appearance’ is voor ‘verschijningsvorm’ gekozen om een verbinding
zichtbaar te maken met Rieffs Freud-exegese in The Mind: Freud achtte immers het substraat
zelf, i.c. het onbewuste, wezenlijker dan de vorm waarin dat substraat zich kenbaar en ervaarbaar
aan ons voordoet.

van Malinowski die beweerde te hebben aangetoond dat cultureel gezien aan het
patriarchaat een periode van matriarchaat is voorafgegaan die ‘de meest
‘natuurlijke’ en vrije vorm van sociale organisatie’ belichaamde. (Dat sluit aan
bij Reichs idee van de ‘natuurlijke maatschappelijkheid’ van de instincten.) Net
als in zijn Freud-exegese voert Rieff echter ander antropologisch materiaal (van
Atkinson) aan dat laat zien dat ‘het paradigma waarin we het beste de natuurlijke
staat van de mens kunnen herkennen, dat is van een gevechtssituatie, met de
vader als hoofdstrijder, die zijn eerste rechten in het gezin verdedigt tegen de
aanvallen van zijn verbannen zonen.’ (158) Reich was dus volgens Rieff selectief
in de omgang met de beschikbare gegevens uit het antropologisch onderzoek. De
manier waarop hij selecteerde was volgens Rieff symptomatisch voor het feit dat
hij niet echt geïnteresseerd was in een kritische analyse van de oorsprongen van
sociale structuren. Net als Jung was Reich uiteindelijk toch meer ‘profeet’ dan
‘(kritische) wetenschapper’. Bij Reich was het een filosofisch dogma dat natuur
en cultuur onderling niet antagonistisch kunnen zijn. Dat was volgens Rieff bij
Reich slechts een rationalisatie van diens anti-patriarchale houding en zorgde
voor de nodige theoretische tekortkomingen.

Net als in de evaluatie van Jungs werk plaatst Rieff de reichiaanse theorie in de
context van de contemporaine kunst en wetenschappen. Samengevat komt Rieff
in die analyse tot het volgende standpunt over Reichs theorie over de menselijke
natuur: omdat hij een radicale anti-dualist was, had Reich amper oog voor de
wrede idiotieën van de natuur. Dankzij zijn verafgoding van de natuur, nemen
zijn geschriften een ouderwetse stichtelijke gestalte aan. Hij ziet nooit de
vreselijke mogelijkheid onder ogen, waardoor de hele moderne kunst
geobsedeerd is, dat de werkelijkheid achter zijn verschijningsvorm nog
onplezieriger is dan de verschijningsvorm zelf.a Eigenlijk, stelt Rieff daar
tegenover, is de mens menselijk in zoverre hij de natuur trotseert en zo cultuur
vormt. Alleen zo onderscheidt de mens zich van elk ander levend wezen. Vanuit
dit perspectief verschijnt Reichs natuurlijke mens volgens Rieff als een bleek
restant van de achttiende eeuwse verbeelding. Met die achttiende eeuwse
verbeelding hangen secundaire culturele processen samen die Rieff als volgt
bekritiseert: ‘Het is precies zijn humaniteit die de mens, net zoals zijn goden, tot
een tamelijk onaangenaam wezen heeft gemaakt, en die zowel de kunst als de
wetenschap op de heldhaftige toppen van het menselijk kunnen, heeft gemaakt tot
iets dat eerder machtig dan mooi is.’ (159)

Reichs noodlottige bekering
In Reichs latere werk verschuift het accent van radicalisering van de analytische
attitude naar het integreren van conformatieve theorie in zijn therapie en theorie.
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a Rieff wijst op het hegeliaanse karakter van Reichs theorie: ‘Toen Reich aan Marx en Freud
ontsnapte, keerde hij alleen maar, zonder dat hij dat besefte, terug naar Hegel. Een nieuw niveau
van zelfbewustzijn zou bereikt worden, het hoogste niveau, waarin de mens niet langer
intellectueel zou zijn en zichzelf zou verzieken in een pantser van gedachten. Dan zou de
kosmische energie, in een nieuw zelfbewustzijn, als mens, van zichzelf bewust worden.’ (180-
181.) Rieff lijkt in The Triumph ‘onder de oppervlakte’ in debat met Hegel. Bovenstaand citaat
wordt vervolgd met een citaat van Reich waarmee Rieff lijkt te willen aantonen hoezeer in Reichs
theorie Hegels filosofie wordt gereproduceerd: ‘Door zich aldus ‘bewust van ZICHZELF te
worden, zichzelf te kennen, uit te groeien tot bewustzijn van zichzelf, wordt wat ‘MENSELIJK
LOT’ genoemd wordt uit de sfeer van mystiek en metafysica weg genomen: het wordt een
werkelijkheid met kosmische dimensies die zich op begrijpelijke wijze vermengt met alle grote
filosofieën over en religies van de levende mens, als een bewust ontwerp van het eigen leven.’ (p.
181. Rieff citeert hier: W. Reich, Cosmic Superimposition (New York, 1951), p. 104.) Rieff
besluit deze passage met een opmerking die een parafrase is van zijn eerder beschreven stelling
dat volgens hem de grootste prestatie van de moderne wetenschappelijk cultuur is de vervanging
van geloof, ofte wel van conformatieve theorie, door wetenschappelijke theorie, ofte wel
transformatieve theorie. (Zie paragraaf 3.6.3.) Die vervanging werd volgens Rieff door Hegel
filosofisch onderbouwd en wordt in Reichs theorie gereproduceerd: ‘De algemene en bijzondere
openbaringen van alle religies werden aldus samengevoegd in de algemene en bijzondere
disciplines van de wetenschap [science].’ (181)

Net als Jung zet Reich in zijn latere werk de idee van het onbewuste om in een
concept van een pseudo-sacrale orde die de kosmos zou bezielen. In zijn laatste
jaren ‘wendde Reich zich af van het verlossen van zieken en zelfs van het
verlossen van de zieke samenleving van haar kwalen. (...) de therapeutische
doctrine van Karakteranalyse werd volledig uitgewerkt tot de theologische
fantasie van Reichs laatste jaren.’ (184) Uiteindelijk ‘voert Reich de extatische
attitude aan als superieur aan de analytische.’ (188) De extatische attitude was in
de premoderne geloofssystemen kenmerkend voor de vrijstelling van de
beheersingsmechanismen. Vanuit dit cultuursociologische perspectief is de
continuïteit in Reichs werk zichtbaar: Reich houdt vast aan zijn optimistische
visie op de menselijke instincten. Rieff wil echter met het gebruik van de
cultuursociologische term ‘extaticus’ ook laten zien dat er een fundamentele
verandering in Reich had plaatsgevonden. In diens latere leven voltooide zich een
ontwikkeling die was begonnen in zijn werkzaamheden als psychotherapeut.
Reich geloofde dat een nieuw niveau van bewustzijn, het uiteindelijke stadium
(analoog aan het genitale stadium uit zijn model voor karakter-ontwikkeling), zou
ontstaan, waarin de mens niet langer intellectueel zou zijn en zichzelf ziek zou
maken in een pantser van gedachten. Dat nieuwe zelfbewustzijn zou zich juist
‘van zichzelf bewust worden.’ Volgens een hegeliaans model projecteerde Reich
zijn psychotherapeutische theorie op de wereld en het universum.a Reich dacht
dat hij God opnieuw ontdekt had, een God die zichzelf had geopenbaard in zijn
wetenschappelijke werk. Ook dacht hij dat die God hem opdroeg door te gaan
met zijn wetenschappelijke missie om de mensheid te bevrijden. ‘Wat hem tot in
het diepste wezen van zijn intellectuele en emotionele bestaan schokte, was de
enorme invloed van het werken van een objectieve functionele logica in de
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a Hoe dat afloopt is prachtig beschreven in Harry Mulisch’ boek over Reich: Het seksuele
bolwerk. Zin en waanzin van Wilhelm Reich, Amsterdam, De Bezige Bij, 1983. Mulisch deelt
overigens Rieffs standpunt dat er sprake van continuïteit in Reichs ontwikkeling van radicale
therapeut tot een ‘religieuze conservatief’ en dat daarom ook Reichs latere werk serieuzere
aandacht verdient dan het tot nu toe heeft gekregen.

natuurlijke functies achter zijn persoonlijke bestaan.’ (181) Reich voltooide zijn
eigen ontwikkeling door met succes zichzelf een ervaring van bekering
[conversion] op te leggen. In tegenstelling tot Jung, streeft Reich aan het eind van
zijn leven wél naar transformatieve therapeutische ervaring. Het therapeutische
streven is aanpassing van de expressie van de impulsen aan het karakter-ideaal
van de extaticus. Zo zouden de ‘hogere krachten’ in de mens, waaronder zijn
‘natuurlijke maatschappelijkheid’ vrijkomen. Daarmee parodieert Reich echter
het premoderne therapeutische proces, want daarin werden de ‘hogere krachten’,
waaronder de menselijke sociale natuur, juist geacht vrij te komen door
aanpassing van de impulsen aan een karakter-ideaal dat voornamelijk ascetisch in
plaats van extatisch was.

Ook hier geeft Rieffs psychohistorische model dus weer de beperking aan van
de betekenis van dit ‘therapeutisch succes’ van Reich. De culturele en sociale
orde zijn in de hedendaagse moderne Westerse cultuur al zo grondig veranderd
dat vanuit de daaruit ontwikkelde perspectieven een dergelijke bekering alleen
maar als de waanzin van een maatschappelijk geïsoleerde excentriekeling kan
worden beschouwd: ‘Reich zocht als een wilde religieuze rebel naar een
gemoedsstemming die niet langer geformuleerd kon worden op geloofwaardige
manieren, of onderhouden kon worden zonder kleine culten te vormen waaruit
niets anders voort kon komen dan excentriciteit. (187)a 

5.5.3  De therapeuticus als schepper van mythen: 
de ‘ware christelijke filosofie’ van D. H. Lawrence

David Herbert Lawrence (1885-1930) was een Britse dichter, proza- en
toneelschrijver en essayist. Hij werd sterk beïnvloed door zijn zeer ontwikkelde
moeder. Het meest bekend is zijn laatste boek Lady Chatterley’s Lover (1928),
dat één van de meest omstreden boeken van de eerste helft van de twintigste
eeuw werd. Lawrence reisde veel, onder andere naar Australië, Nieuw-Zeeland
en Mexico. Tijdens die reizen ontstonden romans waarin zijn filosofie van het
kosmische leven, die al duidelijk aanwezig was in Sons and Lovers (1913), een
nieuwe uitdrukking krijgt. Hij schreef ook essays over psychoanalytische
onderwerpen, gevoed door zijn fascinatie voor de erotiek die volgens hem de
mysterieuze oerkracht van het leven is. De onderdrukking daarvan beschouwde
hij als een ziekelijkheid van de moderne beschaving. Lawrence leed onder het
onbegrip voor zijn werk dat als ‘sensatieliteratuur’ werd beschouwd.
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a Dit citaat zit weer boordevol dubbelzinnige ironie. Een voorbeeld daarvan is het spel met de
term ‘belijdend’. In het eerste deel van The Triumph is belijdenis (credo) gedefinieerd als een
symbolische formule die een relatie tussen een individu en een instituut (her)bevestigt. Een
belijdenis is een onderdeel van het instrumentarium van de premoderne commitment-therapieën.
Rieff suggereert dus op ironische wijze een omkering: de moderne lyriek, het enig overgebleven
middel voor religieuze expressie, is belijdend geworden. Dat terwijl ze geneigd is persoonlijke
werelden te evoceren, en daarmee dus niet-institutioneel van karakter is. Het woordenspel met de
termen ‘belijdend’/’niet-belijdend’ verwijst naar het basisthema van het tweede deel van The
Triumph, namelijk de analyse van de religiositeit van Jung, Reich en Lawrence vanuit het
perspectief van premoderne culturele dynamiek.

Het bedenken van een ‘tweede geloof’ is een rode draad die volgens Rieff
zowel door het essayistische werk van Lawrence als door diens literaire werk
heen loopt. ‘David Herbert Lawrence besteedde veel van zijn creatieve energie
aan het bedenken van een tweede geloof, iets dat de opvolger moest worden van
wat hij beschouwde als valse christelijke filosofie, en van de opvolger daarvan;
het steriele rationalisme van de wetenschap.’ (189) Over de vorm van dat tweede
geloof schrijft Rieff: ‘Bij Lawrence werd de mededogende negentiende eeuwse
godsdienstwetenschap getransformeerd tot de intieme religieuze poëzie van de
twintigste eeuw.’ (199) In deze case-study wordt het meest duidelijk hoe Rieff
beoogt om theorie uit verschillende soorten disciplines op één cultuurtheoretische
noemer te brengen: hij schakelt moeiteloos tussen literaire, sociale, theologische,
antropologische en esthetische theorie. Het werk van Lawrence is relevant voor
Rieffs onderzoek om twee redenen. Ten eerste vond Lawrence dat Freud zeer
belangrijke problemen had aangesneden voor wat betreft de algemene geestelijke
toestand waarin de moderne mens zich toentertijd bevond in de Westerse cultuur.
Maar net als Jung en Reich, vond hij dat Freud dat met inadequate instrumenten
had gedaan en dat derhalve zijn theorie gereviseerd moest worden. Rieff
evalueert de inhoud van die kritiek van Lawrence. Ten tweede is volgens Rieff
zowel de manier waarop Lawrence het werk van Freud inhoudelijk reviseert, als
de lyrische vorm waarin hij die revisies giet kenmerkend voor de vorm waarin de
moderne sociale wetenschappen en de literatuur de condition humaine
analyseren. Over die vorm schrijft hij: ‘Onze lyriek, met zijn neiging tot het
evoceren van persoonlijke werelden zonder einde en doel, is belijdend geworden,
terwijl tegelijkertijd ons proza niet-belijdend is geworden.’ (199)a

Wanneer we aannemen dat Rieff in het zojuist aangehaalde citaat met ‘proza’
(ook) doelt op moderne sociaal-wetenschappelijke literatuur, dan is de verbinding
duidelijk met zijn kritiek op de grondslagen van de moderne sociale theorie en
cultuurkritiek. Het merendeel van die theorie en kritiek is volgens Rieff bedoeld
om het oude, op conformatieve theorie gebaseerde wereldbeeld af te breken en
daarvoor in de plaats interpretaties van de werkelijkheid te stellen die op
transformatieve theorie gebaseerd zijn. Ook Lawrences werk past volgens Rieff
in deze beweging, maar op een ambivalente manier. Lawrence leverde namelijk
ook kritiek op de geestelijke gevolgen van de modernisering van de Westerse
cultuur en het daarbij horende transformatieve streven. Rieff beoogt om in zijn
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a Zoals zoveel aspecten van Rieffs werk moet ook dit aspect worden bezien in het licht van zijn
verhouding tot Nietzsche.
b In zijn recensie van het boek Eros and Agape van A. Nygren (‘Eros Cross-Examined’ (1954),
The Feeling Intellect, pp. 137-142) onderzoekt Rieff deze thematiek uitvoeriger. Hij schetst de
‘ontsacralisering’ van het moderne proza, middels een beknopt commentaar op Nygrens
historische onderzoek naar de vormgeving en thematisering van de eros in de moderne Westerse
literatuur.

analyse van het werk van Lawrence te verhelderen hoezeer diens cultuurkritiek
theoretisch verward is. Net als Jung en (de latere) Reich probeerde Lawrence een
analytische therapie/attitude te verbinden met een vorm van pseudo-
conformatieve theorie. Lawrence deed volgens Rieff een poging om Freuds
analytische attitude nog verder te radicaliseren dan de jonge Reich dat had
gedaan. In het werk van Lawrence komt volgens Rieff daardoor ook de meest
vergaande vorm van herdefiniëring van religieuze concepten voor.
Cultuursociologisch gezien wijst van de drie hier behandelde figuren dit werk het
meest vooruit naar wat Rieff noemt ‘de volgende cultuur’ die volgens hem
langzaam maar zeker de oude, stervende, christelijke cultuur in het Westen aan
het vervangen is.

Rieffs houding jegens Lawrence is ook weer ambivalent. Enerzijds bekritiseert
hij de theoretische vorm waarin Lawrence in zijn werk cultuurkritiek bedrijft.
Anderzijds stelt Rieff dat uit Lawrences werk zeer helder blijkt hoezeer we
literatoren en essayisten met een verbeeldingskracht als die van Lawrence nodig
hebben voor het ontwikkelen van goede sociologische cultuurtheorie. Wanneer
we zien dat Rieffs stijl ook wordt gekenmerkt wordt door lyriek, dan lijkt Rieff
daarmee te impliceren dat proza geen adequate vorm is om zijn nieuwe theorie
mee te formuleren. Dit hoofdstuk van The Triumph is een voorafschaduwing van
zijn latere werk waarin Rieffs schrijfstijl nog compacter wordt en een poëtisch
karakter krijgt. Vorm en inhoud worden steeds meer één. Hij ontwikkelt een
eigen vorm van ‘wetenschappelijke lyriek’, waarin vorm en inhoud steeds meer
in elkaar op gaan.a

‘Culturele vervreemding’ volgens Lawrence
In Rieffs analyse van het werk van Lawrence verschijnt deze schrijver als een
revisor van de fundamenten van Freuds cultuurkritiek, wiens werk daardoor zeer
relevant is voor theorievorming over primaire en secundaire culturele processen.
Een voorbeeld voor wat betreft de secundaire culturele processen is de zojuist
beschreven idee van Rieff over het ‘belijdende karakter’ van de proza en de
poëzie in de twintigste eeuw.b Rieff wil vanuit het perspectief van het primaire
culturele proces steeds zichtbaar maken hoe in de moderne cultuur de
commitment-therapie verandert waarin de individuele persoonlijkheid en de
sociale orde op elkaar worden afgestemd en hoe in dat proces beiden worden
gestructureerd. Rieff analyseert in dit kader Lawrences opvattingen over de
menselijke natuur, over de moderne cultuur en over hun interactie. Het centrale
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a Rieff lijkt inhoudelijk in deze casus, net als in de casus over Reich, een polemiek met onder
andere Marcuse te voeren en mogelijk zelfs met de gehele beweging van the Freudian Left die
streefde naar een synthese tussen de theorieën van Marx en Freud en zo de begrippen
‘vervreemding’ en ‘neurose’ op één cultuurfilosofische noemer wilden brengen.
b Deze gedachte veronderstelt conformatieve theorie. De zinsnede ‘de ontdekking dat hij zichzelf
niet kan veranderen’ kan dus gelezen worden als Rieffs verborgen kritiek op moderne
(analytische) therapie die op transformatieve theorie is gebaseerd en die een ‘psychotechniek’
ontwikkelt die verwijst naar het ideaal van de verandering/transformatie van het zelf.

begrip daarbij is ‘vervreemding’. Lawrences gedachten over vervreemding zijn
geënt op zijn kritiek op het rationalisme en de invloed daarvan op de Westerse
cultuur. Rieff formuleert de visie van Lawrence in dit kader als volgt: ‘(...) het
manipulatieve zelfbewustzijn heeft zich ontwikkeld naar dat stadium van morele
ziekte waarmee Freud zich geconfronteerd zag. Lawrence houdt voor deze
ontwikkeling van de ziekte de gerationaliseerde en gemechaniseerde beschaving
schuldig waarin hij was geboren. Echter, vervreemding, zoals hij elders [namelijk
in zijn essayistische werk, TZ] vermoedde, was kenmerkend voor de condition
humaine lang voordat het leven gerationaliseerd werd door de technologische
wetenschap.’ (206)a 

In het essayistische werk van Lawrence, waarnaar Rieff in de zojuist geciteerde
passage verwijst, maakt Lawrence veel gebruik van religieuze begrippen en
metaforen. Daarmee onderzocht hij zijn vermoeden over de aard en de oorzaken
van de vervreemding. Uit de manier waarop hij doet, blijkt volgens Rieff dat
Lawrence al zeer oude theologische schema’s reproduceert, zonder dat zelf te
beseffen. In Rieffs beschrijving van die schema’s zit tussen de regels door een
eigen definitie van verdringing verwerkt. 

Vervreemding, stelt Rieff, was oorspronkelijk noch een marxistisch noch een
psychiatrisch instrument ter doorgronding van de condition humaine, maar een
theologisch en specifiek christelijk instrument. In het kennen - in het verlangen
om méér of anders te worden dan wat men is - was de oude Adam ongehoorzaam
aan God en daardoor raakte hij vervreemd van het goddelijke in zichzelf. Dat
onveranderlijke deel van zijn innerlijke leven raakte aldus onbekend voor hem,
het werd verdrongen door zijn nieuwe commitment aan het veranderlijke,
uiterlijke gedeelte. ‘In de oorspronkelijke versie van vervreemding kan de mens
zich alleen maar genezen door Gods vergeving te accepteren, door Christus. Zo
kan hij, in navolging van de goddelijke gemoedsgesteldheid, niet alleen van zijn
naasten houden, maar ook van zichzelf, in de ontdekking dat hij zichzelf niet kan
veranderen. (...) De jonge Luther probeerde om de Westerse mens te herinneren
aan de noodzaak van het leven van een innerlijk leven dat één is met het
uiterlijke.’ (207) Rieff heeft het hier ook over het proces dat hij in het eerste deel
van The Triumph heeft benoemd als het primaire culturele proces van afstemming
van het innerlijke leven op een soteriologisch karakter-ideaal.b Die identificatie
met dat ideaal heeft de mens nodig omdat hij, ‘na de zondeval’, vervreemd is
geraakt van het goddelijke deel in zichzelf. Het soteriologische karakter-ideaal is
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a Het gaat hier weer over ‘cultureel DNA’. Deze idee over de culturele rol van literatuur komt ook
voor in het vroege werk van Jean-Luc Nancy: ‘De literatuur neemt enerzijds de functie over van
de mythe, die binnen de oude gemeenschapsvormen de maatschappelijke band verwoordde en in
stand hield, en circuleert anderzijds als een algemeen anoniem spreken door de gemeenschap, op
zodanige wijze dat ieder lid daarin kan delen en daardoor kan worden aangesproken.’ (G. Groot
‘Blootgesteld leven, prijsgevend zijn. Over het werk van Jean-Luc Nancy’, in: L. ten Kate (ed.),
Voorbij het zelfbehoud. Gemeenschap en offer bij Georges Bataille, Leuven/Apeldoorn, Garant,

(wordt vervolgd...)

als het ware de uiterlijke weerspiegeling daarvan en herinnert de mens aan zijn,
verdrongen, goddelijke deel.

Lawrence herneemt volgens Rieff die oude schema’s, bijvoorbeeld in zijn
pleidooi voor de verzoening van het innerlijke en het uiterlijke leven. Rieff
verwijst dan impliciet naar de neurose, want in de neurose is er immers sprake
van storingen in het proces waarbij het innerlijke leven, in filosofische termen
uitgedrukt ‘het verlangen’, zich uitdrukt in het uiterlijke leven dat het individu
leidt als handelende persoon. Volgens Rieff volgde Lawrence Freud die zijn
etiologie van de neurose verbond met een cultuuranalyse. De neurose verwijst als
verschijnsel naar culturele processen zoals de interactie tussen het menselijke
verlangen enerzijds en moraal en autoriteit als inperking van het verlangen
anderzijds. Lawrence vond Freuds oplossing voor de neurose echter te rationeel.
Hij beoogde een ‘radicalere’ therapie: de bondgenoot van de vervreemde mens
was volgens Lawrence niet diens rationele bewustzijn, maar diens erotische
vermogens. Het zijn volgens Rieff exact die vermogens die Lawrence met zijn
fictie aanspreekt bij zijn lezers. Tevens bereikt de mens met die vermogens
volgens Lawrence geen ‘verstandig management van zijn libido’, maar herwint
hij de eenheid met zijn eigen innerlijk, dat bij Lawrence gelijk is aan het
goddelijke. Lawrence deelde weliswaar Freuds kritische houding jegens het
christendom, waarvan hij net als Freud dacht dat het zijn tijd had gehad, maar hij
vond Freuds theorie te eenzijdig analytisch. Rieff beschrijft hoe Lawrence in het
verhaal The Man Who Died (1914) een Jezus-figuur laat optreden die toegeeft dat
hij een fout heeft gemaakt door een Christus te worden. De Jezus in dit verhaal
herontdekt de erotische kant van zijn mens-zijn, de échte goddelijkheid in hem,
op een directe sexuele manier, namelijk door de lessen van een blonde volgelinge
van de Isis-cultus. ‘Hij begrijpt dan dat hij zijn arme volgelingen heeft misleid
door God de Vader op de verkeerde plaats te zoeken. Verlossing is alleen te
vinden in het innerlijke persoonlijke leven.’ (214) Er is dus volgens Lawrence
niet alleen analyse nodig, maar ook een ‘synthese’ ofte wel ‘verlossing’.

Dit voorbeeld uit één van de korte verhalen van Lawrence is volgens Rieff een
illustratie van een algemeen principe in diens werk: ‘Lawrences erotische fictie
fungeert als kritische mythe. (...) Het doel van de fictie van Lawrence als
kritische mythe is om opnieuw een ervaring van het goddelijke mogelijk te maken
en door te geven. (...) Fictie heeft in de moderne cultuur de onderwijzende
functie overgenomen van de mythe.’ (224-225)a Met die kritische instrumenten
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a(...vervolg)
1991, p. 72.)
a Rieff toont aan dat Lawrence op dit punt ook een belangrijke kritiek levert op de moderne
sociologie die ‘van buiten naar binnen redeneert’, die dus met andere woorden het innerlijk van
het individu conceptualiseert als ‘society individualized’. Lawrence is volgens Rieffs de meest

(wordt vervolgd...)

analyseert Lawrence de lotgevallen van de ziel in de moderne cultuur. Wat de
ziel betreft, had de religie volgens Lawrence gelijk en heeft de moderne
wetenschap ongelijk. Volgens hem zijn wij, modernen, door onze almaar
groeiende afhankelijkheid van ‘alien technology’ geen gevangenen van
[politieke] regimes, maar van onze zucht naar het ‘van buiten naar binnen’
redeneren. ‘Het is dit genadeloos naar binnen drijven, richting het verborgen zelf
als de prooi, dat karakteristiek is voor de dominante idee in de fictie van
Lawrence zowel als voor de psychotherapie van Freud.’ (227) In beide gevallen
is een tendens te herkennen die volgens Rieff het moderne denken kenmerkt,
namelijk dat het typisch is voor de moderne wetenschap [science] dat de natuur,
het object van kennis, wordt beschouwd als teruggetrokken en radicaal anders
van aard dan de wijze waarop wij het ervaren. ‘Beiden drukken ze, op zeer
verschillende manieren, maar toch met zeer op elkaar gelijkende doelen, de
overheersende, naar binnen gerichte beweging uit van onze tijd en moedigen die
ook aan, als de meest belangrijke middelen om de mens buiten zichzelf te
brengen, naar een nieuwe uitwendigheid.’ (227)

Het gaat hier, in andere bewoordingen, weer over ‘therapie’. In zijn
‘uitwendige leven’ is de mens immers een sociaal wezen, levend in interacties
met andere mensen. De mens ‘buiten zichzelf brengen’, ofte wel het innerlijke
leven veruiterlijken, is het proces dat Rieff ‘commitment-therapie’ noemt en
waarbij individuele verlangens worden afgestemd op de eisen van de sociale
orde. Ook in het werk van Lawrence speelt volgens Rieff het probleem van de
noodzaak van een commitment-therapie voor het moderne, geïndividualiseerde
individu een centrale rol: ‘In de correspondentie met Russell sprak Lawrence zich
ondubbelzinnig uit over de relatie tussen de cultuur en een commitment-therapie:
‘Er is geen levende maatschappij mogelijk dan één die wordt bijeengehouden
door een groots religieus idee’.’ (209) Lawrence verwierp daarbij echter de
manieren waarop in de Westerse cultuur tot dan toe dergelijke commitment-
therapieën waren vormgegeven.’(...) hij verwierp de cultuur die werd
gedomineerd door óf de Agape óf door de Rede, door het christelijke concept van
liefde óf door de Grieks-christelijke, wetenschappelijke logos.’ (213) 

Opheffing van de vervreemding: esthetica als nieuwe religie 
In Rieffs evaluatie van het werk van Lawrence is de innerlijke vervreemding die
wordt veroorzaakt door de modernisering van de cultuur een hoofdthema. Om die
vervreemding te doordenken, herneemt Lawrence, zonder het te beseffen, oude
theologische debatten over de aard van ‘het zelf’.a De therapie van Lawrence om
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a(...vervolg)
radicale criticus van deze reductie van de persoon c.q. het zelf tot een geheel van ‘sociale delen’
en wijst op de niet te herleiden persoonlijke kern, het zelf, van de mens. Deze problematiek is
verbonden met de conceptualisering van de menselijke natuur, van de sociale orde en van hun
interactie die ook in het vorige hoofdstuk aan de orde was. Rieff wijst erop dat er in de
sociologische theorie ook al vanaf het begin een stroming is geweest die fel tegen een dualistische
oppositie van de menselijke natuur en de sociale orde gekant is. Deze problematiek heeft hij
expliciet uitgewerkt in drie artikelen over het werk van Charles Horton Cooley (Zie The Feeling
Intellect, pp. 294-321.).

de psychopathologische effecten van die vervreemding op te heffen is een vrijere
expressie van de instincten. Rieff geeft daarvan de volgende kritiek: ‘Door het
pleit te voeren voor de ‘oude religieuze vermogens’ beoogde Lawrence om een
vrijere expressie van het ten diepste erotische karakter van de mens te bereiken.
Echter, op die manier maakte hij het religieuze vermogen een onderdeel van die
esthetische attitude die we ‘therapeutisch’ hebben genoemd. Zijn leer is een
hoogst literaire uitdrukking van de remissieve motieven die overheersen in de
huidige fase van het psychohistorische proces.’ (213)

Net als in The Mind stelt Rieff aan het eind van het boek expliciet de
problematiek van de esthetica van de moderniteit aan de orde. Rieff geeft daarbij
een definitie van esthetica die verduidelijkt hoe in Rieffs theorie religie, cultuur
en moraal zich tot elkaar verhouden: ‘In de theorie zoals die in dit boek zoekend
en tastend wordt gepresenteerd, is het religieuze probleem identiek met het
morele en het morele met het culturele. Als systemen van morele eisen brengen
alle culturen hun modi van communiceren, hun esthetieken, voort.’ (212) In deze
casus relateert Rieff het thema esthetiek aan het hierboven beschreven streven
van Lawrence om in zijn werk een nieuwe ervaring van het goddelijke mogelijk
te maken en door te geven. Rieff stelt dat in de late moderniteit de ‘gecultiveerde’
[civilized] mensen er naar streven om zich met kunst te verbinden op een manier
die het mogelijk maakt een ervaring van het goddelijke te herwinnen waarin ze
voor het overige niet meer geloven (zoals bijvoorbeeld uitgedrukt in christelijke
begrippen en rituelen) en participeren. Door de bemiddeling van een schrijver,
een schilder, een dichter of een regisseur wordt het kunstwerk ervaren als een
ding in - en op zichzelf. Als iets dat apart gezet wordt van de gewone alledaagse
wereld [ordinary workaday world] en daarboven verheven is, maar dat toch met
die wereld verbonden is zoals openbaring verbonden is met datgene dat wordt
geopenbaard: superieur en verlossend. ‘Het kunstwerk wordt de/het ganz Andere,
aanwezig en toch onverbroken, waarmee de cultuur, voor zolang deze relatie
duurt, kan ontsnappen aan haar zelf-isolatie. Aldus krijgt voor een groot aantal
mensen in de hedendaagse cultuur, de esthetische relatie religieus belang.’ (226)

Opheffing van de innerlijkheid
Elke cultuur brengt zijn modus van communicatie tussen het innerlijk en uiterlijk
leven voort, stelt Rieff. Zo brengt hij de begrippen therapie, moraal, cultuur en
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religie op één cultuursociologische noemer, namelijk die van het primaire
culturele proces. Vanuit deze optiek kan hij verhelderen hoe Lawrence probeerde
Freuds cultuurkritiek te radicaliseren. ‘Freud stelde de insluiting voor van de
religieuze emotie door een wetenschap van het irrationele. Lawrence daarentegen
stelde voor om die emotie te transformeren, in de richting van een doel dat
opmerkelijk veel leek op dat van Freud: de opheffing van de innerlijkheid.’ (193)
Bij Lawrence zien we volgens Rieff het meest radicale voorstel tot een
structurele oplossing voor neuroses: opheffing van de scheiding tussen het
innerlijke en het uiterlijke leven. Dat was Lawrence’s oplossing voor de
vervreemding van de moderne mens. Meta-psychologisch gezien stelt hij de
dichotomie ter discussie tussen het bewuste en het onbewuste die zo
fundamenteel is voor Freuds theorie. Vanuit dit perspectief gezien is het pleidooi
van Lawrence volgens Rieff verwant aan dat van Jung. In hun ‘pleidooien voor
het onbewuste’ probeerden beiden radicalere oplossingen te vinden voor de
permanente oorlog tussen het bewuste en het onbewuste dan Freuds ‘verstandig
management’. Jung pleitte voor een herstel van de symboliek van het onbewuste.
Net als in de analyse van het werk van Jung vat Rieff het pleidooi van Lawrence
op als een voorstel tot herstel van de dynamiek van religieuze vormen. Door die
dynamiek te herstellen, zou de moderne mens het contact herwinnen met zijn,
onbewuste, creatieve impuls waarvan de moderne cultuur hem zo diepgaand
vervreemd heeft. Rieffs oordeel daarover is echter dat Jung en Lawrence het
probleem scherp zagen, scherper dan Freud, maar dat hun oplossing geen
oplossing is, om twee redenen. Ten eerste is ze inconsistent, omdat ze beiden niet
goed analyseren wat culturele dynamiek is. Bij beiden ontbreekt aandacht voor
de sociale functie van symbolieken. Ten tweede zijn het ‘ficties’, producten van
de verbeeldingskracht van beide auteurs, die echter geen oog hebben voor de
manier waarop de modernisering van de cultuur voortschrijdt.

Volgens Rieff zijn deze parodieën echter wel van groot belang voor een
cultuurtheorie, omdat ze het ideaal van de Psychologische Mens weerspiegelen.
In de inleiding van deze paragraaf zagen we hoe Rieff het werk van Lawrence
beschouwt als religieuze, intieme poëzie die typisch is voor de twintigste eeuw.
Poëzie is de enig overgebleven literaire vorm waarin de moderne mens zijn
religieuze sentimenten uitdrukt en onderzoekt. In zijn religiositeit richt de
moderne mens zich op een nieuwe manier naar binnen: ‘Als het ideaaltype van de
Psychologische Mens hebben we daar de therapeuticus. Tegenwoordig worstelt
deze post-religieuze mens om zijn diepere en meer subjectieve processen te
verhelderen als neuroses, in plaats van als goden zoals zijn voorouders dat
deden.’ (200) Deze moderne religiositeit heeft een nieuwe ‘god-term’: de
instincten. In Lawrences filosofie snijdt de mens zichzelf van het leven en van
God af wanneer hij het creatieve contact met het irrationele verliest. In zijn
misvatting van Freuds rationalisme beschuldigt Lawrence Freud ervan dat hij
bijdraagt aan dat verlies. In zijn revisie van Freuds analytische attitude pleit
Lawrence voor een radicalere oplossing om neuroses tegen te gaan: het totaal
uitwendig maken van het emotionele leven door een vrijere expressie van de
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a Dit is een concrete invulling van de manier waarop Rieff culturele verandering definieerde in het
eerste deel van The Triumph: de altijd aanwezige ontheffingen in de culturele dynamiek worden
belangrijker ten opzichte van de beheersingsmechanismen. Op een gegeven moment kunnen de
ontheffingen dominant worden, waardoor ze feitelijk in nieuwe beheersingsmechanismen
veranderen.
b Ook dit is een vroege formulering van de idee van ‘Kulturkampf’, waarbij het dus feitelijk gaat
om de strijd tussen Weltanschauungen.

instinctieve impulsen. Dit pleidooi beschouwt Rieff zoals gezegd als een profetie
over ‘de volgende cultuur’: ‘Later zal de therapeuticus er waarschijnlijk in
geslaagd zijn om zijn emotionele leven met succes uitwendig te maken. De
psychologie zal dan niet langer een post-religieuze discipline zijn. Ze zal
waarschijnlijk juist eerder de taal van de culturele beheersingsmechanismen
[controls] verschaffen waarmee de nieuwe mens zijn sociale relaties en zijn zelf-
beelden zal organiseren.’ (200)a Hier presenteert Rieff de theorie van Lawrence
als de meest radicale tegenpool van de premoderne culturele dynamiek, als een
profetie van de opheffing van de innerlijkheid.

Rieff wijst in dit verband op nog een fundamenteel verschil tussen de
cultuurkritiek van Freud en die van Lawrence. Volgens Rieff bevatte Freuds
analytische attitude tenminste nog op negatieve wijze een erkenning van het
belang van de klassieke commitment-therapie: ‘Die rationalisten die, met Freud,
terugkeerden naar het therapeutische onderzoek van het geëngageerde geweten
dat hun vaders bijeen hield, erkenden daarmee tenminste dat hun eigen
wetenschappelijke instrumenten zijn afgeleid van commitment-therapieën.’ (200)
Ze erkenden met andere woorden dat de psychoanalyse en het onderzoek naar
moderne religiositeit op een complexe manier met elkaar verbonden zijn, omdat
ze beiden voortkomen uit het moderniseringsproces van de cultuur. Het probleem
van de secularisatie kan dus door de psychoanalyse niet van een ‘veilige,
objectieve afstand’ bestudeerd worden, maar is verbonden met haar eigen
ontstaansgeschiedenis. Dit probleem wordt toegedekt wanneer men het eigen
psychoanalytische vertoog tegenover dat van de religie stelt en meent zo de
religie kritisch te kunnen onderzoeken. Dat is volgens Rieff wat er bij Lawrence
gebeurde. Hij is het grote voorbeeld van de grote Freud-epigonen die als
rationalisten geobsedeerd zijn ‘door het onderzoeken van het afval van de
zieltogende en verdorven religiositeiten.’ (200) Feitelijk zijn ze daarmee
betrokken in de strijd tegen een bepaalde modus van innerlijkheid, namelijk die
van de oude religiositeit, met behulp van een andere modus van innerlijkheid, te
weten die van de analytische attitude, stelt Rieff.b

De zelfopheffende tendens in de psychoanalyse 
De conclusie van Rieffs analyse van het werk van Lawrence is dat diens poging
om Freuds cultuurkritiek te radicaliseren mislukt is. De grote betekenis van
Lawrence voor een cultuurtheorie is echter dat hij een bepaalde tendens in Freuds
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cultuurkritiek zo heeft uitvergroot dat ze, mits ‘juist’ geïnterpreteerd, voor ons
beter zichtbaar is geworden.

‘D. H. Lawrence ontwikkelde een taal van gewijde sex, net als Reich. Freud
was daarom een grotere revolutionair; in zijn leer is niets heilig, en zeker sex
niet.’ (77) Rieff doelt hiermee op de essentie van de moderniteit: de poging om
het denken over en de ervaring van sacrale orde geheel af te breken. In
Lawrences werk is dat in zijn meest geconcentreerde vorm aan de orde in de
esthetische theorie over de relatie van het zelf met ‘de Ander’. Lawrences werk
lijkt therapeutische implicaties te hebben die transformatieve ervaring beogen en
qua theoretische aard conformatief zijn. Volgens Rieff is echter het tegendeel het
geval. Ik resumeer de analyses die tot nu toe in deze paragraaf beschreven zijn.
Volgens Lawrence, stelt Rieff, moet de culturele vervreemding die het gevolg is
van de modernisering van de cultuur, overwonnen worden door een nieuw soort
esthetische ervaring, met een sacraal karakter, die het individu in contact brengt
met ‘het Andere/de Ander’ waarvan de moderne cultuur hem vervreemd had.
Anders gezegd, Lawrence lijkt op een nieuwe manier hetzelfde na te streven als
wat in de premoderne cultuur in commitment-therapie werd nagestreefd door
identificatie met een soteriologisch karakter-ideaal. Volgens Rieffs is dat echter
schijn. Hij beoogt om met zijn analyse aan te geven dat dat therapeutische proces
bij Lawrence fundamenteel anders wordt geconceptualiseerd dan in de
premoderne Westerse cultuur waarin volgens hem de agape dominant was. In
zijn meest symptomatische vorm blijkt dat uit Lawrences esthetica (als modus
van communicatie tussen het innerlijke en het uiterlijke leven van de mens) die
wezenlijk ‘therapeutisch’ is, in de moderne zin: in haar werking en doelen komt
ze volledig overeen met analytische therapie. In zijn erotische fictie beoogt
Lawrence hetzelfde doel als Reich, namelijk het bevrijden van de instincten van
de mens van de inperkingen die het gevolg zijn van de fundamentele
vervreemding van de mens van zijn eigen ‘goddelijke’, innerlijke deel. 

De mens moest dus niet alleen worden bevrijd van de vervreemdende werking
van de gemechaniseerde en rationele moderne cultuur die wordt gedomineerd
door de Logos, maar ook van de vervreemdende werking van de cultuur zelf. Dat
was Lawrences visioen van een radicale culturele vernieuwing, van een
‘volgende cultuur’ die de opvolger is van een moderne cultuur die ten gronde
gaat aan het ingebouwde gebrek aan contact met haar eigen religieuze kern.
Echter, vanuit Rieffs cultuursociologische optiek zoals die in The Triumph is
ontwikkeld, kan een filosofie die niet primair gericht is op (vernieuwing van) de
controlerende/beheersende functies in een cultuur niet bijdragen aan vernieuwing
van de cultuur. Net als bij zijn evaluaties van het werk van Jung en Reich vindt
Rieff dat het werk van Lawrence belangrijke correcties bevat op Freuds theorie
die eenzijdig was doordat Freud zo fel areligieus was. Cultuurtheoretisch gezien
gaan de theorieën van Jung, Reich en Lawrence echter mank aan doorgedreven
profetische aspiraties. Daardoor zijn ze blind voor waar het bij de werking van
echte autoriteit in de cultuur om gaat, namelijk de innige verwevenheid van
natuur en cultuur. Hun cultuurtheorieën zijn volgens Rieff gebaseerd op een te
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a Rieff lost deze spanning niet op omdat ze theoretisch gezien zo rijk is. Er is volgens hem met het
oog op de ontwikkeling van een cultuurtheorie nog veel winst te behalen met dit soort
‘dialectische analyses’ van psychoanalytische cultuurfilosofie.

eenzijdige theorie over de erotische vermogens van de mens (natuur) die de
functie van autoriteit (cultuur) onzichtbaar maakt of grondig vertekent. Het werk
van deze drie Freud-epigonen blijft zo in The Triumph in een niet opgeloste
spanning staan tot het werk van Freud die vanuit cultuurtheoretisch oogpunt
uiteindelijk toch het meest radicaal c.q. revolutionair blijkt te zijn.a Bij Freud is
niets heilig en er is geen uiteindelijke verlossing die de vervreemding van de
mens (c.q. de verdringing) zal opheffen.

Zo beschouwd maakt de analyse van Lawrences werk een cirkel rond in Rieffs
betoog in dit boek. In zijn poging tot radicalisering van Freuds analytische
attitude komt Lawrence namelijk toch weer uit bij de psychoanalyse. Bij
Lawrence wordt volgens Rieff een merkwaardige tendens in de psychoanalyse
zichtbaar, die hij ‘de logica van opheffing [abolition]’ noemt. Dat omschrijft hij
als volgt: het doel van een psychoanalyse is in zijn uiterste consequenties te
vergelijken met het doel van de premoderne geloofssystemen met hun therapieën:
de verzoening van het individu met zichzelf en ‘de Ander’. Wanneer de
psychoanalyse erin zou slagen de culturele dynamiek tot in zijn kern te
veranderen, zou ze daarmee zichzelf overbodig maken. Die nieuwe manier om
datzelfde doel te bereiken is volgens Rieff een vooruitspiegeling van ‘de
volgende cultuur’: ‘Omdat psychoanalyse een seculier paradigma van religieuze
zelfkennis is, is ze gericht op het opheffen van zichzelf. De logica van opheffing
zit in de psychoanalytische inspanning zelf, en in de volgende cultuur.’ (200)

5.6  De therapeuticus triomfeert 

In The Triumph analyseert Rieff debatten uit de psychoanalytische beweging op
punten die relevant zijn voor de ontwikkeling van zijn cultuursociologische
theorie. Hij vat die debatten op als prototypisch voor debatten in het
meeromvattende gebied van de sociale wetenschappen, de menswetenschappen
en de theologie. Kernpunt van Rieffs onderzoek is de wijze waarop de sociale
wetenschappen en de menswetenschappen de complexiteit van de interactie
tussen het individu en de sociale en culturele orde reduceren. Dat blijkt volgens
hem het duidelijkst op het symbolische niveau van het therapeutische systeem
van de cultuur. In de premoderne Westerse cultuur functioneerde commitment-
therapieën waarin onderlinge afstemming van het individu en de sociale orde
plaatsvond. Deze afstemming vond plaats in symbolische processen in de cultus
van de cultuur. Modernisering verwijst volgens Rieff naar ingrijpende
veranderingen in dit deel van de cultuur. In de moderne Westerse cultuur worden
commitment-therapieën afgebroken en vervangen door analytische therapieën.
Dat gaat gepaard met symbolische verarming, zowel in het primaire als in het
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a Zie p. 76, vervolg voetnoot c en p. 111, voetnoot b.

secundaire culturele proces. Deze symbolische verarming maakt symbolische
integratie steeds moeilijker of zelfs onmogelijk. Het resultaat daarvan is in dit
hoofdstuk benoemd met de term ‘culturele vervreemding’, met alle sociale en
psychologische gevolgen van dien. Freuds analytische attitude is een
representatieve indicator van dit proces en de grote verbreiding van die attitude
heeft dit proces in de Westerse cultuur in een volgende fase gebracht.

Jung, Reich en Lawrence probeerden nieuwe therapieën te ontwikkelen om de
psychopathologische symptomen van ‘culturele vervreemding’ tegen te gaan.
Rieff toont aan dat hun therapieën niet effectief kunnen zijn wanneer ze gemeten
worden naar de maatstaven van de premoderne culturele dynamiek. Mogelijk zijn
ze dat wel in de culturele orde van ‘de volgende cultuur’, stelt Rieff, die
aanbreekt wanneer de huidige overgangsfase ten einde is. Hij slaat dan echter de
ironische toon aan die door sommige van zijn critici niet begrepen of verkeerd
geïnterpreteerd wordt.a Ik vat de cultuursociologische hoofdlijn in The Triumph
samen:

1] In de premoderne cultuur werd in het primaire culturele proces een
soteriologisch karakter-ideaal geïnternaliseerd. Het secundaire culturele proces
ondersteunde het primaire culturele proces. Vanuit deze culturele orde drongen
sturende principes de sociale orde binnen. Dit culturele proces was identiek met
therapie. Die therapie was een innerlijk dialectisch proces. Primair werden de
beheersingsmechanismen aangeleerd zoals die waren voorgespiegeld in het
karakter-ideaal. Dat ideaal was ‘positief ascetisch’: het individu maakte zich op
een symbolische manier ‘positieve ontzeggingen’ eigen. In de symboliek was dat
onderdeel van een ontwerp van verlossing. Verlossing was het ideaalbeeld van zo
groot mogelijk psychische en sociale integratie. Het culturele type dat dit
belichaamt is de asceticus. Secundair was de geregelde en tijdelijke vrijstelling
van de druk van dit beheersende proces (die Rieff ook therapeutisch noemt). Het
bijbehorende culturele type is de extaticus. 

Culturele elites speelden in de premoderne cultuur een belangrijke rol bij het
‘traderen’ van de culturele symboliek. Culturele verandering ontstaat wanneer het
systeem van beheersingsmechanismen en ontheffingen zo grondig ontregeld is,
dat er een nieuwe ordening van beheersingsmechanismen en ontheffingen
ontworpen moet worden. 

2] De overgang van de premoderne naar de vroeg-moderne cultuur is zo’n
proces van herordening van de culturele dynamiek. Het belang van de
ontheffingen neemt toe ten koste van de beheersingsmechanismen en worden
zelfs cultureel dominant. De culturele dynamiek werkt echter nog wél zodanig
dat die ontheffingen zelf weer de functie van beheersingsmechanismen krijgen.
Er ontstaat een nieuw ‘geloof’. Dat ‘geloof’ is echter van een fundamenteel
nieuw karakter ten opzichte van zijn voorganger. Er wordt namelijk geen volledig
nieuwe culturele symboliek ontwikkeld: de economische mens verheft het
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premoderne culturele type van de asceticus in een ‘geparodieerde vorm’ tot
karakter-ideaal. Hard werken in de alledaagse wereld wordt de weg naar
‘verlossing’. Het handelen verwijst daarbij niet meer naar een symbolische orde,
heeft geen symbolische betekenis meer. Het karakter-ideaal neemt zo de functie
van het premoderne type de extaticus over: de asceticus stelt systematisch de
vrijstelling [release] centraal van het premoderne soteriologische karakter-ideaal. 

De cultuur van de Economische Mens is nog steeds ascetisch, want vanuit het
perspectief van het primaire culturele proces staan nog steeds de beheersings-
mechanismen centraal. Nog steeds wordt het individu geleerd zijn driftleven aan
te passen aan een beheersend karakter-ideaal. Er ontstaat zo een nieuwe vorm van
ontheffing van deze beheersingsmechanismen: moderne therapie. Therapie wordt
de vrijstelling van de druk van de ‘workaday world’. Dit alles staat in het licht
van ‘symbolische verarming’. De nieuwe ontheffing vervult zijn functie niet meer
in en ondergeschikt aan een positieve culturele symboliek, die het individu
verlost door hem symbolisch te integreren in een sociale orde. Ze wordt
ondersteund door een ‘negatieve symboliek’ (= zich grondig en systematisch
afzetten tegen cultureel positieve symboliek). In het secundaire culturele proces
wordt dit proces en zijn bijbehorende karakter-ideaal uitgedrukt in culturele
artefacten als de psychoanalyse en de moderne kunst die worden ontwikkeld door
wat Rieff noemt de ‘moderne therapeutische elite’.

Er is volgens Rieff echter steeds sprake van een fundamentele ambivalentie bij
cultuurcritici wier werk hij analyseert. Bij hen is naast de kritiek ook nog altijd
een besef aanwezig van het belang van een commitment-therapie voor de sociale
en culturele orde en worden dus de belangen van de cultuur onderkend. Toch
wordt uiteindelijk gekozen voor het individu c.q. voor diens instinctieve
verlangens en wordt de commitment-therapie van de bestaande cultuur gezien als
hoofdoorzaak van de neuroses van de moderne mens. De therapie voor die
neuroses moet ook op dat niveau aangrijpen, anders wordt slechts aan
symptoombestrijding gedaan. Doordat de moderne therapie op dat niveau
aangrijpt is het in principe een complex en langdurig proces. Rieff illustreert met
de psychoanalytische notie dat een psychoanalyse in principe ‘oneindig was’ en
slechts om pragmatische redenen korter duurde. Het omvormen van de culturele
dynamiek is een schier eindeloze taak. 

3] Toch is men volgens Rieff met het voortschrijden van de modernisering een
heel eind gevorderd, zoals zichtbaar is in zijn typering van de late moderniteit.
Het therapeutisch ideaal dat de psychoanalyse belichaamt, verbreidt zich steeds
verder en wordt zo onderdeel van het proces dat ze analyseert. De
voortschrijdende ‘culturele vervreemding’ is symptomatisch daarvoor. In de
psychoanalytische beweging ‘na Freud’ worden poging gedaan tot ontwikkelen
van een therapie tegen die vervreemding. De claim dat deze therapieën ‘voorbij
Freud’ gaan, blijkt te kloppen, maar niet in de zin zoals die bedoeld was. Er is
eerder sprake van een ontwikkeling van ‘ambivalentie’ (Freud) naar ‘post-
ambivalentie’ bij de post-freudianen. De culturele revolutie die zich volgens
Rieff al aankondigde in het werk van Freud is zich nu daadwerkelijk aan het
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voltrekken. Therapie als proces dat vrijstelt van de culturele beheersingsme-
chanismen, wordt helemaal uitgewerkt tot een cultureel systeem op zich. De post-
freudianen radicaliseren Freuds analytische attitude met pseudo-conformatieve
theorie. Therapie neemt in zijn moderne vorm de morele en culturele functies
geheel over van de religie. Doel van het therapeutisch proces is niet meer
adequaat sociaal functioneren (zoals in de premoderne commitment-therapie),
maar volledige zelfontplooiing. Cultuursociologisch geformuleerd luidt dat als
volgt: in het primaire culturele proces ontwikkelt zich het nieuwe karakter-ideaal
van de therapeuticus uit zijn prototype, de extaticus. Feitelijk is dat een ‘anti-
ideaal’, want Rieff laat zien dat het culturele ideaal er niet zozeer in bestaat om je
op positieve wijze te identificeren met mensen die een karakter-ideaal
belichamen, maar om je te identificeren met het negatieve ideaal van het vrij zijn
van elke beïnvloeding door traditionele autoriteit, eventueel belichaamd in
mensen die deze onafhankelijkheid vormgeven. Op het niveau van het primaire
culturele proces zijn de ‘vrijstellende functies’ dominant zijn geworden. Gedacht
vanuit de oude culturele dynamiek, zou de cultuur nieuwe ontheffingen moeten
ontwikkelen. De oude culturele dynamiek is nu echter tot in zijn kern veranderd,
het is dus onduidelijk of dat gaat lukken. Pogingen om nieuwe commitment-
therapieën te ontwikkelen zoals die van Jung en Reich laten volgens Rieff zien
hoe ver de afbraak van de culturele dynamiek is. Volgens Rieff zijn hun
theorieën significante voorbeelden van hoezeer de moderne sociale theorie is
‘vertherapeutiseerd’. De rol van sociale structuren wordt óf onzichtbaar gemaakt
(zoals bij Jung) óf ze komt volledig in dienst te staan van het bereiken van
zelfontplooiing van het individu (zoals bij Reich). Rieff lijkt te impliceren dat
Lawrence mogelijk gelijk krijgt met zijn profetie over de opheffing van de
scheiding tussen het innerlijke, psychische leven en het uiterlijke, sociale leven.
Dat zou de oude culturele dynamiek, met bijbehorend symboolsysteem met zijn
ascetische mechanismen van ‘deprivation’ (ofte wel sublimatie) volledig
overbodig maken.

In de laat-moderne cultuur is niet duidelijk wie de culturele elite is. Vanuit de
oude culturele dynamiek gezien is de therapeutische elite dat niet. De jeugd kan
dat wel zijn, maar slechts in beperkte mate. In een voetnoot schrijft Rieff: ‘In het
licht van deze ontwikkeling kan het waarschijnlijk lijken dat ‘de jeugd’ een
opkomende culturele elite is, want de spanningen tussen de generaties worden
groter naarmate de industrialisatie en de daarmee samenhangende dingen die we
al ondervonden hebben, voortschrijdt. Echter, de hedendaagse jeugd kan, als
product van de analytische attitude, wél het culturele systeem aanvallen, maar
zelden het sociale systeem. Daarmee sluit ze zichzelf uit van de betrokkenheid bij
het creëren van nieuwe (of oude) commitment-systemen’. (249)
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Hoofdstuk 6

De grenzen van de moderniteit 

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

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

6.1  De innerlijke ruimte van de cultuur

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(wordt vervolgd...)

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

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

(wordt vervolgd...)

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

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

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

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

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

kunnen allen geschaard worden onder wat Rieff eerder ‘het secundaire culturele
proces’ heeft genoemd.a Daar worden de culturele principes uitgewerkt die er
vanuit het primaire culturele proces in binnendringen en zo de sociale orde vorm
geven. Welnu, in Fellow Teachers onderneemt Rieff de cultuurtheoretische
poging om te verklaren wat de essentie is van de dynamiek van de moderniteit:
‘Het is de innerlijke ruimte die eerst opnieuw wordt vormgegeven, voordat de
sociale orde opnieuw wordt vormgegeven. (21)b Het zijn volgens hem exact deze
veranderingsprocessen waarnaar het therapeutisch ideaal van de moderniteit
verwijst. Het begrip ‘innerlijke ruimte’c lijkt dus een centraal begrip voor Rieff
wiens diepste interesse immers uitgaat naar deze culturele veranderings-
processen.
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a Rieff citeert uit: S. Freud, ‘Repression’, Collected Papers, vol. 6, p. 109.
b In The Triumph gebruikt Rieff de term ‘control’ als aanduiding van de inperkende modaliteit in
de cultuur. In Fellow Teachers echter, duidt Rieff die modaliteit aan met de term ‘interdict’,
waarvoor ik in de tekst voortaan als vertaling de term ‘verbod’ gebruik. Het verbod is de meest
abstracte vorm van autoriteit in de cultuur. Er is nergens in Rieffs werk een verantwoording te
vinden van de vervanging van de term ‘control’ door ‘interdict’. Een mogelijke verklaring is dat
‘interdict’ door zijn godsdienstige en theologische connotaties minder functionalistisch aandoet
dan ‘control’ en daardoor meer verwijst naar het symbolische karakter van de inperkende
culturele modaliteit waarover Rieff reflecteert.

6.2  Verdringing, verboden en transgressiviteit

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

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

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

(wordt vervolgd...)

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

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

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

Elke grondige verandering van de culturele dynamiek gaat gepaard met
transgressiviteit. Dat is noodzakelijk omdat voor elke culturele verandering de
bestaande culturele vormen open moeten worden gebroken om zo nieuwe
culturele mogelijkheden te openen. In de overgang van de vroege naar de late
moderniteit blijkt volgens Rieff dat de transgressiviteit van de moderniteit niet in
het teken staat van culturele vernieuwing. De transgressieve activiteit zélf is tot
cultureel principe verheven. Transgressiviteit is letterlijk genormaliseerd, waar-
door de laat-moderne Westerse mens geen besef meer heeft van wat
transgressiviteit is. Deze totale oplossing van de ‘transgressieve gevoeligheid’,
die Rieff in The Triumph de overgang van ambivalentie naar post-ambivalentie
noemde, is het wezen van de therapeuticus. Als die post-ambivalentie is bereikt
dan leeft de therapeuticus ook volledig in het heden: ‘Radicaal hedendaags zijn,
losgeslagen zijn van elke aangemeten [particular] symboliek, staat gelijk aan het
bereiken van een beslissend, niet te weerleggen falen van het historisch
bewustzijn. Dát is de unieke moderne prestatie.’ (39)



195

Korte schets van een ‘casus’: The End of the Road
Voor het interview dat ten grondslag lag aan Fellow Teachers hadden de
interviewers Rieff verzocht om te reageren op de novelle The End of the Road
(1958) van John Barth. Van die reactie volgt nu een korte bespreking, waarbij het
inhoudelijk zal gaan over de werking van verboden, over de effecten van
transgressief gedrag en over de warrige vermenging van de ordes van de theorie
en van de werkelijkheid (‘order-hopping’). 

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

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

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

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

6.3  De verleiding van de moderne sociale theorie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.4  Richtingaanwijzers en sublimatie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.5  Voorwaarden voor ‘een terugkeer van de verboden’

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(wordt vervolgd...)

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

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

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

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

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

6.6  Over geschiedenis, sociale wetenschappen en joodse traditie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



220

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(wordt vervolgd...)

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

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

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

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

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

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

Belangrijker dan christelijk anti-judaïsme is voor Rieff echter de vraag hoe
mede-joden zich verhouden tot hun eigen culturele achtergrond. Een steeds
terugkerend thema is zijn kritiek op joden die hun ‘identiteit’ verkwanselen en zo
de joodse tradities van binnenuit ondergraven. In Fellow Teachers richt hij zich
met name op Marx en Freud en elders op mensen als Martin Buber, Woody Allen
en de joodse rechtsgeleerde Robert Burtc. Kort samengevat gaat het ook hier om
de idee van vertherapeutisering die de kern uitholt van de joodse tradities, die
wordt gevormd door de verboden die het jodendom zijn religieuze en morele
karakter geven. In Rieffs ogen is Freud de kampioen op dat punt, omdat die in
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a Zie The Mind, p. 332.

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

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

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

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

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

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

Rieffs ‘cultuurjood’ is zelf natuurlijk ook weer een theoretische constructie die
een rol speelt binnen Rieffs cultuurtheorie. Zou het kunnen zijn dat hij zichzelf
misschien nog wel het duidelijkste voorbeeld van een ‘cultuurjood’ vindt?
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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
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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
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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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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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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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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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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. 
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a P. Homans, The Ability to Mourn. Disillusionment and the Social Origins of Psychoanalysis,
p. 299.
b Voorbeelden zijn A. Houtepen en H. Berkhof: zie A. van Harskamp (red.), Verborgen God of
lege kerk? Theologen en sociologen over secularisatie, Kampen, Kok, 1991, p. 142.

Hoofdstuk 8  Slotbeschouwing

Rieff over religie en secularisatie

We volgen in dit hoofdstuk het advies op van Peter Homans, één van de weinige
theologen die wel serieus aandacht besteedt aan Rieffs werk, dat luidt: ‘Het heeft
geen zin om Rieffs stijl samen te vatten; je kunt dan net zo goed proberen om een
gedicht samen te vatten of (meer van toepassing) een belijdenis. Het beste is om
te blijven bij de conceptuele structuur, die, hoewel ze eenvoudig is,
ongebruikelijk krachtig is.’a In dit hoofdstuk vat ik die conceptuele structuur van
Rieffs werk samen, met het oog op de manier waarop Rieff religie omschrijft. Ik
zal ook explicieter benoemen in welke zin zijn werk theologiserend is en
aangeven wat het belang ervan is voor het secularisatiedebat.

8.1 Interdisciplinaire theorie 

In elk onderzoek is een belangrijke meta-vraag wat er met behulp van de
gebruikte concepten en methodes zichtbaar wordt gemaakt. Een deel van het
secularisatiedebat speelt zich af op dit meta-theoretische niveau, omdat theologen
en godsdienstsociologen elkaar wederzijds beschuldigen van een inadequate
benadering bij het onderzoek naar secularisatie. Enerzijds vinden theologenb dat
godsdienstsociologen ertoe neigen religie te reduceren tot ‘kerkelijkheid’ doordat
ze secularisatie te eenzijdig onderzoeken in de gedaante van ‘ontkerkelijking’.
Vanuit een dergelijke optiek wordt de afnemende kerkelijkheid zoals die zich in
Europa manifesteert, geëxtrapoleerd tot voorspellingen over het einde van de
religie. 

Belangrijke theologische kritiek is dat dergelijke sociologie functionalistisch is
en geen oog heeft voor transcendentie als wezenlijk kenmerk van religie.
Veranderingen in ervaring van transcendentie kunnen niet alleen gemeten worden
met behulp van godsdienstsociologische parameters die alleen de uiterlijke
verschijningsvorm van religie beschrijven. Omgekeerd beschuldigen godsdienst-
sociologen de theologen ervan dat ze de aard van de secularisatie niet voldoende
onderkennen doordat ze te eenzijdig met theologische begrippen werken.
Daardoor missen die de essentie van waar het bij secularisatie om gaat, namelijk
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a In Verborgen God of lege kerk? nemen alle vier de godsdienstsociologische auteurs (K.
Dobbelaere, L. Layendecker, J. Tennekes en G. Dekker) deze positie in.
b Zie Fellow Teachers, p. 51n. Volgens de pastoraal-theoloog H.-G. Ziebertz dient het begrip
‘secularisatie’ zowel moderniserings-theoretici als theologen in gelijke mate als ‘terminus
technicus’ om het tijdsverloop in begrippen te vatten, maar leidt dat vaak tot onderling zeer
verschillende analyses van de oorsprong en gevolgen van secularisatie. (H.-G. Ziebertz, Religie
in een tijd zonder religie?, inaugurele rede Katholieke Theologische Universiteit Utrecht, Utrecht
1996, p. 13.)
c Mondelinge informatie van R. Collins, juni 1999. Men grijpt volgens Collins eerder naar
neo-durkheimiaanse concepten en dat heeft volgens hem historische precedenten. Freuds Totum
und Tabu verscheen ongeveer tegelijkertijd met Durkheims belangrijkste boek, Les formes
élémentaires de la vie religieuse (1912). In beide boeken was globaal hetzelfde antropologische
materiaal verwerkt, maar Durkheims verwerking werd als veel beter beschouwd. Het kri-

(wordt vervolgd...)

een grondige verandering in de rol en functie van religie als gevolg van
moderniseringsprocessen zoals ‘compartimentalisering’ (dat wil zeggen
verzelfstandiging van de verschillende levenssferen), individualisering en
democratisering. De moderne mens zou prima kunnen leven in een samenleving
waarin die levenssferen niet meer echt met elkaar worden verbonden tot een
samenhangende levensbeschouwing met een uitgewerkt symboolsysteem met
bijpassende rituelen, hoezeer theologen vanuit hun theologische ideeën ook
stellen dat dat onmogelijk is.a Beide posities bevatten zeer valide kritiek, maar
leiden elk opnieuw tot belangrijke theoretische vragen die samen blijken te
hangen met één centrale vraag, namelijk de wijze waarop religie gedefinieerd
wordt. Deze centrale vraag in het secularisatiedebat zal ik niet uitputtend kunnen
beantwoorden, maar zij is desondanks een bruikbare theoretische context om
onze theologische interpretatie van Rieffs werk te beschrijven.

Ik begeef me overigens op glad ijs wanneer ik Rieff in verband brengen met
het secularisatiedebat. Hij weigert namelijk om de term ‘secularisatie’ te
gebruiken, omdat die volgens hem te weinig analytische kracht [penetrative
thrust] heeft.b We beogen hier de theoretische bedoeling die Rieff daarmee heeft
tot zijn recht te laten komen, maar tegelijkertijd zijn werk toch te interpreteren als
een theorie over secularisatie. 

In het kader van het secularisatiedebat is het belangrijk om erop te wijzen dat
de inbreng van psychoanalytisch georiënteerde theoretici beperkt is. Daarin ligt
dus één van de bijzondere kenmerken van Rieffs theorie. In het algemeen wordt
de psychoanalyse door de godsdienstsociologie niet van belang geacht voor
theorievorming over secularisatie, omdat daar nog altijd het stereotype beeld
heerst van de psychoanalyse als anti-godsdienstige theorie die de godsdienst als
een ontwikkelingsstoornis beschouwt. Dat beeld berust dan met name op
clichématige interpretaties van Freuds Die Zukunft einer Illusion (1927) en op het
negeren van Der Mann Moses und die Monotheistische Religion (1939) dat vaak
als een ‘aberratie’ wordt beschouwd.c Rieff verdedigt het standpunt dat de



259

c(...vervolg)
tisch-mythische karakter van Freuds boek werd niet herkend. Het latere De toekomst van een
illusie was koren op die molen. Collins wijst er verder op dat er weinig oog is voor de waarde van
psychoanalytisch georiënteerde theorie omdat er simpelweg geen gebrek is aan
verklaringsmodellen in het secularisatieonderzoek. Zo benaderen bijvoorbeeld de Amerikaanse
sociologen Stark en Bainbridge met marketing-modellen de opkomst en groei van nieuwe
religieuze bewegingen als bewegingen op ‘de levensbeschouwelijke markt’. (Zie ook Secularisatie
en alternatieve zingeving in Nederland, pp. 13-15.)
a Zie Verborgen God of lege kerk, p. 141.
b Denk aan Rieffs uitspraken over het werk van Comte en Saint-Simon (zie hoofdstuk 2), zijn
interpretaties van het werk van Reich en Lawrence als ‘sociale theorie’ en zijn kritiek op Max
Weber die ik zo dadelijk nog uitvoeriger zal behandelen. In alle gevallen komt Rieffs kritiek erop
neer dat ‘religie’ wordt versmald tot ‘therapie’, dus tot bepaalde psychische en sociale functies.
Daarmee verdwijnt het meest kenmerkende, namelijk het transcendente c.q. sacrale karakter van
religie buiten het gezichtsveld.

psychoanalytische theorie kan worden geïnterpreteerd als een theorie die
belangrijke aspecten van de sociale en psychische dynamiek van godsdienst
verheldert, evenals de veranderingen die de modernisering daarin veroorzaakt.
Volgens Rieff biedt de psychoanalyse bij uitstek aanknopingspunten om deze
veranderingsprocessen te analyseren en te beschrijven. 

Hiermee is overigens niet gezegd dat Rieff behoort tot de sociologen die
menen dat de secularisatie een hoofdprobleem is van de moderne godsdienst-
sociologie of zelfs van de sociologie in zijn geheel.a Er zijn tekstplaatsen in
Rieffs werk aan te wijzen waarin Rieff naar dat standpunt neigt, maar dan lijken
we te maken te hebben met een polemisch ingestelde Rieff die zijn vakgenoten
bekritiseert omdat ze religie niet op de juiste manier conceptualiseren.b Over het
geheel genomen kan Rieff echter niet dit standpunt innemen omdat het niet
strookt met zijn meta-theoretische ideeën. Volgens Rieff zijn de moderne sociale
wetenschappen immers nog niet ver genoeg ontwikkeld om al een omvattende
theorie te formuleren over complexe fenomenen als culturele verandering, c.q.
modernisering. De stelling dat secularisatie het hoofdprobleem van de moderne
godsdienstsociologie is, veronderstelt dat we al zoveel overzicht hebben dat we
hoofd- en bijzaken kunnen scheiden van elkaar. Zo ver zijn we volgens Rieff nog
niet. Zijn werk is bedoeld als een bijdrage richting dergelijke theorie. 

We laten het secularisatiedebat nu even voor wat het is. Ik kom er aan het eind
van deze slotbeschouwing nog op terug. Laten we nu resumeren hoe Rieff
nastreeft om interdisciplinaire theorie te ontwikkelen. Hij combineert sociologis-
che perspectieven met theologische, psychologische, cultureel antropologische,
literair-analytische en esthetisch-filosofische invalshoeken. Freud is daarbij zijn
grote inspirator. Het is in dit verband opvallend dat Rieff, als theoretisch
socioloog, in zijn werk de vorming van interdisciplinaire theorie als meta-
theoretisch probleem niet expliciet doordenkt. Het kernprobleem daarbij is helder
geformuleerd door Clifford Geertz: ‘Het ontwerpen van een gemeenschappelijke
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a The Interpretation of Cultures, p. 44. Een goed artikel dat deze problematiek ook in een
historisch perspectief zet van ontwikkelingen binnen de universiteit zoals specialisering en
professionalisering is: C. Cherry, ‘Boundaries and Frontiers for the Study of Religion: The
Heritage of the Age of the University’, Journal of the American Academy of Religion, LVII/4
(1989), pp. 807-827.
b Het gaat hier om de eerder geciteerde beursaanvraag van Rieff bij de National Endowment for
the Humanities ten behoeve van zijn summa. Rieff noemt in die aanvraag de theologie niet, maar
dat heeft waarschijnlijk alleen een strategische reden, omdat de beursverstrekkende organisatie de
humanities als werkterrein heeft. Bij de vraag naar de ‘aard van het onderzoek’ heeft Rieff
aangegeven: ‘interdisciplinair’.

taal in de sociale wetenschappen is geen kwestie van louter afstemming van
terminologieën of, nog erger, van het smeden van nieuwe, noch is het een kwestie
van het opleggen van een nieuwe verzameling categorieën aan het hele terrein.
Het is een kwestie van het integreren van verschillende typen theorieën en
concepten op zo’n manier dat er betekenisvolle proposities geformuleerd kunnen
worden die bevindingen belichamen die nu verspreid en geïsoleerd te vinden zijn
op afzonderlijke terreinen van onderzoek.’a Ook al gaat Rieff niet expliciet op
deze kwestie in, impliciet is ze zeker in zijn werk aanwezig. Rieff blijkt in zijn
theorievorming exact na te streven wat Geertz hier beschrijft. Hij wil met zijn
werk bijdragen aan het tot stand brengen van dit ‘gemeenschappelijke terrein’.
De theorieën van de verschillende disciplines waaruit hij put zijn volgens hem
net zo verbrokkeld als de ‘laat-tweede cultuur’ die ze onderzoeken, maar het is
zijn bedoeling om het denken van de humanities en de sociale wetenschappen
weer op één noemer te brengen. Als de boeken van die summa hun werk goed
doen, moeten die disciplines, dwars door de bricolage-stijl heen, tot op zekere
hoogte met elkaar verenigd worden.b Het beste voorbeeld daarvan is de manier
waarop Rieff in het begrip ‘therapie’ steeds meer theorie uit verschillende
disciplines op één cultuurtheoretische noemer brengt.

Het belangrijkste meta-theoretische schema uit Rieffs werk (conformatieve
versus transformatieve theorie) vinden we al in de Collected Papers uit 1963.
Daar is al duidelijk dat ‘transcendentie’ het kernthema van zijn denken is. Dat
thema keert in verschillende vormen terug in zijn latere werk. Het zou interessant
zijn om Rieffs methode nader te analyseren, omdat het een uitdagende bijdrage
levert aan het theoretische fundament voor het ‘gemeenschappelijke terrein’ dat
nodig is voor goed interdisciplinair onderzoek naar secularisatie. Daarmee zou
dan ook helder aangeduid zijn wat in dit verband ‘het eigen terrein’ c.q. ‘de eigen
inbreng’ is van theologen en van sociale wetenschappers in het secularisatie-
debat.

Rieff wordt vaak bestempeld als een reactionaire cultuurpessimist die in zijn
werk niet verder komt dan het treuren over een cultuur die verloren is gegaan en
die het liefst terug zou willen ‘achter de Verlichting en de moderniteit’. Rieff
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a ‘In this book, I meditate a counterenlightenment.’ (Fellow Teachers, p. x.)
b In Fellow Teachers schrijft Rieff: ‘De studieboeken hebben ons, verlichten, generaties lang op
ellendige wijze foutief onderwezen over de betekenis van de Verlichting. Van Hume en Rousseau
tot Sorel, Freud en Fanon hebben de beste geesten in de traditie van de Verlichting hun gebrek
aan vertrouwen hoog gehouden in de rationele vermogens van de mens. Daartegenover staan de
ex-religieuze elites die hun diensten aan de maatschappij verlenen aan de hand van hun
‘Verlichting’ die ze ontvangen hebben door middel van cliché en studieboeken en die gaandeweg
de Westerse cultuur steeds meer zijn gaan domineren sinds hun ontstaan in de achttiende eeuw.
Deze elites hechten er tot op de dag van vandaag aan, zonder het te beseffen, om een
sentimentalisme te bedrijven dat is afgeleid van hun superieuren; de theoretici van de Verlichting.’
(p. 146.) Het gaat hier dus weer over ‘order-hopping’. Waarschijnlijk is de kritiek in deze
passage in eerste instantie gericht tegen theoretici als Marcuse, die de sociale theorie politiseerden
‘in naam van de idealen van de Verlichting’. Daarmee werden de theorieën van de grote geesten
van de Verlichting versimpeld, omdat bij die denkers volgens Rieff maatschappijkritiek altijd
gepaard ging met een ‘gebrek aan vertrouwen in de rationele vermogens van de mens’. Dat
maakte hen voorzichtig met het politiseren van hun theorieën. Zij respecteerden, met andere
woorden, het onderscheid tussen theorie en werkelijkheid beter dan de moderne theoretici
waartegen Rieff ageert.

stelt ergens in zijn werk dat hij nadenkt over een ‘counterenlightenment’a, maar
dat moeten we primair als een theoretisch-programmatische uitspraak opvatten.
Hij schetst in, met name zijn latere, werk enkele contouren van ‘de volgende
cultuur’ die zou kunnen ontstaan wanneer de moderniteit is uitgewerkt. Rieff
beseft echter terdege dat dat in eerste instantie een theoretische onderneming is
die hij nodig heeft voor zijn cultuurkritiek. Het lijkt adequater om zijn theorie te
lezen als de poging om het wetenschapsideaal van de Verlichting te herstellen.
Volgens Rieff is de moderniteit verworden van een kritisch project tot een
dogmatische beweging die cultureel destructief is.b Rieff wil in zijn werk
opnieuw een kritisch wetenschapsideaal ontwikkelen dat de bestaande cultuur en
wetenschappen onder een systematische kritiek stelt, net zoals de Verlichting dat
mutatis mutandis deed. Die systematische kritiek is volgens Rieff een essentiële
voorwaarde voor het ontwikkelen van een cultuurtheorie.

Wanneer we Rieffs werk proberen te historiseren, dan is dat volgens de hier
gepresenteerde interpretatie het beste te plaatsen als een felle reactie op de
counter culture van de jaren zestig en zeventig en van haar gevolgen. De sterke
nadruk die Rieff legt op autoriteit en de begrenzing van het verlangen moet
waarschijnlijk gelezen worden als een polemische reactie op de grote nadruk die
de counter culture legde op ‘bevrijding’ en ‘zelfontplooiing’. Zijn felle
stellingname tegen de counter culture is zeer waarschijnlijk ook van grote
invloed geweest op zijn positie in de academische wereld en op de receptie van
zijn werk. Verder biografisch en wetenschapssociologisch onderzoek zou moeten
verhelderen of hier een belangrijke oorzaak ligt van het ontbreken van een ‘Rieff-
school’.
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8.2  Rieffs belangrijkste denkcategorieën

In de hier gepresenteerde lectuur van Rieffs werk zijn de volgende drie
theoretische perspectieven als diens belangrijkste denkcategorieën aangemerkt: 1]
de twee soorten theorie, 2] het belang van transcendentie en 3] de verwevenheid
van natuur en cultuur. 

We hebben Rieffs theorie over theorie geïnterpreteerd als een reflectie over de
cultuurhistorische betekenis van de Verlichting die volgens hem een katalysator
was in het proces van ontwikkeling van een geheel nieuw type theorie. Deze
ontwikkeling beschouwt Rieff aanvankelijk als een breuk in de Westerse
cultuurgeschiedenis. Later verandert dat in de visie dat het transformatieve
denken zich een vaste plaats heeft verworven in de laat-moderne Westerse
cultuur, maar dat dit type denken alleen maar een transgressieve beweging is die
een anti-cultuur veronderstelt. Daarom is de tweede Kulturkampf volgens hem
eigenlijk een logisch gevolg van de moderniteit. Een cruciaal verschil tussen
moderne transformatieve en premoderne conformatieve theorie is dat het
laatstgenoemde type het bestaan van een transcendente orde in de werkelijkheid
veronderstelt die de oorsprong is van die werkelijkheid en waar de mens ook de
verklaringen zoekt voor de existentiële vragen die hij heeft over zichzelf, de
medemensen en de wereld. Ik heb Rieffs theorie ‘neo-conformatief’ genoemd,
omdat Rieff transcendentie inbrengt als denkcategorie in de sociale
wetenschappen. Voorbeelden zijn de idee van een transcendente culturele orde
van waaruit sturende principes de sociale orde binnendringen, de idee van de
transcendente oorsprong van de verdringing met behulp van theorie over de
verboden als de oorsprong van verdringing en natuurlijk de theorie over sacrale
orde. Transformatieve theorie is gebaseerd op de ontkenning van de betekenis
van het sacrale voor de sociale wetenschappen. Rieffs neo-conformatieve theorie
is weer een kritiek op dit transformatieve denken.

Vanuit deze belangrijkste onderscheiding op meta-theoretisch niveau
ontwikkelt Rieff in zijn werk een heel eigen visie op drie denkcategorieën die een
centrale rol vervullen in een psychoanalytische cultuurtheorie, te weten het
verlangen/de eros, autoriteit en sublimatie. Cultuurtheoretisch gezien is volgens
Rieff bij Freud een belangrijk idee dat de Westerse mens om tot beschaving c.q.
cultuurvorming te komen zijn eigen instinctieve aard deels moet verloochenen.
Om de oude, vermoeide Westerse cultuur van het negentiende eeuwse fin-de-
siècle te vernieuwen, moest ‘de natuur’ weer gedeeltelijk in haar rechten hersteld
worden. Daarom was Freuds denken over sublimatie nauw verbonden met zijn
libido-theorie en werden cultuur en natuur elkaars tegenpolen. Rieff toont aan dat
voor een juiste interpretatie van Freud als cultuurtheoreticus men er ook oog voor
moet hebben dat diens ideeën hierover fundamenteel ambivalent waren. Hij heeft
zijn leven lang ook geworsteld met het probleem van autoriteit, als het probleem
van de noodzakelijke inperking van het menselijk verlangen. Rieff diept deze
‘verloren problematiek’ op uit Freuds teksten en extrapoleert dit tot een centrale
gedachte van zijn eigen cultuurtheorie, namelijk dat natuur en cultuur nauw met
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a De socioloog Howard Kaye, een vroegere student van Rieff, heeft in een artikel gewezen op de
grote theoretische problemen rondom het begrip ‘sublimatie’ met betrekking tot een
interdisciplinaire cultuurtheorie. Kaye laat zien dat nóch Talcott Parsons nóch de theoretici van
de Frankfurter Schule erin geslaagd zijn om de sublimatie-theorieën van Freud en van Weber op
één noemer te brengen zonder die theorieën zoveel geweld aan te doen dat de cultuurtheoretische
finesses ervan verloren gingen. (Zie ‘Rationalization as Sublimation: On the Cultural analyses of
Weber and Freud’, Theory, Culture & Society, SAGE, London, Newbury Park and New Delhi,
vol. 9, 1992, pp. 45-74.)
b G. Dekker e.a., God in Nederland 1966-1996, Amsterdam, Anthos, 1997, p. 18.

elkaar verweven zijn. Bij Rieff is cultuur niet gedacht als de expressie van het
menselijk verlangen, via de ‘omwegen van de sublimatie’, maar als het produkt
van ‘de categorische imperatief van de verdringing’ die zo innig met het men-
selijk verlangen is verweven dat nooit uitputtend geanalyseerd kan worden hoe
die verdringing werkt. Rieff ‘keert de richtingaanwijzers om’ in zijn ‘wetenschap
van begrenzingen’: niet ‘expressie’ maar ‘verdringing’ staat centraal. Culturele
vernieuwing is volgens Rieff pas weer mogelijk wanneer de moderne mens
geneest van het feit dat zij van de instincten het heil verwacht.

Deze idee van verwevenheid van natuur en cultuur keert in verschillende
vormen steeds terug in Rieffs denken. Al in zijn eerste boek ontwikkelt Rieff een
Freud-interpretatie waarin de verwevenheid van eros en autoriteit, van expressie
en inperking van het verlangen centraal staat. In latere boeken werkt hij de idee
in verschillende vormen uit. In zijn laatste publicatie herkent Rieff deze these
over de ‘innigheid van de verdringing’ in Deuteronomium 30:14 (‘(...) het woord
is dicht bij u, in uw mond en in uw hart’). We hebben gezien dat deze theorie
over eros en autoriteit en hun onderlinge verhouding leidt tot een kritische theorie
over de manier waarop ‘menselijk verlangen wordt omgezet in cultuur’. Dit is
een alternatief voor de theorieën over sublimatie, die hij niet geschikt vindt om
een cultuurtheorie op te baseren.a Rieffs uitspraken over sublimatie zijn
provocerend en vragen om verdere doordenking, maar dat laatste valt buiten het
bestek van deze overzichtsstudie. We gaan nu verder bekijken hoe Rieff in zijn
werk het fenomeen religie omschrijft en plaatsen dat in het kader van het
secularisatie-debat. De inhoud van de definitie van religie is immers een
kernvraagstuk uit dat debat. 

8.3  Het religie-concept in Rieffs werk

Het secularisatiedebat toont aan dat de profetie van Nietzsche geen waarheid is
geworden. Uit het onderzoek God in Nederland (1997) bleek dat nog altijd 63 %
van de Nederlanders in het bestaan van God c.q. van ‘een hogere macht’ gelooftb

en dat tweederde van de Nederlanders zichzelf als gelovig beschouwt. God is niet
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a Ibidem, p. 27.
b Over psychose, seksualiteit en religie, p. 24.

dood, maar tegelijkertijd neemt de kerkelijkheid wel steeds verder af.a De vraag is
hoe dit geïnterpreteerd moetworden. Hetzelfde geldt voor andere fenomenen
zoals het opkomen van nieuwe religieuze bewegingen en de groeiende
belangstelling voor katholieke religie in bepaalde kringen in Nederland. Zijn het
tekenen van een terugkeer van de religie of is er sprake van iets geheel nieuws dat
deels in een oud jasje steekt? Is het een roep om terugkeer van de ethiek in een
kille, technocratische samenleving, die zich verhult in een religieuze gestalte? Is
het een uitdrukking van angst voor de risico’s en onzekerheden die het leven in
een laat- of postmoderne maatschappij met zich meebrengt? In het secularisatie-
debat tuimelen de verklaringen over elkaar heen, veel is nog onduidelijk. Eén
ding is wél duidelijk: de idee van secularisatie als het wegvallen van een
‘hemelse baldakijn’ zoals Berger dat eind jaren zestig lanceerde, heeft zijn tijd
gehad. Secularisatie is méér dan het wegvallen van een alles overkoepelende
baldakijn van kerk en religie die heel het leven bepaalden. Het gaat bij
secularisatie niet alleen om functieverlies van de traditionele religie als gevolg
van de modernisering van de cultuur, maar om een grondige verandering van het
totale grondvlak onder het baldakijn, inclusief de religie.

Rieffs psychohistorische modellen zijn heuristische instrumenten om deze
culturele veranderingsprocessen te analyseren. Het model van de tweede
Kulturkampf lijkt te kunnen worden vergeleken met wat Vandermeersch
omschrijft als de essentie van secularisatie: ‘Secularisatie bestaat vooral in het
totstandkomen van een nieuwe wijze om de realiteit te begrijpen en te
veranderen. (...). Wat er sinds een eeuw gaande is, is dat zich onafhankelijk van
elkaar nieuwe denkmodellen en praktijken ontwikkelen die elk op hun eigen
wijze kennis vergaren en de werkelijkheid pogen te veranderen. Zij bekommeren
zich niet langer om de samenhang van ‘dé’ kennis, noch om het algemene
resultaat van hun interventies. (...) De secularisatie heeft zich doorgezet zonder
zich nog te moeten verantwoorden. Men liet de religie voor wat zij was. Men
betwistte niet haar taalgebruik, men plaatste er gewoon een ander taalgebruik
naast.’b De nieuwe denkmodellen en praktijken waarnaar Vandermeersch hier
verwijst, noemt Rieff ‘derde werelden’. Essentieel voor Rieffs methode is dat hij
nu juist wél probeert de secularisatie ter verantwoording te roepen. Hij laat de
religie niet voor wat ze was, maar gebruikte het premoderne religieuze denken als
kritisch perspectief van waaruit hij de moderniteit analyseert. Dat methodische
mes snijdt aan twee kanten: Rieff laat zien hoe de premoderne religie
cultuursociologisch ‘functioneerde’ (zonder religie te reduceren tot haar culturele
functie) én hij maakt zichtbaar waar in de post-moderne cultuur opnieuw religie
gestalte kan krijgen. 

Dat laatste kan alleen met grote voorzichtigheid gesteld worden. Het blijft
voor Rieff immers de vraag of datgene wat vanuit een premodern perspectief
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a P. Homans, ‘The Significance of Erikson’s Psychology for Modern Understanding of Religion’,
in: P. Homans (ed.), Childhood and Selfhood. Essays on Tradition, Religion, and Modernity in
the Psychology of Erik H. Erikson, New Jersey, Associated University Press, Inc., 1978, p. 234.
b Ibidem, p. 249. Homans’ visie op de essentie van secularisatie lijkt sterk op die van Vander-
meersch en is nog altijd een belangrijke positie in het secularisatiedebat van de jaren negentig.
(Zie Secularisatie en alternatieve zingeving in Nederland, p. 10 en: A. van Harskamp, ‘Revisie
van de secularisatiethese?’, Verborgen God of lege kerk? Theologen en sociologen over
secularisatie, pp. 9-28.)
c Homans noemt als meest representatieve figuren Rudolf Bultmann, Martin Buber, Reinhold
Niebuhr en Paul Tillich. (‘The Significance of Erikson’s Psychology’, pp. 249-250.)
d Homans noemt als typische vertegenwoordigers Clifford Geertz, Victor Turner en Peter Berger.
(Ibidem, p. 252.)

‘religie’ genoemd werd, ook weer in een nieuwe vorm kan bestaan in de laat-
moderne cultuur. Rieff heeft het wél expliciet over ‘het sacrale’, maar ‘de
terugkeer van het sacrale’ en ‘het denken van de derde wereld’ blijven in zijn
denken altijd in een ambivalente spanning tot elkaar staan. Ten tweede kunnen
we nooit vanuit een ‘helicopter-view’ nadenken over deze materie, omdat we zelf
met huid en haar onderdeel zijn van het moderniseringsproces. Dat brengt Rieff
tot uitdrukking in zijn methode. Zijn ideeën over ‘laat-moderne gestaltes van
religie’ blijven verpakt in analyses van artefacten uit ‘derde werelden’ die op een
illustratieve manier aantonen hoe in het ‘denken van de derde wereld’ wordt
geprobeerd het sacrale te deconstrueren. Het religie-concept in Rieffs denken
zullen we dus moeten ‘uitpakken’ uit zijn concepten en beschouwingen. 

Voor dat uitpakken biedt wederom Peter Homans een helder theoretisch kader
dat ons daarbij kan helpen. Homans onderscheidt drie manieren waarop er over
religie wordt nagedacht en verbindt die elk op een globale manier met een
wetenschappelijke discipline.a Elk van deze benaderingen functioneert volgens
Homans grotendeels los van de andere twee, zodat er een soort pluralisme wordt
gecreëerd op het niveau van het denken over religie. Exact dat pluralisme is
volgens hem het kernprobleem in de wetenschappelijke bestudering van religie.b

Homans omschrijft deze drie benaderingen als volgt: 
- Religie als transcendentie (theologische oriëntatie): hier is de meest typische

gestalte van transcendentie die van een God van wie men gelooft dat die bestaat
‘boven’ of ‘voorbij’ het gebied van ons beperkte zelfbewustzijn. Homans baseert
zich hier op het theologisch existentialisme waarin men eerst een analyse van het
menselijke zelf geeft in relatie tot dimensies van het bestaan die immanent zijn -
dat wil zeggen; toegankelijk voor het menselijk verstand - en vervolgens in relatie
tot een orde van de werkelijkheid die transcendeert wat immanent is. Deze orde
van de werkelijkheid wordt ‘existentieel’ genoemd.c

- Religie als orde (sociologische/antropologische oriëntatie): men spreekt over
religie in termen van zijn ordenende functies.d Net zoals bij de theologische
oriëntatie wordt de religieuze werkelijkheid beschouwd als een werkelijkheid die
aan gene zijde van het begrensde menselijk bewustzijn ligt. Alleen houdt deze



266

a Homans noemt als typische vertegenwoordigers William James, Carl Gustav Jung en Abraham
Maslov. (Ibidem, p. 254.)

oriëntatie zich niet bezig met claims over de waarheid van die werkelijkheid.
Daarenboven wordt niet naar het transcendente karakter van religie gezocht, maar
wordt geprobeerd om de structuur van religie te analyseren in termen van het
vermogen van religie om orde te creëren. Religie ontwerpt een systeem van
voorstellingen die een kosmische orde vormen die ethos en wereldbeschouwing
verenigen door de ideeën over orde te verschaffen die emotioneel overtuigend
zijn en zo een gevoel van zekerheid geven (Geertz). Deze orde is een symbolisch
universum dat de objectieve en subjectieve aspecten van de alledaagse
werkelijkheid ordent. (Berger).

- Religie als spontaniteit (psychologische oriëntatie): het accent ligt niet op
epistemologische of ontologische aspecten van een gebied van de werkelijkheid
dat de menselijke geschiedenis overstijgt, noch gaat het over rollen, waarden en
normen die worden bemiddeld door de sociale orde. Religie wordt daarentegen
primair opgevat in termen van affectiviteit en emotie die de spontane directheid
van persoonlijk bewustzijn uitdrukken. De analyse van religie is zeer op ervaring
gericht. Religie wordt beschreven als een reeks van gemoedstoestanden die de
hoofdstemmingen van het leven omvat en die Homans aanduidt met de volgende
drie ‘clusters’: gevoelens van vreugde, gemoedsrust en devotie, van schuld,
loyaliteit en verplichting, en van mysterie, verwondering en overgave.a Wanneer
er elementen van transcendentie en orde verschijnen in deze psychologische
vertogen over religie, dan gebeurt dat als geobjectiveerde en georganiseerde
vormen van het spontane in de religieuze ervaring.

Vanuit deze drie oriëntaties evalueer ik de manier waarop Rieff religie
omschrijft.

Religie als spontaneïteit
Volgens Rieff kan religie niet als geobjectiveerde of georganiseerde spontaneïteit
worden benaderd, omdat dat een valse dichotomie veronderstelt tussen ‘innerlijke
menselijke verlangens’ en ‘uitwendige inperkende factoren’. Cruciaal voor Rieffs
theorie over religie is de dubbele dialectiek van natuur en cultuur, van
expressiviteit en inperking. De religie doet haar culturele werk in twee gestalten:
primair als beheersende modus. Ze biedt vormen waarmee het verlangen zich kan
uitdrukken. Hierop kom ik zo dadelijk terug, want dit valt onder de ordenende
functie van religie. De idee van religie als spontaneïteit vinden we bij Rieff alleen
in de aanduiding van de secundaire functie van religie: de vrijstellingen
[remissions] van de beheersende modus, die we vinden in de extatische of
orgiastische gedaantes van religie. Rieff is ambivalent over de culturele betekenis
van vrijstellingen. Waarschijnlijk om polemische redenen benadrukt hij steeds de
betekenis van de inperkende/beheersende modus van religie. Om dat theoretisch
te onderbouwen ontwikkelt hij een theorie over transgressiviteit. Het recht op
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a F. Elders, ‘Humanisme, dood en transcendentie. De dood en de ervaring van de transcendente
werkelijkheid’, Praktische Humanistiek, nr. 2, 8e jaargang, december 1998, pp. 42-50.
b Ibidem, p. 48.
c Ibidem, p. 49. Elders verwijst hierbij ook naar het Boeddhisme.
d Zie mijn artikel ‘De Generatie Nix: Life after God?, Aantekeningen over jeugdreligiositeit en
culturele verandering’, Praktische Humanistiek, nr. 3, 8e jaargang, april 1999, pp. 18-32.

transgressief gedrag is bij Rieff echter voorbehouden aan een culturele elite,
omdat bij hen een besef leeft dat erkenning van het primaat van ‘vorm als
verbiedende kracht’ een noodzakelijke voorwaarde is voor het toestaan van
transgressiviteit.

Religie als transcendentie
Een belangrijk aspect van het secularisatiedebat is de vraag naar de verhouding
tussen religie en transcendentie. Theologen zijn snel geneigd om transcendentie
als een bij uitstek religieus verschijnsel te beschouwen. Dat wordt aangevochten
vanuit het humanisme en vanuit de godsdienstsociologie. Van beiden terreinen
bekijken we een voorbeeld dat ons zo dadelijk kan helpen bij het beschrijven van
Rieffs religie-concept.

De humanist F. Elders (1998) denkt transcendentie vanuit de betekenis van de
dood.a De doodservaring vernietigt volgens hem alle bestaande empirische
constructies en breekt zo door de vormen van ruimte en tijd heen als een
‘ervaring van ruimteloosheid en tijdloosheid die de achterkant is van ons ruimte-
en-tijdsbesef.’b Dit noemt hij de kosmische dimensie die ín het bewustzijn
aanwezig is en die de werkelijkheid is van het transcendente. De oorsprong van
het transcendente denkt Elders vanuit het immanente, zoals blijkt uit zijn idee dat
de kosmische dimensie van het bewustzijn aanwezig is in de DNA-structuur van
elke mens. Daarmee staaft hij zijn stelling ‘dat een intuïtief besef en een ervaring
van transcendentie niet afhankelijk zijn van een Godsidee.’c 

Max Weber gaat ervan uit dat in de moderniteit esthetiek en erotiek zich als
belangrijke bronnen van transcendentie ontwikkelen en zo tot ‘functionele
equivalenten’ worden van de traditionele religie wier werkzaamheid door de
secularisatie is aangetast. Vanuit die gedachte hebben de theologen U. Feist en H.
Knoblauch een visie ontwikkeld op het eigen karakter van moderne
jeugdreligiositeit. Volgens Feist kunnen de ervaringen van jongeren op house-
parties ook als ervaringen van transcendentie worden beschreven. De eigen
jeugdcultuur biedt dan verder volgens Knoblauch de mogelijkheden en
‘instituties’ om die ervaringen uit te bouwen tot symbolische universa die volgens
hem volledig kunnen concurreren met de traditionele religie. Knoblauch meent
dus dat er sprake is van een ‘traditie-breuk’, maar dat er nieuwe vormen van
religiositeit zullen ontstaan.d

In beide voorbeelden spelen twee, nauw met elkaar samenhangende, kwesties
een belangrijke rol. De eerste is de vraag naar de ‘ontologische status van het
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a Wordt het transcendente een eigen bestaan toegedacht als fenomeen sui generis, dat in zekere
zin los bestaat van het immanente? Of wordt het transcendente zodanig geconceptualiseerd dat
het transcendente voortkomt uit het immanente? Tegen de eerstenoemde positie bestaan in de
moderne filosofie grote bezwaren. Men wil het ‘bestaan’ van transcendentie wel erkennen, maar
dat mag niet concreet worden ingevuld zoals in de religies het geval is.

transcendente’.a De tweede kwestie is de vraag of wordt gethematiseerd hoe
transcendentie en religie zich tot elkaar verhouden. Wat de ontologische status
van het transcendente betreft, wordt zowel bij Elders als bij Weber, Feist en
Knoblauch de oorsprong van het transcendente in het immanente gelokaliseerd
(in de esthetische -, erotische -, of de doodservaring), zodat transcendentie niet
meer wordt gedacht als verschijnsel sui generis. Daarmee wordt de stelling
gestaafd dat de (traditionele) religie niet de enige bron van transcendentie is en
worden de eigentijdse ervaringen van transcendentie beschreven als nieuwe
vormen van zingeving of religiositeit. Er lijkt hierbij sprake te zijn van wat ik heb
aangemerkt als het wezenlijke kenmerk van secularisatie: de (traditionele) religie
wordt geïsoleerd en vervolgens wordt een eigen vertoog opgebouwd zonder dat
men verantwoordt hoe dit vertoog zich verhoudt tot het traditionele, religieuze
vertoog over transcendentie.

We gaan dit nu gedetailleerder bekijken door hier Rieffs opvattingen inzake
deze kwesties naast te zetten. Ik vat eerst nog eens samen hoe Rieff transcen-
dentie omschrijft. Volgens hem beschikt nóch de mens, nóch de samenleving
over een ‘ingeboren moraliteit’. De oorsprong van de moraal ligt een
transcendente culturele orde (‘het opperste gedeelte van het culturele systeem’)
van waaruit ‘hogere organiserende principes’ binnendringen in de menselijke
activiteiten. De werking van deze principes vinden we terug in de verdringing,
dat volgens hem het centrale concept is van waaruit het hele freudiaanse denken
is opgebouwd. Volgens Rieff verwijst Freuds theorie over verdringing en
sublimatie uiteindelijk naar de transcendente oorsprong van autoriteit als
verbiedende vorm. Sublimatie vindt volgens Rieff altijd plaats vanaf het
sublieme. Rieff werkt zo een theorie uit over deze culturele orde als sacrale orde,
waarin hij stelt dat de oorsprong van het verbod ligt in openbaring. Openbaring is
in Rieffs ‘neo-conformatieve’ denken het theologische concept waarmee hij zijn
ideeën uitwerkt over de dynamiek tussen de sacrale/culturele orde en de sociale
orde. Openbaring verwijst naar de oorsprong van de verboden, die dus niet
immanent maar transcendent is. Ze stammen namelijk uit de sacrale orde die bij
Rieff een fenomeen sui generis is. 

Met het oog op de vraag naar de ontologische status van het sacrale blijkt Rieff
lijnrecht tegenover Weber en de humanisten te staan. Hij vindt dat zij, net als
Freud, de ‘richtingaanwijzers omdraaien’ wanneer het gaat over transcendentie.
Weber ontkomt volgens hem in diens theorie over religie niet aan de ‘functiona-
lisering van religie’. Wat Weber (verschillende soorten) ‘geloven’ noemt, duidt
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a Rieff is in Fellow Teachers het meest expliciet over zijn visie op Webers denken. Uit de
volgende drie citaten blijkt zijn kritiek op diens functionalistische benadering van
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b Voor Rieffs kritiek op naturalisme als filosofie, zie bijvoorbeeld Fellow Teachers, pp. 152-154
en The Triumph, p. 91 (waar hij Jungs naturalisme bekritiseert).
c Dit is uitvoerig geanalyseerd door Peter Homans in zijn Theology after Freud (1970). Volgens
Homans was het meest typische kenmerk van dit type theologie haar preoccupatie met
methodologie. Het was op exact op dat terrein dat ze zich onderscheidde van de op het
positivisme gebaseerde moderne sociale wetenschappen. Een centraal concept is volgens Homans
in dat verband ‘transcendentie’. Centrale vragen waren: in welke zin transcendeert de
theologische methode de methodes van deze wetenschappen? En: in welke zin transcendeert het
object van het theologisch spreken deze wetenschappelijke kennis? Homans laat zien dat dit op
een representatieve manier duidelijk zichtbaar is in de reactie van de theologisch-existentialisten
(m.n. Reinhold Niebuhr en Paul Tillich) op het denken van Freud c.q. de psychologie. Volgens
deze theologie ontkomt Freud c.q. de psychologie niet aan een reductionistische visie op de mens
omdat de mens met behulp van mechanistische modellen bestudeerd wordt. Zodoende wordt de
mens gereduceerd tot, in het geval van de psychoanalyse, een verzameling verlangens die volgens

(wordt vervolgd...)

Rieff aan als ‘een gefunctionaliseerde motivatie-psychologie’.a Webers ‘geloof’
is volgens Rieff feitelijk ‘therapie’ (in cultuurtheoretische zin) en hij meent dat
dat ook geldt voor de moderne sociale theorie in haar geheel.b Deze benadering
van religie, die theologen ‘naturalistisch’ noemen, noemt Rieff ‘inversie van
transcendentie’ en duidt hij aan als het centrale gegeven van de moderniteit. Rieff
wil deze inversie omdraaien en transcendentie als fenomeen sui generis
inbrengen in de sociale theorie. Dat is volgens hem de enige manier om te
ontkomen aan een functionalistische benadering van religie.

De autonome status van het transcendente in Rieffs denken, roept vervolgens
de vraag op hoe het transcendente en het immanente met elkaar worden
verbonden. Daarvan zagen we voorbeelden in de idee van de innige vermenging
van illuminatieve en operatieve aspecten van het menselijk handelen en in de idee
van de transliteratie van een sacrale orde in een sociale orde. Het lijkt erop dat
Rieff tussen twee posities door wil laveren. Enerzijds wijst hij de positie van het
theologisch existentialisme af. Daarin wordt weliswaar de autonomie van het
transcendente bevestigd, maar dat gebeurt door een sterk apologetische reactie op
de religie-kritiek van de sociale wetenschappen.c Dat leidt tot een groot probleem
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c(...vervolg)
bepaalde ‘wetten’ bepalen hoe de mens zich gedraagt als individu en als sociaal wezen. De
theologie reageert daar op door te stellen dat ze een ander object heeft, namelijk niet die aspecten
van het mens zijn die de psychoanalyse c.q. de psychoanalyse meetbaar c.q. beheersbaar proberen
te maken, maar de geest die zich niet laat regeren door natuurlijke wetten. Op het vlak van
methode stelt ze dat ze beoogt de mens als geheel te bestuderen en zich niet te willen verliezen in
deelaspecten van het mens-zijn zoals dat het geval is in bijvoorbeeld de psychologie.

Dat leidt volgens Homans tot een belangrijk cultuurtheoretisch probleem, omdat zo niet
zichtbaar wordt hoezeer de sociale wetenschappen pogingen zijn van de moderne mens om
zichzelf te begrijpen als wezen dat in een snel veranderende wereld leeft en dat daardoor ook zelf
verandert. Secularisatie impliceert dat de moderne mens veel nieuwe middelen ter beschikking
staan om zichzelf en zijn wereld te analyseren. De vraag hoe die middelen zich tot elkaar
verhouden is geen eenvoudige kwestie, maar één ding is duidelijk: het voldoet niet meer om te
stellen dat elke wetenschappelijke discipline, inclusief de theologie zijn eigen methodes en object
heeft. Scheidslijnen tussen disciplines en vertogen zijn geperforeerd geraakt. Om secularisatie
theologisch goed te kunnen analyseren, moeten dus nieuwe wegen ingeslagen worden, wegen die
altijd interdisciplinair zullen moeten zijn.

voor de interdisciplinaire cultuurtheoretische reflectie over religie omdat er een
onoverbrugbare kloof ontstaat tussen de theologie en de sociale wetenschappen.
Rieff maakt religie dus niet los van haar sociale en psychologische gestaltes,
integendeel, maar is anderzijds beducht voor reductionistische benaderingen die
niet het eigene bewaren van de religie. Rieff streeft naar een interdisciplinaire
theorie waarin transcendentie als religieus verschijnsel sui generis wordt
bestudeerd in haar ‘alledaagse gestaltes’.

Zo blijkt wat het belang is van het vasthouden aan transcendentie als fenomeen
sui generis en zijn we meteen bij de tweede kwestie van de verhouding van
religie en transcendentie aanbeland. Rieffs concept ‘sacrale orde’ is een kritisch
principe, waarmee hij nadenkt over de vraag of datgene wat ‘nieuwe religiositeit’
wordt genoemd niet eerder als ‘therapie’ moet worden beschouwd. Vanuit Rieffs
kritische perspectief moeten we bijvoorbeeld bij Knoblauchs theorie over
jeugdreligiositeit de vraag stellen of deze theorie, ondanks de schijn van het
tegendeel, niet radicaal seculariserend is. Knoblauch stelt dàt er sprake is van een
traditiebreuk en dat er nieuwe, volwaardige vormen van religie zullen ontstaan,
maar hij verantwoordt niet hoe zich dat nieuwe vertoog over religie verhoudt tot
het traditionele vertoog over religie. Knoblauchs theorie is een voorbeeld van een
weberiaanse functionalisering van religie. Vanuit Rieffs perspectief moet deze
poging dood lopen, omdat er geen plaats is voor transcendentie als fenomeen sui
generis. Het humanistische vertoog over ‘hedendaagse zingeving’ veronderstelt
eenzelfde traditie-breuk en verantwoordt evenmin hoe die zingeving zich
verhoudt tot de traditionele religie.

Uit de invulling van Rieffs concept ‘sacrale orde’ blijkt het meest expliciet in
welke zin Rieffs cultuursociologie theologiserend is. Rieff vervult de specifieke
taak van de theoloog die Vandermeersch als volgt heeft samengevat: ‘Voor de
theoloog zijn de transcendentie van God en het onderscheid tussen echt geloof en
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a Over psychose, seksualiteit en religie, pp. 287-288.
b In hoofdstukken 4 tot en met 6 is met betrekking tot Rieffs werk wél de term ‘culturele orde’
gebruikt. Strikt genomen is dat anachronistisch, omdat Rieff pas laat in zijn werk het begrip
‘sacrale orde’ uitwerkt. De term is gebruikt omdat ze bruikbaar was voor een heldere weergave
van de essenties van Rieffs denken én om aan te geven hoe in Rieffs vroege werk het latere
denken over sacrale orde wordt voorbereid. Rieff spreekt zelf niet van ‘culturele orde’, maar van
‘de cultuur’, ‘het culturele’ en ‘het culturele systeem’.

bijgeloof centrale thema’s. (...) Het oude beeld dat God in zijn eigen hemel
vertoeft, dat er geen beeld van hem kan gemaakt worden, dat je zijn naam
eigenlijk niet kunt uitspreken en dat zijn aanwezigheid slechts via een vorm van
afwezigheid gevat kan worden, al deze formules verwijzen naar het aparte
karakter van de ‘werkelijkheidservaring’ die de kern van het religieuze geloven
uitmaakt. De specifieke taak van de theoloog bestaat erin om deze ervaring zo
zuiver mogelijk te houden, of liever, haar steeds opnieuw uit te zuiveren, de
verbasteringen ten spijt die steeds opnieuw optreden wanneer zij wordt
doorgegeven.’a

Religie als orde
We zagen dat Rieff in The Triumph stelt dat vanuit zijn benadering het religieuze
probleem identiek is met het morele probleem en het morele probleem met het
culturele probleem. Als systemen van morele eisen brengen alle culturen hun
modi van communiceren, hun esthetieken voort. Het is nu duidelijk geworden dat
we dat niet reductionistisch moeten begrijpen, maar juist als een theoretische
poging om nieuwe, interdisciplinaire theorie te ontwikkelen die ontsnapt aan
functionalisering van de religie (en van autoriteit). Rieff analyseert en beschrijft
met die dynamische theorie hoe het sacrale zich ‘openbaart’ in de sociale orde.
Wat we gewoonlijk ‘cultuur’ noemen is dan het resultaat van een interactie
tussen hogere vormgevende principes uit het ‘opperste gedeelte van het culturele
systeem’ en de ‘menselijke mogelijkheden’. Volgens Rieff speelt de religie hierin
een belangrijke rol, zonder dat ze daar geheel in opgaat.

Om deze rol te verhelderen heb ik in mijn interpretatie van Rieffs werk het
concept ‘innerlijke ruimte’ centraal gesteld. Dat concept kunnen we opvatten als
een pendant van het begrip ‘symbolische orde’. Het is belangrijk om te
constateren dat symbooltheorie heel belangrijk is in Rieffs denken, maar dat hij
nergens de term ‘symbolische orde’ gebruikt. Een verklaring daarvoor kan zijn
dat Rieff daarmee recht wil doen aan het versplinterde karakter van de laat-
moderne cultuur. In die cultuur is wel sprake van ‘symbolieken’, maar niet van
een symbolische orde.b Evenzeer van significante betekenis is dat Rieff in zijn
latere werk (van na Fellow Teachers) wél de term ‘sacred order’ gaat gebruiken.
Hij moet dan het begrip ‘orde’ inbrengen in zijn werk omdat dat nodig is voor de
ontwikkeling van zijn neo-conformatieve cultuurtheorie over de ‘cultuur van na
de moderniteit’. De idee van conformativiteit veronderstelt het bestaan van een
transcendente, sacrale orde. Dit is meteen ook zijn antwoord op Jung en, in
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algemenere zin, op het naturalisme in het sociaal-wetenschappelijke denken over
religie en transcendentie.

We mogen Rieffs begrip ‘innerlijke ruimte’ opvatten als een pendant van ‘het
symbolische’ in de cultuur. In deze innerlijke ruimte doet de religie haar culturele
werk, samen met de moraal. Ik heb Rieffs ideeën hierover samengevat onder de
noemer ‘primair cultureel proces’. In dat proces krijgt het menselijk verlangen
zijn vorm, wat meteen ook een inperking betekent. Rieff onderscheidt twee
religieuze modi, een erotische en een autoritaire, die met elkaar vermengd zijn. In
de autoritaire modus manifesteert geloof [faith] zich leerstellig. In die modus
wordt de geloofsleer geïnternaliseerd, waardoor ze functioneel anti-instinctief
wordt. In de erotische modus manifesteert geloof zich extatisch of erotisch en
kunnen de instincten zichzelf op directere wijze uitdrukken, zoals in orgiastisch
gedrag. In The Triumph staan deze modi betrekkelijk gelijkwaardig naast elkaar.
In later werk ontwerpt Rieff de theorie over de verboden [interdicts] en noemt hij
de autoritaire modus primair.

Volgens Rieff beïnvloedt de religie niet alle aspecten van het dagelijks leven,
maar alleen die aspecten die een bepaalde verzekering geven van het ‘gered c.q.
verlost zijn’, wat dat ook concreet moge betekenen in een bepaald religieus
systeem. Dynamisch gesproken betekent dat het verlost zijn van een veelheid van
verlangens. Deze verzekering van ‘verlost zijn’ functioneert zo volgens Rieff als
basis voor moreel adequaat gedrag, doordat, dynamisch gesproken, een individu
zich op onbewust niveau zo sterk met het heersende karakter-ideaal identificeert
dat het afstemmen van de instinctieve impulsen op dat karakter-ideaal slaagt. 

Deze processen van afstemming vinden volgens Rieff plaats in de cultus van
een cultuur. In de cultus komt het individu in contact met de innerlijke ruimte van
de cultuur. Dat contact is op verschillende manieren mogelijk, bijvoorbeeld in
liturgie, in academisch onderwijs en in de kunst. Een voorbeeld daarvan is zijn
idee over de innerlijke ruimte van een boek of kunstwerk c.q. van de cultuur als
geheel. De cultuur beschikt over ‘instrumenten’ om de mens in contact te
brengen met die innerlijke ruimte. Rieff gaf een voorbeeld uit het academisch
onderwijs: wanneer dat zijn doel bereikt dan doet God [curs. TZ] de geesten van
‘onze grote meesters’ herleven en krijgt de student zijn aandeel in de levende
autoriteit van onze voorgangers. Rieffs latere idee van de transliteratie van
sacrale orde in een sociale orde sluit aan op deze gedachte en lijkt een
cultuurtheoretische versie van de theologische idee van incarnatie van het
scheppende Woord. Bij Rieff blijven esthetica en religie dus met elkaar
verbonden, maar hij zet zich af tegen wat hij noemt een ‘religion of art’.
Theoretisch blijkt dat doordat Rieff stelt dat de kunsten en wetenschappen het
secundaire culturele proces vormen, waarin de culturele, vormgevende principes
verder worden vormgegeven zoals die ontstaan en worden onderhouden in het
primaire culturele proces. Verboden [interdicts] zijn volgens Rieff de primaire
vorm van high culture, niet de kunsten en de wetenschappen. 

Is daarmee Rieffs cultuurtheorie gevrijwaard van reductionisme? De
cultuurfilosoof Christopher Lasch vindt van niet, omdat Rieff volgens hem een
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a ‘Philip Rieff and the Religion of Culture’, The Revolt of the Elites and The Betrayal of
Democracy, p. 227.
b Zie paragraaf 3.6.2.
c C. Lasch, ‘Philip Rieff and the Religion of Culture’, p. 228.
d Ibidem, p. 229.

‘religion of culture’ ontwikkelt.a Rieff is naar zijn mening sinds de publicatie van
Fellow Teachers steeds meer een religieuze definitie van cultuur gaan
ontwikkelen, waarbij hij de cultuur beschouwt als de noodzakelijke bron van de
sociale orde. Dat impliceert dan weer een functionalistische definitie van religie,
hoezeer Rieff zelf het functionalistische denken van bijvoorbeeld Kant, Freud en
Weber aanvalt en de zijde van Kierkegaard zegt te kiezen.b ‘De cultuur mag dan
wel afhankelijk zijn van de religie, maar religie is betekenisloos wanneer het
slechts wordt gezien als steunpilaar van de cultuur’, is het weerwoord van Lasch.c

Uiteindelijk valt Rieff volgens hem ten prooi aan dezelfde verwarring van geloof
[faith] en institutie, wanneer hij de universiteit een ‘sacrale institutie’ gaat
noemen en wanneer academisch onderwijs gaat lijken op een ‘inwijding in de
cultus van de cultuur’. Rieff vereenzelvigt dan volgens Lasch het sacrale te
eenduidig met instituties en met de verboden die ze opleggen. Over die
verwarring van geloof en institutie hebben Luther en Calvijn enkele eeuwen
geleden al het nodige gezegd, stelt Lasch.d

Lasch lijkt óf Rieffs latere werk niet goed te kennen, óf de ironische paradox
van de theorie over sacrale orde niet goed te vatten. Een essentieel punt uit Rieffs
theorie over de verhouding van de sacrale en sociale orde is immers juist dat
Rieff bewust een ambivalentie intact laat tussen de innige vermenging van het
sacrale en het profane enerzijds en het transcendente karakter van sacrale orde
anderzijds. De ‘werking’ van cultuur behoort tot het primaire culturele proces en
is dus altijd transcendent, maar we kunnen de cultuur niet anders bestuderen dan
in haar concrete gestalten van de sociale orde, die het resultaat zijn van
secundaire culturele processen. Rieff beweert dus niet dat religie in haar culturele
functie opgaat, of dat het sacrale volledig afhankelijk is van de institutionele
bemiddeling door het secundaire culturele proces.

8.4  De betekenis van Rieffs werk voor het secularisatiedebat

Rieffs werk is onder theologen en sociale wetenschappers weinig bekend. Voor
zover het dat wél is, is er sprake van een vaak stereotype interpretatie van alleen
Rieffs vroege werk over de opkomst van de Psychologische Mens. Zelfs bij Peter
Homans is dat het geval. Net als het denken van de existentialistische theologen,
beschouwt hij Rieffs theorie als een ‘discontinuïteits-denken’: ‘Zijn boodschap is
dat psychoanalytische moraliteit en het daarmee samenhangende therapeutische
karaktertype een blijvende kloof hebben veroorzaakt tussen hedendaagse
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a Theology after Freud, p. 150.
b The Ability to Mourn, p. 299. Een vergelijkbare stereotype interpretatie van Rieffs werk is die
van Rieff als ‘communitarian’. Dat is een sociaal-wetenschappelijke stroming die zich in haar
analyses afzet tegen de individualisering in Westerse maatschappijen, die naar haar mening
destructieve vormen aanneemt. Dat zou deze communitarians volgens hun critici blind maken
voor moderne vormen van gemeenschap. Zie bijvoorbeeld P. Lichtermann, ‘Beyond the Seesaw
Mode: Public Commitment in a Culture of Self-Fulfillment’, Sociological Theory, 13:3,
November 1995, pp. 275-300 en C. E. Cochran, ‘The Thin Theory of Community: The
Communitarians and their Critics’, Political Studies (1989), XXXII, pp. 422-435. Beide auteurs
verwijzen echter alleen naar Rieffs vroege werk.
c Een interessante vraag voor verder onderzoek is wat voor licht dit werpt op Homans’ stelling in
The Ability to Mourn dat het werk van Ricoeur cultuurtheoretisch gezien meer nieuwe wegen
opent dan dat van Rieff. (Zie pp. 297-312.) De theorie die Homans’ in dat boek ontwikkelt op
basis van zijn Ricoeur-interpretatie, vertoont namelijk zeer veel overeenkomsten met Rieffs ideeën
over de tweede Kulturkampf.

innerlijkheid en het klassieke geloof.’a Het grote belang van Rieffs werk zou dan
zijn dat Rieff een theoretisch zeer sterke analyse geeft van de verschillen tussen
‘klassiek geloof’ en ‘hedendaagse innerlijkheid’. Dat formuleert hij aldus: ‘(...)
het krachtige effect van zijn werk ligt in zijn vermogen om het bewustzijn van de
lezer te doordrenken van metafoor, ironie, parodie, humor, sarcasme en
bitterheid. Door zijn stijl laat Rieff de lezer ‘voelen’ wat het volgens hem
betekent om, psychologisch gezien, van het verleden afgesneden te zijn, de
existentiële toestand die, zoals Rieff steeds benadrukt, Freud heeft opgelegd aan
de niets vermoedende moderne mens.’b

Homans heeft slechts gedeeltelijk gelijk. Zijn typering van Rieffs stijl is zeer
raak, maar doet diens werk als geheel geen recht. Homans blijkt zich alleen te
baseren op Rieffs vroege werk, maar zelfs dat is niet geheel te typeren op de
manier zoals Homans dat doet. The Triumph of the Therapeutic bijvoorbeeld is
veel meer dan alleen een goede analyse van de verschillen tussen ‘hedendaagse
innerlijkheid’ en ‘klassiek geloof’. Het boek biedt vele, door theologen nog
amper ontgonnen, mogelijkheden om de maatschappelijk rol van geloof te
onderzoeken vanuit verschillende interdisciplinaire perspectieven die recht doen
aan zowel de modernisering van de cultuur, als aan de transcendente eigenheid
van religie. Ik heb ook aangetoond hoe belangrijk Rieffs latere werk is om de
betekenis in te schatten van zijn werk als geheel voor het secularisatiedebat. Juist
in dat latere werk ontwikkelt hij de lijn in zijn denken die ik als ‘synchronistisch’
aanduid en waarin hij moderniteit en ‘klassiek geloof’ op zeer subtiele manieren
met elkaar confronteert, op zoek naar laat-moderne gestalten van religie.c

Rieff lost de ambivalente spanningen tussen de synchronistische en
diachronistische lijnen in zijn denken niet op. Net als bij zijn grote leermeester
Freud blijkt ‘ambivalentie’ een sleutelbegrip voor zijn werk. In dat spanningsveld
gaat hij tot het uiterste om reductionisme te voorkomen in zijn theorievorming.
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a Deze visie heeft hij kernachtig beschreven in Religie in een tijd zonder religie?
b Religie in een tijd zonder religie?, p. 18. Ziebertz verwijst naar U. Beck die dit benoemde met
de term ‘Risicogesellschaft’.
c Ibidem, p. 25.

Om Rieffs werk op zijn juiste waarde te schatten moet elke interpreet van dat
werk oog hebben voor deze ambivalentie.

De betekenis van Rieff voor het secularisatieonderzoek in Nederland
In hoeverre is Rieffs theorie bruikbaar in het onderzoek naar moderne religiositeit
in de Nederlandse samenleving? Rieff stelt zelf dat religie c.q. het sacrale nooit
‘los verkrijgbaar’ is. Elke religie, elke sacrale orde functioneert altijd in een
bepaalde sociale orde en is daar in zekere zin onlosmakelijk mee verbonden,
omdat het sacrale c.q. de religie vorm krijgt ín de sociale orde. Wat de
vormgeving van religie in Nederland betreft, is de ontzuiling (als typisch
verschijnsel voor de late moderniteit) van de Nederlandse samenleving een
centraal vraagstuk. In dat verband hangt de bruikbaarheid van Rieffs theorie af
van de antwoorden op de volgende twee vragen: 1] Wat voor standpunt nemen
we in met betrekking tot de relatie tussen ontzuiling en moderniteit? 2] Hoe
verhoudt zich dat standpunt tot Rieffs opvatting over het wezen van de
moderniteit?

Laten we aannemen dat de visie van de pastoraal theoloog H.-G. Ziebertz over
de relatie tussen ontzuiling en moderniteit representatief is voor het huidige
theologische secularisatieonderzoek in Nederland.a Hij beschouwt de ontzuiling
als een resultaat van de verdergaande modernisering van de Nederlandse
maatschappij waarin structurele differentiatie en compartimentalisering van de
levenssferen en (structurele) individualisering steeds verder gaan domineren.
Daardoor vallen de noodzaak en plausibiliteit weg van de verzuilde maatschap-
pelijke structuren. De gevolgen daarvan zijn volgens Ziebertz ambivalent.
Enerzijds worden ze als ‘bevrijding’ ervaren, maar anderzijds zijn met deze
grotere vrijheid meer risico’s en dwang gegeven.b Juist op dit terrein ziet Ziebertz
een belangrijke taak voor de religie weggelegd. Religie zou juist bruikbaar zijn
voor het moderne individu bij het hanteerbaar maken van de spanningen van het
leven in een moderne maatschappij, omdat religie ‘het onbepaalbare bepaalbaar
maakt’. Daartoe bedient de religie zich van de categorieën ‘transcendentie’ en
‘immanentie’. Volgens Ziebertz is syncretisme een typisch kenmerk van deze
moderne religie, dat hij rekent tot de differentiëringsprocessen van de
moderniteit. Syncretisme kenmerkt zich door de poging verbindingen na te
streven tussen levenssectoren die anders gescheiden zijn. Doordat de
samenleving te complex is geworden, kan geen enkel instituut dit meer doen voor
het moderne individu. Dit is een taak geworden voor het individu zelf en vereist
volgens Ziebertz ook ‘reflexiviteit in de zin van een continu zelfonderzoek.’c Dit
zoeken naar eenheid denkt hij als een innerlijk proces, waarin traditie gaat
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a Ibidem, p. 24.

fungeren als ‘keuze-aanbod’.a Hiermee levert Ziebertz theoretische kritiek op wat
hij noemt ‘de secularisatiethese’ die ervan uitgaat dat de neergang van de religie
een onvermijdelijke consequentie is van de moderniteit en dat daardoor de relatie
tussen traditionele religie en moderniteit alleen maar als discontinu kan worden
beschouwd.

Dat leidt ons naar twee belangrijk verschillen tussen Ziebertz’ benadering en
die van Rieff. Ziebertz pleit er weliswaar net als Rieff voor om deze kwestie te
beschouwen als een cultureel vraagstuk, maar de sterke nadruk op syncretisme en
reflexiviteit lijken eerder te wijzen op een psychologistische benadering van de
problematiek die het zicht bemoeilijkt op de culturele aspecten van secularisatie.
Ziebertz wijst het gebruik van het secularisatieconcept (als ‘verval van de
religie’) af, om vervolgens het concept van structurele individualisering een
centrale verklaringsfunctie te laten vervullen. Zo lijkt hetzelfde te gebeuren als
wat er volgens Rieff in Jungs werk gebeurt: de religieuze tradities worden een
soort culturele voorraadkast en de tradities zullen voortaan alleen in het innerlijk
van de persoon overleven die op syncretistische wijze zijn eigen religie formeert. 

Het tweede verschil hangt hier nauw mee samen. Vanuit Ziebertz’ keuze om
verder te denken in het spoor van continuïteit tussen moderniteit en religie stelt
hij dat er nieuwe vormen van ‘eenheid’ zullen ontstaan. Die zullen niet meer
gebaseerd zijn op een hoge mate van identificatie met een gedeeld wereldbeeld,
maar op basis van verschil (door de individualisering) en gedeeltelijke
identificatie. Vanuit Rieffs optiek ontbreekt hier een wezenlijk punt, want de
vorming van sociale verbanden en cultuur vereisen gedeelde ideeën en gebruiken.
Juist op dit punt brengt Rieff zijn concept van sacrale orde in. Bij Ziebertz komt
het anti-sacrale of anti-metafysische karakter van de moderniteit niet als zodanig
in het vizier, terwijl dit volgens Rieff wezenlijk is om de moderniteit te begrijpen.
Volgens Rieff zijn moderniteit en religie op dit punt onverenigbaar. Groepen,
samenlevingen en culturen bestaan alleen bij de gratie van sterke, grotendeels
onbewust functionerende, identificaties met gedeelde idealen die worden
belichaamd door ideaalfiguren. Conformativiteit is essentieel voor sociaal en
cultureel leven. Deze idealen functioneren alleen in een transcendente of sacrale
culturele orde. Die orde is een complex geheel dat onderhouden moet worden in
de ‘cultus’ van een cultuur en zich openbaart in de sociale orde. Deze idealen
hebben ‘objectieve geldigheid’ en kunnen nooit een keuze-aanbod worden
waaruit het individu op een puur subjectieve manier selecteert, omdat ze tegelijk
ook een morele orde belichamen. Het erkennen en naleven van verboden is
volgens Rieff zelfs de kern van de culturele dynamiek. Dat lijkt onverenigbaar
met Ziebertz idee van traditie als keuze-aanbod. Op deze manier fungeert het
concept ‘sacrale orde’ dus als kritisch principe, waarmee Rieff een radicale
kritiek geeft van moderniteit die bij Ziebertz ontbreekt.
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a The Triumph, p. 50.

Rieffs cultuurtheorie is dus relevant voor het secularisatieonderzoek in
Nederland als dynamische theorie die recht aan de complexiteit van culturele
dynamiek en de daarmee samenhangende complexiteit van de gevolgen van
secularisatie en ontzuiling. Het is bijvoorbeeld interessant om vanuit deze
invalshoek de betekenis van New Age te onderzoeken. Het New-Age-denken is
zeer individualistisch en maakt het sacrale vaak geheel los van haar concrete
sociale en psychische gestalten. Op zeer eclectische manieren worden ‘spirituele
technieken’ ontworpen, die moeten dienen om het spirituele gehalte van het
persoonlijke leven te verhogen. Is deze ‘transliteratie van het sacrale’, zoals Rieff
dit zou noemen, niet heel wat complexer dan zoals ze wordt voorgesteld in veel
New-Age-literatuur? Rieffs kritische theorie biedt dus de mogelijkheid om
moderne vormen van het ervaren van c.q. zoeken naar transcendentie, zoals die
van New Age of housende jongeren, kritisch te onderzoeken. Daarmee kunnen
we onderzoeken om wat voor soort geloven het nu eigenlijk gaat en hoe dat zich
verhoudt tot het geloven dat gestalte kreeg in de traditionele vormen van religie
volgens de structuren van de verzuilde samenleving. 

Het kritisch onderzoeken van New Age, van jeugdreligiositeit en van andere
bronnen van alternatieve zingeving is belangrijk omdat het, hoewel lang niet in
alle gevallen, lijkt te gaan om pogingen tot het herwinnen van religieuze
verankering. We zijn nog lang niet zover dat we goede interdisciplinaire theorie
hebben om dit complexe verschijnsel te kunnen analyseren en begrijpen. Philip
Rieff heeft met zijn werk een intrigerende bijdrage geleverd aan dit onderzoek.

8.5  Het cultiveren van eigenzinnigheid

Het was ons te doen om een theoretische interpretatie van Rieffs werk. Ons doel
was het verhelderen van de conceptuele structuur van dat werk, waarbij
inhoudelijke opvattingen grotendeels buiten beschouwing zijn gebleven. Het zal
echter toch al wel zijn opgevallen dat Rieff er op een aantal terreinen zeer
conservatieve standpunten op nahoudt. Wanneer je als Nederlander voor het eerst
bij hem op bezoek komt, zal hij het niet nalaten zijn afschuw uit te spreken over
de Nederlandse wetgeving over abortus en euthanasie. Als lezer van zijn teksten
kan je ook zo maar stuiten op een quasi-terloopse opmerking zoals: ‘not all
homosexuals ought te be cured’, in een passage over de analytische attitude van
de Psychologische Mens.a We zouden hem nog een klein voordeel van de twijfel
kunnen gunnen, in de zin dat het boek waarin dit voorkomt in 1966 verscheen.
Rieff zal grote moeite gehad hebben met het feit dat datgene wat Reich
voorspelde, ook werkelijkheid werd: sexualiteit werd een belangrijk ideologisch
en politiek wapen, ook in de emancipatiestrijd van homosexuelen. Rieff heeft
deels gelijk gekregen in zijn opvatting dat de counter culture wel erg
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overspannen verwachtingen van sexuele bevrijding had. In zijn teksten van de
jaren negentig blijft Rieff echter fulmineren tegen wat hij noemt
‘homosexualism’. Hij spreekt schande van de ontheiliging van een Ierse heilige,
St. Patrick, door de grote gay parade in New York op St. Patrick’s Day.a Hij
beschouwt politiek en theoretisch activisme van homosexuelen als een voorbeeld
van de modernistische bewegingen die volgens hem cultureel destructief zijn. Het
is duidelijk dat hij homosexualiteit hiermee in een bepaald theoretisch keurslijf
perst dat geen recht doet aan de individuele levens van homosexuele mannen en
lesbische vrouwen. Hij zal wel niets begrijpen van het ‘sanctioneren’ van nieuwe
samenlevingsvormen zoals partnerregistratie en het openstellen van het huwelijk
voor homoparen in Nederland.

We kunnen de cirkel nog wat wijder trekken: Rieff heeft zich heel zijn leven
sterk geprofileerd als een Amerikaanse WASP (White Anglo Saxon Protestant),
op een zeer dandy-achtige manier. Amerika kent veel culturele diversiteit, maar
Rieff neemt daarin toch wel een zeer bijzondere positie in. Wanneer we de man
en zijn werk niet al te zeer willen scheiden, zou ook dat kunnen worden
geïnterpreteerd als een poging om zichzelf een archimedische positie te
verschaffen van waaruit hij zijn kritische cultuurtheorie kon ontwikkelen. Hij
beschouwt Amerika immers als de moderne natie bij uitstek en moest manieren
ontwikkelen om distantie te verwerven jegens de cultuur waarin hij was
opgegroeid. Maar wat dan te denken van het feit dat hij jood is? In Fellow
Teachers schrijft hij: ‘In het bijzonder heb ik niet de minste affectie voor de dode
kerkelijke beschaving van het Westen. Ik ben een jood. Geen enkele jood kan bij
zijn volle verstand terug verlangen naar één of andere variant van die
beschaving.’b De uitspraak wordt begrijpelijker wanneer we bedenken dat Rieff
het hier heeft over anti-judaïsme, iets waar het christendom een dubieuze in
speelt en heeft gespeeld. Maar geheel begrijpelijk wordt het niet. Rieff vertelde in
een interview dat hij jarenlang protestantse kerkdiensten bezocht in de wijk van
Philadelphia waar hij woont. Was het niet voor de hand liggender geweest, om
uit Rieffs mond iets te horen over het bezoeken van synagogen?

Er zijn nog tal van andere voorbeelden te noemen, maar ze komen allen op
hetzelfde neer. Rieff is tot op het bot een ambivalente persoonlijkheid die ook
bewust ambivalenties oproept en ze cultiveert. Zijn werk en persoonlijkheid zijn
één grote oproep tot het ontwikkelen van eruditie en kritische vermogens. Ook
zijn eigen werk roept op tot kritische reactie. Rieff lijkt erin geslaagd om een
oeuvre te creëren dat ‘werkt’: hij heeft geen ‘systematische theorie’ ontwikkeld,
maar een bont geheel van publicaties waarin zeer veel interessante perspectieven
voorkomen die verder kunnen worden ontwikkeld tot bruikbare theoretische
noties voor onderzoek naar moderne religiositeit.
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Een grote leermeester leeft het meest krachtig voort in de paradoxen die hij
belichaamde. Als je Rieff wilt begrijpen, is er geen andere keuze dan om met
hem mee te gaan in de krochten van zijn denkwereld. Vervolgens ontdek je dat
wat hij je te leren heeft, niet in zijn teksten te vinden is, maar in het leven
daarbuiten. En dat lijkt me een mooie paradox om mee te besluiten.
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Summary

The American social theorist Philip Rieff acquired great academic prestige in the
sixties as a cultural philosopher and an interpreter of the work of Sigmund Freud.
His theory of ‘the emergence of Psychological Man’ was a provocative
contribution to cultural theories of modernity and secularization. Today, because
of a change in style towards esotericism and a dramatic decline in published
work since the seventies, Rieff’s position in the academic canon is marginal. If
any knowledge of Rieff’s work remains in the social sciences, humanities and
theology, it is incomplete and stereotypical. In this thesis I present an integrated
reading of Rieff’s published work in its entirety centering around two central
themes: modernity and transcendence. This introductory aspect of my study has a
theological focus. I examine Rieff’s conceptualization of religion, in order to
situate Rieffs theory in the existing debate on secularization in Holland where the
definition of religion has become a central issue.

My study is divided into three parts. The first includes a general introduction
and two introductory chapters. In the Introduction I describe the themes in
Rieff’s work and situate them in the theoretical context of the current debate on
secularization. Chapter 1 is a short sketch of Rieff’s life and academic career,
organized around short descriptions of his major publications. In chapter 2 I
present Rieff’s most important theoretical scheme. According to him modernity
developed a totally new kind of theory (‘theoria’), which he calls ‘transformative
theory’. This is the opposite of the kind of theory that was typical for premodern
Western culture: ‘conformative theory’. This theoretical opposition underlies his
interpretation of the works of Freud and his interpretation of modern culture.

In the second part of my study (chapters 3-7) I explore Rieff’s major
publications. Through this second part run two main lines, an ‘archeological’ and
a ‘thematic’ one. Along the archeological line I examine in detail how Rieff
develops the conceptual structure of his cultural theory. In the thematic line I
present three central themes in Rieff’s work: authority, sublimation and sacred
order. 

According to Rieff, authority forms a central, though ambivalent, theme in
Freuds works. Rieff says that a central paradox in Freud’s writings is that on the
one hand authority, that is to say, the curbing of human desire, is his basic theme,
but he develops this theme as a theory and technique that focus on the expression
of desire. There are fundamental tensions here, that are never resolved in Freuds
thinking. Rieff responds to these tensions by taking an ambivalent stance towards
Freuds thinking. On the one hand, he considers Freud as an important, innovating
and critical theorist whose work is of crucial importance for a cultural theory of
modernity. On the other hand, Rieff considers Freud as the most typical anti-
metaphysical modern thinker, whose therapeutic theory and technique promoted
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the individualization of Western culture to such an extent that it became
culturally destructive.

According to Rieff, Freud is the pre-eminent modern social theorist. He calls
psychoanalysis ‘a theory of the modern individual in an intrapsychic and social
crisis’. In Rieff’s interpretation, the central idea of Freuds concept of neurosis is
the faltering identification of the individual with cultural ideals. The traditional
cultural mechanisms of authority that regulated these processes (‘sublimation’)
have gradually become dysfunctional. Human desire seeks alternative, neurotic,
forms of expression. To really achieve these new forms the modern individual
believes it has to liberate itself from the traditional mechanisms of authority.
Psychoanalysis became a key instrument to reach this goal and therefore it
became a very influential cultural factor itself. The key enemy to fight against
was (Christian) religion. The autonomous individual, which Rieff typologically
calls ‘Psychological Man’, aims at living without any reference to a transcendent
or sacred order of reality. 

Rieff’s criticism of psychoanalysis is aimed towards its therapeutic, liberating
stance which he pits against Freuds theoretical notions of authority. Freud
suffered a ‘theoretical myopia’ because of his radical anti-metaphysical stance
and he was blind to real cultural dynamism. Rieff agrees with Freud that neurosis
is a cultural problem, but rejects Freuds solution as an illusion. Authority cannot
be reduced to its psychological and social functions. The working of authority
can never be fully analyzed, or brought under rational control, as were the
ultimate aims of psychoanalysis. That is why, paradoxally, psychoanalysis
contributed to obscuring the problem of authority. In this line of thinking Rieffs
develops the thesis that sublimation is a cultural problem and should not be
conceptualized as a problem of the ‘vicissitudes of libido’, but as a problem of
authority. Connected to this is Rieff’s problematization of the modern notion of
‘the self’.

Rieff’s criticism of sublimation theory leads him to the ancient philosophical
debate on the sublime: how can one repress the agressive and destructive aspects
of human desire that are intimately and inseparably connected to its erotic
aspects? To achieve this repression a culture needs its ‘controls’. According to
Rieff the heart of culture is the interdict. The most characteristic feature of
modern culture is the attempt to repress this idea, which Rieff calls ‘the
repression of repression’. According to Rieff this cultural ideal, which in fact is
an anti-cultural ideal, is constitutive of the central realms of acculturation in
modernity: education, science and art. In his later works, Rieff subsumes many
modern cultural artifacts (scientific theories, paintings, novels, teaching methods)
from these realms under the cultural-theoretical notion of ‘therapy’. The final
goal of therapy is to emancipate the individual from its subjection to authority
and sacred order.

In his later works, Rieff offers a more explicit description of modern culture as
‘anti-culture’. According to Rieff no culture can survive without reference to a
sacred order, because the origin of the interdict is the sacred. Social order
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originates in sacred order. From this starting point, he develops a theory of
culture in which he refines his cultural analyses of modernity. In these later
works there is an important change in Rieff’s interpretation of late modernity. In
his early work the notion of the emergence of Psychological Man was stated in
the form of a psychohistorical model of Western cultural history. Three
character-ideals, each typical for a certain cultural historical period, preceded that
of Psychological Man: Political Man (antiquity), Religious Man (Middle Ages)
and Economic Man (early modernity). Rieff’s cultural historical thinking in this
period is strongly diachronic and he interprets modernity as a discontinuity in
cultural history. In his later works Rieff adds a synchronic aspect to his theory on
modernity. According to him modernity gradually loses its grip on the human
imagination and gives way to a new situation. Typical for late modernity is not
the attempt to break with traditional culture, but the idea of a clash of
Weltanschauungen in the ‘second Kulturkampf’. The theoretical model he
develops is an interesting contribution to the debate on multiculturality.

In the third part of my study, chapter 8, I describe Rieff’s conceptualization of
religion in the context of the debate on secularization. In this debate the
definition of religion is a central issue. First I discuss the problem of
interdisciplinary theory which underlies this issue as a meta-theoretical problem.
Rieff’s theory is an attempt to unify theories found in social theory, the
humanities, and theology. This attempt is meant to restore the critical scientific
ideals of the Enlightenment that, according to Rieff, were lost in late modernity. I
then summarize Rieff’s main conceptual categories and describe how he
conceptualizes religion from three perspectives: religion as transcendence
(theological orientation), religion as order (sociological/antropological
orientation) and religion as spontaneity (psychological orientation). Rieff’s
central motif is to indicate how modern social theories and other cultural artifacts
tend to a functionalist approach of transcendence, in which it becomes a function
of immanent phenomena. According to Rieff, this approach is inadequate: trans-
cendence cannot be conceived in this way. Rieff’s social theory is theological in
the sense that it tries to develop an approach to transcendence as a phenomenon
sui generis.

A second important feature of Rieff’s thinking on religion is that religion as
sacred order cannot be studied separately from its institutional (i.e. social) forms,
as social order. In this line of thinking ‘de-pillarization’ (ontzuiling) is an
important issue in the debate on secularization in Holland. I discuss how ‘de-
pillarization’ can be interpreted as a modern phenomenon from a Rieffian
perspective.
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