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DE KULTUURFILOSOFIE VAN
HERBERT MARCUSE
doorW. N. A. KLEVER (Amsterdam)
totop heden
Kultuurfilosofie
is geen gebiedwaaropde filosofen
wistente bereikeninzakeobjekt,méthodeof begineenstemmigheid
selen' Opsommingen
der objektieve
van de gestalten
geest,fenomevande symbolische
en idealistische
nologische
deskripties
interpretaties
vormenhebbenelkaarafgewisseld
zonderdat dit ooit totalgemeen
aanvaardbare
resultaten
leidde.
hetoperatieveld
voor
:
kultuurfilosofie
is veelalbij uitstek
Ergernog
: „Kulturdilettanten
geweest.In 1936uitteM. Schlickde verzuchting
istheuteeinAuswegfürschlechte
die gleich
philosophie
Philosophen,
deneneinThemafehlt,
verzweifelt
nacheinemEckchen
Doktoranden,
des Wissenssuchen,das von dengrossenDenkernderVergangenheit
wurde"2.
vergessen
in de zinvanoptimiszijnvoortskultuurbeschouwingen
Overvloedig
de gang der getischeof pessimistische
betreffende
gevoelsuitingen
AI naargelang
of hetuitgangspunt
wordthet
schiedenis.
de instelling
tot
instrument
besteigeprezenals eengeschikt
huidigetechnokratische
3
van hetgeluk of verguisd
als verraadaan de humanioptimalisering
teit'
die meestaluitkultuurfilosofische
De traditionele
verhandelingen
erfgoed,hebbensinds enige tijd een
gingenvan neo-humanistisch
In : Tijdschr.v. Philos.11 (1949), 117-120.
1. J.H. A. Hollak, Kultuurphilosophie.
in
2. Naturund Kultur,posthuum
uitgeg. 1952 te wenen,p. 9.
C. W. Rietdijk,Een filosofievan hetcybernetisch-biotechnische
3. Bijvoorbeeld
tijdperk.Assen1969,Stelling10.
Amst.1969, p. 58.
K. J. Popma,De universiteit.
4. Bijvoorbeeld
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in de figuur
serieuze,
zij hetrevolutionaire
gekregen
gesprekspartner
enmaatoverkultuur
vanHerbert
Marcuse.De ideeën,die dezedenker
of emotioneel
bepaalde
zijn geen losse Stellingen
schappijlanceert,
die
in
eenkultuurtheorie,
doch
verbonden
zingevingen, zijnonderling
een naderebeschouwing
Hiertoewil ik in dit artikel
zekerverdient.
uiteenin de eersteplaatsdooreenoverzichtelijke
eenbijdrageleveren,
en vervolgens
kultuurfilosofische
kategorieën
zettingvan Marcusens
en
betreffende
doorenkelekritische
vooronderstellingen
aantekeningen
ervan.
samenhang
AFFIRMATIEVE KULTUUR

De bestetoegangtothetgedachtenkader
vanMarcuseverkrijgen
wij
doorlezingvanzijnvóóroorlogs
CharakartikelÜberdenaffirmativen
terderKultur*.Daarintrekthij een lijn van de antiekewijsbegeerte
naarhetburgerlijke
De hedendaagse
is z.i.
kultuuropvatting
tijdperk.
in hetantiekeonderscheid
tussentheoretische
en praktische
geworteld
tussende aan een elitevoorbehouden
wereldvan waarheiden
kennis,
en de voorhetvolkbestemde
schoonheid
wereldvan zorgenen arbeiden.HoewelPlato'sidéalismevan kritiek
toestanden
op de feitelijke
doortrokken
is en een program
bevatvoormaatschappelijke
reorganitoch
het
bestaan
een
van
waarsatie,verdedigt
klasse,
hij
afzonderlijke
aan hetgenotvanwaarheid,
en goedheidvoorbehouden
is.
schoonheid
heeft
Aristoteles
dit
idéalisme
de
voor
de
Bij
volledig vlag gestreken
en
tegenstellingen Staatde filosoofin een kultuurmaatschappelijke
reservaat
dathermetisch
is vande wangeluiden
uitde lagere,
afgesloten
wereld
van
slavenarbeid
en
anderevormen
van eilende.
zinnelijke
In het„burgerlijke"
in
vertreedt
dit
beeld
een
belangrijke
tijdperk
wordteenalgemenewaarde,in théorievoor
schuiving
op : de kultuur
iedereengelijkelijktoegankelijk.
Doch tevensgroeiter, eerstin de
in
later
de
een onderscheid
en
tussenkultuur
praxis,
begripsvorming,
waarinde principíele
universalisate
vande kulturele
waarden
civilisatie,
6 (1937). Opnieuwuitgeg.in H. Marcuse,
5. In : Zeitschr.für Sozialforschung
I (Suhrkamp1965), pag. 56-100.
Kulturund Gesellschaft
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doorde maatschappelijke
gemaaktwordt.
onmogelijk
ontwikkelingen
Het antiekeonderscheid
zet zieh dan weer
tussenthéorieen praktijk
voortin de tegenstelling
enerkultuurwereld
vaneenidéele,geestelijke
De
en
een
zijds
alledaagsewereldvanstrijdomhetbestaananderzijds.
menziehvooral i n n e r1i j k toe te eigenen
hogerewaardentracht
zonderde feitelijkheid
te veranderen
of de materiële
civilisatie
op een
hogerplante voeren.
Deze kultuurnu, die zieh metde tegenstellingen
verzoenten de
bestaandemaatschappelijke
wordtdoor Marcuse
struktuur
bevestigt,
kultuur"
idealis„affirmatieve
genoemd.„Sie istin ihrenGrundzügen
tisch.Auf die Not des isolierten
sie mitder
Individuums
antwortet
der
Schönheit
auf
das
Elend
met
leibliche
Menschlichkeit,
allgemeinen
der Seele,auf die äussereKnechtschaft
auf
mitder innerenFreiheit,
derbrutalen
derPflicht"
6.
EgoismusmitdemTugendreich
De ideeënvanmenselijkheid,
enz.zoudenkunschoonheid
vrijheid,
nen fungeren
en
als motoren
van een maatschappelijke
vooruitgang
hebbenook,gedurende
Nu echter
uitgeoefend.
enigetijd,die werking
dienenzij als rechtvaardiging
voorde handhaving
vande statusquo en
luilekkerland.
wordenzij gehanteerd
als wegwijzers
naareen innerlijk
Eenuitgesproken
kultuur
zietMarcuse
deze
van
affirmatieve
gestalte
in hetneo-humanisme
is het
van Herder. Zijn humaniteitsideaal
Herdermiktop
van de maatschappelijke
werkelijkheid.
spiegelbeeld
verhekondities
eendoel,datvolstrekt
en bovende materiële
innerlijk
venis. Kultuuris bij hemeenveredeling
van de ziel,welkeuitstraalt
ineen harmonisch
houding.In de plaatsvan
gedragen eenberustende
hetmiddeleeuwse
kwamde verering
geloofaan eenhemelshiernamaals
vooreen„zielige"bovenverdieping,
de eultusvanirreëleen irrationele
idealen.
nietgerealiseerd
de idealen,die in de werkelijkheid
De zielherbergt
in
uit te
ze kunstwerken
worden.Het is haarechterwel toegestaan,
die Wahrbeeiden.In de kunst- „dasMediumderSchönheit
entgiftet
7
kultuur
heit" heeftde affirmatieve
uitdrukking
gegevenaan haar
6. A.w. blz. 66.
7. A.w. blz. 82.
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van
van volmaaktgeluk.Kultuur,reedsafgezonderd
voorstellingen
werdaldus
en technische
de werelddermateriële
civilisatie,
bedoening,
werd
meeren meergeïdentificeerd
metkunst.Een schijnwerkelijkheid
te
eilende
om
de
kommer
en
harde
van
ontgaan.
werkelijkheid
opgericht
Marcuse
De affirmatieve
kultuur
konechter
zichzelf
niethandhaven.
staatreedsmeede opkomst
vande autoritaire
als hij ditschrijft,
heeft,
gemaakten gezien,hoe daarinhet individu,metal zijn idealenen
wordtgemaakt
aan eenvalsecollectiviteit
waarden,
ondergeschikt
(ras,
nun
seit
über
:
die
und
volk,„Blut
hij „Dass
schrijft
Boden").Cynisch
vierhundert
befreiten
Individuen
so
Jahren
gutin denGemeinschaftsdes autoritären
kolonnen
Staatesmarschieren,
dazu hatdie affirmative
Kulturein gut Teil beigetragen"
8. Het idéalismevan het individu
doorhetidéalisme
is er in geen
wordtverdreven
vande Staat: réalisme
in een ideowordtontbonden
vanbeide.De kultuur
derinnerlijkheid
in feiteeen
Dit betekent
kultusderuiterlijkheid.
logischbeschermde
van de affirmatieve
kultuur.
De diepsteoorzaak
tragische
ondergang
en civilivandezeafbraaklag in de vroegere
tussenkultuur
scheiding
satie.Werkelijke
opbouwkan dan ook alleengezochtwordenin een
levensvan de geestelijke
waardenaan de materiële
terugkoppeling
in hun toestand,doch door een
niet door een berusting
processen,
Dit betekent
tevens
kritische,
aanvankelijk
negatieve
herstrukturering.
een zelfopheffing
van de affirmatieve
kultuurals zodanigtot een
kultuur.
negatieve
REPRESSIEVE KULTUUR

In Erosand civilisation
(1955) geeftMarcuseeen nieuweinterpremaarvooreen
eenuitwerking,
tatievande kultuur,
welkegedeeltelijk
kultuur".
deelookeenomwerking
is vanzijnbegrip„affirmatieve
en „civilisatie"
laat
Het onderscheid
tussende begrippen
„kultuur"
nu
enkel
het
vallen9.
Dit
heeft
een
reden
dan
hij
populairdiepere
dat
er
toe
de
beide
termen
als
literaire
Engelsspraakgebruik,
neigt
8. A.w. blz. 93.
9. 'Civilisation' is used interchangeablywith 'culture', blz. 26 volgens de uitgave
van Sphere Books, 1969.

This content downloaded on Tue, 8 Jan 2013 01:15:46 AM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

W. N. A. KLEVER

76

tebeschouwen
10.De kultuur
is ni. opgegaanen verdwenen
synoniemen
in de civilisatie,
denktmen
in de technische
Onwillekeurig
beschaving.
en
aan OswaldSpengler,
hetlaatste,
die in de civilisatie
onproduktieve
zaken
van
bevroren
stadium
vande kultuur
ziet; dochdézevoorstelling
wordtdoorMarcusein ditwerknietovergenomen.
is op permanente
luidt,datde gehelekultuur
Zijn Stelling
gebaseerd
en aaninstinkten
van de menselijke
en onderdrukking
onderwerping
men
heeft
hem
driften.
Freudheeftditzeergoedgezien,maar
nognooit
behoeftenernstig
genomen.
VolgensFreudis eenvrijeonbelemmerde
in onzemaatschappij
metde eisenderbeonverenigbaar
bevrediging
schavingen wordthet menselijkgelukgeofferdaan de technische
Marvooruitgang.
UitgaandevanFreudskultuurinterpretatie
heropent
cusenu de diskussie
en repressie.
overhetverbandtusenkultuur
historische
Dit verbandberust
z.i. enkelop eenspecifieke
organisatie
wordthetlevenbeheerst
bestaan.In onze kultuur
van hetmenselijk
of prestatiebeginsel,
doorhetzogenaamderealiteitsen welvaart
de bevredatinnaamvande produktiviteit,
doelmatigheid
en kanaliseert.
of uitstelt
verhindert
behoeften
digingvan élémentaire
heersenmoethetoorspronkelijk
Zowel fylogenetisch
als ontogenetisch
rede
het
door
de
aan
terrein
de lustbeginsel
gereguleerde
zijn
prijsgeven
en
van
verhoudingen normen,dat
instellingen,
systeem operationele
kultuur
dochin feite„tegennatuurlijk"
ziehaandientals „natuurlijke"
de kop opsteekt,
instinktleven
en repressief
is. Waar hetonderdrukte
tevreden
wordthetals taboebehandeldof meteen surrogaat
gesteld.
motiefzijn voorhandzou hetdwingende
De ekonomische
schaarste
In ditsysteem
arbeidsbestel.
gerichte
havingvanhetop nuten prestatie
onduldbaar.
een ongekontroleerde
is bijvoorbeeld
sexualiteitsbeleving
en deze in exwordtdaaromprimair
Sexualiteit
geduidals genitaliteit
sexualiteit
klusievedienstgesteldvan de prokreatie.
Onproduktieve
en is voorde resttaboe.
matetoegestaan
wordtslechtsin beperkte
heeftgeleidtot
van hetprestatiebeginsel
Deze absolutesuprématie
van zijn
waarinde mensals een zakelijkefunktie
een samenleving,
10. Zie A. L. Kroeber en Cl. Kluckhohn, Culture,a CriticalReviewof Concepts
and Definitions(1952). In de uitg.van VintageBooksbiz. 19.
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is. De arbeid,die al zijn energieopslokt,sluit
eigen wezen vervreemd
niet aan bij zijn natuurlijkestrevingen
en schenkthem dan ook geen
waarachtigevoldoening.Hij voelt zieh door de arbeidsvervreemding
uitlokten de
en gefrustreerd,
teleurgesteld
hetgeenweer agressiviteit
tendentieom deze onmenselijketoestandomverte werpen.Dit veroorzaakt,wat Marcuse noemt,de „dialektiekvan de beschaving": „The
of civilisationleads to thereleaseof increasingly
destrucveryprogress
' ".
tiveforces'
Naast de onderdrukking
van de spontaneaandriftenis in onze kultuurtevensvoorzientegenrebellie.De repressieis zozeerde dominante
trekin hetsysteem,
dat hetzelfsde geestenweette manipuleren,
vooral
door tolerantiet.a.v. vrije-tijds-besteding,
van
sexuele
verzwakking
De
enz.
taboes,vermakelijkheidsindustrie
vooruitgangwordtbetaald
nietalleenmethetoffervan de arbeidstijd,doch ook van de kermisen
zelfsvan de dromen.Met werkelijkevrijheidheeftdit nietsmeer te
maken.De machinevan opvoedingswezen
en meningsvorming
zorgtwel
voorverstopping
van elke kulturelelevensader.
Er restnietsandersdan terugte kerenvan deze vervreemding,
waartoe zelfsde filosofiehand-en spandiensten
in
verleent.Elke aktiviteit
hetkadervan hetprestatiebeginsel
zelf doet nietsandersdan de gevesen het individuermeeverzoenen.
tigdeorde versterben
Een theoretische
schetsvan de toekomstige
kultuurzal er onvermijdelijk „onredelijk"uitzien.Men kan immersgeen beroep doen op de
rede, die zieh wezenlijkmet de repressiebevuild heeft.Alleen in de
en kunstis verzetgeoorloofd.Daarin werd de
fantasie,in literatuur
volledigebevredigingvan de behoeften„gevierd"en werdende symbolen gevondenvoor een niet-repressieve
attitudeten aanzien van de
realiteit.
of tweede
dimenOp deze weg van de esthetische
s i e moetmenverdergaan,of liever: er naar terugkeren.Schiller
heeftin zijn Briefeüber die ästhetischeErziehungdes Menscheti
ge11. Eros and Civilisation, biz. 56. Het is duidelijk dat Marcuse op verschillende
plaatsen in dit boek de term „civilisation" toch gebruiktin kontrastmet het meer verheven begrip „kultuur".
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schlechts(1795) terechtgewezen op de bevrijdendekrachtvan de
esthetische
funktievoor een herstelvan de waarachtigebeschaving.De
moetweerhaarplaatsinnementegenoverde redein plaats
zinnelijkheid
aan de kultuuren haar
van eronder; zij kan een vastebasisverschaffen
van
Met nameis hierde spel-impuls
verruimen.
mogelijkheden
grootbelang.Kultuurontstaatslechtsuit een kombinatieen interaktie
van zinnelijkheiden redelijkheid,waartoede spelaandriftde bemidthehumanexistencewill
delaar is. „In a genuinelyhumancivilisation,
be playratherthantoil,and manwill live in displayratherthanneed" 12.
door intelMen bevrijdtzieh niet door een vluchtin de innerlijkheid,
die in hetspel
lektuelevrijheid,maardoorvrijheid-in-de-werkelijkheid,
een anderemaniervan
gestaltekrijgt.Een anderewaarnemingsmodus,
voelen en denkenzijn hiervoornoodzakelijk.Marcuse voerthier de
homo ludens van Huizinga ten tonele,evenwelzonderdiens naam te
vermelden.
kunnenwe zeggen,dat Marcusehetheil van de maatSamenvattend
schappij ziet in een afschaffingvan de repressievekontrole,die de
beschavingaan de zinnelijkheidoplegt en dat deze verzoeningtussen
slechtsgerealiseerdkan wordenin hetbevrijlust-en realiteitsbeginsel
dende spel van de natuurlijkekrachten.Het arbeidsbestelmoet totaal
worden gemaaktaan de vrije potentiesvan mens en
ondergeschikt
natuur.
NEGATIEVE KULTUUR

Enige jarengeleden,in 1965,waagde Marcuseziehnogmaalsaan een
kultuurfilosofische
beschouwing,die juist in het lichtvan het voorafis. We doelen hierop hetartikelRemarkson a
gaande erg interessant
of Culture13,dat ons toegankelijkis in de geautoriseerde
Redefinition
vertalingvan de bundelKulturund Gesellschaft2 14.Daarin verklaart
is, dat slechts
hij ter inleiding,dat kultuureen humaniseringsproces
dan geslaagd mag heten,wanneerde voor een kultuurrepresentatieve
12. A.W., biz. 153.
13. Daedalus, winter 1965.
14. Suhrkamp1968, biz. 147-171.
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waardenin de maatschappelijke
werkelijkheid
gestaltehebbengekregen.
In hetverledenwas mener steedsvan overtuigd,
dat hetgezochte
was.Men drukte
evenwicht
tussen
nietbereikt
waardeen werkelijkheid
dituitin hetonderscheid
tussen„kultuur"
(dimensievan autonomie)
tussen
en „civilisatie"
. Nadat de spanning
vanheteronomie)
(dimensie
kultuur
en civilisatie
is geworden,
dreigtze nu te
langetijd scherper
of onderde
doordat
kultuur
door
de
civilisatie
verdwijnen,
opgeslokt
druktwordt.„Die technologische
tendiert
Zivilisation
dazu,die transim Hinblickauf die gesellzendente
Ziele der Kultur(transzendent
schaftlich
undbeseitigt
oderschmälert
etablierten
Ziele) zu beseitigen,
dengegedamitjeneFaktoren
der
die
undElemente Kultur, gegenüber
benenFormenderZivlisation
und fremd
waren"15.
antagonistisch
Met het antagonistisch
dat teloordreigtte gaan,
kultuurbestand,
bedoeltMarcusenieteenof anderromantisch
ideaal,nochde verbreiof
doch
voorde
der
ding demokratiseringkultuurgoederen, de „ruimte
van autonomie
en oppositie".
ontwikkeling
Metweemoeddenkthijterugaan de nuontwaardeniet-operakultuurtionele
dimensie
die hetwezenvan de traditionele
de
ook
van
de
moderne
uitmaakte, achtergrond
ordening
maatschappij.
Daarinwas mena.h.w.verheven
bovende maatschappelijk
noodzakeen vondmengelegenheid,
deze kritisch
te
lijkearbeidsverhoudingen
in anderebegrippen
te vattenof nieuwemogelijkheden
overschrijden,
er voorte ontdekken.
Punktscheint
archimedische
verschwun„Dieser
den"16.
Door de uitschakeling
van de oppositietegende bestaandeverhouen civilisatussenkultuur
dingenwordttevensde traditionele
spanning
het
en
het
tussen
behoren
Wat
aan
tie,
zijn opgeheven.
zogenaamde
kultuur
is
niets
dan
een
der
anders
„Vehikel Anpassung".
overblijft,
kunsten filosofie
Literatuur,
zijnin de meestegevallenontaardtoteen
vande machthebbers.
Overeenkonstrukafvalprodukt
manipuleerbaar
tiefalternatief
kanalleenmaargefantaseerd
worden,dochde behoefte
15. A.w. blz. 151.
16. A.w. blz. 154.
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van de
daaraanneemteveneensaf door de totaleinstitutionalisering
aktiviteit.
menselijke
WelkeoplossingzietMarcusenu om uit de vicieuzecirkelte gerauithetweefsel
ken? Een totalelosmaking
en literatuur
vanwetenschap
van de maatschappelijke
orde,waarinzij ingeschakeld
zijn. „Für die
des Schwergeakademischen
Disziplinenwürdedies die Verlagerung
wichtsauf 'reine*
Theoriebedeuten,
das heisstauf theoretische
auf spekulative
und
Wissenschaft
Psychologie,
Soziologie,politische
eenzeker
welkeongetwijfeld
usf"17.Eennieuwegeneratie,
Philosophie
moetde „kritiekder
antidemokratisch
elite-karakter
zal verkrijgen,
moetin ereworden
dimensie
De theoretische
ervaring"
gaanbeoefenen.
van
de
omdatalteendaaruit katalysatoren eennieuwkultuurhersteld,
patroongeborenkunnenworden.
Of hetde wetenschapsmensen
gelukkenzal, zieh deze theoretische
van het
en hunbedrijfte ontkoppelen
te veroveren
onafhankelijkheid
verwacht
heil
Veel
meer
Marcuse.
casco,betwijfelt
maatschappelijk
dieweereeneigenmetaMarcusevande kritisch
literatoren,
ingestelde
metnieuwe
en een anderewereldontwerpen
taalmoeten
gaanspreken
een werelddie de negatievan de bestaande
en beginselen,
maatstaven
vande gevestigde,
ziehnietkanlosmaken
de wetenschap
is. Voorzover
fervan die negatie.
verkeerde
orde,wordtzij medehetslachtof
zoals Marcusede wereldder
De „niet-wetenschappelijke
kultuur",
die van
en Symbolen,
waarheden
literatuur
noemt,herbergt
verborgen
van de feitelijke
wantoestanden,
wezenlijkbelangzijn totopheffing
inklusief
de gemanipuleerde
„Vor
wetenschapsbeoefening. dieserBeKulturdie
dienichtwissenschaftliche
bewahrt
derWissenschaft
freiung
nicht
definieren
von
sich
aus
Idee derZwecke,welchedieWissenschaft
18.Voorlopig
nämlichdie der Humanität0
kannund nichtdefiniert,
echter,zolangde institutes
nog gevestigdzijn,kan de rol van het
denkenslechts
kritische
zijn.
negatief
de kultuur.
van Marcusebetreffende
Tot zoverde gedachtengang
in eenvurigpleidooivoor
Zoals menziet,eindigen
zijnbespiegelingen
17. A.w. blz. 161.
18. A.w. blz. 169.
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voorherstelder
een kritische
herbezinning
op hethumaniteitsideaal,
in hetmenselijk
voorde netheoretische
dimensie
leven,voorruimte
gatie.
NABESCHOUWING

De kultuurfilosofie
vanMarcusegeeftaanleiding
totkanttekeningen
vanverschillende
aard.
valter een ontwikkeling,
of lievereen accentverschui1) Vooreerst
te
die
is.
zienwe Marcuse
ving konstateren, significant Aanvankelijk
vooreen zodanigetoepassing
derverworven
kennis,dat de
opkomen
overwonnen
wordenen de hogere
tegenstellingen
maatschappelijke
dooriedereen
kunnen
De antieke
wordengenoten.
beschavingsgoederen
wevoor
de
zuiver
theoretische
kennis
en
waardering
beschouwelijke
wordtin dit verbandgezienals een onjuistuittenschapsbeoefening
indienmenwilkomentotwerkelijke
Zij wordt
vooruitgang.
gangspunt,
danookgeïnterpreteerd
visie
als de oorzaakvan de latereidealistische
kultuur
der
de
als
een
soort
met
op
zielsveredeling veronachtzaming
behoeften.
lichamelijk/zinnelijke
Eigenlijkwil Marcusezeggen,dathiergeensprakeis van integrale
ofkultivering
dermenselijke
ties,dochvanrepressie
ontwikkeling
poten
te
vanalleswatnietin hettechnokratische,
arbeidsbestel
operationele
wordt
naarvoldoening
pas komt.De Erosals totaalmenselijke
streving
struktureel
doorde feitelijke
d.w.z..hetgecivilisatie,
gedwarsboomd
en
heelvan normen,
onze huidige
waarin
instellingen verhoudingen,
verstrikt
is. Erosen civilisatie
vormeneen tegenstelling,
maatschappij
en zolangditvoortduurt,
of kultuur.
is ergeensprakevanvooruitgang
Deze verklaring
totde vaststelling
Marcusevervolgens
datde
brengt
in
in
is
de
alle
van
het
civilisatie
die
dat
„kultuur"
zin,
ondergegaan
besteionafhankelijke
door dit
hogereaktiviteiten
maatschappelijk
besteials ongewenst
of kwaadaardig
worveroordeeld
en onderdrukt
: ruimte
den.Zijn eis is tenslotte
voorkritische
en
beschouwing vrije
de
over
ruimte
voor
en
oordeelsvorming
ontwikkeling
maatschappij,
ruimtevoor oppositie
van niet-geïntegreerde
krachten,
bevrediging
tegenhetgevestigd
gezag.
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is
van deze eis nieteen volledigeterugkeer
Hoewelde formulering
doorde antieke
theoretische
verdoemde
totde aanvankelijk
instelling,
dat
moetenwe tochkonstateren,
20 hogelijkgewaardeerd,
filosofen
derpraxis
van zijn vroegere
Marcuseietsterugneemt
overwaardering
tennadelevande théorie.
in de oudekultuurfilosofie
datdezethéorie
2) Wáár blijftevenwel,
eenheelandercachetheeftdanin de visievanMarcuse.Tot op zekere
affirmatief-negatief.
te vangenin de tegenstelling
hoogteis ditverschil
in de
ordeen de berusting
overde maatschappelijke
De tevredenheid
die zelfsaanin heftige
kritiek,
zijnomgeslagen
gangdergeschiedenis
en gebruikvan geweldals enigeuitkomst.
stuurt
Bij dit
op revolutie
dat ook de oude neo-humanisalles dientmenechterniette vergeten,
vannegatiein ziehbevatteen wel
eenelement
tischekultuuropvatting
ordenaarde idealeorde.
in de zin van transcendentie
dergevestigde
van toereimetontkenning
is identiek
van de beperktheid
Erkenning
kendheid.Het is nietgeheeleerlijkvan Marcusedeze transcendentie
af te schilderen.
uitsluitend
als een laffevluchtuit de werkelijkheid
hadweldegelijkookeenmundane
vande idealisten
De ethiek
strekking
idealisDe
van
de
af
firmatie
de
betrokkenheid
en eensterke
op praxis.
eenbevestiging
affirmatie,
waseen ingehouden
tischekultuurfilosofen
de negatievanMarcuseeenimpliondervoorbehoud,
terwijl
anderzijds
is vanhetgoedrechtderkritisch-theoretische
cieteerkenning
opstelling
filosofen
vanafPiatototenmetHegel.
derspekulatieve
zouden
moesten
Wanneerwij hetin anderekategorieën
uitdrukken,
willen
liever
tussenbedoeldekultuurtheorieën
vangen
wij hetverschil
in
:
ofwel
in
in „abstrakt-konkreet"
dan „affirmatief-negatief",
„kritiek
in
ieder
Feit
is
van
binnenuit".
vanbovenaf"tegenover
„kritiek
geval,
vooreennieuweaanpakvaneen oude
datMarcusede kultuurfilosofie
tezijnvande maatschappelijke
taakgesteldheeft: hetkritisch
geweten
tussende erkendewaarden
van de samenhang
orde,hetonderzoeken
in onzetijd
Dat ditonderzoek
ofmiddelen.
en de feitelijke
instellingen
die
konklusie
is
een
moetuitmonden,
kritiek
in negatieve
hoofdzakelijk
wordt.
nog doorte weiniggegevensgeschraagd
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doormiddelvande arbeid,
3) Hetthemavan vervreemding
en2.
vande mensin de huidigesamenleving
functionalisering
aandacht.Men kan zondermeerstellen,dat
verdientafzonderlijke
totde kultuuroptimisten.
Marcusenietbehoort
Hij is eenlateerfgenaam
waarvanEuropain
en kultuurpessimisten,
van de ondergangsprofeten
waarvoor
was.De negatie,
de eerste
helftvandezeeeuwzo rijkvoorzien
tenaanzienvan
hij ruimtezoekt,krijgtvan hemeen totaleopdracht
wat de mensalies
en
mechanismen.
instituties
Bijna
maatschappelijke
moetgeschrapt
heeftvoortgebracht,
heidin de jongstetijdaan kultuur
wordenom de natuuropnieuwhaargangte kunnenlatengaan in een
watmeerongestoorde
ontplooiing.
dochonverantsteuntmeerop een diep geworteld
Deze instelling
inzichtin hetwezenvan de techwoordwantrouwen
danop wijsgerig
Dit wantrouwen,
nieken de aard van de socialeorganisatievormen.
somsuitgroeiend
totwanhoop,is nietzeldzaambij de nu oudstegenehebben
ratie,die de katastrofale
gerealiseerd
menselijke
mogelijkheden
van machtigen
en mondialetegenstellingen
gezienin wereldoorlogen
armen.Dezelfde toonbeluisteren
rijkentegenover
tegenmachtelozen,
we b.v. bij GabrielMarcel,RomanoGuardinien MartinHeidegger,
hoeweldezelaatsteeenanderaccentlegt.
Van een kultuurfilosofie
magmenevenweleisen,dat een positieve
of negatieve
van
technisch-praktisch
waardering een wetenschappelijk,
wordtvanuiteen grondige
verantwoord
of sociaal kultuurmedium
vanzijnschepper
analysevandatmediuminhetperspektief
(de mens)
Dan zal tochblijken,dat de hoogstetechnische
en diensbedoelingen.
noodzakelijkerwijs,
ontwikkelingen
op straffevan onmogelijkheid,
zodatzij zekernietuit
steunpunten,
aangrijpen
op de „natuurlijkste"
Een anderezaak is of
naamvan „eros"kunnenwordenweggedrukt.
hunmaatschappelijke
en daarvóórnog : de konstellatie,
aanwending,
tot
stand
waarbinnen
worden,nietkrakende
zij
geluidente
gebracht
of van
horengeeft,die op onsaamhorigheid
vanmediumen gebruiker
wijzen.HierlegtMarcusede vingerop de zeerste
onderling
gebruikers
t.w. het verbandtussende
plek,het cruxvan elke kultuurfilosofie,
technische
en socialedimensie.
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Het voertte ver,om hierde richting
aan te duidenvooreenandere
uit
visiedan die vanMarcuse.Zoveelzij tochgezegd,dat de traditie,
naamvan de historiciteit
en rationaliteit
van de mens,tochmeerinmoetkrijgen.
en
in
werken
spraak gelding diensnieuweoorspronkelijke
Ook op hetsocialevlakkanmennietvanuiteen absoluutnulpunt
Men kan ditniet,omdatde gangbaresamenwerkingspatrobeginnen.
Strukturen
enwezenlijke
berust,
nen,watdekernbetreft,
op élémentaire
weermet
totaleuitsluiting
die ziehonmiddellijk
na eenogenschijnlijk
Doch dit is eveneenseen
onontkoombare
krachtzullenvoortzetten.
aan
die moetwordengedemonstreerd
algemeen
gehouden„bewering"
alternatieven.
elkaaropvolgende,
de handvankonkrete,
chronologisch
19vanuit
kultuurfilosofieën
oudere
Tot
slot
een
terugblik
nog
op
4)
hetstandpunt
van Marcuse.Opvallendis dan wel de frissewending,
medeonderinvloedvanhetMarxisme
die de kultuurfilosofie
genomen
als indiviheeft.Kultuurkunnenwe in deze tijdnietmeerbegrijpen
van de esthetische
duele vorming,
smaak,geestelijke
ontwikkeling
théorievan
een
van
harmonie,
humaniteitsideaal,
innerlijke
opbouw
enz.Wijsgerigeaandachtvoorde kultuuris nu
en Symbolen
tekenen
definitief
aandachtvoorhetwerk,waarinde mensziehuit,ziehonderontDe wereld,zoals de mensdie ontwerpt,
houdten ziehrealiseert.
de
is in haartotaliteit
en organiseert,
meubileert
struktureert,
wikkelt,
is verschoven
De interesse
kultuur,
waaropmenziehheeftte bezinnen.
van
het
intentie
naar
van
de
vanhetsubjektnaarzijnobjekt,
resultaat,
vande ethieknaarde praxis.Deze verschuihetdoelnaarde middelen,
bein isolement
dat nu hetandereuiterste
vingmagnietimpliceren,
en
bede vroegerisolerende abstrakte
schouwdwordt; integendeel,
in de wereldder kultuur
van de subjektieve
komponent
schouwing
waarin
in een meeruniversele
moetwordenopgeheven
beschouwing,
worden
middelenen organisaties
de menselijke
methoden,
produkten,
mensvanwie ze uitgaanen tot
met
de
verband
in
hun
wezenlijk
gezien
wie ze terugkeren.
19. Een nog steeds onovertroffenoverzicht hiervan vindt men in het artikel van
K. Kuypers : Cultnnr-en geschtedenis
-filosofie,in ENSIE (Eerste Nederlandse SystematischIngerichteEncyclopédie), deel I (1946), biz. 145-165.
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Hetis de groteVerdienste
vanMarcusedathijsteedsuitgaatvandeze
de maatbrederekultuurfilosofische
basis en metnamekonsekwent
in zijn théoriebetrekt.
Strukturen
Wanneermen deze
schappelijke
20
met
de
benadering
vergelijkt bijvoorbeeld wijzewaaropErnstCassirer
behandelt
eninterpreteert,
zietmende geboekte
winst.Diens
de kultuur
en zeerwaardevolle
interessante
vanhetmatériaoverigens
bestrijding
lismeennaturalisme
inzakekultuuropvatting
mondtuitineengematigd
zware
wordt
nadruk
idéalisme,
waarbij
gelegdop de mensais vrije,
zin-envormgever.
De scherpe
kreatieve
disharmonie
tussende feitelijke
en de erkendehumaniteitswaarden
komtnauv
samenlevingsvormen
winddoorde
lijkstersprake.In ditopzichtwaaiter eenverfrissende
vanMarcuse's
kultuurfilosofische
Men
bladeren
geschriften. hoedezieh
voorde ravagesvandezelfdewind,indienzij in storm
echter
verkeert.
SUMMARY : The Philosophyof CulturefromHerbertMarcuse.
The traditionalphilosophicaltreatiseson culture,who mostlystartedfromneohumanistic
inheritance,
got a serious,thoughrevolutionary
recently
partnerfor discussion in the personof HerbertMarcuse.The ideas, which this thinkerlauncheson
cultureand society,
are notloose propositions
or emotionally
determined
interpretations,
butforma structural
that
earns
further
consideration.
theory,
This articletriesto give a surveyof his opinionson thisthemeas well as a critical
look at theirsuppositions
and coherence.Eventuallyare discussedMarcuse'sconcept
of theprevailing
cultureas an affirmative
culture,i.e. an attitudein whichone accepts
the existingsocial conditionsand resignsto them.Afterthat it discussesMarcuse's
of cultureas a civilisation,
in whichtherepression
of thetruely
deepenedinterpretation
humanneedsand impulsesis so to sayinstitutionalised,
and finallyhis maturedjudgementon therecovery
of cultureby meansof the play-impulse
and sufficient
space for
and practicalnegationin a non-operational
dimension.
speculative
we statedthatMarcuseis takingback now something
of his original,
Retrospecting
aversionof thetheoretical
marxistic
thatis inauguredbytheGreeks.One must
attitude,
also criticise
his unilateral
of thetechnicaland socialacquisitions
of mankind.
reviewing
But his realisingand objectifying
of the old spiritualideal of cultureis no doubta
of culture.
profitin relationto the neo-humanistic
philosophy

20. Vgl. The Logic of theHumanities.
New Haven : Yale Univ. Pr. I960.
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