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In herinnering aan het sterven 
van mijn vader, 
een getuigenis 
van verzet, van protest, 
van verlangen ook, 
maar vooral van overgave, 
in dankbaarheid 
voor een lang uitgestelde, 
ontroerende openheid, 
opgedragen aan zijn liefste: 
mijn moeder. 
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Voorwoord bij de eerste druk 

Dit boekje groeide uit een lezing, die ik op Oud-Poelgeest 
hield voor lezers van het maandblad 'Wijsgerig Perspec
tief, op zaterdag 23 november 1968. Mijn vriend, Mr. 
A.W. Kist, dank voor de uitnodiging; ik pleeg alleen te 
werken als ik ertoe gedwongen word. 

Dank ook aan de studenten van de sociale akademie 'De 
Horst', vooral het vierde jaar 1967-1968, met wie ik 
een reis naar Praag mocht maken. Zij daagden mij uit 
tot bezinning op de ons door Marcuse gestelde vragen 
en gegeven aanzetten. De bezinning op de ethiek der 
revolutie en het pastoraat voor non-konformisten bracht 
mij hernieuwd tot Ernst Bloch en Herbert Marcuse. 
Misschien dat het afgezwaaide vierde jaar met dit boekje 
iets kan beginnen. 

Ik wil niet verzwijgen, dat ik met deze kleine uitgave 
de strijd van de studenten voor meer demokratie en een 
kritische universiteit wil steunen. Het belang van deze 
zaken krijgt bij Marcuse planetair-humane maat - en 
terecht! Wie behoefte heeft aan een nadere motivering 
van dit boekje, beginne de lektuur met par. 8. 

Een aantal technische termen en moeilijke woorden vindt 
de lezer in een verklarende lijst achterin dit geschrift. 

Doorn, 5 januari 1969 
G.H. ter Schegget 



Voorwoord bij de tweede druk 

Dat dit boekje betrekkelijk snel aan een herdruk toe is, 
doet mij plezier. Wie weet wordt werkelijk deze of gene 
erdoor aangesproken en bekeert zich van oude dwangge
dachten. 

In deze tweede druk is rekening gehouden met Marcuse's 
laatste publikatie, An Essay on liberation. Men vindt 
daarvan de belangrijkste gedachtengangen in het nawoord, 
verder echter nog op verschillende andere plaatsen. 

De Vreemde-woordenlijst is iets vermeerderd. 

Het boekje had in zijn oude vorm een te hoge drempel. Ik 
raad ook nu nog filosofisch niet-geschoolden aan, in par.1 
de uiteenzettingen over Marcuse's verhouding tot Heideg-
ger met een gerust gemoed over te slaan. Ik heb ze intus
sen wel iets begrijpelijker trachten te formuleren. 

Omtrent het boekje zelf vond ik in een recensie een aan
merkelijk misverstand. Het bedoelt niet Marcuse te popu
lariseren (al ontkomt het daar soms helaas niet aan - zie 
p.44), maar zijn hoofdgedachten kort en precies samen te 
vatten. Wie popularisering wenst, leze J.Bank, Kort Mar
cuse (verkrijgbaar bij Sjaloom, Odijk). Mijn boekje dient 
als handleiding voor dieper gravende Marcuselezers en 
Marcusekringen. 

Tenslotte lijkt het niet zonder zin tegen een misverstand 
te waarschuwen. Marcuse presenteert zich als filosoof en 
niet, zoals sommigen schijnen te denken, als socioloog. 
Men kan hem dan ook niet verwijten, dat zijn theorieën 
waardebepaald zijn: inderdaad op bijna iedere bladzijde 
van zijn werk blijkt zijn utopische vooringenomenheid. 
Met empirische verifikatie der utopie is niet bedoeld, wat 
sociologen daaronder zouden kunnen verstaan. Marcuse 
heeft geen sociologische onderzoeken in de gangbare zin 
van het woord gedaan. Marcuse's verifikatie vindt plaats 
in de praxis der (prae- ) revolutionaire aktie. Het begrip 
krijgt zin in het krachtveld van de dialektiek. 
Wel is Marcuse, dit spreekt vanzelf, verwant aan filosofen 
als Marx en - in mindere mate - Nietzsche, die beiden niet 
zonder betekenis waren voor het ontstaan van het inmid
dels tot de rang van wetenschappelijke discipline geklom
men vak: sociologie. 

Doorn, 8 januari 1970 
G.H. ter Schegget. 
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Démasqué der harmonie 

HERBERT MARCUSE 

utopisch-analytikus der maatschappij 

Par. 1. Plaatsbepaling en enkele biografische gegevens. 

Herbert Marcuse werd in 1898 geboren in Berlijn. Hij neemt in 
1918-1919 deel aan de Spartakistenopstand in Berlijn. Bij E.Hus-
serl en M.Heidegger in Freiburg studeerthij filosofie (1919-
1922). 
Tot heden is Marcuse een dankbare leerling van Husserl geble
ven. Daarvan legt menig bladzijde van zijn werk getuigenis af. 
Marcuse echter heeft het fenomenologische idealisme van zijn 
grote leermeester aangevuld met en ook gekorrigeerd door de 
dialektische methode van Marx. 
Juist Heidegger kan hem bij deze verbinding helpen. Heidegger 
immers ziet als de 'wezenstrek' (a ls existentiaal) van de mens, 
dat hij 'geschichtlich' is, d.w.z. een wezen, dat niet alleen in de 
tijd leeft, maar zelf tijdelijk is. Krachtens zijn existentialiteit 
is de mens toekomstig en realiseert steeds zijn mogelijkheden. 
Voor Heidegger echter is de uiterste mogelijkheid de dood; 
daarheen verwijzen alle mogelijkheden. Zijn wijsbegeerte is dan 
ook doortrokken van een besef van nietigheid. Marcuse ziet 
hierin een vlucht voor de historische realiteit. 
Heidegger legt de onmacht van de mens te zeer vast in zijn we
zen en legt zich er dusdoende bij neer. 



Marcuse wil de wezenstrek, de existentiaal 'Geschichtlichkeit' 
staven in de werkelijkheid der geschiedenis. Daar moet de mens 
zijn vrijheid beleven, daar moet hij zijn mogelijkheden verwer
kelijken. 
De empirie der geschiedenis wordt het verifikatieprincipe van 
de ontologie. Dat is merkwaardig, want de ontologie, die het 
onveranderlijk wezen van de werkelijkheid wil aanwijzen, wordt 
nu gemeten aan die werkelijkheid zelf. 
Voor Marcuse heeft het existentialisme dan ook twee gezichten. 
Hij staat er in zekere zin ambivalent tegenover. 
Dat blijkt, als wij op zijn beoordeling en waardering van Sartre 
letten. Enerzijds ziet hij in Sartre de rationalistische burger, 
die zijn innerlijke vrijheid redt uit de historische slavernij. 

Sartre schreef "1'Être en le néant" in de tijd van het opkomende 
fascisme. Tegenover dit geweld en deze brute verkrachting van 
de vrijheid beriep Sartre zich op zijn existentiële vrijheid. 
Men kan dit als een vlucht naar binnen zien. Toch, zegt Marcuse, 
kunnen wij de existentialist ook anders zien, zoals Marcuse 
zichzelf ook anders is gaan zien. De existentiële vrijheid kan 
ook worden tot de springplank van een nieuwe aanval op de ge 
schiedenis. Het existentialisme wordt dan een revolutionaire 
theorie, die wel in haar inhoud beïnvloed is door de burgerlijke 
ideologie, waartegen zij strijdt, maar die toch naar haar zin en 
bedoeling deze hele ideologie negeert en opheft, of ontmaskert, 
zo men wil. 

Het existentialisme van de latere Sartre is een ontmaskerende, 
anti-burgerlijke ideologie. Sartre zelf heeft zijn eerste f i loso
fische hoofdwerk gekarakteriseerd als démasqué der burger
lijkheid. 
Ook bij Marcuse zelf heeft zich deze ontwikkeling voorgedaan. 
De 'zuivere' filosofie, zoals wij die in de 'fenomenologie en 
haar ontologie' aantreffen, treedt terug voor het binnenbreken 
van de werkelijke geschiedenis. Filosofie wordt politiek! Zowel 
Sartre als Marcuse gaan een gesprek met het marxisme aan en 
doorbreken het spekulatieve van de filosofie door aandacht voor 
de praktijk der revolutionaire verandering, waaraan de theorie 
steeds weer getoetst moet worden. 

De filosofie kan geen begrippenapparaat opbouwen los van de 
maatschappelijke en politieke werkelijkheid. Filosofiebegrippen 
moeten de onmenselijkheid in zich opnemen, die heden ten dage 
door machthebbers wordt georganiseerd en door geknechten 
geslikt. 
Filosofie is negatieve dialektiek. Zij is protest. 
Al met al is er toch bij Marcuse een existentie-filosofische 
trek gebleven. Op een of andere wijze is hij toch de zware, 



Duitse filosoof gebleven, die ondanks het maatschappelijk en
gagement en de praktische spits van zijn denken, steeds weer 
dreigt terug te vallen in een Heideggeriaans onmachtsgevoel, 
hoewel hij (dat moet gezegd) van onze nood nooit een mystieke 
deugd maakt. Deze zwaarmoedige trek van Marcuse zullen wij 
in het onderhavige geschrift verschillende malen aanwijzen; 
hij blijkt overal waar de opgave, waarvoor de praxis staat, 
wordt vastgelegd als een vicieuse cirkel, waar niet uit te komen 
zou zijn. 
Hoewel het kritisch bewustzijn aan de onderdrukking en het ge
weld de oorlog heeft verklaard, wordt het steeds weer door die 
realiteit overweldigd en moet het, althans voorlopig, toegeven 
dat de realiteit de overwinnaar blijkt. 
Deze zwartgallige konstatering bergt het gevaar van defaitisme 
in zich, want onmachtsgevoelens dreigen de denker te overval
len. 
Toch is deze filosofie naar haar intentie en tendentie een appèl 
aan ons geweten, onze fantasie, onze vrijheid. 
Ons wordt geen rust gegund bij een existentiële mystiek, die 
eigen nietigheid en zijn ten dode als laatste woord laat gelden, 
maar wij worden opgejaagd uit onze religieuze schuilhoek, onze 
existentiële innerlijkheid, ons burgerlijk idealisme en met een 
ontnuchterende schok gezet middenin de wereld van maatschap
pij en politiek, waar op leven en dood de strijd wordt gevoerd 
om leven en dood. 

Na zijn 'Beitrage zu einer Phanomenologie des Historischen Ma-
terialismus (1928) ' heeft Marcuse aktief deelgenomen aan de f i
losofische ontsluiting van het oorspronkelijke marxisme. Daartoe 
werkte hij mee aan de kritische uitgave van Marx' jeugdwerken. 
Deze liefde tot de jonge Marx en tot het marxisme in zijn o o r 
spronkelijke frisheid is gebleven. In zijn Soviet-Marxism, A 
critical Analysis (Duits: Die Gesellschaftslehre des sowjetischen 
Marxismus, 1964), heeft Marcuse de ontwikkeling van een revo
lutionair humanisme tot de repressieve 'Herrschaftsideologie' 
van het Sowjetrussische systeem wetenschappelijk exact gete
kend. Ook in Rusland worden de theoretische trekken van het 
marxisme bepaald door de industrialisering, die in concurrentie 
met het Westen werd doorgevoerd. Zo komt het, dat beide syste
men op belangrijke punten parallelle tendenties vertonen. 

Marcuse is geen eenzijdige kritikus van het westen, zoals men 
abusievelijk wel heeft afgeleid uit een boek als One-Dimensional 
Man, 1964 (Duits: Der Eindimensionale Mensen, 2i967) . De totale 
industrialisering in Rusland heeft ook daar gedragspatronen en 
organisatiemodellen opgeroepen, die dwars door de wezenlijke 
politieke en ideologische verschillen van de beide systemen heen-



gaan. In het westen heeft de industrialisering en de ontwikkeling 
van de technologie geleid tot een verval van de humanistisch-li-
bèrale ethiek, die was gecentreerd rondom de idee van het auto
nome individu en zijn rechten. Maar het waardensysteem van 
vroeger werd gehandhaafd, zij het steeds meer in duidelijke te
genspraak met de heersende praktijk. Het verschil nu is, dat in 
Sowjet-Rusland de totale industrialisering onder voorwaarden 
heeft plaats gevonden, die niet in overeenstemming waren te 
brengen met de liberale ethiek. Derhalve schiep de revolutionaire 
en post-revolutionaire staat zijn eigen systeem van waarden en 
gaf de bevolking een dienovereenkomstige scholing. De gelijk
tijdig verlopende totale industrialisering echter met zijn arbeids-
technieken en -methoden brengt de beide systemen op een ge
meenschappelijke noemer, waardoor de abstrakte tegenstelling 
tussen westerse en Sowjetse ethiek kwestieus wordt gemaakt. 

Hoe ziet deze gemeenschappelijke noemer eruit? Willeriwij hem 
in het oog krijgen, dan zullen wij met de oorspronkelijke mar
xistische kritiek op de kapitalistische verkrachting van de huma
nistische ethiek moeten beginnen. Die ziet er ongeveer zo uit. 
De humanistische ethiek eist een maatschappij, waarin de m e n s ^ >'' 
de ander in vrijheid en gelijkheid ontmoet en waarin hij zijn men- ' • ' 
selijke mogelijkheden kan ontplooien. Door de industrialisering 
heeft de Westerse civilisatie inderdaad alle materiële én kultu-
rele hulpbronnen geschapen om deze idee te realiseren. De be
staande maatschappelijke instituties echter verhinderen de ver
werkelijking ervan, omdat zij_ongërechtigheid, uitbuiting en on
derdrukking in stand houden. Deze instituties moeten derhalve 
vernietigd worden om de belofte van de Westerse civilisatie te 
vervullen. Het'ethisch appèl om tot deze vernietiging over te 
gaan rust op wetenschappelijke objektiviteit: de vervulling van de 
belofte is de aktualisering van de potenties van de bestaande 
maatschappij. Een van de fundamentele funkties van de marxis
tische moraal is het slechten van het antagonisme tussen de in
nerlijke en uiterlijke, de private en de publieke existentie: de 
innerlijke en private waarden worden veruiterlijkt, d.w.z. poli
tiek gerealiseerd in de concrete geschiedenis. Daarom gaat het 
wezenlijk. De burgerlijke-idealistische tweeslachtigheid wordt 
overwonnen. Vandaar dat Lenin de moraal kon ondergeschikt 
maken aan de belangen van de proletarische klassestrijd: immers 
in de strijd gaat het om de veruiterlijking van vrijheid en gelijk
heid. Het doel van de moraal is, dat de menselijke maatschappij 
op hoger vlak stijgt en zich bevrijdt van de uitbuiting van de ar
beid. Deze strijd, deze overwinning moet ook de ethiek dienen! 
Dat is geen totale instrumentalisering van de ethiek, zoals men 
wel in het Westen stelt (onder het motto: het doel heiligt de mid
delen), want het doel blijft de klassenloze maatschappij, waar de 



norm, dat de vrije individu zich vrij moet kunnen ontplooien, 
gerealiseerd is. Klassenstrijd, klassenmoraal zijn werktuigen 
tot realisatie derhumanitas, die absoluut is. In dienst van deze 
toekomst staat de ethiek. En deze toekomst komt langs lijnen 
van wetenschappelijk traceerbare noodwendigheid. Dit geeft een 
rigoreuze trek aan de sowjetethiek. Alle aktie is immoreel, die 
de historische gang remt of ertegen ingaat. Boven deze klassen
moraal uit echter zijn er de elementaire principes der humani-
tas. Die krijgen echter weinig nadruk en ook weinig contouren, 
omdat de sowjetmoraal verregaand geinstrumentaliseerd is. De 
elementaire principes worden in het algemeen ook konform de 
ontwikkeling van de sowjetmaatschappij gedefinieerd. Hier zijn 
wij op het punt, waarop wij de convergentie van het sowjet- en 
het westerse systeem ook met betrekking tot de funktie van de 
ethiek in het vizier krijgen. 

De waardenkatalogi van beide systemen lijken sprekend op elkaar: 
zorgvuldigheid, liefde, vaderlandsliefde, ijver, eerlijkheid, vlijt, 
verbod om het geluk van de ander_te_kw.etsen. rekening houden 
met^het algemeen belang. In één punt echter valt de sowjetmoraal 
op: zij benadrukt sterk de^arbeicT^en wel zo, dat er geen waarde-
onderscheid tussen vervreemdende en niet-vervreemdende ar
beid mag worden gemaakt. Hierachter zit eenvoudig de gelijk
stelling van het heersende systeem met de toekomst! De toekomst 
wordt de transcendente sanktie, het religiosum, waarmee de sow-
jetburger moreel wordt gemanipuleerd! Vandaar de strijd tegen 
alle liberaliserende tendenties, ondanks alle zgn. destalinisatie. 
Door het begrip der vervreemding te schrappen en niet toepas
selijk te verklaren op de sowjetmaatschappij, trekt de moraal
filosofie de bodem weg onder het protest tegen onderdrukkende 
instituties en uitbuitende bureaukratieën. Zo wordt het individu 
gemanipuleerd en aangepast aan het heersende systeem. 

Wij hoeven nu nog maar de konklusiesopte slaan, waartoe Mar
cuse komt in zijn One-Dimensional Man, om de gemeenschappe
lijke noemer te zien, die alle verschil tussen de systemen kwes
tieus maakt. Er is jrerschü_in methode, maar het resultaat is 
hetzelfde: gelijkschakeling van het individu^ In het Westen vond 
die plaats achter de rug van de individu~om,die overigens de 
vrijheid hield idealistisch te blijven voortdromen. In Rusland 
werd deze gelijkschakeling onder druk van een geforceerde in
dustrialisering afgedwongen, aanvankelijk terroristisch, later 
door middel van een appèl om te introjecteren. Overigens, dit 
laatste geheel in strijd met de oorspronkelijke impuls van de 
marxistische moraal: de veruiterlijking, de politiek-historische 
realisatie der vrijheid! Hoe dan ook: de industrialisering, de 
macht van techniek en ekonomie, heeft zowel in West als in Oost 



de ethiek van het protest gewurgd. 

Marcuse is een revolutionair humanist, die trouw wil blijven aan 
de oorspronkelijke drijfveren van Marx. Daarom is hij een kri-< 
tikus van West en Oost. Men kan hem ten deze niet van eenzij
digheid beschuldigen. Hij wordt dan ook in beide kampen door de 
konformistische woordvoerders verdacht gemaakt. In de Sowjet-
unie heet het dat hij de kommunistische moraal vertekent en van 
zijn waarde berooft en de kapitalistische maatschappij als de 
triompf van de individuele vrijheid beschouwt, dat hij de oude 
leugen van de bourgeois herhaalt, dat het socialisme een totali
tair systeem is, gebaseerd op onderdrukking. In de Verenigde 
Staten verwijt men hem, dat hij inhetsowjet-marxisme een sta
dium in de strijd van de mensheid om vrijheid en socialisme ziet 
en dat hij in zijn kritische analyse van het Westerse leven en van 
de Westerse maatschappij ondubbelzinniger is dan bij zijn analyse 
van de Sowjet-Unie. Marcuse troost zichmet de gedachte, dat hij 
dan wel een betrekkelijk objektieve analyse zal hebben gegeven. 

Wij kwamen over Marcuse's analyse van de sowjet-moraal te 
spreken in verband met zijn liefde voor het oorspronkelijk mar
xisme en de humanitaire aandrift vooral ook van de jonge Marx. 
Het zal niemand verwonderen, dat een man als Marcuse in Hit-
lerduitsland niet blijven kon. In 1933 is hij dan ook naar Genève 
geëmigreerd; in 1934 naar de Verenigde Staten. Aanvankelijk 
werd hij medewerker aan het Institute of Social Research in 
New York; daarna werd hij docent aan de Harvard en Columbia 
University en werkte verder als Sektiechef in het Office of 
Strategie Services en in het Department of State (Washington 
DC). Tussen 1950 en 1954 bekleedt Marcuse een funktie aan 
Harvard's Russian Center. Ook aan het State Department was 
Marcuse verbonden als specialist in Russische zaken. In 1954 
wordt hij professor in de politieke wetenschap aan de Brandeis 
University (Waltham, Mass.) . De laatste jaren is hij professor 
in de filosofie aan de University of California(San Diego). 

Het siert Marcuse, dat hij in de Verenigde Staten zich ingezet 
heeft voor het eerherstel van Hegel, wiens filosofie in de Angel
saksische landen als bron van de fascistische en nationaal-socia
listische ideologie werd beschouwd. In zijn boek Reason and 
Revolution (van 1941) laat hij zien hoe Hegei's kritische en ra
tionele kriteria, in het bijzonder zijn dialektiek, noodzakelijker
wijs met de heersende maatschappelijke werkelijkheid in kon-
flikt moesten geraken. Zijn tegenstanders noemden zijn wijsbe
geerte dan ook een negatieve filosofie. Wij zullen zien hoezeer 
de negatieve dialektiek voor Marcuse beslissend is geworden. 
Hij is het dan ook op één punt graag eens met de enige serieuze 
nazistische politiek-theoreticus Carl Schmitt, die gesteld heeft, 



dat Hegel's geest in 1840 in Berlijn niet meer te speuren was -
de konservatieve staatsfilosofie van F.J. Stahl was reeds heer
send - ; Hegel's geest was al via Marx naar Lenin, naar Mos
kou uitgeweken. Met de dag van Hitler's Machtübernahme is 
Hegel, zo kan men zeggen, gestorven. 

Het laatste jaar is Marcuse's naam in de dagbladpers verschenen, 
in weekbladen en genoemd in programma's van radio en televi
sie. Hij is de kampioen geworden van het Berlijnse studenten-
verzet, de geest achter Rudi Dutschke. Misschien is het deze in 
veler oog dubieuze populariteit, die uitgaven als de onderhavige 
mogelijk maken. Het zij zo. Watbezieltde Berlijnse, de Parijse 
en de Praagse studenten? Geen destruktieve passie, zoals som
migen vermoeden, geen nihilisme. Echter ook geen hoogdravend 
idealisme. Wat wel?<VreesD vrees voor gevaren, die zij opjzich 
af zien komen, vrees voor onduidelijke beslissingen, 'ergens' 
genomen, die onze_to.ekoms.t_b.epalen, zonder ons, over ons! De 
belangrijkste stoot tot de oppositie in de Duitse bondsrepubliek 
werd gegeven door de 'Empfehlungen des Wissenschaftsrates 
für die Hochschulreform (1966) '. Dit stuk bewees de studenten 
in één slag, dat de ideeën omtrent de hervorming van het hoger 
onderwijs geheel afhankelijk waren van de heersende visie op de 
maatschappij. Alle veranderingen, die werden voorgesteld, jiad-
den ten doel op effektiever wijze vakmensen (vakidioten, schol -
den de studenten) ofThêt~gl?blêa' van techniek en bestuur (mani-
pulatie van mensen,!), af te leveren aan de heersende klasse. De 
kommissie was dan ook voor een goed~~dëël samengesteld uit 
vertegenwoordigers van het groot-kapitaal. Deze ontdekking 
maakte de studenten akuut bewust van een vervreemding! Is stu
die dan geen weg tot zelfverwerkelijking, wil zij niet brengen tot 
werkelijk produktief denken en handelen, wil zij niet opleiden tot 
kritische deelname aan het maatschappelijk en kulturele leven? 
Gaat het in alle wetenschap dan niet om de mens en de mense
lijkheid? De grote ontdekking der vervreemding was: de ontmoe
ting met de wetenschap mag ons niet helpen op de weg naar eman
cipatie en mondigheid, integendeel: de universiteit wordt gemaakt 
tot de drilschool voor bepaalde funkties. Zo was het stuk van de 
hogeronderwijskommissie voor de studenten het signaal, dat er 
iets grondig mis was: de over georganiseerde technische civi l i -
satie en haar automatisme bT^kgn_het_grote_ggyaar dat de men-
selijke vrijheid en kreativiteit bedreigt. Het zijn niet de totali
taire tyrannen, het is ook niet de dreunende ideologie of de dreu
nend veroordeelde ideologie die ons bedreigt, neen: hetvileinste 
gevaar komt sluipend aan op kousevoeten, het is de technische 
maatschappij, het i sdeekonomische noodzaak die ons langzaam 
wurgt.. De technische vooruitgang zelirhooggeroemdrtroeTelkind 
van alle negentiende eeuws optimisme, brengt de remming voort 



en doorkruist zijn eigen utopische mogelijkheden. Hier werden 
de analysen van Marcuse, vooral die uit zijn Eendimensionale 
Mens, voor de studenten van belang. Marcuse is niet zozeer de 
profeet als wel de analytikus van de studentenbeweging. Juist 
terzake van de exodus uit de slavernij van het kapitalisme (voor -
al manifest in de ellende van tweederde van de wereld) laat 
Marcuse ons achter met zijn melancholische 'hoelang nog? ' , al 
zwijgt de stem van zijn appèl niet en staan ons andere overwe
gingen en methoden ten dienste om tot een effektieve en hoopvolle 
praxis te komen. Wellicht is Marcuse toch in zekere zin de pro
feet van het protest, want hij heeft het onheil gezien en niet ver
zwegen. Zelden oogst zo een profeet dank, zeker niet bij de aan
stichters van het onheil. Het getuigt van moed, dat de jonge gene
ratie zich opengesteld en verantwoordelijkheid genomen heeft 
voor de toekomst, dat zij haar redelijke fantasie inzet voor de 
humanisering van de om het nihil roterende industriële maat
schappij. 

De Russische schrijver Daniil Charms vertelt het volgende ver
haal, dat hij 'gezichtsbedrog' noemt. 
Semjon Semjonovitsj zet zijn bril op, kijkt in de denneboom en 
ziet: in de denneboom zit een kerel en dreigt hem met de vuist. 
Semjon Semjonovitsj neemt zijn bril af en ziet dat in de denne
boom niemand zit. 
Semjon Semjonovitsj zet zijn bril op, kijkt in de denneboom en 
ziet weer: in de denneboom zit een kerel en dreigt hem met de 
vuist. 
Semjon Semjonovitsj neemt zijn bril af en ziet weer, dat er in 
de denneboom niemand zit. 
Semjon Semjonovitsj zet zijn bril weer op, kijkt in de denneboom 
en ziet weer: in de denneboom zit een boer en dreigt hem met 
de vuist. 
Semjon Semjonovitsj wil aan deze verschijning niet geloven en 
houdt hem daarom voor gezichtsbedrog. - Tot zover Charms. 

Wij zijn Semjon Semjonovitsj. 
De studenten van Berlijn zijn anders. 
Hun heldere blik danken zij aan Herbert Marcuse. En ook de 
moed om het gevaar onder ogen te zien. 



Par. 2. De eendimensionale maatschappij. 

In het strijklicht van de utopie worden de scheuren en barsten 
van de gegeven werkelijkheid zichtbaar. Als Marcuse in zijn 
boek 'De eendimensionale mens'een kritiek geeft van de moderne 
technisch-geindustrialiseerde maatschappij, dan gebeurt dat in 
het licht van de utopie. Maar ook andersom: deze maatschappij 
wordt onderzocht op zijn latente tendenties in de richting der 
utopie. De revolutionair wil de ontwikkeling een sprong laten 
maken, een ruk van kwalitatieve betekenis - , hij zoekt in de 
empirie echter vaste grond voor de afzet. Zo is Marcuse in ge
noemd boek op zoek naar de empirische kern van de utopie. 

De these, die Marcuse in 'De eendimensionale mens' verdedigt, 
luidt: in de hooggeihdustrialiseerde maatschappij worden alle 
materiële en intellektuele krachten, die zouden kunnen worden 
vrijgemaakt voor de verwerkelijking van vrijheid en geluk, on
derdrukt en wel door de werking van het technologisch-ekono-
mische systeem zelf. Deze verhindering geschiedt automatisch; 
de maatschappij bindt de emancipatorische krachten af en bar-
rikadeert dusdoende haar eigen mogelijkheden tot bevrijding. 

Het verwijt, als zou Marcuse geen potenties tot geluk, geen ten
denties tot humaniteit in het bestaande zien, is niet ter zake, 
integendeel: hij ziet deze humanitaire potenties struktureel ge 
frustreerd worden. 'Einde der utopie' heet een aan Marcuse ge 
wijd boekje. Einde der utopie, d.w.z. het systeem doorkruist 
zijn eigen utopische mogelijkheden. Maar ook einde der utopie: 
de utopie is geen utopie maar werkelijkheid zodra wij deze struk-
turele belemmering wegnemen. Het is met name de bestaande 
organisatie, die de rationeel-utopische toepassing van de mate
riële en intellektuele bevrijdende krachten verhindert. Wij moe
ten niet romantisch willen teruggaan naar een prae-technisch 
paradijs, maar dienen te zorgen voor een maatschappelijke struk-
turering waarbinnen de zegeningen van de bestaande techniek en 
industrie vrijkomen. 

Zorgen voor herorganisatie, voor transformatie van de struk-
tuur. Dit betekent: bevrijding van het revolutionaire bewustzijn. 
Maar dit betekent ook: uitbuiting van elke scheur in de gekon-
centreerde machtsstruktuur van de maatschappij. Als aan deze 
laatste objektieve faktor geen aandacht wordt besteed, dan is het 
revolutionair bewustzijn ridikuul en machteloos. Het vrij te la
ten, het te tolereren, is dan voor de machthebber niet alleen on
gevaarlijk en gemakkelijk, maar zelfs voordelig. Deze wissel
werking tussen het subjektieve (het revolutionair bewustzijn) en 
het objektieve (de empirische kern der utopie), de wisselwerking 
dus tussen de twee momenten van de revolutionaire strijd is het, 



die Marcuse brengt tot wat wel zijnpessimisme is genoemd. Om 
de nieuwe revolutionaire behoeften te ontwikkelen is het nodig 
om de oude mechanismen af te schaffen, want deze reproduceren 
voortdurend de konsumptieve behoeften (provo's gelijk bij het 
spreken van klootjesvolk!) en door middel daarvan wordt de 
burger gemanipuleerd! Zo wordt het intellektueel revolutionair 
potentiaal gebonden. 
Omgekeerd echter is het nodig, dat dit subjektieve potentiaal 
vrijkomt, willen wij de strukturen wijzigen; dit echter lukt niet 
zolang dit potentiaal in het bestaande repressiesysteem wordt 
geneutraliseerd. Deze circulus vitiosus geldt Marcuse's zucht: 
'Ich weiss nicht, wie man aus ihm herauskommt'. 
De grootste prestatie van de moderne industriële maatschappij 
is de verhindering van sociale verandering, zodat de meest em
pirische analyse van historische alternatieven onrealistische 
dagdromerij lijkt. Een reis naar de maan is realiteit, maar een 
beetje eten voor alle mensen is 'utopie'. 
Toch zijn er krachten, die de indamming kunnen doorbreken. Dan 
echter is er een geweldige vernuchtering, een désakralisering 
van de instituties nodig; wij dienen te beseffen, dat het systeem 
waarin wij leven en zijn instituties oorspronkelijk een menselijk 
'ontwerp' zijn, een keuze tussen alternatieven. De instituties 
hebben echter door hun taaiheid dit ontwerp exclusief gemaakt. 

Een voorbeeld van zo een institutionalisering is de vrijheid van 
gedachte en geweten. Oorspronkelijk waren dit systeem-trans
cendente, werkelijk kritische ideeën, nu zijn ze een integraal 
bestanddeel van de maatschappij. De introjektie van de burger
lijke deugden is zo ver doorgevoerd, dat vrijheid zonder gevaar 
voor het systeem is. Door manipulatie van de behoeften voorkomt 
de maatschappij het opkomen van een oppositie. Dat is het tota
litarisme van onze maatschappij. Gedachte en geweten worden 
niet onderdrukt, maar door tolerantie onschadelijk gemaakt, zij 
krijgen geen greep op het vitale veld van behoefte vorming. Ge
manipuleerde behoeften noemt Marcuse: repressieve behoeften. 
Waar de kritische mens naar streven moet is een klare onder
scheiding van valse en ware behoeften en het afzien van repres
sieve bevrediging, anders worden vrijheid en tolerantie een 
machtig wapen in handen van de heersers. Wij moeten streven 
naar progressieve bevrediging van door geweten en kritiek ge
wekte behoeften. Wordt echter deze vorm van gewetens- en ge
dachtevrijheid gevergd, dan blijkt de geïnstitutionaliseerde tole
rantie juist hier zijn grens te hebben. De daad wordt als provo
catie opgevat en ontmoet hardhandige tegenmaatregelen! Onbe
wust van Marcuse's theorie, hebben de provo's in Amsterdam 
deze grens ontdekt en door hun gedrag de louche voosheid der 
tolerantie manifest gemaakt. 



Het grote gevaar in onze maatschappij is, dat de innerlijke di
mensie van de geest gekortwiekt wordt, zodat de oppositie geen 
wortel kan slaan in de bodem van het denken: zo gaat het nega
tieve denken, het protest, de kritiek verloren. De mens wordt 
eendimensionaal. De mens zet zichzelf buiten spel. Het denken 
wordt geimmanentiseerd, gepositiveerd: het positivisme is het 
akademische spiegelbeeld van de eendimensionale maatschappij. 
De menswetenschappen worden jaknikkende lakeien van het 
systeem. Er is echter geen revolutie mogelijk zonder negatief 
denken, dat reeds opkomt binnen de gevestigde maatschappij; 
wordt het denken afgegrendeld, omdat het in het geheel wordt 
ingekaderd, afgekort tot middel van prolongatie van de status-
quo (plus wat revisie hier en daar), dan heeft het denken zijn 
eigenlijke, kritische kwaliteit verloren. Waar blijft dan de mens? 

De mens wordt vernederd tot een ding, zowel heer als knecht 
zijn objekt van de techniek geworden. De maatschappij is een 
zichzelf reproducerende, een steeds in een en dezelfde richting 
perpetuerende geworden. Filosofisch denken, grandeur van de 
mens, wordt affirmatief denken: de zielloze en heilloze bevesti
ging van de misère, die de mens zichzelf op de hals heeft ge 
haald! 

Er bestaat, volgens Marcuse, zelfs een taal van het eendimen
sionale denken. Een korte weergave van zijn beschouwingen 
dienaangaande lijkt mij verhelderend. Het stelt mij tevens in de 
gelegenheid een voorbeeld aan Marcuse te ontlenen, waarmee 
m.i. het maatschappelijk werk zijn voordeel doen kan. 

De taal van het eendimensionale denken laat de begrippen opgaan 
in hun funkties. Het ding is gelijk aan zijn funktie. Wat daarboven 
uitgaat is niet terzake. Aldus gaan operationele en technologische 
definities althans te werk. Maar zulke definities hebben zeer 
bepaalde en beperkte doeleinden. Begrippen zijn voor dit soort 
denken eigenlijk operaties. Oorspronkelijk ontkende het begrip 
echter juist dat het ding in zijn funktie opgaat. Het ding, het 
subjekt is zelf ook wat. Het is onderscheiden van zijn funkties. 
Het ding is meer dan waar het voor gebruikt wordt in de bestaan
de werkelijkheid. Dit echter wordt in het eendimensionale denken 
ontkend. Zo wordt de taal anti-kritisch en anti-dialektisch. Zij 
is immuun tegen tegenspraak. De eendimensionale taal is radi-
kaal antihistorisch, omdat de herinnering aan het verleden ge 
vaarlijke inzichten kan doen opkomen. Het geheugen roept voor
bije schrik en voorbije hoop in de herinnering terug. Begrippen 
krijgen daardoor een geladenheid, die de affirmatieve 'denker' 
irrationeel toeschijnt. Maar juist dit 'meer ' aan betekenis tegen
over de funktionele versmalling werpt licht op de bedriegelijk-
heid van de vorm, waarin wij de feiten mogen ervaren. De maat-



schappelijke feiten in hun historische samenhang (niet tot funk
ties gekastreerd) blijken nog wel wat meer en wat anders te zijn 
dan de funkties, die zij in de huidige samenleving uitoefenen. 
Denk aan het feit 'vrijheid', waarover wij boven spraken. Als 
wij dit niet willen erkennen, dan wordtfunktionaliseringvanwege 
operabiliteit tot een politieke daad - en wel één van konformisti-
sche aard. De maatschappij wordt tot het gegeven universum, 
waarbinnen bepaalde funkties funkties of dysfunkties zijn. De 
maatschappij zelf blijft hierbij onaangetast, heilig, bepalend, 
doch buiten en boven kritiek. Het individu dient funktioneel te 
worden ingepast in dit gegeven universum. De operationele be
grippen monden uit in verbeterde methoden van sociale kontrole, 
zij worden een deel van de wetenschap der bedrijfsvoering, afde
ling menselijke betrekkingen. De bestaande maatschappij is de 
feitelijkheid, waarmee het denken en doen van het individu (de 
kliënt) in overeenstemming moet worden gebracht. De maat
schappij zelf echter wordt niet aan kritiek blootgesteld. Want de 
'maatschappij' op zichzelf ' i s ' niets, daar zij - zo wordt hier 
ter wille van de operabiliteit gesteld - opgaat in bepaalde funk
ties. Als de beperkte geldigheid van deze reduktie aan het denken 
ontgaat of - erger! - als het denken zich niet buiten deze beper
king wil bewegen, omdat daar 'de wetenschap ophoudt', dan be
tekent dit het einde van de mogelijkheid tot genezing van de maat
schappij. Er zijn vanaf dat moment alleen nog maar onaangepaste, 
zieke, neurotische individuen. 

Nu het voorbeeld, om aan deze rijkelijk abstrakte beschouwingen 
reliëf te geven. Een arbeider B. is van mening, dat 'de lonen te 
laag zijn'. Bij een nader onderzoek echter van het geval blijkt, 
dat zijn vrouw in het ziekenhuis ligt en dat hij zich zorgen maakt 
over de te verwachten doktersrekeningen. In een verslag van een 
gesprek met hem wordt als slotsom geformuleerd: 'B. 's huidige 
verdiensten zijn tengevolge van de ziekte van zijn vrouw ontoe
reikend om aan zijn lopende financiële verplichtingen te voldoen'. 
Zo luidt dus de operabel gemaakte vertaling van de oorspronke
lijke, algemene konstatering: de lonen zijn te laag. Maar juist in 
zijn algemeenheid en alleen in zijn algemeenheid was de konsta
tering de uitdrukking van een brede aanklacht, waardoor het b i j 
zondere geval (de 'case ' ) als manifestatie van een algemene 
toestand wordt gezien; zo alleen wordt duidelijk dat de algemene 
toestand niet veranderd wordt door dit bijzondere geval te be
handelen. Zulk casework is therapie aan een symptoom! Het 
maatschappelijk geheel (werk, fabriek, omstandigheden) wordt 
uitgesloten en slechts door deze reduktie wordt de operabiliteit 
bewerkstelligd. De bezwaren tegen deze methode blijven ook 
gelden, als de arbeider zelf zich van de latente inhoud van zijn 
boodschap niet bewust is en zich met de gegeven oplossing te-



vreden betoont. Het is wel hulp in de geest van de kliënt, maar 
slechts van de kliënt in zijn individuele, 'burgerlijke' beperkt
heid. De vertaling van de klacht écarteert het feit, dat het sub-
jekt van de zin Arbeider B. is, ook als lid van de arbeidersklasse: 
hun loon is te laag! Daarvan abstraheert de operationele verta
ling; zij komt tot de konkretie van een case door drastische ab-
straktie van de maatschappelijke kontekst. Het effekt van deze 
funktionalisering is, dat de persoonlijke ontevredenheid van het 
algemene ongeluk wordt geïsoleerd. Arbeider B. is geen arbei
der, geen lid van een klasse, maar de geëmployeerde B. bij bv. 
Shell. Vandaar, zegt Marcuse, dat de schrijvers van Management 
and the Worker, Roethlisberger and Dickson (Cambridge 1947) 
een houding, die zich richt op de typische werknemer en wat de 
arbeider zich in het algemeen voorstelt, afwijst om op te komen 
voor de bijzondere werknemer met zijn specifieke voorstellingen, 
inzichten en ervaringen. Dat klinkt heel menselijk, maar het is 
een abstraktie van de sociale kontekst, van het konüikt, waarin 
de klassen verwikkeld zijn. De vorm van de zin 'het loon is te 
laag' gaat elk individueel geval te buiten. In het begrip 'loon' 
(een algemeen begrip, een universale waar aan realiteit toekomt!) 
worden alle werknemers en loontrekkers tot een konkrete alge
meenheid gemaakt. Dat is de konkreetheid van deze zin en niet 
de abstrakte operabiliteit van de funktionalisering! Daarom moet 
het rode sein 'loon' ook blijven staan en mag niet vervangen 
worden door de groene omschrijving: 'de huidige inkomsten van 
B. ' . Zo écarteert men het transitieve van de zin. Voorzover ope
rationele sociologie en psychologie ertoe bijgedragen hebben 
onmenselijke verhoudingen te verbeteren, behoren zij tot de 
geestelijke en materiële vooruitgang. Toch getuigen ze ook van 
de ambivalente rationaliteit van de vooruitgang, die juist door de 
bevrediging, waarvoor hij zorgt, repressief en regressief is. 

Het is merkwaardig, dat Freud, die het zozeer ging om thera
peutische operabiliteit, zich toch bewust was in de psyche van het 
individu de misdaden van de mensheid te ontdekken. Hij vond in 
de individuele ziektegeschiedenis de geschiedenis van het geheel 
terug. Freud zelf heeft dit verband altijd gezien; vandaar dat hij 
ook duidelijk en met zoveel woorden erkende, dat de psychanalyse 
eigenlijk alle patiënten tot revolutionairen moest maken. Wij 
weten echter hoezeer de psychanalyse in de praktijk in de be 
staande repressie is ingekapseld. Deze verenging en verburger
lijking der psychotherapie kan alleen opgeheven worden, als de 
therapeutische operabiliteit weer als abstraktie wordt gezien, 
die slechts oorbaar is in grensgevallen. Het verbindingslid tussen 
individuele ziekte en geschiedenis van het geheel moet weer wor 
den gezien en erkend. De algemene ziekte kan door een analyti
sche therapie niet gekureerd worden. Freud zag in het lijden van 



de patiënt een protestreaktie tegen de zieke wereld, waarin hij 
leeft. Het herstej van de patiënt moet als doel hebben dit protest 
niet op te heffen of te smoren, maar doelgerichter, rationeler, 
funktioneler te maken. Het normale funktioneren van de patiënt 
in de wereld mag niet geïnterpreteerd worden als integrale aan
passing. Ook een man als Mitscherlich, de Frankfortse psychia
ter, heeft in deze richting gewezen. Zo gezien verstaan wij, dat 
goede psychanalyse een patiënt revolutionair maakt. Hij moet 
gereed en bereid gemaakt worden de menselijke taak, de alge
mene ziekte der wereld te kureren ( - in de wereld funktione
ren), weer op zich te nemen. Dat is een taak, die de psychiater 
niet over kan nemen. Die kan met zijn analyse slechts de individu 
helpen. Maar hij ziet zijn beperking binnen het kader van het 
universele geheel, waarin hij deze bijdrage mag leveren aan de 
toekomst van mens en mensheid. 

De tegenhanger van de wetenschappelijke term operabiliteit is 
in de politiek de 'haalbaarheid'. Ongetwijfeld zou in een wereld, 
waarin de politieke wil gericht zou zijn op vrede en geluk voor 
allen, het bereiken van de maan als onhaalbaar gelden. In onze 
wereld echter geldt 'geluk voor allen' als utopisch, op zijn 
minst: nog niet haalbaar. Met die term is niets gezegd; door
slaggevend is de politieke wil (Von Weizsacker). Openbarend is 
wat in een bepaalde wereld als niet-haalbaar geldt. Zou het 
kunnen zijn, dat Marcuse gelijk heeft, als hij stelt dat wij de 
kritische dimensie van de geest gekortwiekt hebben en de mens 
geknecht hebben onder een systeem, dat het humanitaire onhaal
baar noemt om voorrang te geven aan technische prestigeobjek-
ten? Marcuse zegt erbij te insisteren, dat alle energie en geld, 
die voor de wereldruimte worden opgebracht, althans zolang 
weggegooid zijn, als zij aan de humanisering van de aarde ont
trokken worden. De maan is haalbaar. Eten voor India niet. In 
welke eendimensionale, in welke platte wereld leven wij, dat 
zoiets niet alleen gezegd kan worden, maar ook geslikt. 



Par. 3. De affirmatieve kuituur. 

Opvoeding tot intellektuele en persoonlijke onafhankelijkheid -
dat klinkt alsof er een algemeen erkend doel werd gesteld, zegt 
Marcuse; in werkelijkheid echter is het een subversief program
ma, aantasting van enige der sterkste demokratische taboes. 
Het zou namelijk de bevrijding van het denken, onderzoeken, 
onderwijzen en leren uit het bestaande systeem van waarden en 
gedragspatronen betekenen. Het accent zou komen op de reine 
theorie, op de spekulatieve filosofie; de universiteit zoukritisch 
worden. Zo een opvoeding zou zich laten denken als aangelegen
heid van een regering, die bereid en in staat zou zijn tegen de 
heersende politieke, algemeen-verbreide trend in te gaan. Dat 
is een voorwaarde, waarvan alleen de formulering al genoeg is 
om zijn utopisch karakter aan het licht te brengen. Kant heeft 
gezegd, dat er niet moet worden opgevoed voor de tegenwoor
dige, maar voor een betere maatschappij. Dit brengt Marcuse 
weer bij zijn pessimistische vicieuse cirkel: blijkbaar is het 
begrip van een opvoeding in de bestaande maatschappij voor een 
betere in de toekomst met zichzelf in tegenspraak - een tegen
spraak weliswaar, die moet worden opgelost wil er vooruitgang 
geboekt worden. 

Om te verstaan, wat Marcuse onder affirmatieve kuituur ver
staat, is het goed uit te gaan van de spanning tussen civilisatie 
en kuituur. De vraag is namelijk gewettigd, of in de industriële 
civilisatie de kulturele waarden niet opgezogen zijn door de so 
ciale feiten, de humanitaire doelen niet opgegaan zijn in de tech
nische middelen. Heeft er geen vervroegde, gewelddadige gelijk
stelling van kuituur en civilisatie plaats gevonden. Daardoor 
zijn dan de krachten, die de destruktieve tendenties van de c iv i 
lisatie remden, zeer verzwakt. De technische maatschappij ten
deert ernaar de transcendente doelstellingen van de kuituur weg 
te dringen; doelen, die niet in overeenstemming zijn met de 
maatschappelijk gevestigde doelstelling, werken subversief. De 
rang van wat is wordt verhoogd ten koste van wat kan en moet 
komen, als kuituur kuituur is! Maar de kuituurwaarden worden 
ingekaderd, zij verworden tot affirmatieve elementen in de c iv i 
lisatie. Het verborgen gehalte van echte kuituur echter is negatie 
van het bestaande; zij klaagt de instituties aan, die menselijke 
mogelijkheden vernietigen; zij voedt een hoop, die door de be
staande civilisatie als utopisch verdacht gemaakt wordt. 

Was de negatieve kuituur echter werkelijk maatschappij-kritisch, 
toen zij nog niet onder de repressie der technische civilisatie 
dreigde ten onder te gaan? Die vraag kan niet zonder meer posi
tief worden beantwoord. Gevolg: ook de hogere, burgerlijk-idea-



listische kuituur was reeds in zoverre affirmatief, als zij boven 
moeite en ellende verheven was; in zoverre was ook zij reeds 
ideologie van het bestaande. Toch had zij de vrijheid tot negatie. 
Haar werking echter was - om een uitdrukking van Jürgen Molt-
mann te gebruiken- dialektisch ontlastend: in de kuituur vond 
men troost voor wat de maatschappij niet bood. Altijd echter 
kon de negatie kritisch en aktueel worden: wat gisteren nog ont
lastend werkte, kon morgen aanzetten tot aanklacht en protest! 

Onder affirmatieve kuituur (dat hebben wij nu wel ongeveer be
vroed ) verstaat Marcuse de kuituur van de burgerlijke epoche, 
die in de loop van haar ontwikkeling ertoe kwam, de geestelijke 
en psychische wereld als een zelfstandig waardenrijk van de c i 
vilisatie los te maken en boven die civilisatie te verheffen. De 
idealistische trek is beslissend: deze kuituur stelt een wereld 
van waarden, universeel, onvoorwaardelijk en eeuwig, die van 
de wereld van alledag wezenlijk onderscheiden is. Deze waarden 
kan elke individu innerlijk realiseren, zonder iets te veranderen 
in de wereld der feitelijkheid! De kulturele waarden, de kulturele 
aktiviteiten en voorwerpen krijgen een waardigheid hoog boven 
het alledaagse vlak. Kuituur wordt een verheven, een plechtige 
zaak! 

Niet altijd echter gold van deze kuituur dat zij universeel was: 
de antieken hebben het hoogste goed als luxe beschouwd, waaraan 
alleen een kleine elite, wier materieel bestaan verzorgd was, zich 
wijden kon. Plato voerde nog strijd tegen de maatschappij van 
zijn dagen, omdat de rechte orde der ziel door zucht naar rijk
dom verstoord werd. Bij Aristoteles eindigt de ethiek nog wel 
in politiek, maar toch staat de hervorming der maatschappij 
niet meer in het middelpunt van zijn filosofie. De angel van het 
idealisme wordt stomp: het idealisme gaat het met het bestaande 
op een akkoordje gooien. De filosofie resigneert tegenover de 
geschiedenis. De ware filosoof is voor Aristoteles niet langer 
meer de politikus. De ellende der slaven, de vreugdeloosheid en 
gemeenheid van het stoffelijke leven van alle dag, liggen steeds 
meer buiten de aandacht van de filosoof, want de stof is meer 
aan het niet-zijn dan aan het zijn verwant. Het ware zijn, het 
goede, is het hogere, de idee; zo wordt tot metaphysica een 
historisch bepaalde maatschappelijke arbeidsverdeling: materie 
en idee reflekteren de sociale onderbouw. 

Pas in de burgerlijke epoche echter worden de ideeën geuniver-
saliseerd, in die zin dat zij niet langer aan een bepaalde elite 
worden toegekend. Het is niet langer waar, dat sommigen voor 
vrije tijd, voor de schoonheid en de waarden, anderen echter 
voor arbeid, stoffelijkheid en noodzakelijkheid zijn geboren. 
Elk individu staat in direkt rapport tot de vrije markt ( is t un-



mittelbar zum Markt) en daar liggen ook schoonheid, waarheid 
en goedheid uitgestald. Dat is deégalité van de burger: de ideeën 
gaan allen gelijkelijk aan. De universalisering is van abstrakt 
karakter: de civilisatie wordt door de kuituur bezield. In de hoge 
abstraktie van de kuituur zijn allen één en vrij. Het is de angst 
voor de wisselvalligheid van het leven, die de burgerlijke mens 
het geluk doet zoeken in de idealiteit. 

In zijn boek Reason and Revolution heeft Marcuse een en ander 
aangetoond voor Hegel's 'absolute geest', die het tegenstuk is 
van zijn staatsverheerlijking. Toch is Hegel's systeem eenlaat-
ste protest tegen de ontwaarding der idee: tegen het bedrijvige 
spel met de geest als een zaak, die met de geschiedenis eigenlijk 
niets van doen heeft (Hegel 's objektieve geest!). 

De aandrift om werkelijk geluk te vinden, de aanspraak op geluk 
in een wereld vol nood en ellende, laat zich niet meeslepen door 
idealistische dynamiek. Met verinnerlijking is de mens niet te
vreden. Het idealisme laat de wereld aan de bourgeoismaat-
schappij over en stelt zichzelf met de idee, de hemel en de ziel 
tevreden. Maar dat wordt op de duur niet genomen. In het ratio
nalisme kwam reeds een antistoicijnse kracht op: de stoïcijnen 
zijn trots op hun ontoegankelijkheid voor vreugde en smart, wij 
zullen trots zijn, zowel pijn als vreugde te voelen (La Mettrie). 

De kuituur in het late burgerdom mag het gegevene veredelend 
doordringen, maar er niets nieuws voor in de plaats stellen. De 
kuituur verheft het individu, zonder het uit zijn feitelijke verne
dering te bevrijden. Niemand neemt de enkeling de last en ver
moeidheid af, maar niemand schrijft hem ook zijn doen en laten 
voor: hij is vrije persoon. Kant zegt het zo : De natuur heeft ge 
wild, dat de mens alles, wat boven de mechanische ordening van 
zijn dierlijk bestaan uitgaat, geheel en al uit zichzelf voort
brengt en dat hij geen andere gelukzaligheid en volkomenheid 
deelachtig wordt dan die hij zichzelf, vrij van instinkt, door 
eigen geest verschaft. 

Dat het in de kuituur om waarden der ziel gaat is sinds Herder 
konstitutief voor het affirmatieve kuituurbegrip. Kuituur is meer 
dan civilisatie, want de ziel vraagt niet naar nut en ratio. De 
ziel is hier de niet-lichamelijke, eigenlijke substantie van het 
mens-zijn. De filosofie staat tegenover dit begrip van ziel ver
legen. Spengler heeft het voortreffelijk getypeerd: 'het woord 
ziel geeft de hogere mens een gevoel van zijn innerlijk bestaan, 
afgescheiden van al het werkelijke en gewordene, een zeer be
paald gevoel van de geheimste en eigenste mogelijkheden van 
zijn leven, zijn lot, zijn geschiedenis. Het is in de talen van alle 
kuituren van oudsher een teken, waarin wordt samengevat, wat 



niet wereld is ' . In deze negatieve kwaliteit wordt de ziel de enige 
nog onbevlekte garant van het burgerlijke ideaal: de ziel verleent 
glans aan de resignatie! De vrijheid der ziel werd gebruikt om 
ellende, martelaarschap en knechtschap te verontschuldigen) 

De ziel ontvouwt zich in het innerlijk van de enkeling. Zij wordt 
niet aangetast door krenking van het lichaam. Zij is boven ma
terie, boven ekonomie verheven. Zij verbindt alle mensen. Zij 
onderwerpt de zinnelijkheid; het genot wordt verinnerlijkt door 
bezieling. De zinnelijkheid wordt beteugeld en ontvangt glans 
doordat zij wordt verinnerlijkt in de ziel. Uit de verbinding van 
zinnelijkheid en ziel groeit de burgerlijke idee van de liefde. 
In de idee der liefde wordt het verlangen naar het absolute op
genomen: de geliefden der burgerlijke poëzie beminnen tegen 
knechting van het individu en tegen de dood in. Het individu is 
een zelfgenoegzame monade. Zijn relatie tot de wereld is ab-
strakt direkt: het individu konstitueert zijn eigen wereld in zich
zelf. Of zij is abstrakt indirekt: zij is bepaald door de vrije 
markt en de produktie. De opheffing van de kloof tussen deze 
twee werelden, tussen de transcendentie van de ziel en de wet
matigheid van de markt, zou het einde van de bourgeoismaat-
schappij betekenen. Dan eerst zou er, in plaats van burgerlijke, 
abstrakte liefde, van solidariteit der mensen sprake zijn! 

De ziel onderscheidt zich van de geest daarin, dat zij niet op 
kritische kennis der waarheid is gericht. De ziel is 'einfühlend', 
heeft affiniteit tot het - burgerlijk ideologische - historisme. 
Zo ontkracht de ziel door universele 'Einfühlung'de onderschei
ding van waar en onwaar, van redelijk en onredelijk, van goed en 
slecht, die nodig is voor een kritische, sociale analyse. Met be
hulp van de ziel heeft het late burgerdom zijn idealen begraven. 

De affirmatieve kuituur had de maatschappelijke antagonismen 
in een abstrakte algemeenheid opgeheven, als personen hebben 
alle mensen gelijke waarde. Hoog boven de faktische tegenstel
lingen ligt het rijk der kulturele gelijkheid. Deze abstrakte in
nerlijke gemeenschap sloeg in het fascisme om tot een even ab
strakte uiterlijke gemeenschap. De enkeling werd in een valse 
kollektiviteit gesteld: volk, ras, bloed, bodem! Deze veruiter
lijking heeft dezelfde zin als de eerdere verinnerlijking: inlijving 
bij het bestaande, schijn van bevrediging. Hoezeer de idealisti
sche innerlijkheid en de heroïsche uiterlijkheid verwant zijn, 
blijkt uit hun gemeenschappelijke strijd tegen de geest! De geest 
is te kritisch en te zeer nabij de werkelijkheid. De geest kan 
zich niet aan de werkelijkheid onttrekken, zonder zichzelf op te 
geven. 

Wij zullen Marcuse's analytische beschrijving van de heroïsche 



staat niet in details vervolgen. Liever geven wij nog een voor
beeld van toepassing, opdat de theorie wat meer gaat spreken. 
Eén van de burgerlijke idealen der ziel is de égalité. Wij gaan 
na wat het betekent dat de gelijkheid der Franse revolutie tot een 
abstrakte idee werd. In de realiteit van onze maatschappij heeft 
deze idee niet tot gelijkheid, integendeel: tot een grote mate van 
ongelijkheid geleid. Om de eenvoudige reden, dat bijna niemand 
koopkrachtig genoeg is om zich materieel geluk te verschaffen. 
Wij spreken tegenwoordig, zelfs als zogenaamde socialisten, 
van het ideaal der gelijke kansen. Dat is dan een schuchtere po
ging om de abstrakte gelijkheid der ziel te laten ingaan in de 
realiteit der geschiedenis. Maar wat betekent: gelijke kansen? 
In de praktijk: datfaktische ongelijkheid kan worden teruggevoerd 
op verschillende prestatie, verschillende verdienste. Als elke 
soldaat de maarschalkstaf in de ransel heeft en elke krantenjon
gen miljonair kan worden, dan is het onvermogen, achterblijven, 
gebrek aan ondernemingsgeest als de soldaat soldaat en de kran
tenjongen krantenjongen blijft. Maarschalk en miljonair kunnen 
zich beroemen: aan ongelijke kansen heeft het niet gelegen. Ove
rigens als personen, als zielen, kortom: als mensen zijn wij 
allemaal gelijk. Alleen de een is wat gelijker dan de ander, zou 
Orwell zeggen. De leer der abstrakte gelijkheid is een ideologie 
van de bestaande orde. Het gaat niet om gelijke kansen voor de 
abstrakt gelijken - maar om bescherming van de notoir en kon-
kreet zwakken tegen de krachtpatsers; het gaat niet om égalité, 
maar om gerechtigheid. Het gaat niet om burgerlijke liefde, ab
strakt en verheven, maar om solidariteit in de ellende der ge
schiedenis. 

Door de kuituur van de civilisatie los te koppelen, heeft de f i lo
sofie de historische realiteit, de stoffelijke wereld aan zichzelf 
overgelaten. De kuituur moet weer in het materiele levensproces 
worden binnengehaald, maar niet utilistisch op de wijze van 
vrijetijdsbesteding, aan-kultuur doenerij, als zondagse stichte
lijkheid. De kuituur moet in de bestaande wereld een meta-taal 
spreken. Zij getuigt van andere kriteria, waarden en principes. 
Haar andere wereld verschijnt in de bestaande. Deze kuituur is 
de negatie der gegeven werkelijkheid. Marcuse acht het niet een 
zaak van smaak alleen, dat hem literatuur en kunst en muziek 
oneindig wonderbaarlijker, dieper, komplexer en sprekender 
toeschijnt dan de wetenschap, die zo absolutistisch zijn kan in 
haar opzij schuiven van toch ook rationele denkwijzen alspoè'zie, 
fantasie - kortom: alle uitingen, die het gegevene transcenderen 
in de richting van de utopie. 

Zo blijft dan toch, ergens, hier en daar, het verlangen wakker, 
het verlangen naar reèle vervulling. De in deze bestaande orde 



verschijnende kuituur kan niet buiten affirmatieve inhoud, de 
schoonheid belichaamt zich voorlopig nog in reële schijn. Stel 
echter, dat eens de kuituur in de historische vervulling kuituur 
mag zijn, dan zal 'dankbaarheid' haar wezen zijn. In de muziek 
van Mozart hoort Marcuse een vermoeden van deze mogelijk
heid. Als deze geestloze organisatie is opgeheven, dan zal de 
ja-knikkende kuituur voorbij zijn, dan zullen de woorden van 
Nietzsche gelden: 'Sind wir einmal irgendwie im Glück, so 
können wir gar nichts anders als die Kultur fördern.' 



Par. 4. Repressieve tolerantie. 

De diagnose 'repressieve tolerantie' is een maatschappelijke 
toepassing van de dialektische regel: het geheel bepaalt de waar
heid. De struktuur en funktie van het geheel bepalen iedere b i j 
zondere voorwaarde en betrekking. Voorbeeld: een protestde
monstratie tegen knechting der vrijheid dient het heersende sy
steem inzoverre hij de bestaande vrijheid bewijst, al is die vr i j 
heid allang geen werkelijke vrijheid meer. In zulke gevallen 
wordt de vrijheid van meningsuiting, van vergadering, van spre
ken, tot een instrument om de knechtschap vrij te spreken. Toch 
is tolerantie en uitoefening van de vrijheden voorwaarde om weer 
terug te keren tot de echte tolerantie. Tolerantie is slechts dan 
een doel in zichzelf, als zij werkelijk alzijdig is, beoefend door 
heersers en beheersten, door heren en knechten. 

Men herinnert zich de in de Bondsrepubliek Duitsland vergeefs 
gestreden strijd tegen hetzgn. Notstandsgesetz. Dit kan als voor
beeld dienen: een echte of vermeende vijand moet worden be 
streden, dit maakt opvoeding tot agressiviteit en bruutheid nood
zakelijk. De tolerantie is altijd al beperkt (politie, leger, heer
sende belangen), maar nu wordt hij ook nog juridisch ingedamd. 
Het gevaar is, dat we zo tot tolerantie tegenover het radikaal 
boze komen. Op zijn gunstigst wordt er een onpartijdige, ab
strakte, 'reine' tolerantie uitgeoefend. Krachtens de dialektische 
regel ('het geheel bepaalt de delen') echter beduidt zo een ab
strakte tolerantie in de praktijk de bescherming van de status 
quo en haar machinerie der diskriminatie. 

Het gaat erom tot een vorm van tolerantie te komen, die de waar
heid dient en de actieradius en kwaliteit der vrijheid vergroot. 
Een progressieve tolerantie. Het merkwaardige is, dat bewegin
gen in de geschiedenis, die zo een progressieve tolerantie hebben 
nagestreefd, altijd intolerant waren tegenover de woordvoerders 
van de onderdrukkende status quo. Als vrijheid zelfbepaling is, 
veronderstelt zij inzicht in de waarheid omtrent goed en kwaad, 
redelijk en onredelijk bij de vrije. Is dit juist, dan is het p ro 
bleem niet een harmonie te vinden in een geétableerde maat
schappij tussen verschillende belangen, maar om een maatschap
pij te stichten waarin de mens niet geknecht wordt door institu
ties, die hem vanzijnzelfbepalingvervreemdenenhem onmondig 
verklaren met betrekking tot de waarheid. 

Tolerantie wordt vaak met de drogreden verdedigd: er is geen 
objektieve waarheid, dus moet er maar een compromis van m e 
ningen gesloten worden. Progressieve tolerantie wil echter v r i j 
heid om de objektieve waarheid te ontdekken. Juist daaraan kan 
ware van valse tolerantie worden onderscheiden; het kriterium 



is van empirische aard. De reële mogelijkheden van vrijheid la
ten zich kwantificeren aan de hand van de materiële en geeste
lijke middelen, waarover een bepaalde maatschappij beschikt. 
De objektieve waarheid is de op grond van deze kalkulatie moge
lijke maatschappij naar zijn gehalte aan vrijheid en geluk. Echte 
tolerantie is die vrijheid, die tot de stichting van deze maat-
schappijvorm beslissend bijdraagt en die deze objektieve waar
heid zoekt te ontdekken en te realiseren. Hier kunnen wij nu 
teruggrijpen op wat wij in par. 2 omtrent de eendimensionale 
mens gehoord hebben: de hoogindustriële maatschappij door
kruist zijn eigen utopische mogelijkheden en berooft (door p ro
paganda, reklame) zijn mensen van de fakulteit de eigen, men
selijke behoeften te stellen. De vraag is, wat tolerantie nog kan 
betekenen als haar rationeel fundament ontbreekt! Gemanipu
leerde mensen kunnen niet vrij zijn! Men kan ze dus straffeloos 
vrij laten - de tolerantie werkt repressief! Dat is de dubbele 
bodem van de demokratische hoge hoed. De maatschappij onder
drukt de alternatieven en hun woordvoerders: de negatieve den
kers. De tolerantie vindt zijn grens bij hen, die voor de objek
tieve waarheid opkomen. Dat is een veelzeggende ontdekking. 

Ook hier ligt een lijn naar Freud. Een kuituur kan de objektief-
gegeven mogelijkheden der materiële en geestelijke, produktieve 
krachten gebruiken in het belang van de individuele bevrediging 
der behoeften; dan is de kuituur op vrijheid gericht. Deze moge
lijkheden kunnen echter ook door een heersende klasse manipu
latief worden uitgebuit ten eigen bate. Daarbij heeft de 'demokra-
tie' geen terreur nodig, omdat zij sterk en rijk genoeg is om zich 
zonder terreur te redden; zij zorgt dat de individuen het onder 
haar eenvoudig 'beter' hebben! Door manipulatie van de behoeften 
echter wordt het opkomen van mogelijke, nieuwe vormen van 
vrijheid verhinderd. Veel van de moeite, ontzegging, kontrole, 
die de mensen heden ten dage nog wordt opgelegd, is onnodig en 
niet meer gerechtvaardigd door nood, strijd om het bestaan, 
armoede. In Freudse termen: de maatschappij zou zich een veel 
hogere graad van bevrijding der driften (Triebbefreiung) kunnen 
veroorloven zonder daaraan achteruit te gaan. Een groot deel 
van de Triebenergie, die nu op vervreemde afbeidwordt gericht 
(sublimering), zou ontsublimeerd kunnen worden. Maar kuituur 
is sublimering, uitgestelde, beheerste bevrediging, die onlust 
veronderstelt. Het realiteitsprincipe eist deze sublimering. De 
mens ontvangt van deze verandering een onheelbare wond, een 
traumatische vervreemding van de natuur, waardoor hij tot echt 
begrepen lustvervulling, tot geluk in staat is. Het gaat er echter 
om dat geen onnodige, geen overbodige sublimering wordt ge
vraagd en'dat het individu niet verhinderd wordtin het begrijpen 
van wat waarachtig geluk voor hem is, voor hem juist ook als 



maatschappelijk wezen; hij mag niet verhinderd worden in het 
uitoefenen van zijn kritische ratio met betrekking totwat tot ge 
luk en vrijheid dient. De repressie in de samenleving is gericht 
op verhindering van persoonlijkheidsvorming, konfrontatie met 
strijd om het bestaan, manipulatie van de behoeften. Marcuse 
komt hiertegenover niet op voor een ongeremde, onbeteugelde 
ontsublimering. 

Laten wij de eros als voorbeeld nemen. In onze maatschappij 
heerst ook in eroticis konsumptie-dwang; door reclame worden 
de individuen opgejuind tot genitale krachtpatserij, lichtzinnige 
promiscuïteit, sexuele losbollerij. Dat alles is ook een soort 
ontsublimering, doch een valse. De individu wordt er een in
fantiele, hedonistische konsument door, die des te gereder zich 
laat manipuleren. De mode der tieners vindt hier zijn oorsprong. 
Een bedrijf als de Bijenkorf weet op dit gebied van wanten. Als 
Reiche in zijn boek Sexualitat und Klassenkampf (Frankfurt 
1968) een afweer van de repressieve ontsublimering bepleit, 
zal hij Marcuse aan zijn kant vinden. 

Wat wij nodig hebben is: opheffing van niet-noodzakelijke subli
mering; sublimering als daad van bewuste persoonlijkheden, 
die humanitair bezonnen zijn; afweer van repressieve ontsubli
mering - kortom: geen schijn-tolerantie, geen schijn-vrijheid, 
geen erotisch libertinisme, zonder radikale verandering van 
het systeem. Het 'protest' vervalt anders aan het systeem, de 
'grote weigering' is dan geen 'bestimmte Negation', maar een 
ongericht, onkritisch onbehagen, dat door de heersende klasse 
zonder moeite straffeloos gemanipuleerd wordt. -

De meest wezenlijke voorwaarde voor werkelijke demokratie is, 
dat het volk subjektief en objektief in staat moet zijn tot oorde
len; het volk moet geïnformeerd zijn, niet alleen omtrent wat 
gaande is, maar ook inzake mogelijke kritische alternatieven. 
Het systeem echter blokkeert juist elke effektieve afwijking. De 
konservatieve meerderheid legt de kritische taal onmiddellijk uit 
in de richting van het gangbare denkproces. Resultaat: neutrali
sering der tegenstellingen, preformering van de mentaliteit, ma
nipulatie van de waarheid. 

Het telos van de tolerantie is de waarheid. Dat wordt echter in de 
technische maatschappij vergeten, bewust weggewerkt. De be
staande machten vervolgen de systeemtranscendente waarheid als 
ketterij, zij deden dat door terreur en geweld, door foltering en 
opsluiting, zij doen dat nog zo, maar wellicht nog geraffineerder 
in de onderdrukking door tolerantie zonder onderscheid, toleran
tie van zin en onzin. Alle standpunten mogen aan het woord ko
men. De domme mening krijgt evenveel respekt toegemeten als 



de verstandige. Wie er geen verstand van heeft mag even lang 
spreken als de terzake kundige. Propaganda en opvoeding, waar
heid en leugen liggen door elkaar. Deze 'reine' tolerantie heet 
demokratie. 

Mij dunkt, dat het vormingswerk met deze opmerkingen van 
Marcuse zijn voordeel kan doen. Zeker is één van de gevaren, 
die het vormingswerk bedreigen: een onkritische opvatting van 
demokratie, die door een formeel vrijheidsbegrip wordt geken
merkt. Een verpsychologiseerde Sartre, zonder dat men het 
ontmaskerende van zijn zogenaamde ontologie beseft. In de geest 
van Marcuse zou het vormingswerk werkelijke demokratisering 
en werkelijke vrijheid dienen, indie het het 'ik' van de mens op
voedt tot verantwoordelijkheid tegenover de psychische proces
sen. In de strijd tegen onnodige sublimering en repressieve 
ontsublimering hoort dit vrije, verantwoordelijke 'ik' een be
slissende rol te spelen. Dat 'ik' moet derhalve systeem- en raa-
nipulatieproof zijn! In onze maatschappij echter wordt het ik 
technisch-ekonomisch gelijkgeschakeld: het wordt speelbal van 
het ' e s ' . Z o wordt de mens'gemanipuleerd' tenbate van de open
bare macht. Dit onkritische, bijna lichamelijk reagerende 'ik' 
is een psychisch korrelaat van de maatschappelijke uitschake
ling der echte oppositie!* Vormingswerk, dat de mens tot auto
nomie van het ik, tot vrijheid van zelfbepaling brengt, doet een 
eminent revolutionaire dienst aan enkeling en maatschappij. 

Naast het bevorderen van de vrijheid van het ik, kan het vor
mingswerk inzake autoriteit een belangrijke bijdrage leveren. 
In onze maatschappij verliest de vader geweldig veel van zijn 
psychologische betekenis. Het is niet de vader meer, die een ef-
fektieve representant is van het realiteitsprincipe. Mitscherlich 
spreekt zelfs van de 'vaderloze maatschappij'. De openbare macht 
zelf beheerst nu de familie.** De voorbeelden en richtlijnen 
worden heden ten dage buiten de familie gekozen. De familie is 
geen privé-sfeer en inzoverre ook geen antipode van de heersen
de macht meer. De jongeren worden 'gesocialiseerd' ten bate 
van de heersende groep. Ook in die zin wordt de psychische 
ruimte, de vrijheid van de kritische persoonlijkheid beknot. De 

* In zijn laatste boekje zegt Marcuse, dat daarom bepaalde 
kulturele behoeften, b.v. die aan vrijheid, moeten indalen in 
de biologische laag van de mens, want alleen als zijn aesthe-
tische ethos, zijn fantasie en zijn verlangen een tweede na
tuur zijn geworden, een werkelijke drift en aandrift, zullen 
zij effektief de bestaande moraal en konsumptieve drift kun
nen attaqueren en overwinnen. 

** Het woord familie wordt hier gebruikt voor gezin, zonder 
het wijdere familieverband uit te sluiten. 



vrijheid wordt nog niet eens zozeer aan politieke machtsuitoefe
ning onderworpen, als wel aan de rationele eisen van het tech
nisch apparaat aangepast! Er is geen tegenspraak meer moge
lijk. Tegenspraak verstomt of zij wordt bij voorbaat in de posi-
tiviteit van het systeem opgelost. Hier ligt een stuk van de taak 
van het vormingswerk: tegengaan van de politieke kollektivering, 
voorkomen dat het 'ik' de vrije 'Auseinandersetzung' metde va-
derautoriteit onmiddellijk overdraagt op de maatschappelijke 
realiteit en zijn eisen. Gezaghebbend voor het 'ik' kan alleen de 
waarheid, die het doel van de vrijheid is, zijn - en de waarheid 
is : de humanitaire utopie voorzover deze reëel-mogelijk is op 
grond van de aanwezige middelen en krachten der maatschappij. 
Verrichtte het vormingswerk deze kritische taak, dan zou het 
voor zijn deel bijdragen aan de preventie van de isolatie der 
oppositie en haar afleiding in gevaarloze richting, haar 'Ver -
harmlosung' door systeeminmanente inkadering. 

Op deze wijze zou vormingswerk zowel de subjektieve als de 
objektieve mogelijkheid tot kritisch oordelen dienen. Recht op 
informatie is niet genoeg. Het subjektieve substraat om deze 
informatie te betrekken op mogelijke alternatieven en de v r i j 
heid in de gerealiseerde mogelijkheid niet meer dan een mense
lijk ontwerp te zien, dat openligt voor humanitaire kritiek, zijn 
zaken waarvoor het vormingswerk bijzondere en diepgaande 
aandacht heeft te koesteren. Zal echter het systeem bereid zijn 
kultureel werk van niet-affirmatief karakter te subsidiëren? 

Deze vraag brengt ons ook onder het hoofd'repressieve toleran
tie' weer bij de circulus vitiosus, die het 'pessimisme' van 
Marcuse kenmerkt. Recht tot weerstand kan, zegt hij, niet in 
het positieve recht van een maatschappij worden vastgelegd. Het 
is , zegt men wel, een natuurrecht, d.w.z. een zaak, die niet een 
speciale groep raakt, maar rust in het recht der menselijkheid, 
dat universeel is . Wie in oppositie tot de status quo geraakt, 
doet dit zich beroepend op dit recht van de toekomst. Hij vraagt 
voor dit protest ruimte en erkenning, maar weet dat dit, vanuit 
het systeem gezien, onmogelijk is. Het zoeken is juist gericht 
op die kwalitatieve verandering, die mee brengt dat de orde zijn 
eigen utopische mogelijkheden realiseert en niet doorkruist. 
Met andere woorden: erkenning en ruimte vindt de opposant 
eerst in die maatschappij der toekomst. Van deze cirkelgang is 
subsidiëring van niet-affirmatief kultureel werk een praktische 
toespitsing. Misschien echter biedt toch de demokratische tole
rantie kansen, die bij geïnstitutionaliseerde intolerantie afwezig 
zijn. In ieder geval is repressieve tolerantie relatief beter dan 
intolerantie als systeem. Men hoeft geen zekerheid van slagen 
te hebben om niet in wanhoop te vervallen. 



Dialektiek is de utopische logika van het protest. Het positivisme 
is aan de feiten gebonden en legt zich bij de feiten neer. Met de 
negatieve dialektiek is het anders: de waarheid weerspreekt de 
feiten, de waarheid ligt achter de feiten. Elke grote wijsbegeerte 
heeft dit element in zich, dat Marcuse noemt: utopisch transcen
deren. Het protesterende denken stelt zich tegenover het bestaan
de utopisch en derhalve negatief op. Het gevestigde wordt niet 
als feit-zonder-meer aanvaard; een feit is een neergeslagen 
waarde van vroeger, achter een feit ligt een menselijk ontwerp, 
historisch is er voor een bepaald systeem gekozen uit alterna
tieven. Achter de instituten ligt een 'projet', een 'ontwerp'. Dat 
is de blijvende existentialistische trek bij Marcuse. Het is juist 
dit existentialistische moment, dat Marcuse de resignatie doet 
ontgaan, waarin hij anders krachtens zijn analysen (die immers 
steeds weer op de beruchte cirkel uitlopen) zou moeten verval
len. Het is daarom, dat Marcuse ook gezegd heeft: Marx moest 
de weg van utopie naar wetenschap gaan, wij de omgekeerde weg 
van wetenschap naar utopie. Niet de onmacht van de kritiek is het 
laatste woord, maar het spontane protest, de grote weigering, 
de bepaalde negatie! Dit spontane protest is een subjektieve faktor 
(objektief is elke oppositie door het systeem geïntegreerd!), de 
wil en het bewustzijn van mensen met gevoel en inzicht. Deze 
sensibiliteit, dit bewustzijn wil Marcuse met zijn filosofie dienen. 

Vandaar de antropologische strekking in zijn denken. Zijn dia
lektiek, als logica van het protest, is negatie en utopie; de grote 
weigering is een bepaalde negatie ('bestimmte Negation') en 
geen onbepaalde. Deze negatie namelijk wordt bepaald door de 
utopie en haar empirische kern. Het archimedische punt van de 
ontkenning is de utopie. Het gevestigde wordt in het licht van de 
utopie ontkend, geanalyseerd. De feiten zijn niet de waarheid; 
de waarheid ligt achter de feiten. De feiten moeten tot waarheid 
gebracht worden door ontkenning. In de fascistische tijd was het 
negerende protest tegen de feiten iets dat ons aansprak. In naam 
van de waarheid, de utopie van tot vrede en geluk gebracht be
staan, moesten de feiten ontkend worden. Wat toen tot ons sprak, 
is nu nog even waar. 

De dialektiek legt zich niet bij de feiten neer. In Zuid-Amerika 
is Don Quichotte geen risé, maar een held. Wie zich monddood 
laat maken door de verdachtmaking: 'je bent utopisch' doet dit 
om niet belachelijk te zijn, maar wordt zodoende slachtoffer van 
de hem ingeboezemde vrees voor ridiculiteit. Het is één van de 
vormen, waarin de maatschappij de individu klein krijgt. Toch is 
Marcuse's doel niet ons tot Don Quichottes te maken. Hij vraagt: 



bepaalde negatie, d.i. door de utopie bepaalde, d.i. doof de empi
rische kern der utopie bepaalde negatie. De utopische analyse der 
ontkenning moet deze kern blootleggen. Er ïs een utopisch poten
tieel van het sociale geheel. Door de bestaande maatschappij heen 
lichten de alternatieven op, erachter zien wij de mens en zijn 
ontwerp, daar ligt de bron en de kans. 

De hulpbronnen en middelen van de bestaande samenleving moe
ten tot optimale funktionering gebracht worden. In het licht van 
de utopie (vrede, geluk, rechtvaardigheid, vrijheid) worden de 
feiten in het bestaande negatief doorlicht, zodat bij een kritische 
naamgeving arbeidskontrakt uitbuiting, vrijheid onderdrukking, 
tolerantie repressie, vooruitgang falen, wetenschap verblinding 
moet heten. Er is een potentie tot utopie, maar die mag niet als 
een rechtstreekse weg tot God worden gezien. Al is de maat
schappij na de revolutie kwalitatief nieuw, ook in deze nieuwe 
maatschappij, juist in haar zal kritiek vanuit de utopie nodig en 
noodzakelijk blijven. Het nieuwe van deze andere maatschappij is 
juist deze openheid voor transcendering. Deze maatschappij kent 
zeker ook nog een element van autoriteit en inzoverre van r e 
pressie, doch alleen funktionele, die nodig is tot instandhouding 
van de mens en de menselijkheid. Juist de moderne technologie 
en de industriële verworvenheden stellen ons in staat tot deze 
realisering der utopie, al staat de dwang van het apparaat de ver 
werkelijking van de eigen mogelijkheden in de weg. 

André Breton heeft in 'Les manifestes du Surréalisme' gezegd: 
de fantasie in slavernij verbannen - zelfs al gaat het om het z o 
genaamde geluk - zou betekenen, zichzelf van alles te beroven 
wat men in zich draagt aan hoogste gerechtigheid; alleen de fan
tasie legt mij rekenschap af over wat zou kunnen zijn. Het is dus 
de fantasie, zich uitend in kunst, het is de fantasie als revolu
tionair principe, die de grote weigering, het protest tegen over
bodige onderdrukking, de strijd om de hoogste vorm van vrijheid, 
om zonder angst te leven, stem verleent. De fantasie is de fa-
kulteit der negatie. 

Zoals wij in de vorige paragraaf reeds zagen, stelt Freud, dat 
de opkomst van het realiteitsprincipe een onheelbare wond in de 
ziel slaat. Slechts één deel van de gespleten ziel weet zich aan 
de autoriteit van dé Vernunft van het realiteitsprincipe vrij te 
houden, de fantasie; maar de fantasie wordt er inkonsekwent en 
onwerkelijk, utopisch door - een puur spel: dagdromerij! Zij 
blijft de taal der kunst spreken, de taal van vrijheid en vervul
ling tegen de werkelijkheid in. Toch staat de fantasie erop dat 
de droom werkelijkheid wordt en dat haar illusie een weten is. 
In de kunst schept de fantasie zich vorm; achter de aesthetische 
vorm staat de verdrongen harmonie van zinnelijkheid en realiteit. 



Kunst is protest tegen de organisatie van het leven door de logica 
van de heerschappij, zij is kritiek aan het prestatieprincipe, het 
systeem der vervreemdende arbeid. De fantasie is het bewust
zijn der vrijheid, dat zich in de kunst het beeld van vrijheid schept 
in de vorm van 'de negatie der onvrijheid (Th. W.Adorno) 1 . Door
dat dit echter in aesthetische vorm geschiedt, kan de mens deze 
kritiek, dit protest genieten en vergeten. Toch blijft ook zo de 
kunst oppositioneel. De kunst, zegt Adorno, overleeft echter al
leen daar waar zij zichzelf opheft en haar substantie behoudt door 
haar traditionele vorm te verloochenen, waar zij afziet van de 
verzoening, waar zij surrealistisch en atonaal wordt. 

Helaas heeft Freud niet geloofd, dat het fantastische principe een 
historische realiteit kon worden, een aangelegenheid der groeien
de bewustwording, dat de beelden van de fantasie betrokken kun
nen worden op de toekomst - zoals bij Karl Barth bijvoorbeeld 
de kunst in zijn eschatologisch gehalte gezien wordt - ; zulke 
mogelijkheden waren voor Freud lieftallige utopie. Freud echter 
blijft bij de negativiteit der vrijheid - als negatie der negativi-
teit - staan, hij gaat geen retour a la nature, geen retrogressie 
prediken, zoals bijvoorbeeld Jung. Hij houdt de traumatische wond 
open, die de mens door de kuituur heeft opgelopen; hij verleent 
aan de noodzaak tot sublimering geen idealistische glans. Bij 
Sartre is vrijheid de menselijke noodzaak om elke situatie te 
transcenderen: vrijheid is negatie, omdat iedere realiteit beneden 
de maat van mensenmogelijkheid is. Existentie is een eeuwig pro-
jekt, dat niet eindigt, niet vervuld wordt. Wij hebben gezien, dat 
dit existentialistisch moment er bij Marcuse ook is. Marcuse zelf 
konstateert het bij Freud: sublimering als ontzegging van lust en 
repressie van zinnelijkheid is de psychologische transcendentie, 
die doorgaat, een kulturele produktiviteit die zichzelf aandrijft. 
Maar Freud laat de wondopen; hij blijft bitter noemen, wat bitter 
is. Het onbehagen in de kuituur verbloemt hij niet. Démasqué 
der harmonie, zou men het kunnen noemen. Ten opzichte van de 
mogelijkheid echter om zinnelijkheid en Vernunft ( - de redelijk
heid van het realiteitsprincipe), om geluk en vrijheid in de toe
komst te harmoniseren, was Freud skeptisch. Hij zag de kuituur 
de vrijheid nog bij lange niet realiseren. 

Is de fantasie utopisch? En is de utopie zonder empirische kern? 
Mag er niet toch van een toekomst van de fantasie gesproken 
worden? Marcuse beantwoordt deze vragen positief. Hij ziet het 
negatieve karakter van vrijheid en fantasie in de huidige civi l i
satie en haar losgekoppelde kuituur, maar hij wil van deze nood 
geen deugd maken en de negativiteit niet idealiseren (zoals Sartre 
deed, toen hij in zijn Zijn en het Niets nog ontologie zag) . Daarom 
blijft Marcuse ook niet staan bij de grote weigering. Het jeugd-



protest als weigering is een fase van bewustwording, geen eind
doel. De grote weigering moet een gerichte negatie worden, die 
niet zonder analyse kan. In ieder geval: wij mogen de reële m o 
gelijkheden van de utopie niet naar het niemandsland laten ver
wijzen, want dan doen wij precies wat de status-quo en zijn ideo
logie van het prestatieprincipe van ons zegt. In de heersende, 
vervreemdende maatschappij is vrijheid en fantasie negatief, 
maar er kan een explosieve verandering van de omgeving plaats
vinden. Marcuse is van mening, dat deze transformatie op de 
huidige trap van kuituur nabij is. Deze verandering komt echter 
niet zonder dat de mens handelt. Het bewust rationele subjekt 
maakt zich meester van de wereld, het en-soi, en gebruikt haar 
om zijn fantasie te verwerkelijken. Als de anangké, de levens
nood, de harde strijd om het bestaan, door de vooruitgang van 
kuituur en civilisatie wegvalt, dan zal de wond, waardoor de 
menselijke ziel is opengereten in Vernunft en Fantasie zich 
kunnen sluiten - want de Vernunft zal het recht van een negatieve 
realiteit niet meer behoeven te doen gelden, omdat het prestatie
principe en de vervreemdende arbeid en de daarbij behorende 
onderdrukking vervallen zijn. De utopische aanspraken van de 
fantasie worden in de loop van de tijd verzadigd met historische 
realiteit. 

De verworvenheden van het prestatieprincipe zullen zich tegen 
de richting van de produktiviteit (van de vervreemdende arbeid) 
richten, zij zullen de onderwerping van de mens opheffen. Deze 
mogelijkheden zijn reëel in automatisering, verkorting arbeids
tijd, verwisselbaarheid der funkties. Maar dan moet produktie 
niet langer het kriterium van vooruitgang zijn, maar de bevre
diging van fundamentele menselijke behoeften: vrijheid van schuld 
en angst. 'Ware kuituur is niet in gas, stoom of draaischijven 
gelegen. Zij ligt in de delging van de oerzonde.' Dit woord van 
Baudelaire haalt Marcuse met instemming aan. Door verwerke
lijking der utopische mogelijkheden zal de negatie der fantasie 
omslaan en de antagonische betrekking tussen lust- en realiteits
principe zal verschuiven ten gunste van eros. Door de automati
sering zal er een totaal ander realiteitsprincipe opkomen. Het 
leven zal geen strijd om het bestaan meer zijn, maar ervaring 
van genot, vervreemdende arbeid zou spel worden van mense
lijke kreativiteit, de tijd zou opgeheven worden tot de eeuwigheid 
der lust (Nietzsche). Schiller heeft in zijn brieven over de 
aesthetische opvoeding van de mens, zijn geloof inde verwerke
lijking van deze idee uitgesproken. Zij kan echter alleen gereali
seerd worden in een kuituur, waarin de hoogste ontwikkeling der 
intellektuele en geestelijke kapaciteiten hand in hand gaan met de 
aanwezigheid van materiële middelen en goederen tot bevrediging 
van de humane behoeften. 



Degenen, die Marcuse verwijten, dat dit alles utopisch is en in 
scherp kontrast staat tot de werkelijkheid, antwoordt hij: wellicht 
is het vandaag de dag minder onverantwoordelijk een gefundeerde 
utopie te schilderen, dan toestanden en mogelijkheden als utopie 
zwart te maken, die reeds lang realiseerbare mogelijkheden zijn 
geworden. Wij hebben moed tot utopie nodig; fantasie is de groot
ste deugd voor onze dagen. 

Fantasie en negatie - voorlopig zijn deze beide nog verbonden. 
De onheelbare wond ligt nog open. De stijgende produktiviteit 
van de maatschappelijke arbeid gaat met stijgende repressie 
gepaard, deze leidt weer tot stijging der produktie. Merkwaardig: 
de vooruitgang moet zichzelf steeds negeren (in menselijk op
zicht) om vooruitgang te kunnen blijven. De neiging moet steeds 
weer opgeofferd aan de Vernunft der realiteit, het geluk aan de 
transcenderende vrijheid; de mensen wordt steeds weer geluk 
beloofd om ze bij de vervreemdende arbeid te houden zij 
ontzeggen zich het feest van hun eigen produktiviteit om zo de 
'reproduktiviteit' te perpetueren. Dit is de circulus vitiosus van 
de vooruitgang, die geen vooruitgang is. Er- moet een breuk ko
men wil de kontinuiteit gegarandeerd zijn. 

Binnen het bestaande verschijnt de utopiealsnegatie.de fantasie 
als weigering, de vrijheid als protest-, maar dat wil niet zeggen 
dat utopie, fantasie en vrijheid ontologisch als negativiteit mogen 
worden vastgelegd. De maatschappij,'waarbinnen wij leven, is in 
de cirkelgang der negativiteit bevangen, zodat binnen haar bestand 
het waarachtig, humanitair positieve slechts de negatie kan ver
schijnen. 

Tot afsluiting van deze paragraaf geef ik Marcuse's utopie, sa
mengevat in enkele punten: 

1. drastische verkorting van de arbeidstijd; 
2. alleen noodzakelijke, geen overbodige repressie en auto

riteit; 
3. beperking van de bevolking; 
4. eigen ontwikkeling der voorindustriële landen; 
5. de techniek sticht vrede, ook in de buitenmenselijke natuur; 
6. emancipatie van eros en lust, ludieke realisatie; 
7. realisering van het utopisch overschot der filosofie (ver i -

fikatiebeginsel toegepast op metaphysica en ontologie, 
zie par. 1 ) ; 

8. bevrijding van de fantasie; 
9. overwinning op moeite, ziekte, (lineaire) tijd en dood. 

http://utopiealsnegatie.de


Par. 6. Breuk en kontinuileit. 

Marcuse wordt regelmatig eenzijdige nadruk bp de breuk ten 
koste van de kontinuiteit verweten. Achter dit verwijt zit als ver 
zwegen vooronderstelling, dat beide begrippen elkaar uitsluiten. 
Heden en aktualiteit zouden bij Marcuse geheel van het humanum 
ontdaan zijn. Wij hebben gezien, dat dit zelf een eenzijdige voor 
stelling van zaken is. Ten aanzien hiervan bevatten de paragrafen 
1-5, naar mijn indruk, voldoende korrektie. In dit verband is het 
van belang te weten, dat Marcuse zich wel degelijk de eis stelt 
een konkreet alternatief te geven, al heeft hij dat niet pasklaar. 
Het is niet te geven in begrippen, die ontleend zijn aan de geves
tigde orde. Maar de vraag blijft! 
Want het gaat niet aan te zeggen - aldus Marcuse in zijn laatste 
boekje- , dat het nu slechts om vernietiging van het oude gaat. 
Zo een antwoord negeert het feit, dat het oude niet eenvoudig 
slecht is, dat het de goederen levert en dat de mensen er werke
lijk belang bij hebben. Er kunnen veel slechtere maatschappijen 
zijn - en ze zijn er ook. 
Daarom heeft het korporatieve kapitalisme er recht op te eisen, 
dat zij, die het systeem willen vervangen, hun handelen recht
vaardigen! Het dunkt mij echter gewenst nog wat nader in te 
gaan op de verhouding van breuk en kontinufteit. 
De nadruk, die gelegd wordt op het feit, dat het transcendente 
ontwerp moet overeenstemmen met de reële mogelijkheden, kan 
niet groot genoeg zijn. Er is een openheid naar de utopie toe 
juist op het bereikte niveau der materiële en geestelijke kuituur. 
De impliciete zegen, de humane tendentie in het bestaande wordt 
erkend en vervuld door het revolutionaire denken en handelen. 
Marcuse zegt letterlijk: de kontinul'teit wordt door de breuk ge
garandeerd; de kontinufteit namelijk van de humane substantie 
in het bestaande vereist de opheffing der hindernissen. De kwan
titatieve verandering - binnen het systeem nog altijd naar de 
maat der produktiviteit gemeten - wordt tot kwalitatieve trans
formatie als zij tot in het hart der strukturen reikt. Het revolu
tionaire denken houdt niet alleen met de mogelijkheden rekening, 
maar juist ook met de tendenties die latent blijven door de weer
stand, maar die uit zichzelf naar realisatie dringen. Er is niet 
alleen potentialiteit in het systeem, maar ook potentie. De moge
lijkheden van het systeem zijn groter en grootser dan de insti
tuties toelaten. Er is een innerlijke tegenspraak. Wel nu, van 
een systeem dat zo gestruktureerd is, geldt, dat de kontinul'teit 
de breuk eist, d.i. de uitschakeling van de remmende faktor. 

Het is de systeem-transcendente, negatief-kritische intentie van 
de begrippen, die deze tegenspraak aan het licht brengt. Reeds 
een en ander maal moest ik zeggen: de negatie is bepaald - grote 



weigering sec is te weinig, hoe nodig ook. De negatie nl. is be
paald door het inzicht in de noodwendigheid. Dat blijft Marcuse 
met Marx verbinden. Alleen Marx gingdewegvan de utopie naar 
dit inzicht. Marcuse de omgekeerde: dit inzicht leidt tot de uto
pie. Inzicht in de noodwendigheid! Men heeft deze Satz van Marx 
vaak deterministisch uitgelegd, maar dat is een wanbegrip. Marx' 
theorie is praxis. Zo ook bij Marcuse: de mens maakt zijn ge 
schiedenis; het komt niet vanzelf. Maar de mens maakt wezenlijk 
niets, als hij geen inzichtheeft inde aard van de stof, als hij niet 
ziet wat mogelijk, wat niet onmogelijk is en wat naar realisatie 
dringt in het 'proces ' der geschiedenis. Het menselijk handelen 
echter is een ingreep, op zijn minst van maieutische (verloskun
dige) aard, een operatie, een breuk! Deze breuk, deze ingreep, 
deze faktor van buiten garandeert de kontinuileit. In plaats van te 
stellen, dat de nadruk op de breuk bij Marcuse ethisch onverant
woord is, omdat hij het heden aande toekomst zou offeren, moe
ten wij zeggen: dit is de grondregel van Marcuse's moraliteit: 
geen toekomst zonder verantwoordelijk handelen van de mens. 
Geen mythisch geloof in een laissez-faire-vooruitgang! De revo
lutie is een zaak van de mens, in zekere zin een existentiaal 
(met de in par. 1 genoemde beperking: de existentiaal der Ge-
schichtlichkeit moet gestaafd worden in de realiteit der geschie
denis; het verifikatiebeginsel moet op de ontologie worden toege
past), daarom is zij een zaak van de fantasie en het geweten en is 
er een ethiek der revolutie nodig (zié par.7). Zo moet de mens 
een keuze doen, die bepaald is door de mogelijkheden (eine be-
stimmte Wahl), d.w.z. de mens maakt zijn geschiedenis onder 
bepaalde voorwaarden (Bedingungen). Deze voorwaarden zijn: 

a) de specifieke tegenspraken in een bepaald systeem, die het 
konflikt tussen de mogelijkheden van humanitaire aard en 
de naar die maat nog tekortschietende werkelijkheid aan 
het licht brengen: dit konflikt bevat kreatieve kansen; 

b) de materiële en geestelijke ter beschikking staande midde
len (ressourcen) van een bepaald systeem; 

c) de mate van vrijheid (ontsublimering), die met het niveau 
van een bepaald systeem te rijmen is. 

Deze voorwaarden laten alternatieven openomdepotentialiteiten 
aan te wenden in een humanere richting. 

Het begrip negatie heeft nog een ander misverstand in de hand 
gewerkt: Marcuse zou stellen, dat alleen negatie van buitenaf 
mogelijk zou zijn. In deze geest wordt dan ook Marcuse's uittre
den uit de SPD in 1919, na de vermoording van Rosa Luxemburg 
en Karl Liebknecht, geïnterpreteerd. Hij heeft echter van dit 
uittreden nooit beweerd, dat hij van een partij, die gelooft in het 
kader van het bestaande te kunnen werken, geen lid kan zijn. Wij 
funktioneren allemaal in het bestaande. De SPD echter had ver -



bindingen en kompromissen gesloten met reaktionaire, destruk-
tieve en repressieve krachten. Dat was de reden van Marcuse's 
uittreden. De begrippen negatie, systeem-transcendentie, ja zelfs 
revolutie mogen in de zin van Marcuse derhalve niet uitgelegd 
worden als tekenen, dat alleen oppositie van buiten het systeem 
mogelijk is. Integendeel! 
Elke mogelijkheid van vorming en verlichting binnen het bestaan
de moet worden benut. Zo ook elke mogelijkheid om te reforme
ren. Vanuit een bepaald orthodox standpunt terecht, wordt Mar
cuse uitgemaakt voor revisionist. Hij kent inderdaad geen angst 
voor reformisme. In deze zin behoeft de oppositie dan ook niet 
totaal te zijn. Elke speelruimte, elke kans binnen het systeem 
moet worden uitgebuit. Echter: hoe meer de demokratie in de 
monodimensionaliteit vervalt, des te meer wordt de buitenparle
mentaire aktie van gewicht. Maar ook dan en hoe ook: altijd bl i j 
ven beide, de oppositie van binnen en van buiten, belangrijk. Zo 
dienen er altijd te zijn: verlichting, vorming binnen het bestaan
de en oppositie van buiten, in solidariteit, zonder wederzijdse 
verkettering, afkoersend op de transcendentie boven het bestaan
de uit - en dat altijd toch ook weer op basis van de potenties van 
het bestaande. De breuk garandeert de kontinuiteit! 
Geen nieuwe wijn echter in oude leren zakken. De bepaling van de 
vrije maatschappij is alleen als negatie voor te stellen binnen het 
bestaande en wel als een door het bestaande bepaalde negatie. En 
daarom toch: breuk, al eist Marcuse de breuk niet. Het woord 
slaat veeleer op de kwalitatieve verandering, die beoogd wordt; 
de breuk is de ingreep, die door opheffing der remming, de kwan
titatieve 'vooruitgang' in een kwalitatieve doet omslaan. 

Achter deze subtiele en wellicht niet geheel doorzichtige overwe
gingen doemt weer de befaamde circulus vitiosus op. De grote 
vraag is: hoe de nieuwe begrippen en kritische gedachten reeds 
hier en nu kunnen opkomen in levende mensen, terwijl toch de ge 
vestigde civilisatie tegen het zich melden van deze vitaai-mense
lijke behoeften is. Is dan toch het opkomen van deze nieuwe b e 
hoeften een radikale ontwikkeling van de bestaande maatschappij? 
Indien deze vraag bevestigend wordt beantwoord, dan verdient het 
woord 'kontinuiïeit' de voorrang. Of moet er een tegenadministra-
tie, een tegenmacht, een diktatuur worden gevormd, die verdrijft 
wat de bestaande macht aan onderdrukking en schrik verbreidt? 
Indien hierop met ja moet worden geantwoord, krijgt het woord 
'breuk' het volle gewicht. Marcuse acht de kontinuiteit door de 
breuk gegarandeerd en stelt beide in een dialektische relatie. De 
verandering is nooit restloos totaal, zodat er, om met Bloch te 
spreken, altijd een element van niet-advent }n de advent blijft. 
Van totale oppositie, van totale konfrontatie mag geen dogma 
worden gemaakt. 



Goed en rechtmatig is wat ertoe dient om vrijheid en geluk van 
mensen in een gemenebest, van welke regeringsvorm ook, te 
vestigen, te bevorderen of te vergroten. Deze vaststelling gaat 
uit van de vooronderstelling, die door Marcuse wordt beaamd, 
dat ethische evaluatie van politieke bewegingen geenwillekeurige, 
geen subjektieve zaak is, doch meer dan dit. Stilzwijgend ver
onderstelt dit ook, dat de ethiek niet opgaat in wetenschap van 
de moraal als bovenbouw, beschrijving van de reflekties van de 
onderbouw op kultureel vlak. 

Het gaat om vrijheid en geluk, niet alleen om het geestelijk goed 
(vrijheid), maar ook om het materiële (geluk), een leven zonder 
angst en ellende, een leven in vrede. De verenging van het poli
tieke doel tot (formele) vrijheid is een onaanvaardbare ver
schraling. Bij de gegeven definitie wordt geen scheiding gemaakt 
tussen algemeen en privé-welzijn. De nazistische frase 'Gemein-
nutz geht vor Eigennutz' is chantage door middel van een valse 
tegenstelling. Wel is er een spanning tussen beide. 

Wie bepaalt nu de grenzen van het individuele geluk en de indi
viduele vrijheid, wie bepaalt wat geluk en vrijheid van het indivi
du is en mag zijn en inhoeverfe ze mogen worden opgeofferd aan 
het algemene welzijn? We mogen op, dit punt geen voorbarige 
harmonie stellen; in de praktijk vallen algemeen en privé-welzijn 
nog niet samen. Dat betekent, dat voorlopig het privé-welzijn in 
overeenstemming moet worden gebracht met het algemene wel
zijn. Hierbij komt de vraag: wat is individueel geluk? Hitler's 
beulen en folteraars vonden 'geluk' in hun werk. Niemand zal 
aarzelen dit een perversie te vinden; het individu kan niet wil le
keurig bepalen wat geluk is. Wij moeten wel een tribunaal aan
nemen, dat bevoegd is individueel geluk te definiëren. 

Onder revolutie verstaat Marcuse de omverwerping van een 
rechtmatig gevestigde regering en staatsvorm door een sociale 
klasse of beweging, waarvan het doel is verandering te brengen 
zowel in de maatschappelijke als in de politieke struktuur. Deze 
definitie sluit verschillende verschijnselen, die soms abusieve
lijk erbij worden gerekend, uit, als daar zijn: paleisrevolutie, 
putsch, Machtübernahme, preventieve kontra-revolutie, want 
deze alle beogen de maatschappelijke struktuur niet principieel 
te veranderen, vaak zelfs juist het omgekeerde. 

De bedoelde struktuurverandering heeft als telos vergroting of 
vestiging van geluk en vrijheid. Om dat te bereiken is de ingreep 
der revolutie, de omverwerping van de bestaande macht, nodig. 
Nu is er geen macht, die zich zonder geweld laat wegdringen. 



De vraag wordt dus: is geweld geoorloofd om geluk te stichten? 
Het is onjuist om deze vraag aprioristisch te beantwoorden; het 
maakt dan geen verschil of men ja of nee zegt. 

Reeds een en ander maal hebben wij gezien, dat Marcuse waar
heid empirisch wil verifiëren; de mate van vrijheid en geluk, die 
in een bepaalde civilisatie mogelijk zijn, is aan een rationeel 
kriterium onderhevig. Er is eenvoudig te kalkuleren hoeveel erin 
zit. Ethische maatstaven zijn dan ook historische maatstaven. 
Om een moreel rechtte hebben, moet een revolutionaire beweging 
aantonen kansen te hebben om werkelijk meer geluk en vrijheid 
te stichten, op grond van reële mogelijkheden, die aanwijsbaar 
zijn. Bovendien is de revolutionaire beweging voor de effektivi-
teit van haar middelen ter bereiking van het gestelde doel ver 
antwoordelijk. Alleen zo is de ethische problematiek voor een 
redelijke diskussie toegankelijk. Een apriorische beantwoording 
van de geweldsvraag betekent de facto, dat men de bovenliggende 
partij, de bestaande orde sanktionéert, geheel los van de over 
weging of de verandering, waardoor hij aan de macht kwam, 
progressief of regressief was. De geweldsvraag kan niet uit de 
historische kontekst, waarin zij tot ons komt, gelicht worden. 
Zij dient situationeel te worden beantwoord. Middel en doel dienen 
tot elkaar in betrekking te worden gezet. Er is geen sprake van 
dat het doel de middelen heiligt. Maar ook niet omgekeerd. Zij 
behoren op elkaar afgestemd te worden, op een verantwoorde 
wijze. De ethische beslissing in de konkrete situatie kan door 
geen 'eeuwig principe' geanticipeerd worden. Ook hier zien wij 
de existentie-filosofische trek bij Marcuse. 

Betrekken wij geweld op de doelstelling - gaan wij dus uit van 
een dialektische verhouding tussen middel en doel - , dan moeten 
wij onderscheiden in kwaliteiten van geweld. Wij kunnen dan niet 
alle geweld over één kam scheren. Er is verschil tussen het ge 
weld van een politieagent, die een moordenaar overweldigt, en 
van een politieagent, die een vreedzame demonstrant neerknup-
pelt. Niet alleen uiterlijk, maar ook in de Triebstruktur is er 
onderscheid. Dit geldt ook in de maatschappelijke en historische 
maatstaf. Het geweld van de revolutionaire terreur is anders dan 
van de witte terreur, want het geweld van de revolutionair impli
ceert zijn eigen transcendering naar de maatschappij van vrijheid 
en geluk toe. Het is met andere woorden gericht op een trap van 
kuituur en samenleving, waarin de geweldloze maatschappij zal 
zijn gerealiseerd. Het is geen geweld om het geweld, maar om 
het doel, het geweld, op de duur voorgoed, te overwinnen. Aan 
dit telos moet dit geweld danook voortdurend getoetst worden. 
Revolutionaire terreur, die verwordt tot wreedheid en brutali
teit, kan geen middel tot het doel meer zijn, hij betekent de per-



versie van de revolutie. Zulk geweld verliest zijn kwaliteit van 
tegengeweld en daarmee is het vanuit de revolutionaire doelstel
ling veroordeeld. Alleen dat geweld mag tegengeweld heten, dat 
noodzakelijk is om het geweld te bestrijden, dat de vorming van, 
meer vrijheid, de realisatie van hoger geluk tegenhoudt. 
Revolutionair geweld is verzet tegen de weerstand van de geves
tigde orde om de reële utopische mogelijkheden van het systeem 
te realiseren. Wat daarbovenuit gaat is verkeerd. Marcuse aar
zelt dan ook niet om theorieën als die van George Sorel, die de 
verhouding van geweld en doel zuiver technisch wilde bekijken 
(toepassend op revolutie wat m.b.t. oorlog pleegt te gelden), te 
veroordelen. Evenzeer veroordeelt hij praktijken als de Moskouse 
processen, de permanente terreur, de koncentratiekampen en de 
diktatuur der partij over de arbeidende klassen. 

Wij moeten goed beseffen, dat revolutie vanuit de vigerende m o 
raal nooit gerechtvaardigd kan worden. Per definitie niet! Als 
overgang van lagere naar hogere, van beperkte naar universeler 
vrijheid, is het bevrijdingsproces der revolutie altijd een vergrijp 
tegen de heersende zede, tegen de legitieme toestand en zijn 
reflektie in de moraal. Fantasie en realiteitsprincipe liggen met 
elkaar overhoop! Op het vlak van moraal en recht is revolutie 
nu eenmaal een konflikt. Het recht van wat kan en moet zijn stuit 
op het recht van wat is^ De ethische rechtvaardiging van het r e 
volutionaire denken en handelen kan slechts berusten op een his
torische kalkulatie, een kosten- en kansberekening. De ethiek 
van de revolutie kan daarom alleen maar in overeenstemming 
zijn met historische, 'situationele' maatstaven, nooit met abso
lute (want dat zijn projekties vanuit de bestaande orde!) . Revo
luties strijden juist voor waarden, die (nog) niet erkend zijn en 
die struktureel nog niet tot hun recht komen. Pas vanuit de afloop 
kan zulk een ondernemen gerechtvaardigd zijn; verantwoord is 
het ondernemen vooraf slechts, als er rationele gronden zijn om 
welslagen te mogen verwachten. 

Laten wij niet vergeten, dat nu erkende waarden als vrijheid, 
tolerantie en mensenrechten ideeën van revolutionaire bewegin
gen waren, waarvan de realisatie breuk, ingreep, geweld vroeg. 
Pas na de overwinning van de revolutie werden deze ideeën e r 
kende waarden, die de revolutie achteraf rechtvaardigden. De 
revolutie bleek met succes gestreden te hebben voor zedelijke 
maatstaven, die universeler gelding bleken te hebben dan zij als 
partijgebonden idee, als utopische dagdroom van een élite leken 
te hebben. 

Misschien echter mogen wij daarom juist stellen, dat echte ethi
sche maatstaven per definitie iets revolutionairs hebben: immers 
het zouden geen zedelijke maatstaven zijn, indien zij niet impera-



tief waren; zij zouden niet imperatief zijn, indien zij de gegeven 
toestand niet transcendeerden. (In de theologie beseffen wij ook 
niet voor niets dat vooral de sociale ethiek in de kontekst van de 
eschatologie moet worden gesteld, anders blijft elk handelen 
vervallen aan deze aioon!) Deze transcendering vindt plaats in 
het historische kontinuum (zie par. 6 ) : de breuk is er terwille 
van de ware kontinuiteit. De gegeven toestand is ontstaan in dit 
kontinuum. En moet erin veranderd worden. Geen vlucht in de 
metaphysica. Metaphysica integendeel moet historisch geveri
fieerd worden (par. 1 ) . Dit betekent, dat de ethiek der revolutie 
verantwoordelijkheid moet stellen in de vorm van een historische 
kalkulatie. De kansen der emancipatie moeten worden berekend. 
Wat zijn de middelen - , de gegeven ressourcen, materieel en 
geestelijk, en de middelen om er gebruik van te maken? Het ont
werp moet beoordeeld naar de maat van ontwikkeling der huma-
nitas. 

Ik laat nu allerlei problemen verder ter zijde, omdat ik ze in 
ander verband reeds heb aangeraakt. Deze paragraaf sluit ik af 
met een vraag, die Jürgen Habermas Marcuse heeft gesteld naar 
aanleiding van de slotzinnen van diens Repressive Toleranz. 
Deze luiden, ih vertaling, aldus: 'Als overweldigde minderheden 
geweld gebruiken, beginnen zij geen nieuwe keten van geweld
daden, maar verbreken de gevestigde. Men zal ze slaan en zij 
kennen het risiko; als zij bereid zijn dit op zich te nemen, heeft 
geen derde en wel het allerminst de opvoederen de intellektueel 
het recht, hun onthouding te prediken.' Dit werd in 1965 in de 
Verenigde Staten geschreven. Maar, zegt Habermas, het woord 
betrof negers, het sloeg op de opstand der onderdrukten. Zo 
geldt dat, volgens hem, in de Bondsrepubliek Duitsland niet. 
Geweld kan slechts in die mate gewild worden en in de richting 
van vrijheid en emancipatie werkzaam zijn, voorzover het gepro
voceerd wordt door onderdrukkend geweld, dat algemeen als z o 
danig gevoeld wordt. Alleen zulk (tegen-) geweld mag revolutio
nair geweld heten. Tot zover Habermas. Voorzover ik weet heeft 
Marcuse op deze vragen niet geantwoord. Wel, dacht ik, kunnen 
wij ze in zijn geest beantwoorden. Het lijkt mij ook van belang, 
omdat velen van de importantie van deze vragen overtuigd zullen 
zijn. 

In de eerste plaats moet geantwoordworden.dat in de geschiede
nis alleen die revolutionaire bewegingen de ethische vraag naar 
de geoorloofdheid van het geweld hebben gesteld, die echt revo
lutionair waren en zich inzetten voor vrijheid en geluk der men
sen. Andere zgn. revolutionaire bewegingen, als de fascistische 
bijv., hebben zich om deze vraag niet bekommerd. Nemen wij 
deze maatstaf, dan valt op dat de studentenbeweging in Duitsland 



zich de vraag bij herhaling gesteld heeft. Dat is een goed teken. 
Nooit heeft de beweging verder willen gaan, dan geweld tegen 
strukturen. Bijvoorbeeld in de aktie tegen het Springerconcern, 
op gang gekomen vooral omdat de Hetze van de bladen van dit 
concern de moordaanslag op RudiDutschke hadden geprovoceerd. 
Geweld tegen mensen is steeds verworpen en, behoudens fouten 
of excessen, ook vermeden. Marcuse heeft in 1967 in Berlijn de 
studenten gewaarschuwd, dat er vormen van demonstratie moes
ten wofden gevonden, die de konfrontatie met het geweld, waarbij 
de studenten het loodje leggen, vermijden, Dit argument is slechts 
schijnbaar opportunistisch; tegen de achtergrond van Marcuse's 
theorie over historische kalkulatie moet het als ethisch gekwa
lificeerd worden. Het geweldsmiddel kan gezien de doelstelling 
niet verantwoord heten. 

Ten tweede: de zin van het optreden der studenten tegen Springer 
was van paedagogische aard. Zij wilden door hun protest tegen 
het strukturele geweld van dit concern - leidend tot de aanslag 
op Dutschke - een proces van bewustwording op gang brengen. 
Geen opvoeder of intellektueel zal kunnen zeggen, dat hier van 
iets anders dan van kontra-geweld sprake is. Juist door dit 
tegengeweld tegen geweidstrukturen wilden de studenten het re
pressieve karakter van Springer's aktiviteiten maken tot een 
zaak, die algemeen zou worden gevoeld. Het bereikt hebben van 
dit doel, n.1. het gewelddadige van de struktuur tot het algemene 
bewustzijn te laten doordringen, is de rechtvaardiging achteraf 
van de studentenakties. 



Par. 8. Slotbeschouwing. 

Het oogmerk van dit boekje is enig inzicht te verschaffen in het 
werk van Herbert Marcuse. De schrijver voelt zich betrekkelijk 
ongelukkig, want verkorting en popularisering brengen eenzij
digheid, willekeurigheid en een zekere mate van vervalsing on
herroepelijk mee. Hij zal zich pas wat beter gaan voelen, indien 
hij bemerkt, dat voor sommigen deze kennismaking aanleiding 
zal zijn het werk van Marcuse zelf ter hand te nemen en anderen 
erdoor worden aangezet om allerlei voorbarige en oppervlakkige 
kritiek, die op het verkeerde beeld rust, dat van Marcuse in 
omloop is, nog eens te wikken en te wegen. Iemand, die meent 
konservatief te zijn en romantisch, maar zich totaal niet in Mar
cuse kan herkennen, doet goed te overwegen of hij geen reaktio-
nair is. 

Habermas heeft zich beklaagd over het beeld, dat de massamedia 
van Marcuse ophangen. Sinds onze man held van de jonge linker
vleugel is, hebben televisie en pers zich van hem meester ge
maakt. Het beeld, dat zij geven, verwijdert zich steeds verder 
van de persoon en zijn wezenlijke bedoelingen. Letterlijk zegt 
Habermas: 'Ik herken daarin niet meer de trekken van de zeer 
eigen, een beetje ouderwetse en bijna terughoudende charme, die 
Herbert Marcuse tot zo een oneindig beminnelijk mens maken en 
ik herken daar ook de filosoof niet meer in, die in Santa Barbara, 
op de dag voor Kerst, een laatzomerse dag in Europese ogen, op 
de suggestieve wijdheid wijst van de tot rust gekomen oceaan, als 
wilde hij dit element tot zijn getuige aanroepen: 'Hoe is het m o 
gelijk, dat er nog mensen zijn, die het bestaan van ideeën ont
kennen'. 

Inderdaad, ik hoop dat mijn boekje ertoe mag bijdragen, dat 
Marcuse geen slachtoffer wordt van de eendimensionale kijkma-
nier, dat hij uit het platte vlak van de beeldbuis komt en aan de 
lezer ruimtelijk, ook in zijn hoogte en vooral in zijn diepte ver
schijnt. Mag ik in dit verband nog even herinneren aan het citaat 
van Baudelaire, dat Marcuse (in TriebstrukturundGesellschaft, 
Frankfurt am Main 1967, p.152) geeft en waar hij zich van harte 
achter stelt: La vraie civilisation.... n'est pas dans le gaz, ni 
dans le vapeur, ni dans les tables tournantes. Elle est dans la 
diminuation des traces du pêché originel. 

Er is groot gevaar, dat Marcuse vanuit de studentenakties ge -
interpreteerd gaat worden, in plaats van andersom: de studenten
akties reliëf, diepgang, perspektief krijgen door de inspiratie 
van het levenswerk van deze zeventigjarige tijdgenoot. Daarmee 
wil ik niet zeggen, dat de studenten en jongeren aan deze ene 
theoretikus en analytikus genoeg hebben, neen: Marcuse heeft 



duidelijk zijn grenzen. Deweguithetslopzal zeker door anderen 
moeten worden gewezen. De circulus vitiosus bij Marcuse bete
kent een duidelijke begrenzing. Door zijn utopische analyses heeft 
Marcuse op het gevaar gewezen, dat in het technokratisch systeem, 
huist: een totalitaire aanspraak, waarvan de onderhorigen niet 
loskomen, omdat alle tegenspraakentegenstand door het systeem 
wordt geabsorbeerd. Blijft de revolterende beweging bij deze 
analyse staan, dan is het gevaar, dat zij gebiologeerd raakt door 
de duivelse cirkelgang en door gebrek aan moed (in ons allen 
spookt de kapitulantengeest om) het hoofd in de schoot legt. Dus 
niet: Marcuse als enige en zaligmakende profeet. Hij heeft zijn 
begrenzingen. Uit het slop van het perpetuerende produktie-
systeem zullen anderen, Gollwitzer zegt: jonge marxistische 
denkers en schrijvers, de weg moeten wijzen. 

Des te meer reden echter om Marcuse zichzelf te laten zijn. 
Persoonlijk moet ik bekennen mede daarom door Marcuse zo te 
zijn aangesproken, omdat hij mij van de aarden de kwaliteit van 
mijn protest heeft bewustgemaakt. Bij hem (en Adorno) voor 
het eerst werd mij duidelijk, dat mijn hang naar kuituur, mijn 
ambivalente afkeer van de technische, vacuüm-verpakte civilisa
tie, misschien wel een romantische trek is, maar mij niet hoeft 
te dwingen in rechts-konservatieve, laat staan reaktionaire rich
ting. Zo dank ik aan hem de verzoening, neen meer: de vruchtbare 
paring van intellektuele romantiek met de geest van negatie en 
protest, terwijl ik tegelijkertijd op kritische wijze, juist vanwege 
de utopische verwachting, de intuïtie dat er in de techniek toch 
menselijke mogelijkheden moeten zitten, bevestigd zag. 

Reeds één en andermaal heb ik in het bovenstaande het misver
stand trachten af te snijden, als zou Marcuse alleen maar wei
gering en protest leren. Dit misverstand gaat heersen, zodra men 
Marcuse eenzijdig verklaart vanuit de funktie, die zijn analyse 
voor het jeugd- en studentenprotest heeft gehad. Deze beweging 
wil onverdragelijk maken wat onverdragelijk is, wil de slaaf van 
het systeem wakkerschudden. Door weigering en protest, door 
demonstratie van een ondubbelzinnig 'neen' wordt het signaal 
gegeven, dat de onbewuste slachtoffers moetwekken. De metafoor 
'grote weigering' door Marcuse, naar ik meen van Adorno, over
genomen, doet het in dit verband. Maar na deze scherping van 
zintuigen, na dit proces waarin mensen impressionabel worden 
voor onrecht, onvrede, manipulatie, geweld en ertegen beginnen 
op te komen, is er nodig: analyse van de bedreiging. Juist als de 
bloedrode rebel, het hart, is warm gelopen, is het zaak de hoofden 
koel te houden. In zoverre is Marcuse meer, kwalitatief meer 
dan uit het jeugd- en studentenprotest blijken kan. Hij is niet 
alleen de man, die uitdrukking geeft aan de onver dragelijkheid 



en oproept tot grote weigering - was hij dat, dan bleef zijn werk 
in aesthetische, of op zijn 'gunstigst' onaesthetische rebellie 
steken. Hij is echter ook de man van bepaalde negatie, van de 
bepaling der negatie, de man, die een utopische analyse heeft 
gegeven. Goed, de uitweg wijst hij niet en met betrekking tot elke 
mogelijke transformatie is hij sympathiek ingehouden (hij is geen 
overspannen messianist, heeft weet van de betrekkelijkheid der 
mogelijke utopie), toch is hij meer dan een weigerende rebel, die 
morgen zal resigneren, omdat kritiek onmachtig wordt op den 
duur: het protest, gescherpt van blik door de analyse, wordt een 
gerichte negatie en de protesterende enkelingen solidariseren 
zich met de paupers, de rechtelozen en uitgebuiten van het sy
steem, zowel met hen die binnen dit systeem als die erbuiten 
staan. 

Zijn er echter nog geadresseerden, als de oproep tot revolutie 
klinkt? Ja, in de jeugd, de studenten, die walgen van het systeem, 
die opponeren op alle terreinen (sexueel, moreel, intellektueel, 
politiek), die genoeg hebben van de opvreetmaatschappij, meldt 
zich een nieuw bewustzijn aan, vitale behoeften, fantasie, negatie, 
utopische geest! Het gevaar voor deze beweging is echter haar 
ongeorganiseerdheid, haar planloosheid; zij dreigt te vervallen 
in Don Quichotterië, groots en ontroerend en duizendmaal beter 
dan de resignatie van het gezonde verstand, maar toch zinloos, 
ja gevaarlijk, want krachten ten goede worden vergooid. Het is 
ook niet vol te houden dat eeuwige en totale weigeren, morgen is 
de student familievader en vervalt aan het systeem. Men kan hier 
ironisch over glimlachen, met het wijze gezicht dat het kenmerk 
van de domme is, maar het is om te huilen van opgekropte 'Zorn 
der Hoffnung' (Bloch) , van teleurstelling. Want er hangt zoveel 
van af! 

De Endlösung der Vietnamfrage - en dat is in beginsel: de End
lösung van de revolutievraag!-, die het systeem zich voorbehoudt 
(want het kan elk moment naar de uiterste geweldmiddelen gr i j 
pen en de deur van het wereldhuis dichtsmijten, zodat het hele 
gebouw in elkaar stort!), de Endlösung in Vietnam kan slechts 
verhinderd worden, als de slachtoffers van het neokolonialisme 
hulp vinden in de metropolen van het kapitalisme. Dat is wat op 
het spel staat, niet minder! In dit kader moeten vragen als 'hoe 
kunnen wij de akademische vrijheid redden? ' , 'hoe maken wij uni
versiteit en wetenschap opnieuw kritisch? ' , en welke vragen er 
verder mogen zijn, gesteld en opgelost worden, anders abstrahe
ren wij ze van hun kontekst en hun ernst! 

Alleen in verband met de krachten, die het systeem van buitenaf 
weerstaan, kan de studentenbeweging, hetjeugdprotesteeneffek-
tieve oppositie, ja een avantgarde van de omwenteling worden. 



Het is de hoogste tijd, kontakten op te nemen en de nieuwe linker
vleugel tot onderlinge kommunikatie, tot solidariteit en koöperatie 
te brengen, anders wordt het een escape, een 'drop out' - en 
vervalt de oppositie aan het systeem, roemloos, geknakt.de weg 
gegaan van alle burgerlijk vlees! 

http://geknakt.de


Nawoord. 

Het is, dunkt mij, overbodig dit geschrift te belasten met kritiek 
op Marcuse. Die is er te over; vooral van hem niet welgezinde 
zijde. Wie echter opbouwende kritiek zou willen lezen, mag ik 
verwijzen naar Antworten auf Herbert Marcuse (zie literatuur
li jst) . 

Moeilijk is het de oorzaak van Marcuse's vicieuse cirkel op het 
spoor te komen. Een bijzonder scherpzinnige bijdrage daartoe 
heeft Alfred Schmidt geleverd. Hij komt tot de konklusie, dat de 
grenzen van Marcuse's theorie daar liggen, waar zij het mar
xisme als filosofie opvat. Marcuse's analyse wil niet alleen zin 
hebben in een bepaalde historische situatie, maar wil eigenlijk 
tegelijkertijd de zin van mens en geschiedenis bloot leggen. 
Marx echter wilde geen filosoof zijn, die de wereld voor de z o 
veelste maal verklaarde en interpreteerde en zo 'zin gaf', maar 
was een kritikus der filosofie, die stelde dat de geschiedenis 
zoveel zin had als de mensen eraan gegeven hadden in hun sociale 
instellingen. Marcuse echter ziet in de permanente rebel, die de 
mens volgens hem (ook volgens Sartre!) is, een stukje blijvende 
natuur, een ontologisch fundament; zo wordt socialisme: een 
principe, een doktrine met konsekwenties. Echt marxisme echter 
is een historische beweging. Marcuse's rebel met zijn 'radicale 
daad', zijn 'revolutie' als existentiaal is tochnogop een of andere 
manier een bovenhistorisch wezen, dat zich ongelukkig voelt — 
en niet anders weet te doen dan te weigeren, tout court als het 
moet, gericht en bepaald als het zijn kan. Er hangt een lichte 
idealistische geur in de keuken van deze filosofie! 

Marcuse's kritiek van de technische maatschappij is zeer mas
sief en totaal. Het schijnt, dat hij de doelmatigheid en effektivi-
teit van het vigerende systeem overschat. Misschien hangt dit 
samen met een lichte aversie tegen de historie, waarin altijd 
weer de machthebbers de zaak bederven. Merkwaardig is, dat 
Marcuse inderdaad vaak op zoek is naar tekenen, bewijzen van 
hogere, niet affirmatieve kuituur, naar een tweede wereld, die 
de ontkenning is van deze wereld. Vaak lijkt het, alsof alleen de 
jongste dag nog uitkomst kan bieden. Aan de permanente rebellie 
is een pessimistische trek eigen, hoop en vertwijfeling strijden 
om de voorrang. W.F.Haug heeft van de fetisjering van de uto
pische negativiteit bij Marcuse gesproken. Het socialisme moet 
echter wetenschappelijk blijven. Inderdaad: een nieuwe, eigen
tijdse, effektieve praxis ontbreekt bij Marcuse, alsof hij toch 
vlucht in een Hinterwelt. 

Het jongste werk van Marcuse, An Essay on Liberation, dwingt 
ons dit oordeel enigszins te herzien. In dit essay ziet Marcuse de 



homogeniteit van de bedreiging doorbroken worden door een zich 
steeds helderder aftekenend alternatief. Ook al houdt Marcuse 
zich in dit stuk vooral bezig met de hindernissen en vertragingen, 
de bedreigingen van deze bevrijdende krachten en wil hij de kan
sen van de emancipatie niet onverantwoordelijk overschatten, het 
blijft een feit: deze krachten zijn er en zij belichamen hoop en 
verwachting. 
Vooral in de Parijse meibeweging ziet Marcuse een keerpunt. 
Daar bleek, dat de vitale fantasie, het radikale interesse aan ver 
andering, zoals dat bij jonge intellektuelen steeds meer begint te 
leven, zich kan overplanten op de arbeidersklasse. 
Voorzichtig veronderstelt Marcuse dan ook, dat de Parijse bewe
ging wellicht een afgebroken revolutie was, d.w.z. iets méér toch 
dan een revolte. Voor Marcuse als Marxist blijft de arbeiders
klasse de historische drager van de revolutie, objektief is zij de 
potentiële revolutionaire klasse. 
Door systematische korruptie van hun bewustzijn echter zijn zij 
in feite verburgerlijkt en kontrarevolutionair. 

Maar gebleken is, dat deze verlamming van het bewustzijn door 
een betrekkelijk kleine groep van intellektuele katalysatoren 
( animateurs) kan worden doorbroken, zodra een stuk revolutio
naire praxis de geschiedenis in beweging zet. Zo blijkt de nieuwe 
' sensibiliteit' (de fantasie) een politieke kracht te kunnen wor
den, door zich met de wetenschappelijke intelligentie te vereni
gen tot een 'esthetisch ethos'. 
De fantasie wordt produktief, als zij tussen zinnelijkheid en in
telligentie bemiddelt en zo deze vermogens richt op de radikale 
verandering van de maatschappij. Hiermede legt Marcuse, met 
de studenten, een zwaar accent op de subjektieve faktor. Hij ve r 
bindt die echter met de objektieve! Aan de revolutie moet een 
subjektieve verlichting (Aufklarung) voorafgaan, een periode van 
opvoeding, die zich al in praktijk omzet (demonstratie, konfron-
tatie, rebellie). 
De arbeidersklasse zal zich door deze fantasie op een bepaald 
moment laten besmetten en zich bewust worden van de haar ob
jektief gegeven taak. Dit zal des te gereder gebeuren, omdat er 
naast de objektieve faktor (de arbeidersklasse) en de subjektie
ve (de nonkonformistische, jonge intelligentia) ook nog is de v i 
tale behoefte aan verandering, waardoor het leven van de ghetto-
bevolking en het 'lompenproletariaat' in de ontwikkelingslanden 
bepaald wordt. Tot nog toe zien wij - op een klein teken in mei 
'66 na- een merkwaardige konstellatie: objektieve noodzaak tot 
verandering en verlamming der massa's. Men misduide die kon
stellatie echter niet als niet-revolutionair. In feite is zij prae-
revolutionair en in zoverre revolutionair! 
Pas als de studentenbeweging en haar protest leidt tot bewust-



wording der massa's, wordt zij een revolutionaire kracht. In 
het bewustzijn van de studenten en ook in haar aandriften is zij 
dit al. 
Zij wordt het echter in de geschiedenis pas, als het protest zich 
niet isoleert, zich niet in zichzelf opsluit, maar katalyserend gaat 
werken. Daarvoor is nodig, dat de studenten steeds beter de kon
tekst van hun akties gaan beseffen! Het gevaar is, dat het anders 
onpolitiek en in de slechte zin anarchistisch wordt. 
Aan de rebellie moet een basis inde arbeidersklasse.gegeven 
worden. Dat echter kan alleen inhet proces der verandering zelf, 
in de politieke praxis. 
Hoewel het moderne kapitalisme niet immuun istegenkrisissen, 
mogen wij daarop onze hoop niet vestigen. De Vietkong en de Cu
baanse revolutie hebben bewezen, dat een humaan ethos het i m 
perialisme effektief kan weerstaan. Dit geeft aan de jonge intel-
lektuelen in de metropolen van het kapitalisme moed om de voor 
waarde, waarvan de bevrijding en de derde wereld afhangt, te 
vervullen, namelijk de morele ruggegraat van het totalitair-tech-
nische systeem te breken. Pas door deze ondermijning in het 
hart van het systeem zal de keten van het kapitalisme in zijn 
sterkste schakel breken. Door deze subjektieve ondermijning 
(door ongehoorzaamheid, weigering, ontevredenheid, nalatigheid 
en onverschilligheid) gekombineerd met de druk van buiten op het 
systeem (gueri l la 's) en de ekonomische spanningen, kan een po
litiek klimaat ontstaan, waarin de revolte aan massabasis krijgt. 
Dit is de kontekst, waarin de grote weigering tot een (p rae - ) r e 
volutionaire faktor wordt. 

Wellicht doet het deze of gene deugd, als wij in een enkele lijn 
aanduiden in welke richting jonge Marxisten een uitweg zoeken. 
Ik denk hier aan een man als Gaston Salvatore (z ie : P.A.Baran, 
E.Fried, G. Salvatore, Intellektuelle und Sozialismus, Wagen-
bach, Berlijn 1968, p. 89 v . v . ) . De intellektueel, die voortdurend 
op de grens van absorbering en isolement leeft, loopt het gevaar 
van skepsis en vermoeidheid.. Hij moet zijn absorbering door
breken door aktie, zijn isolement door kontakt met andere af-
hankelijken, anders vervalt hij in een pseudo-linkse melancholie. 
In deze tijd van voorlopig nog uitzichtsloos strijden is er een te 
globale negatie van heel het bestaande, terwijl men ook onbe
kwaam is, zijn fantasie te volgen en zijn droom te profileren. 
Goed, wij zijn teruggeworpen op het subjektieve aspekt van de 
dialektiek, maar dat betekent geen stilstand. Het is een proces 
van bewustwording, waarin de fantasie tot organisator van de 
toekomst wordt. De dromer verdringt niet langer de werkelijk
heid, maar zet zijn fantasie strategisch in. Er is geen ghetto 
mogelijk, alleen de strijd. In die strijd gaat het om twee dingen: 
om tekenen van het komende op te richten, een anticipatie van 



de toekomst, een speelruimte der vrijheid en om het toevoegen 
van schade aan het systeem, symbolische partiële overwinningen, 
die de moed er in doen houden. Zo begint men heden de toekomst, 
want men zal alleen die toekomst kunnen bereiken, waarvoor 
men gedurende het hele proces van de strijd heeft gevochten. Dat 
is de kul tuur revolutie voor de overneming van de macht! 

Zo zijn er dus twee elemententegelijkertijdnodig: strijd en vor
ming van een tegenmilieu! Inhettegenmilieuof terugtochtsgebied 
moet iets vervuld worden van de hang naar vrijheid der leden. 
Zo alleen is de vermoeidheid des harten te overwinnen! Het is 
echter een groot gevaar zich voortdurend aan de vooravond van de 
grote zege te wanen. Men kan de lange tocht niet aan, wil force
ren, slaagt er niet in door het opbouwen van een tegenmilieu 
zichzelf subjektief te dêklasseren: men blijft een verminkte rebel 
met bourgeois-binding, een halfhartige intellektueel! 

Misschien biedt de organisatievorm van de Amerikaanse ghetto-
negers, community life genaamd, een oplossing. Deze vorm is de 
strategische instrumentalisering van een feit, het ghetto! Er is 
geen kant en klaar organisatiemodel, men zoekt elkaar, bouwt 
vrij een struktuur van gemeenschappen op, waarin de ghetto-
situatie tot een gemeenschappelijke zaak wordt. Daaruit zijn de 
zogenaamde kommunes ontstaan. Als echter zo een kommune zich 
niet bewust is van het karakter van de overgangstijd, dan vervalt 
zij in oude zonden van de konsument of ontaardt in een hippy-
achtig flower-power-geval. Zo komt het niet tot een déklassering 
van de intellektueel; hij blijft aan het bestaande gebonden. 

Om aan beide opgaven te voldoen, de strijd te voeren en een 
anticipatie van de toekomst te geven, dient er een strategisch 
aktieve raamorganisatie te zijn, waarbinnen zich levensgemeen
schappen ontwikkelen, die het 'recht op gemeente' van de mens 
vervullen. De raampartij echter wordt een chaotisch, gevaarlijk 
ding, dat door de vijand wordt besmet, indien zij niet wordt ge 
dragen door de groeperingen in haar boezem. Daar wordt het 
burgerlijk karakter doorbroken. De partij dient een platform te 
zijn, waarop alle representanten van het anti-autoritaire kamp 
samenkomen. Aan organisatie in fabriek en werkplaats valt niet 
te denken, de vakvereniging heeft er zich genesteld, en zij hoort 
tot het geïntegreerde apparaat. De arbeiders hebben hun ongeluk 
geïntegreerd, zij zijn aan de ideologie van de kleine man verval
len, zij lijden aan vermoeidheid des harten. Moeten wij daarom 
pessimist worden, zoals Marcuse? Neen! Deze vermoeidheid van 
het hart kan instrumenteel worden, want er is een vaag bewust
zijn in aanwezig van uitgebuit te zijn, dat echter verdrongen 
wordt omdat men de sociale mechanismen niet doorziet (hier kan 
Marcuse helpen!). Maar op de werkplaats is de arbeider niet 



tot organisatie te brengen. Dat moet gebeuren volgens het procédé 
van de Amerikaanse ghetto's; community organizing op het ter
rein van het leven van alledag. Het gezin (in de krisis in onze 
tijd), bewoners vanhuurflats, militaire eenheden, kerkelijke ver
banden kunnen gepolitiseerd worden. De strategie van het anti-
autoritaire kamp, op het niveau van de partij als platform, dient 
te corresponderen met deze informele groeperingen. Zo gaat het 
élan uit van waar de dwang het kleinst en de ludieke mogelijkheid 
het grootst is. Geen slogans, geen slagwoorden, maar diskussies 
en gesprekken over kleine stappen ter overwinning van onrecht, 
zodat al doende de groep politiek bewust wordt en instrument 
wordt van de grote strategie. Omgekeerd echter zal de grote 
strategie zaak zijn van een platformpartij, dat wil zeggen: zij 
wordt gedragen door het levend élan van dekommunes.Er zijn 
reeds genoeg thema's die een appèl op de groepen doen: de o o r 
log in Vietnam, de strijd van de uitgebuite volken, de inflatie, 
de duurte, fascisme in oost en west. Maar te beginnen is bij de 
direkte nood: de bewustwording komt in het kielzog van de kleine 
overwinning. Er moet echter voor gezorgd worden, dat de groep 
ziet binnen welk kader de nood, het onrecht, de uitbuiting ligt, 
zodat de blik zich verruimt en men de struktuur gaat zien. Dit 
moet geschieden in een proces van informatie en aktie. Zo groeit 
het subjektieve revolutionaire potentiaal! De kulturele revolutie 
is in kiem reeds onweerstaanbaar de revolutie zelf. De aanloop 
echter is lang. Wij moeten oog hebben voor het karakter van de 
overgangstijd. Zo alleen, gedragen door de anticipaties van het 
tegenmilieu, zullen wij de uithoudingsslag winnen en langere 
adem blijken te hebben dan de machthebber! 

Hier zien wij pogingen, van Marcuse zelf en van anderen, boven 
de grote weigering uit te komen en de bepaalde negatie strate
gisch-taktische vorm en gestalte te geven. Dit is broodnodig, 
anders hebben de massieve analyses van Marcuse de omgekeer
de uitwerking. Zij vergroten dan de melancholie en bevorderen 
de vermoeidheid van het hart. De droom wordteen nachtmerrie, 
waarin de industriële maatschappij een geoliede machine van lou
ter staal wordt, waartegen protest noch aktie, weigering noch 
radikale daad enige uitwerking zou hebben. 



V r e e m d e w o o r d e n 

Circulus vitiosus. 

Of vicieuze cirkel, lett. foutieve cirkel; situatie, waarbij een ge
volg de oorzaak weer oproept en versterkt, zodat er niet meer 
is uit te komen. 

Existentiaal. 

De term is geijkt door Heidegger. Het woord existentie betekent 
bestaan en wordt in de moderne existentiefilosofie toegepastuit-
sluitend op het menselijk bestaan. Heidegger geeft een analyse 
van de menselijke existentie. De strukturen ervan noemt hij 
existentialen. Dit zijn dus de kenmerken, die de mens typeren. 
Zulke kenmerken zijn: ontwerpen (transcenderen), geworpen-
heid, angst, zorg. Bij Marcuse is de 'radikaledaad', de 'revolu
tie' een struktureel menselijk kenmerk, een existentiaal. 

Garant. 

Borg. 

Introjecteren. 

Lett. naar binnen werpen: zoals projecteren: vooruit werpen is. 
De bourgeois heeft de burgerlijke wet en moraal geihtrojecteerd, 
dwz. hij beleeft haar als uit zichzelf afkomstig; deze moraal is 
zijn tweede natuur geworden. Daarom behoeft hij ook niet meer 
van buitenaf gedwongen te worden. Hij kan worden vrijgelaten, 
omdat hij innerlijk gebonden is. Repressie door tolerantie ge 
schiedt via manipulatie (onbewuste beïnvloeding) van de mense
lijke behoeften. * 

Meta-taal. 

Metataal is de taal, waarin over de taal zinvol en kritisch ge
sproken kan worden. 

Ideologie. 

Bij marxistische denkers is het woord ideologie geen scheld
woord; zij bedoelen ermee: een theorie, die de praxis voor een 
tijd vruchtbaar kan begeleiden, maar die geen filosofische duur 



heeft, omdat zij vervalt met het welslagen van de aktie. Ideologie 
is in deze zin de generalisatie van de revolutionaire ervaring in 
een bepaalde historische situatie. 

Ontologie. 

Filosofische term, die de leer van het zijn aanduidt. Als Sartre 
in zijn eerste periode de vrijheid geheel en al terugneemt in het 
bewustzijn, de existentie als ontwerp, dan bedoelt hij ontologie 
te geven, dwz. te stellen, dat vrijheid onafleidbaar en oorspron
kelijk daar gesitueerd is. Later echter ziet hij deze ontologie als 
een ontmaskerende ideologie (z ie daar) en wordt het begrip 
'ontwerp' de spil, waarop deze vrijheidsleer weer naar de ge 
schiedenis en de politiek wordt gedraaid. Zo komen bij Sartre 
de aanvankelijk ontologisch bedoelde begrippen 'en soi ' en 'pour 
soi ' ook in sociaal-politieke kontekst te staan en heten dan 
'praktisch-inert veld' en 'praktisch organisme'. 

Potentiaal. 

Het potentiaal van een bepaalde historische situatie is het geheel 
van mogelijkheden, dat voor het kritisch oog van de revolutionaire 
analytikus gegeven is. Dit potentiaal is voor een goed deel latent, 
d.i. verborgen, zoals het kind in de moederschoot. De tendenties 
in de geschiedenis, zijn vaak evenzeer latenties, zij worden 
slechts manifest door de kritische daad van de mens. De eendi
mensionale blik echter ziet alleen de manifeste trend, niet de 
empirische kern van de utopie of het utopisch potentiaal. Het 
potentiaal is gedeeltelijk 'potentialiteit' (= mogelijkheid), ge 
deeltelijk 'potentie' ( = naar realisatie dringende tendentie). De 
revolutionair moet rekening houden met wat mogelijk is, dwz. 
wat gezien de weerstand niet onmogelijk is, doch ook met wat 
in potentie naar verwerkelijking streeft in het historisch proces 
zelf. De revolutionair is als het ware de vroedmeester van het 
historisch geboorteproces. 

Ressource. 

Hulpbron. Marcuse onderscheidt steeds de geestelijke (intellek
tuele en artistieke) en materiële hulpbronnen van een systeem. 

Telos. 

Grieks woord voor doel. Begrippen zijn bij Marcuse reëel: zij 
duiden niet funkties alleen aan, maar zijn ook een program. Een 



zaak wordt gekritiseerd naar zijn zin en bedoeling en niet als 
een 'gegeven feit' uit de dynamiek der historie gelicht. 

Utopie. 

In het gewone spraakgebruik meestal opgevat als illusoire dag
dromerij. Marx doodverfde het socialisme vóór hem als onwe
tenschappelijk en utopisch (Fourrier, Saint Simon, Proudhon, 
R. Owen). Omdat dit socialisme te fantastisch was (= in Marcu
se 's termen: utopisch zonder empirische kern) bood het geen 
werkelijke uitweg uit de ellende. Denkers als Bloch en Marcuse 
komen weer op voor het goed recht van de term utopie. Utopisch 
is voor hengeenwoordomdezaakmee af te doen. Strikt utopisch 
in de fantastische zin wil Marcuse alleen projekten van maat
schappelijke omwenteling noemen, die tegen wetenschappelijk 
vastgestelde en vaststelbare wetten ingaan (bijv. de idee van een 
eeuwige jeugd van de mens of de terugkeer tot de zogenaamde 
gouden oertijd). Hij weigert echter de droom van het communis
me in een maatschappij, waarin de subjektieve en objektieve fak-
toren tot zijn verwerkelijking (nog) ontbreken, als utopistisch 
af te doen. Zulk een utopie is provisorisch niet realiseerbaar 
omdat de situatie nog niet rijp is of door tegenkrachten in een 
onrijp stadium gehouden wordt. Liggen de zaken zo, dan spreekt 
Marcuse van utopie als van een idee, die nog geen plaats heeft 
gevonden. Zonder utopie in die zin zou het wetenschappelijk mar
xisme in de fantasieloosheid der eendimensionaliteit ondergaan. 

Veruiterlijken. 

Politiek, sociaal, kortom historisch gestalte geven aan .voordien 
innerlijke waarden. Zo ligt er in de oude metaphysica een rijk 
'utopisch overschot' opgetast, dat op zijn uur wacht. 

L i t e r a t u u r 

Boeken over Marcuse vermelden wij niet. Een tamelijk volledige 
bibliografie van zijn werken is te vinden in: Antworten auf Her
bert Marcuse, herausgegeben von Jürgen Habermas, edition 
suhrkamp, Frankfurt a.M.. 1968, pp. 155-161. 



Wij noemen de boeken en artikelen van Marcuse, waarvan wij 
gebruik hebben gemaakt: 

Reason and Revolution: Hegel and the Rise of Social Theory, 
New York, 1 1941, 2 1954, Boston, 3 1960. Duitse uitgave: Vernunft 
und Revolution, Hegel und die Entstehung der Gesellschaftstheo-
rie, Berlin, 1962. 

Eros and Civilization: A Philosophical Inquiry into Freud, Boston 
•••1955, 2 1966. Duitse uitgave: Eros und Kultur. Ein philoso-
phischer Beitrag zu Sigmund Freud, Stuttgart, ^1951; Frankfurt 
a.M. 2i965 (nieuwe titel: Triebstruktur und Gesellschaft). Ned. 
vert.: Eros en Kuituur, Bijleveld, Utrecht 1969. 

Soviet Marxisme: A Critical Analysis, New York - ^ S S , 2 1961. 
Duitse uitgave: Die Gesellschaftslehre des sowjetischen Mar-
xismus, Berlin 1964. 

One-Dimensional Man: Studies in the Ideology of Advanced In-
dustrial Society, Boston 1964. Duitse uitgave: Der eindimensio-
nale Mensch. Studiën zur Ideologie der fortgeschrittenen Indu-
striegesell schaft, Berlin 1967. (Nederlandse uitgave door Werk
groep 2000, 1968.) 

A Critique of Pure Tolerance (in samenwerking met R.P.Wolff 
en Barrington Moore) , Boston 1965. Duitse uitgave: Kritik der 
reinen Toleranz, Frankfurt a.M. 1966. 

Kultur und Gesellschaft I, Frankfurt a.M., 1965. 
Kultur und Gesellschaft II, Frankfurt a.M., 1965. 
Psychoanalyse und Politik, Frankfurt a.M., 1968. (Ned. vert. 

Psychoanalyse en politiek, Polak en van Gennep, Amster
dam 1969.) 

Das Ende der Utopie, Berlin, 1967. 
Ist die Idee der Revolution eine Mystifikation? in: Kursbuch 9 

(1967) , pp. 1-6. 

An Essay on Liberation, Boston 1969 (Eng. uitgave London 1969) 
Duitse vert.: Versuch über dieBefreiung, Frankfurta.Main 1969. 

Ideen zu einer kritischen Theorie der Gesellschaft, Frankfurt a. 
Main 1969. 

Een aantal politieke opstellen van Marcuse is in het Nederlands 
vertaald onder de titel: Geweld en vrijheid, politieke opstellen; 
Bezige Bij, Meulenhoff en Van Gennep, Amsterdam, 1969. 
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