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Abstract. In this thesis I discuss the role of praxis in the Critical Theory of the Frankfurt School. In the 

founding papers on Critical Theory of Horkheimer and Marcuse the idea is put forward that a theory 

of society should not only increase knowledge of society, but it should also be directed to 

emancipation of it. The latter is to be brought about by praxis i.e. (political) action in the sense of the 

Marxist tradition. In the course of the twentieth century the Critical Theory develops and the central 

question of this thesis is what the place of the praxis is in the social theory of the next generations of 

the Frankfurt school. A continuing problem, also already for the founders, was that the revolutionary 

agents of Marxism, the proletarian masses, were no longer present in the twentieth century. So 

Horkheimer, Marcuse and their colleagues had to address other societal movements or organizations 

to motivate for action. Next to that they made a psychological and cultural turn. Here, the 

publications on culture industry, anti-Semitism, and the One Dimensional Man will be discussed. In 

particular the latter was a pivotal text for the counter culture in the sixties in the USA and Western 

Europe. The next generation of the Frankfurt School is represented by Jürgen Habermas. He 

developed a theory of the social, featuring communicative action. This form of Critical Theory is more 

abstract and more complete than its predecessors, but at first sight there is no designation to 

societal action. The same holds for the theory of recognition, developed by Axel Honneth, 

representative of the third generation. These Critical Theories are meant as a theoretical framework 

for developing a strategy for emancipation within the contemporary capitalistic society; they could 

serve as the inspiration for a (left wing) political program. The German tradition of the Frankfurt 

School is continued in the twenty-first century by Rahel Jaeggi, who adjusts the foregoing theories 

with the concept of forms of life. Another branch of critical theorists (Fuchs, Rensmann) works on 

theories of digital communication and populism. These authors refer back to the studies of the first 

generation of the Frankfurt School. My conclusion is that the spirit of praxis, as present in the 

founding texts, can still be found in the next generations of the Frankfurt School, albeit less explicit. 

And it appears to be a living concept in recent studies.  
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1. Inleiding 

De eenentwintigste eeuw wordt gekenmerkt door een paar ontwikkelingen die men dertig jaar 

geleden niet had voorzien. Allereerst is er de opkomst van internet en de sociale media. Deze 

samenhangende fenomenen hebben zowel cultureel als economisch een enorme invloed; cultureel 

omdat nu iedereen zijn of haar eigen virtuele wereld kan creëren, economisch omdat de meest 

kapitaalkrachtige ondernemingen handelen in deze virtuele content. Christian Fuchs schrijft in de 

inleiding van zijn Critical Theory of Communication dat het belangrijk is deze ontwikkeling te 

onderzoeken in de traditie van de Fankfurter Schule.1 

Tegelijkertijd zien we in de westerse wereld  ook ontwikkelingen op het politieke vlak plaatsvinden. 

Deze keer niet, zoals in de jaren zestig in progressieve richting, maar juist toenemend conservatief en 

meestal geduid als populisme. Het gebeurt in Oost-Europese landen waar men vooral terug wil naar 

christelijke waarden. Het gebeurt in West-Europa waar een deel van de bevolking zich ‘niet gehoord’ 

voelt en waar men bang is voor ‘omvolking’. En het gebeurt in de Verenigde Staten waar men terug 

wil naar elementaire waarden van de Amerikaanse samenleving. Gemeenschappelijk aan dit alles is 

de roep om een ‘sterke man’, een leider en het daarbij behorende nationalisme. In de inleiding van 

de door hem samengestelde bundel  Critical theory and authoritarian populism merkt  Jeremiah 

Morelock op dat “a wealth of insight pertinent to authoritarian and populist trends is contained in 

their (i.e. the Frankfurt School) writings”.2 

Beide auteurs refereren dus aan de Kritische Theorie voor sociologisch onderzoek, zoals die is 

ontwikkeld in de jaren dertig van de vorige eeuw aan het Institut für Sozialforschung in Frankfurt, 

waarvan het gedachtegoed beter bekend staat als dat van de Frankfurter Schule. Dit Instituut werd in 

1923 opgericht aan de universiteit van Frankfurt met funding door de miljonairszoon Felix Weil. Weil 

stond een instelling voor ogen vergelijkbaar met het Marx-Engels instituut in Moskou, waar 

maatschappijonderzoek kon worden verricht op basis van het wetenschappelijk marxisme; een voor 

Duitsland unieke situatie. Grünberg, de eerste directeur van het instituut verwoordt de doelstelling in 

de openingsrede als volgt: “when I speak of Marxism here I do not mean it in a party-political sense, 

but in a purely scientific one, as a term for an economic system complete in itself […]. In the new 

research institute, Marxism will from now on have a home […]”.3 De eerste jaren richtte het instituut 

zich op de geschiedenis van het socialisme en de arbeidersbeweging. Het onderzoek was 

interdisciplinair en beoogde een alternatief te zijn voor enerzijds de dogmatische benadering van de 

communisten en anderzijds de positivistische aanpak van een vakwetenschap als de sociologie. In 

                                                           
1 Christian Fuchs, Critical Theory of Communication. New readings of Lukács, Adorno, Marcuse, Honneth and 
Habermas in the Age of Internet (London 2016) 1. 
2 Jeremiah Morelock ed., Critical theory and authoritarian populism (London 2018) xiii. 
3 Rolf Wiggershaus, The Frankfurt School. Its History, Theories and Political Significance (Oxford 1994) 27. 
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1931 wordt Max Horkheimer directeur van het instituut. Hij breekt min of meer met het beleid van 

zijn voorganger en stelt dat het instituut zich  moet richten op sociale filosofie in samenhang met 

empirisch onderzoek van de maatschappij. De eerste doelgroep was de arbeidersklasse, waarvan nu 

niet langer de geschiedenis centraal stond, maar de positie in de contemporaine maatschappij. In het 

instituut zouden filosofen, sociologen, economen, historici en psychologen invulling geven aan deze 

taak.4 Het resultaat was, wat Horkheimer later zou benoemen als de Kritische Theorie.5 Belangrijke 

medewerkers van het eerste uur waren Friedrich Pollock, Leo Löwenthal en Walter Benjamin, elk met 

hun specialisme. Theodor W. Adorno was vanaf 1932 betrokken en rond dezelfde tijd introduceerde 

Löwenthal Herbert Marcuse en Erich Fromm; de laatste was psycholoog / psycho-analyticus en 

speelde een belangrijke rol bij het integreren van marxisme en psycho-analyse in de Kritische 

Theorie.6 Horkheimer veranderde ook de naam van de publicaties van het instituut, in lijn met de 

nieuwe onderzoeksrichting, van Archiv für die Geschichte des Sozialismus und Arbeiterbewegung naar 

Zeitschrift für Sozialforschung. 

In 1937 publiceert Horkheimer Traditionelle und Kritische Theorie. In dit essay kritiseert hij de 

gangbare onderzoeksmethode van de mens- en maatschappijwetenschappen, die in navolging van 

de natuurwetenschappen vooral probeert zo objectief mogelijk te werk te gaan.7 Met name de 

scheiding van object en subject geeft in zijn ogen problemen omdat het een waardenvrijheid 

suggereert die er niet is; de wetenschapper is onderdeel van de maatschappij. In het naschrift van 

het artikel schrijft Horkheimer ook dat de kritische wetenschap niet alleen kennisvermeerdering ten 

doel heeft maar ook maatschappelijke emancipatie.8 Hiermee plaatst hij zich in de traditie van (de 

jonge) Marx en benadrukt hij nog eens de doelstellingen van het Instituut. Anderzijds is hij zich ook 

bewust van het feit dat het klassieke proletariaat niet meer bestaat en dat de maatschappelijke 

verhoudingen anders zijn dan een eeuw geleden. Dat zijn tendensen die de Kritische Theorie moet 

onderkennen en meenemen in haar denken en ontwikkeling van de praxis.9 Praxis, in marxistische 

zin, is het (revolutionair) handelen teneinde vorm te geven aan een nieuwe (rechtvaardige) 

maatschappelijke ordening, maar wel een handelen dat doordrongen is van theoretische 

                                                           
4 Ibidem, 39. 
5 In mijn tekst zal ik steeds spreken over Kritische Theorie (met hoofdletters) als ik het heb over het werk van 
de Frankfurter Schule. Dit ter onderscheid van een kritische theorie van andere oorsprong, bijvoorbeeld van 
Marx.  
6 Martin Jay, De dialektische verbeelding.Een geschiedenis van de Frankfurter Schule en het Institut für 
Sozialforschung 1923 -1950. Chris Kooyman vert. (Baarn 1973) 110. 
7 Max Horkheimer, ‘Traditionele en kritische theorie’. Ilonka de Lange vert. in Michiel Korthals ed., Filosofie en 
Kritische Theorie (Amsterdam / Meppel 1981) 81. 
8 Ibidem, 135. 
9 Jay, De dialektische verbeelding, 62. 
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overwegingen. Theorie en praxis vormen een dialectische eenheid; de een kan niet zonder het 

ander.10 

Ook Marcuse publiceert een funderende tekst van de Kritische Theorie. Zijn essay refereert meer 

expliciet dan dat van Horkheimer aan de theorie van Marx als basis voor een kritische theorie van de 

maatschappij. In deze theorie staat voorop dat de economische verhoudingen verantwoordelijk zijn 

voor het geheel van de bestaande wereld; en daarmee verschijnt de filosofie in economische 

begrippen. Filosofische begrippen moeten uit de economische samenhang ontwikkeld worden.11 

Daarmee is een theorie van de maatschappij wezenlijk verbonden met het dialectisch materialisme. 

En deze verbinding brengt met zich mee dat er voor de theorie twee belangrijke momenten zijn: de 

zorg om het geluk van de mensen en de overtuiging dat dit alleen kan worden bereikt door 

verandering van de materiële bestaansverhoudingen.12 

Vanaf het eind van de jaren dertig richt het Instituut, dat inmiddels in exile in de Verenigde Staten 

resideert, zich niet zozeer meer op het historisch materialisme, maar op de culturele bovenbouw en 

op de daaruit voortkomende vraag naar de structuur van autoriteit en de opkomst van de 

massacultuur.13 En dit zijn niet geheel toevallig ook de nu nog actuele onderwerpen die Morelock en 

Fuchs behandelen. 

In 1947 publiceert Horkheimer samen met Adorno het cultuurfilosofisch werk Dialektik der 

Aufkläring. In het voorwoord van deze tekst schrijven zij de vraag te willen beantwoorden “warum 

die Menschheit, anstat in einer menschlichen zustand ein zutreten, in eine neue Art von Barbarei 

versinkt”.14 Met deze barbarij bedoelen ze allereerst het fascisme en het nazisme, maar ook de 

realiteit van het stalinisme. Het antwoord op deze vraag zoeken de auteurs in het gedachtegoed van 

de Verlichting en dan met name in de theorie van Bacon over het beheersen van de natuur.15 De 

consequenties van het verlichte denken worden besproken in hoofdstukken over de massacultuur 

(‘verlichting als massabedrog’) en over de elementen van het antisemitisme (‘grenzen van de 

verlichting’). Deze twee teksten zou men kunnen beschouwen als een toepassing van de Kritische 

Theorie op maatschappelijke ontwikkelingen, in dit geval in de vorm van cultuurkritiek.16 

Adorno doet, naast zijn bijdragen aan cultuurfilosofie, in de jaren veertig ook ‘experimenteel’ 

onderzoek naar wat genoemd wordt the authoritarian personality; dit begrip is moeilijk te vertalen, 

                                                           
10 Ibidem, 19. 
11 Herbert Marcuse, ‘Filosofie en kritische theorie’. Ilonka de Lange vert. in Michiel Korthals ed., Filosofie en 
Kritische Theorie (Amsterdam / Meppel 1981)152. 
12 Ibidem, 153. 
13 Jay, De dialektische verbeelding, 109. 
14 Max Horkheimer en Theodor W. Adorno, Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente (Frankfurt a. M. 
1969) 1. 
15  Ibidem, 17. 
16 Jan Baars, De mythe van de totale beheersing. Adorno, Horkheimer en de dialektiek van de vooruitgang 
(Amsterdam 1987) 196. 
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maar duidt op een persoonlijkheid “die gevoelig is voor macht”. Adorno werkt samen met anderen 

aan het radio-project, een studie waarin de effecten van de toespraken van de agitator Martin Luther 

Thomas worden onderzocht. De conclusies zijn belangrijk voor het begrijpen van de oorzaken van 

antisemitisme in de moderne maatschappij en de opkomst van het fascisme.17 

De invloed van de Kritische Theorie en van de Frankfurer Schule in de sociaalwetenschappelijke en 

filosofische kringen in de jaren vijftig is beperkt, mede door de neomarxistische sfeer die er om heen 

hangt. Dat verandert in de jaren zestig wanneer de ideeën worden opgepikt door de counter-culture, 

zowel in de Verenigde Staten als in West-Europa. Leidend daarbij is One Dimensional Man uit 1964 

van Marcuse, een boek waarin hij een analyse maakt van de hoog-industriële samenleving . Het 

blootleggen van de wortels daarvan en van de dwang van de techniek doet hij met behulp van de 

Kritische Theorie van de contemporaine samenleving.18 Daarnaast wordt de methode van de  

Kritische Theorie ook omarmd door studenten sociale wetenschappen, resulterend in het streven 

naar participerend onderzoek. 

De Kritische Theorie heeft echter ook haar beperkingen. Degene die daar van binnenuit het meest 

prominent de aandacht op richt is Jürgen Habermas, te beschouwen als een vertegenwoordiger van 

de tweede generatie van de Frankfurter Schule. In zijn hoofdwerk, Theorie des kommunikatieven 

Handelns (1981) bespreekt Habermas de theorie van Marx en de vroege Kritische Theorie en neemt 

daar afstand van.19 Hij introduceert de begrippen ‘systeem’ en ‘Lebenswelt’, waarbij hij met het 

eerste vormen van maatschappelijke ordening, zoals economie en recht, bedoelt en met het tweede 

het geheel van culturele verworvenheden. Marx en de vroege Kritische Theorie richten zich, volgens 

hem, teveel op het systeem en hebben dus een probleem met het integreren van de lebenswelt. De 

op lebenswelt gerichte maatschappijtheorieën  hebben echter te weinig oog voor de systeemwereld. 

Habermas wil met zijn moderne versie van de Kritische Theorie beide gezichtspunten integreren.20 

Een volgende stap in de ontwikkeling van de Kritische Theorie wordt gezet door Axel Honneth, van 

2001 tot 2018 directeur van het Instititut für Sozialforschung. Centraal in zijn filosofie staat het begrip 

‘erkenning’ (recognition). Hij baseert zijn theorie op het uitgangspunt dat mensen als psychologische 

wezens streven naar zelfvertrouwen, zelfrespect en zelfbepaling; ze raken gefrustreerd als zij bij dit 

streven niet gerespecteerd worden.21 Voor zijn analyse van de hedendaagse maatschappij grijpt 

Honneth terug op het begrip ‘vervreemding’ (alienation) van Hegel en Marx en het verband met het 

door Lukács geïntroduceerde ‘verzakelijking’ (reification, Verdinglichung). Honneth onderscheidt 

                                                           
17 Ibidem, 212. 
18 Herbert Marcuse, De eendimensionale mens. Uitgeverij Paul Brand vert. (Bussum 1974) 10. 
19 Willem van Reijen, Jürgen Habermas’ Theorie des Kommunikatieven Handelns – een samenvatting 
(Rijksuniversiteit Utrecht 1984) 69. 
20 Ibidem, 75. 
21 Fuchs, Critical Theory of Communication, 157. 
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vervreemding in drie gebieden, namelijk economisch, politiek en cultuur.22 Daar staat ook 

recognition in deze gebieden tegenover en een kritische theorie van de maatschappij moet met deze 

aspecten allemaal rekening houden. 

Met Rahel Jaeggi zijn we aangekomen bij de vierde generatie van de Frankfurter Schule. Zij 

introduceert het begrip forms of life (vormen-van-leven); zij verstaat daaronder gehelen van 

praktijken en waarden, samen met hun instituties en praktische realisaties, die menselijke  culturen 

en gemeenschappen structureren. Ze onderscheiden zich van zaken als leefstijl, gewoonten, 

tradities en culturen. Het zijn zowel condities die menselijk handelen mogelijk maken als resultaten 

van menselijke activiteit. Het betreft divergente vormen van menselijk (samen) leven en de 

mogelijke conflicten daartussen. Het gebruik van forms of life voor maatschappijanalyse leidt tot een 

praktische filosofie, waarbij de vragen niet te reduceren zijn tot een beperkt begrip van 

rechtvaardigheid en gepast moreel handelen.23 Het zijn strategieën om problemen op te lossen, die 

geëvalueerd kunnen worden in termen van succes of falen. 

Na deze inleiding in de ideeën van  de Frankfurter Schule en de Kritische Theorie keren we terug naar 

de aan het begin  geschetste ontwikkelingen in de hedendaagse maatschappij. Uit de genoemde 

literatuur blijkt dat de Kritische Theorie nog steeds een belangrijke filosofische benadering van 

wetenschappelijk onderzoek van de maatschappij is. Maar we zien ook dat de Theorie aan 

verandering onderhevig is ondanks het feit dat nog altijd van ‘klassieke’ begrippen als vervreemding, 

verzakelijking en maatschappijkritiek wordt uitgegaan. In het bijzonder lijkt de verandering te gelden 

voor de benadering van de praxis, het onderdeel van de filosofie dat aanzet tot veranderen van de 

maatschappelijke (lees: kapitalistische) situatie. Bij Horkheimer c.s. werd de praxis gezien als 

onlosmakelijk verbonden met de theorie. Met het abstracter worden van de maatschappijtheorie 

van Habermas lijkt het idee van de praxis te verdwijnen uit de Kritische Theorie. De vraag is nu of in 

de Kritische Theorie van Habermas, Honneth en hun opvolgers nog steeds centraal staat dat het niet 

alleen om begrijpen maar ook om veranderen van de maatschappij gaat. 

Het oorspronkelijke denken van de Frankfurter Schule  was nog voor een groot deel gebaseerd op de 

theorie van Marx, het historisch materialisme en de klassenstrijd. In de jaren dertig waren echter 

zowel het liberale kapitalisme als het ‘proletariaat’ veranderd. De historische context van de eerste 

Kritisch Theoretici werd onder meer bepaald door het monopoliekapitalisme, een sterke staat (met 

                                                           
22 Ibidem, 167. 
23 Amy Allen, Eduardo Mendieta, ‘Introduction’ in idem (eds.), From alienation to forms of life. The critical 
theory of Rahel Jaeggi (e-boek uitgave; Pennsylvania 2018) 1/1 – 1/25, aldaar 1/2 (het betreft hier een e-book 
waarvan de pagina-aanduiding afhangt van grootte op het scherm; de aanduiding is sectie / pagina, waarbij de 
laatste een indicatie is van de positie in de sectie). 
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fascistische inslag) en een nieuwe media-industrie. Dit leidde tot een (wetenschaps) filosofie die niet 

alleen gericht was op begrijpen, maar ook op handelen; nog wel een erfenis van het marxisme.  Deze 

filosofie en deze methodiek hebben een belangrijke rol gespeeld bij de emancipatiebewegingen in de 

jaren zestig in Europa en de Verenigde Staten. Ook bij de gedachte van ‘de maakbaarheid van de 

maatschappij’ was een filosofie van de actie een interessant uitgangspunt. In de tweede helft van de 

twintigste eeuw is er een omslag in het denken in de Kritische Theorie.  Beperkingen worden aan het 

licht gebracht, ook vanuit de Fankfurter Schule zelf. De discussie wordt gevoerd in filosofische en 

sociologische literatuur, waarbij ook het praxis aspect van de filosofie onderwerp is.24 Met het ingaan 

van de eenentwintigste eeuw worden de ontwikkelingen die in het begin genoemd zijn, namelijk de 

opkomst van de sociale media en het populisme, actueel. Of de bagage van de Kritische Theorie kan 

bijdragen aan het begrijpen van die ontwikkelingen komt aan de orde in de boeken van Fuchs en 

Morelock; maar de discussie wordt breder gevoerd.25  

De opzet van het onderzoek is als volgt. Ik begin met het analyseren van de Kritische Theorie van 

Horkheimer en Marcuse, waarbij ik ook aandacht besteed aan de filosofische roots, te weten Hegel, 

Marx en Lukács. Vervolgens bespreek ik de manier waarop we de Kritische Theorie terugvinden in 

Dialektik der Aufklärung, in The Authoritarian Personality en in One Dimensional  Man. De volgende 

stap is de ontwikkeling van de Kritische Theorie bij Habermas, Honneth en Jaeggi, waarbij vooral de 

kernvraag over het participerend onderzoek aan de orde komt. Tenslotte kijk ik aan de hand van 

recente literatuur naar de hedendaagse toepassing van de Kritische Theorie. 

 

Op de achtergrond van de Kritische Theorie van de Frankfurter Schule staat uiteraard een groot 

filosofisch en sociologisch gedachtegoed. Het valt buiten het kader van dit onderzoek om daar 

uitgebreid op in te gaan, maar een aantal ideeën verdienen ter inleiding toch enige aandacht. Om te 

beginnen bespreek ik enkele basisbegrippen uit de filosofie van Hegel. Verder is enig inzicht in het 

werk van (de jonge) Marx op zijn plaats. En ten slotte bespreek ik enkele teksten van de hand van 

Lukács, waarvan we het gebruik weer terug zien in de Kritische Theorie van de eenentwintigste eeuw 

 

 

 

                                                           
24 Zie bijvoorbeeld: James Farganis, ‘Critical Theory and Parxis. A discussion of Trent Schroyer's The Critique of 
Domination: The Origin and Development of Critical Theory (George Braziller: New York) 1973’, Theory and 
society 5 (1978) 435 – 440. E. R. Fuhrman, ‘Critical Theory and the history of social theory’, Humboldt Journal of 
Social Relations, 5 (1978) 1-25. Axel van den Berg, Critical Theory: Is There Still Hope?’’, American Journal of 
Sociology, 3 (1980) 449-478.  
25 Zie bijvoorbeeld: Amia  Srinivasan, ‘Philosophy and Ideology’, Theoria: An International Journal for Theory, 
History and Foundations of Science 31 (2016) 371 – 380. Roberto Frega, ‘Between Pragmatism and Critical 
Theory: Social Philosophy Today’, Human Studies  37 (2014) 57-82. 
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Hegel 

In zijn vroege werk, The Philosophy of Sprit (Jena Lectures 1805-6) ontwikkelt Hegel een sociale 

filosofie en gaat uitgebreid in op het belang van erkenning en het erkend-zijn (Anerkanntseyn), 

hetgeen we later weer tegen zullen komen bij Axel Honneth.  

Hegel begint zijn betoog met het koppelen van erkenning aan werken. In het werk bestaat de mens 

als persoon, waarbij hij in eerste instantie zelf van de vruchten van zijn arbeid geniet. Maar daarnaast 

zijn de resultaten van zijn arbeid toch vooral ten voordeel van allen. En dat geeft hem (de mens) 

erkenning en alleen daarin heeft hij als individu een bestaan.26 Daaraan voorafgaand is het individu 

slechts iets abstracts, als concept onwaarachtig. In het zijn als zodanig is het bestaan en de keten van 

natuurlijke behoeften een veelheid van behoeften. De dingen die nodig zijn om deze behoeften te 

bevredigen worden omgewerkt, waarbij hun algemene innerlijke mogelijkheden worden uitgedrukt 

als uiterlijke mogelijkheden of vorm. Het verwerken van de dingen is het maken van het bewustzijn 

zelf tot een ding. Elk individu werkt voor een behoefte, maar de inhoud van zijn werk gaat verder dan 

zijn behoeften; hij werkt voor de behoeften van velen, net als iedereen. “Each satisfies the needs of 

many, and the satisfaction of one’s own many particular needs is the labor of many others. Since his 

labor is abstract in this way, he behaves as an abstract I – according to the mode of thinghood – not 

as an all-encompassing Spirit […] and being master of it.”27 Onder deze diverse, abstracte, verwerkte 

behoeften moet nu een beweging plaats vinden, waarbij ze weer concrete behoeften worden, dat wil 

zeggen de behoeften van een individu, die op zijn beurt het subject wordt van het omvatten van vele 

behoeften. Een oordeel over de gelijkheid van behoeften wordt nu gegeven door het begrip waarde, 

die wordt uitgedrukt in geld. En om dat om te zetten in bezit ontstaat de uitwisseling, de ruil. In de 

ruil presenteert het abstracte ding zichzelf als wat het is, op zodanige manier dat zijn dingheid 

bestaat door het bezit van iemand anders te zijn. Ieder geeft zijn eigen bezit, heft zijn bestaan op 

zodanige wijze op dat het bestaan daarin gekend wordt, dat de ander het ontvangt met toestemming 

van de gever. Beide partijen erkennen elkaar. Omdat de ander zijn bezit loslaat doe ik dat ook; en 

deze gelijkheid in het ding vormt zijn waarde, overeenkomend met mijn wil en de zijne. En omdat 

mijn wil telt als bestaand, wordt ik erkend en besta ik (das Anerkanntseyn ist das Dasein). 28 Volgens 

Hegel is eigendom dan een onmiddellijk hebben, bemiddeld door het erkend zijn. Het toeval van 

bezit krijgen is dan opgeheven (aufgehoben). Alles wat ik heb, heb ik door werk en ruil, dat wil 

zeggen door erkend worden. De bron, het ontstaan van bezit is die van werk, van mijn activiteit zelf; 

                                                           
26 Georg W.F. Hegel, ‘Recognition’ in ‘The Philosophy of Spirit (Jena Lectures 1805-6). Part II. Actual Spirit’ via 
https://www.marxists.org/reference/archive/hegel/works/jl/ch02a.htm (pagina nrs niet beschikbaar). 
27 Ibidem. 
28 Ibidem. 

https://www.marxists.org/reference/archive/hegel/works/jl/ch02a.htm


 

8 
 

het onmiddellijke zelf en het erkend zijn is de basis. Door werken stel ik mijzelf onmiddellijk voor in 

het ding, een vorm van zijn. Tegelijkertijd externaliseer ik mijn bestaan, maak ik het iets vreemds 

voor mijzelf en behoud ik mijzelf daarin. In hetzelfde ding zie ik mijzelf erkend worden, zijn als 

kennend. In het eerstgenoemde (het externaliseren) zie ik mijn onmiddellijke zelf, in het laatste (het 

kennen) mijn zijn-voor-mijzelf, mijn persoonlijkheid. Ik zie daarom mijn erkend zijn als mijn bestaan 

en mijn wil in dit staan-voor-iets. 

Tot zover de tekst van Hegel. De formuleringen in deze tekst zijn zodanig dat ze eerder lijken op 

aantekeningen voor een college dan een strak geformuleerde weergave van zijn ideeën. Het belang 

van dit fragment voor mijn onderzoek is dat Hegel hier een aanzet geeft voor een sociale filosofie. Hij 

koppelt erkenning van de mens aan werk en neemt daarmee een voorschot op vervreemding; hij 

spreekt over waren (als resultaat van arbeid), ruil en geld. Dat zijn ook begrippen die bij Marx en 

daarmee bij de Frankfurter Schule weer terugkomen. Het besproken fragment is ook onderdeel van 

het vroege werk van Hegel waarop Honneth zijn maatschappijtheorie rond erkenning baseert.29 

 

Op de achtergrond van de filosofie van Marx, maar ook op die van de vroege Frankfurter Schule, 

speelt de filosofische techniek van de dialectiek een belangrijke rol. Probleem is echter dat het nooit 

zo expliciet gemaakt wordt, zeker niet in de Frankfurtse teksten. Volgens Robert Heiss heeft Hegel 

tweemaal de methode van de dialectiek uiteengezet, namelijk in de Phänomenologie des Geistes  en 

in de Logik.30 Hier ga ik uit van de Phänomenologie waar in een aantal passages de dialectische 

methode wordt besproken. Ik geef  in een paar alinea’s de (zeer abstracte) tekst van Hegel weer, ook 

al om aan te geven dat dialectiek minder eenvoudig is dan het schema these – antithese – synthese, 

zoals zij gewoonlijk geduid wordt.31 

In de inleiding bespreekt Hegel de methode van wetenschappelijk onderzoek; de verhouding van 

wetenschap tot het verschijnende weten. De toetsing bestaat uit het aanleggen van een 

aangenomen maatstaf. Wanneer we nu de waarheid van het weten onderzoeken, dan lijkt het dat 

we onderzoeken wat het weten op zichzelf is. Noemen we het weten het begrip, het wezen of het 

ware echter, het zijnde of het voorwerp, dan bestaat de toetsing er uit om toe te zien of het begrip 

overeenkomt met het voorwerp. Maar omgekeerd: toezien of het voorwerp overeenkomt met zijn 

begrip. Deze twee momenten, het begrip en het voorwerp komen terecht in het weten zelf dat we 

onderzoeken. “Deze dialectische beweging, die het bewustzijn bij zichzelf voltrekt, zowel bij zijn 

                                                           
29 Axel Honneth, The struggle for Recognition. The moral grammar of social conflicts (Cambridge, UK 1995) 31. 
30 Robert Heiss, Hegel-Kierkegaard-Marx. De grote dialectische denkers van de negentiende eeuw. M. Mok vert. 
(Utrecht/Antwerpen 1971) 96. 
31 Herman Simissen, ‘Het Einde van de Geschiedenis heroverwogen. Fukuyama, Kojève en Kant’, Tijdschrift voor 
Geschiedenis 115 (2002) 403 – 422, aldaar 410, noot 20; Wim van Dooren, ‘Inleiding’ in Georg W.F. Hegel, 
Fenomenologie van de geest (fragmenten). Wim van Dooren vert. (Amsterdam/ Meppel 1981) 16. 
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weten, als bij zijn voorwerp, is eigenlijk, voor zover voor het bewustzijn het nieuwe ware voorwerp 

eruit ontspruit, wat ervaring wordt genoemd.”32 Herman Simissen verduidelijkt deze dialectische 

beweging met het voorbeeld van een discussie tussen gelijkwaardige gesprekspartners. Tijdens het 

gesprek brengt ieder zijn of haar standpunten in ten aanzien van het onderwerp, waarbij die 

standpunten duidelijk uiteen liggen. Wanneer aan het eind van de discussie een conclusie wordt 

getrokken blijkt (bijvoorbeeld uit het verslag) dat deze de vooraf ingenomen standpunten overstijgt. 

Er is in de discussie iets nieuws gecreëerd en dat zou je kunnen vergelijken met de ervaring die Hegel 

bedoelt.33  Wim van Dooren schrijft in de inleiding van de vertaling over dialectiek dat er maar één 

mogelijkheid is om deze te begrijpen, namelijk de proces- en gedachtegang ten aanzien van de 

ervaring te volgen.34 Hij zegt dat Hegel in het beschrijven van een proces, tegelijkertijd als denker-

deelnemer meespeelt. Volgens Van Dooren zijn er bij een gedetailleerd beschreven onderdeel van 

een proces altijd drie elkaar afwisselende componenten: twee tegengesteld uit de ervaring die uit 

elkaar voorkomen en elkaar ondergaan en degene die ervaart. Van de eerder geciteerde passage 

over het weten en het voorwerp blijkt uiteindelijk de zintuiglijke zekerheid het wezen van het proces 

te zijn. 35  

Na onderzoek van het zelfbewustzijn en van het waarnemen werkt Hegel in de Phänomenologie de 

combinatie van beiden verder uit in een hoofdstuk over “de waarheid van de zekerheid van zichzelf”. 

Er treedt een individu tegenover een individu op. De weergave van zichzelf als zelfbewustzijn bestaat 

dan in de negatie van het voorwerp zijn. Hegel onderscheidt nu twee tegengestelde gestalten van 

het (zelf)bewustzijn. Het zelfstandige, waarvan het voor-zichzelf-zijn het wezen is, de heer en het 

onzelfstandige, waarvan het zijn-voor-de-ander het wezen is, de knecht.36 De heer is het voor-

zichzelf-staande bewustzijn. Hij betrekt zich op de knecht middelijk (mittelbar) het zelfstandige zijn; 

aan dat zijn is de knecht gehouden, het is zijn keten. Er is daarnaast een verhouding van de heer en 

de knecht tot het ding; de heer geniet het zuiver, de knecht bewerkt het. Maar de knecht staat dan 

tussen het ding en de heer. Het knecht-zijn is evenals het heer-zijn een vorm van zelfbewustzijn. De 

waarheid van het zelfstandig bewustzijn is echter het knechtse bewustzijn. Het knecht-zijn voltooit 

zich in het dienen en werkt zich in de arbeid weg. Door de arbeid komt het bewustzijn tot zichzelf. 

Arbeid is geremde begeerte, de arbeid vormt. Voor degene die werkt heeft het voorwerp 

zelfstandigheid. Het arbeidende bewustzijn komt hierdoor tot een bekijken van het zelfstandige zijn, 

                                                           
32 Ibidem, 46. Cursivering in origineel. 
33 Herman Simissen, ‘Het Einde van de Geschiedenis heroverwogen’, 409. 
34 Wim van Dooren, ‘Inleiding’ in Georg W.F. Hegel, Fenomenologie van de geest (fragmenten). Wim van 
Dooren vert. (Amsterdam/ Meppel 1981) 16. 
35 Ibidem, 17. 
36 Ibidem, 88. 
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als van zichzelf.37 Van Dooren schrijft dat deze passages over het dialectisch schema van de heer-

knecht verhouding bij Marx dienden als voorbeeld voor de verhoudingen in de klassenstrijd.38 

Ik wil hierbij nog het volgende overwegen. Bij Hegel gaat het in besproken passages duidelijk over 

twee vormen van bewustzijn, die aanwezig zijn binnen één persoonlijkheid, binnen hetzelfde 

individu. In het dialectisch proces kunnen deze twee vormen van bewustzijn, middels arbeid, opgaan 

in een hoger bewustzijn. Het heer-knecht bewustzijn wordt bij Marx een metafoor voor het 

bewustzijn van de bezittende klasse en de arbeidende klasse. De klassenstrijd is dan een realisatie 

van het dialectisch proces waarin de bestaande gedeelde maatschappij opgaat in een hogere 

maatschappijvorm. Verder stelt Hegel dat het arbeidende bewustzijn komt tot bekijken van het 

zelfstandige zijn; dit is eenzelfde constatering als die in de tekst over ‘erkenning’, die we eerder 

bespraken. Ook hier benadrukt Hegel weer het belang van arbeid om te komen tot zelfstandigheid; 

en daarmee dat het ontbreken van zelfstandigheid in de arbeid leidt tot vervreemding. 

 

Marx 

In het onderstaande bespreek ik kort enkele ideeën van Marx die van belang zijn voor het onderzoek 

naar de Frankfurter Schule. Ik begin met enkele kernpassages uit een tekst van de jonge Marx, de 

Economic &Philosophic Manuscripts of 1844. Deze tekst is belangrijk in verband met de achtergrond 

van de Kritische Theorie. Verder ga ik kort in op de strijdbare Marx, die in het Communistisch 

Manifest zijn theoretische ideeën een plaats geeft in de ideologische strijd van de arbeidersbeweging 

van het midden van de negentiende eeuw. 

In het eerste deel van Economic &Philosophic Manuscripts, getiteld Wages of Labor begint Marx met 

een zeer concrete en directe analyse van de positie van de arbeider op de arbeidsmarkt. De eerste 

zin is al strijdbaar: “Wages are determined through the antagonistic struggle between capitalist and 

worker. Victory goes necessarily to the capitalist”.39 De reden is dat  de kapitalist langer kan leven 

zonder de arbeider, dan andersom. Het laagste en noodzakelijke loon is, volgens Marx, datgene wat 

nodig is om de arbeider aan het werk te houden en zijn gezin te onderhouden om er voor te zorgen 

dat de arbeiderspopulatie niet uitsterft. Het bestaan van de arbeider wordt dus onder dezelfde 

conditie gebracht als dat van de eenvoudige waar; zijn arbeid is waar geworden en hij mag blij zijn als 

hij een koper kan vinden.  

Marx werkt een en ander nu verder uit door de werking van de arbeidsmarkt te analyseren op basis 

van wat hij noemt de politieke economie. Hij introduceert ook het begrip proletariër: “It goes 

                                                           
37 Ibidem, 91. 
38 Wim van Dooren, ‘Inleiding’ in Georg W.F. Hegel, Fenomenologie van de geest (fragmenten) 23. 
39 Karl Marx, Economic & Philosophic Manuscripts of 1844 via 
https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/Economic-Philosophic-Manuscripts-1844.pdf , 
3. 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/Economic-Philosophic-Manuscripts-1844.pdf
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without saying that the proletarian, i.e. the man who, being without capital and rent, lives purely by 

labor, and by a one-sided, abstract labor, is considered by political economy only as a worker”.40 In 

de politieke economie, als wetenschap, is de proletariër dus vergelijkbaar met een paard, als iets dat 

niet meer nodig heeft dan wat hem kan laten werken. Hij wordt niet gezien als mens. Het 

bovenstaande maakt duidelijk dat de situatie zoals Marx ze hier beschrijft in de twintigste eeuw wel 

aan het verdwijnen was. De arbeidsomstandigheden en de lonen waren (overigens na veel strijd) 

verbeterd en de arbeiders zelf kregen meer de rol van consument.  

Naast het feit dat de arbeider een problematisch materieel bestaan heeft, staat, volgens Marx, zijn 

positie in de kapitalistische maatschappij ook psychisch onder druk. Hoe meer waren (commodities) 

hij produceert, des te goedkoper waar wordt hijzelf.41 De devaluatie van de mens is evenredig met 

de toenemende waarde van de wereld van de dingen. Het product van het werk krijgt gestalte in een 

object, hetgeen daarmee objectivering van het werk is. Onder de gegeven omstandigheden (de 

manufactuur) verschijnt deze realisering van werk als een verlies van realisering van de arbeider. 

 Dit impliceert dat de arbeider betrokken is op het product van zijn arbeid als een (ver)vreemd 

object. Naast de relatie tot het object van zijn arbeid is er nog een van vervreemding, namelijk in de 

activiteit van het produceren. De redenering bij Marx gaat dan als volgt: “the product is after all but 

the summary of the activity, of production. If then the product of the labor is alienation, production 

itself must be alienation […]”.42 Door de vervreemding van het object van het werk, wordt het 

werken zelf ook een vervreemdende activiteit. Als oorzaak van de vervreemding benoemt Marx twee 

zaken. Het werk (in de manufactuur) behoort niet tot de intrinsieke natuur van de arbeider; het 

ontwikkelt niet zijn fysische en mentale energie. Daarbij komt dat het resultaat van de arbeid niet 

van hemzelf is, maar van een ander. Daarnaast is de mens, volgens Marx, een soort-wezen 

(Gattungswesen) omdat hij zichzelf als actueel levend wezen beschouwt; hij ziet zichzelf als een 

universeel en vrij wezen. Werk, levensactiviteit, productief leven zelf verschijnt aan de mens in de 

eerste plaats als een middel om een nood te lenigen, de nood om het fysieke leven te onderhouden. 

Het productieve leven is daarmee het leven van de soort. De mens, als soort, maakt zijn 

levensactiviteit object van zijn wil en zijn bewustzijn. Daarom is zijn activiteit een vrije activiteit. 

Vervreemdende arbeid keert die relatie om. Het zet het soort-wezen, zowel zijn natuur als zijn 

geestelijke soort-eigenschappen, om in een wezen dat vreemd aan hem is. En het vervreemdt hem 

niet alleen van zijn soort-activiteit, maar ook van andere mensen. De vervreemding tot het werk leidt 

ook tot vervreemding van mens tot mens.43 Vervreemding in een kapitalistische maatschappij vindt 

                                                           
40 Ibidem, 6. 
41 Ibidem, 28. 
42 Ibidem, 30. 
43 Ibidem, 31. 
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dus op drie niveaus plaats. Ten eerste ten opzichte van het product van de arbeid, ten tweede ten 

opzichte van het arbeidsproces zelf en ten derde ten opzichte van het soort-wezen, de mens zelf. In 

Het Kapitaal verwoordt Marx het als volgt: omdat hij beroofd is van zijn natuurlijke bekwaamheid 

zelfstandig iets te maken, kan de manufactuurarbeider alleen nog productief zijn als onderdeel van 

een collectief in de werkplaats. De arbeidsdeling drukt de arbeider een stempel op dat hem als 

eigendom van het kapitaal brandmerkt. De maatschappelijke en technische ontwikkeling maakt dat, 

volgens Marx, de manufactuur zich kon verheffen als economisch kunstwerk op de brede basis van 

het stedelijke ambacht en de landelijke huisindustrie. Een van haar voornaamste scheppingen was de 

werkplaats met gecompliceerde mechanische apparaten. Dit maakte een einde aan de ambachtelijke 

bezigheid als regelend principe van de maatschappelijke productie.44 

Na deze summiere analyse van de verhoudingen in het negentiende-eeuwse kapitalisme aan de hand 

van de theoretische geschriften van Marx, zal ik mij nu richten op de Marx van de revolutie aan de 

hand van enkele passages uit het Communistisch Manifest uit 1848. Voor mijn onderzoek is dit van 

belang omdat dit een van de eerste oproepen was tot emancipatie van de arbeidersklasse, met grote 

maatschappelijke gevolgen. De emancipatiegedachte van de Kritische Theorie was in zekere zin een 

voortzetting van dit gedachtegoed. In het onderstaande hanteer ik de wat polemische stijl die eigen 

is aan de oorspronkelijke tekst. 

Het Communistisch Manifest begint met de observatie “dat de geschiedenis van elke tot nu toe 

bestaande maatschappij een geschiedenis van klassenstrijd is”.45 Het hoofdstuk is getiteld “Bourgeois 

en proletariërs”, waarvan de betekenis in een voetnoot wordt toegelicht. Onder bourgeois verstaan 

Marx en Engels de klasse van moderne kapitalisten, die de bezitters zijn van de maatschappelijke 

productiemiddelen en die de loonarbeid uitbuiten. Onder proletariërs de groep van moderne 

loonarbeiders, die, daar ze geen productiemiddelen bezitten, er op aangewezen zijn hun 

arbeidskracht verkopen om te kunnen leven.46 Dat is duidelijke taal; in de revolutionaire strijd 

kennen de auteurs geen grijstinten. De moderne maatschappij, voortgekomen uit de feodale, kent 

dan twee maatschappelijke kampen, de kapitaalbezitters en de loonarbeiders. De bourgeoisie heeft, 

volgens de auteurs, in de geschiedenis een hoogst revolutionaire rol gespeeld. Waar zij aan de macht 

is gekomen heeft zij de feodale, patriarchale, idyllische verhoudingen vernietigd; maar ze heeft ook 

alle tot nu toe eerwaardige beroepen, zoals de arts, de jurist en de wetenschapper van hun schijn 

ontdaan en hen veranderd in betaalde loonarbeiders. En zij gaat voort. Een steeds uitgebreider afzet 

van producten dwingt de bourgeoisie over de gehele aarde; de industrie wordt de nationale bodem 

onder de voeten weggetrokken. In het spoor van de materiële productie wordt ook de geestelijke 

                                                           
44 Karl Marx / Otto Rühle, Het Kapitaal (verkorte uitgave). Theo Wiering vert. (Amsterdam 1971) 106. 
45 Karl Marx en Friedrich Engels, Het communistisch manifest. Pegasus vert. (Amsterdam 1973) 40. 
46 Ibidem. 
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productie geïnternationaliseerd. De bourgeoisie heft de versnippering van de productiemiddelen op, 

centraliseert en concentreert ze in weinige handen. Maar het gaat de verkeerde kant op volgens 

Marx en Engels. De burgerlijke verhoudingen zijn te eng geworden om de door hen geschapen 

rijkdom te omvatten. Waardoor overwint de bourgeoisie de crisis waarin ze terecht is gekomen? 

Door een omvattender en gewelddadiger crisis voor te bereiden. De wapens waarmee de 

bourgeoisie het feodalisme te gronde heeft gericht, richten zich echter nu tegen haarzelf. Ze hebben 

echter niet alleen de wapens gesmeed, maar ook de mannen voortgebracht die ze zullen hanteren, 

de proletariërs.47 De arbeid van de proletariërs heeft door de arbeidsdeling elk zelfstandig karakter 

verloren; de arbeider wordt een aanhangsel van de machine. De kosten die hij veroorzaakt beperken 

zich daardoor tot de levensmiddelen die hij nodig heeft voor zijn onderhoud en zijn voortplanting. De 

arbeid is gelijk aan een waar geworden en de prijs van die arbeid neemt af naarmate de machinerie 

toeneemt. De moderne industrie heeft de kleine werkplaats van de patriarchale meester in de grote 

fabriek van de kapitalist veranderd. De arbeider wordt nu de knecht van de bourgeoisklasse, van de 

bourgeoisstaat. Ook de traditionele middenstand wordt door de grootindustrie gedwongen af te 

dalen tot het proletariaat. 

Maar de arbeiders beginnen coalities tegen de bourgeoisie te sluiten en verenigen zich in duurzame 

organisaties. Soms breekt de strijd voor betere arbeidsomstandigheden als oproer uit. Er ontstaat 

opnieuw een klassenstrijd en van alle klassen is slechts het proletariaat de revolutionaire klasse.48 De 

organisatie van het proletariaat wordt voor een groot deel geleid door de communisten, die volgens 

Marx en Engels het meest vastberaden, stuwende deel van de arbeiderspartijen van alle landen zijn; 

zij zijn het die inzicht hebben in de voorwaarden, de loop en de algemene resultaten van de 

proletarische beweging. Het Manifest eindigt dan ook met de analyse dat “de heersende klassen 

sidderen voor de communistische revolutie. De proletariërs hebben niets te verliezen dan hun 

ketenen. Ze hebben een wereld te winnen. Proletariërs aller landen verenigt u”.49 

Het Communistisch Manifest is een strijdpamflet, onderbouwd met een analyse van de 

contemporaine maatschappij. Dat het voor Marx (en Engels) niet alleen theorie was blijkt uit het feit 

dat zij zelf betrokken waren bij de activiteiten van de arbeidersbeweging in Engeland.50 Het Manifest 

was een politieke vertaling van de filosofische ideeën van de jonge Marx. Het is een eerste voorbeeld 

van de praxis, van het omzetten van politieke theorie in een revolutionaire praktijk. De grondleggers 

van de Frankfurter Schule riepen nog wel op tot een strijd voor emancipatie, maar vertoonden 

zichzelf niet in de politieke arena. 
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Lukács 

In het voorwoord uit 1922 van History and Class Consciousness beschrijft Georg Lukács de bedoeling 

van deze verzameling van essays: “For the most part they are attempts, arising out of the actual work 

of the party, to clarify the theoretical problems of the revolutionary movement in the mind of the 

author and his readers”.51 De bundel is dus bedoeld als theoretische ondersteuning van 

communistische partij van Hongarije, teneinde de essentie van de methode van Marx te begrijpen en 

toe te passen. Lukács maakt ook duidelijk dat de jaren van de revolutie (tot dan toe) een magnifieke 

bevestiging zijn van alle aspecten van orthodox (i.e. communistisch) marxisme, “[…] the new 

economic policy of Soviet Russia have not thrown up a single problem, that cannot be solved by the 

dialectical method – and by that method alone”.52 Dat is een duidelijk statement van Lukács over zijn 

standpunt ten aanzien van het marxisme in zijn tijd. Slavoj Zizek stelt dat History and Class 

Consciousness  een funderende tekst was voor het westers marxisme. Het boek combineert een 

geëngageerde revolutionaire houding met topics die later worden ontwikkeld door stromingen van 

de Kritische Theorie tot (vandaag) Cultural Studies.53 Dit ondanks het feit dat Lukács zich in de eerste 

officiële uitgave in de naoorlogse tijd in 1967, in een uitgebreid voorwoord, distantieert van de 

oorspronkelijke inhoud. Voor mijn onderzoek is zijn werk van belang omdat het ook weer een rol 

speelt in de laatste decennia van de Frankfurter Schule, met name bij de derde en vierde generatie. 

Het gaat daarbij om het begrip ‘verdinglijking’ of reïficatie en zijn toepassing op de huidige 

(gedigitaliseerde) maatschappij.54 

Lukács bespreekt reïficatie in het essay “Reification and consciousness of the proletariat”, waarin hij 

de genese van de term in het werk van Marx laat zien, maar er ook een eigentijds stempel op drukt. 

Hij begint met het bespreken van de commodity-structure, hetgeen volgens hem het centrale 

probleem van de kapitalistische maatschappij is. “Its basis is that a relation between people takes on 

the character of a thing, and this acquires a ‘phantom objectivity’, an anatomy that seems so strictly 

rational and all-embracing as to conceal every trace of its fundamental nature: the relation between 

people.”55 Het circuleren van eenvoudige waren verdinglijkt of verzakelijkt dus de relatie tussen 

mensen. Lukács wil zich baseren op de economische analyses van Marx en de discussie over de 

problemen  die voortkomen uit het fetisjachtige karakter van waren. Alleen door die te begrijpen 

kunnen we, volgens hem, een duidelijk inzicht krijgen in de problemen van het kapitalisme en zijn 

neergang. De kern van het commodity-probleem is volgens Lukács, daarin Marx volgend, dat de 

                                                           
51 Georg Lucács, History and Class Consciousness. Studies in Marxist dialectics (Pontypool, Wales 1971) xli. 
52 Ibidem, xliii (cursivering in origineel). 
53 Slavoj Žižek, ‘From History and Class Consciousness to the Dialectic of Enlightenment … and back’, New 
German Critique 81 (2000) 109. 
54 Fuchs, Critical Theory of communication, 47. 
55 Lukács, History and Class consciousness, 83. 
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relatie van de producenten (de arbeiders) tot het resultaat van hun arbeid wordt teruggebracht tot 

een maatschappelijke relatie tussen de producten van hun arbeid. Het resultaat van iemands 

activiteit wordt dan iets objectiefs en onafhankelijk van hem.56 En dat is de basis van het verschijnsel 

reïficatie, van vervreemding. Lukács stelt vervolgens dat dit type arbeid, abstracte en meetbare 

arbeid is opgekomen met de ontwikkeling van het kapitalistische systeem. Gaande van arbeid als 

handwerk, in een coöperatie en manufactuur naar machinale industrie zien we een grotere 

rationalisatie en eliminatie van menselijke, individuele bijdrage van de werker. Het werk wordt in 

toenemende mate opgedeeld in abstracte, gespecialiseerde werkzaamheden zodat de werker het 

contact verliest met het eindproduct en zijn werk gereduceerd is tot een mechanische herhaling van 

een set handelingen. De moderne werkprocesanalyse van het Taylorisme grijpt ook nog eens in de 

‘ziel’ van de arbeider in; zijn psychologische eigenschappen worden gescheiden van zijn 

persoonlijkheid. Het principe dat hier gehanteerd wordt is dat van calculeerbaarheid, van 

rationalisering. Zowel het subject als het object van het economische proces veranderen in de loop 

van de tijd. De mathematische analyse van het werkproces leidt tot een breuk met de organische, 

irrationele en kwalitatief bepaalde eenheid van het product. Het product wordt een commodity, een 

eenvoudige gebruikswaar. Daarnaast is er ook een fragmentering van het subject, de werker; hij is 

niet langer de meester in het proces, maar eerder een ‘bron van fouten’. 57 Ik merk hier op dat Lukács 

wel het arbeidsproces van de twintigste eeuw op het oog heeft, hetgeen qua rationalisering 

(Taylorisme) een paar stappen verder is dan dat ten tijde van Marx. 

Deze organisatie van het werk en van de fabriek kunnen, volgens Lukács, echter alleen bestaan  

omdat de hele structuur van de maatschappij er op gericht is. In de oudheid werden ook grote 

projecten uitgevoerd (door slaven), maar dat bleven geïsoleerde fenomenen in een maatschappij die 

haar productie op organische wijze georganiseerd had. Naarmate echter de eenvoudige waar 

dominant wordt, wordt het lot van de werker het lot van de maatschappij als geheel; alleen bij 

universeel maken van dit lot kan de samenleving zich als geïndustrialiseerde maatschappij 

ontwikkelen. Het proces van verzakelijking van de maatschappij  blijft echter nog achter bij de 

methodieken om meerwaarde te creëren; reïficatie vereist dat een maatschappij moet leren al haar 

behoeften te bevredigen in de vorm van ruilwaarden.58 Kapitalisme heeft, volgens Lukács, een vorm 

van de staat en een systeem van wetten geschapen dat overeenkomt met zijn wensen en 

harmoniseert met zijn structuur. Max Weber ziet in de staatsstructuur die van de fabriek 

weerspiegeld. In het verleden hadden de handwerksman, de boer en de ridder hun eigen 

gereedschappen en financiële bronnen om hun economische of militaire functies uit te oefenen. 
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Tegenwoordig is de hiërarchische afhankelijkheid van de werker, de klerk en de academicus, evenals 

die van de burgerlijke ambtenaar en de soldaat in één hand, namelijk die van de ondernemer 

respectievelijk de politieke heerser. Het verschil tussen het moderne kapitalisme en het vroegere is 

echter de strikte rationalisatie van het werk, hetgeen weer moet kunnen vertrouwen op een 

gerationaliseerd staatsbestel, hetgeen vooral voorspelbaar moet zijn; dixit Weber.59 Vervolgens 

bespreekt Lukács het probleem van de moderne bureaucratie. Bureaucratie impliceert de aanpassing 

van de manier van leven, manier van werken en dus van het bewustzijn aan de algemeen sociaal-

economische vooronderstellingen van de kapitalistische economie, op dezelfde manier als die van 

een werker in een zakelijk bedrijf. Het onderscheid tussen een arbeider geconfronteerd met een 

machine, een ondernemer met een mechanische ontwikkeling, een ingenieur met de stand van de 

wetenschap is zuiver kwantitatief; het brengt geen enkel kwalitatief verschil in het bewustzijn met 

zich mee. De formele standaardisatie van het recht, de staat, de ambtenarij  betekent objectief 

gezien een vergelijkbare reductie van de maatschappelijke functies tot hun elementen. Dit resulteert 

in een arbeidsdeling die vergelijkbaar is met die in de industrie op technisch vlak.60 Het is niet alleen 

het eenvoudige werk van de lagere echelons van de bureaucratie dat zo’n gelijkenis vertoont met het 

werk aan de machine in de fabriek. Het gaat er ook om dat objectief gezien alle onderwerpen 

onderworpen worden aan een formele en gestandaardiseerde behandeling. Ook wordt, net als in de 

fabriek, ook hier het individu zelf getransformeerd in een geautomatiseerd mechanisme van 

deelwerkzaamheden. We zien hier dezelfde opsplitsing van de arbeidskracht van de werker en zijn 

persoonlijkheid, van de metamorfose tot een ding, als een object dat hij verkoopt op de markt als bij 

de arbeider in de fabriek. Het Taylorisme neemt nu echter niet alleen bezit van de psyche, maar 

dringt ook door in het rijk van de ethiek. Onder het kapitalisme is een verenigde economische 

structuur ontstaan en in haar kielzog een verenigde structuur van bewustzijn die de gehele 

maatschappij omvat. Het bewustzijn van loonwerk is herhaald in de leidende klasse op een verfijnde 

en vergeestelijkte manier. Lukács ziet dit op zijn duidelijkst terug in de journalistiek; het gebrek aan 

overtuiging, prostitutie van haar  ervaringen en geloof is alleen te begrijpen als het toppunt van 

kapitalistische verzakelijking.61 Vervolgens gaat hij nog wat dieper in op de rol van verzakelijking in de 

wetenschap, met name de economie en de rechtswetenschappen. Voor mijn onderzoek is dit van 

minder belang. Uit het bovenstaande is wel duidelijk dat Lukács aan de verzakelijking (of 

vervreemding) binnen de kapitalistische maatschappij  een nieuwe dimensie toevoegt, namelijk die 

van de bureaucratie. Verder is de stijl van het essay dat we bespreken ook wel polemisch te noemen; 

hij analyseert de maatschappij op een wetenschappelijke manier, maar is tegelijk ook oordelend, niet 
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zozeer in de tekst als wel in het woordgebruik. Zoals in het begin opgemerkt diende de tekst als 

theoretische onderbouwing van de strijd voor een communistische maatschappij  in de 

kapitalistische wereld. 

Noties van commodity fetishism als structurele trek van het maatschappelijk leven, van verdinglijking 

en instrumentele rede werden door Lukács bij elkaar gebracht. Het paradoxale van het boek is, 

volgens Žižek, dat het een filosofisch extreem sophisticated boek is, vergelijkbaar met het niveau van 

niet-marxistisch denken in die tijd; daarnaast is het een boek dat diep geëngageerd is met de 

vigerende politieke strijd van bijvoorbeeld Lenin. In vergelijking met het ‘standaard’ westerse 

marxisme van de Frankfurter Schule is de tekst veel meer openlijk politiek geëngageerd en filosofisch 

veel meer speculatief-Hegeliaans. Žižek stelt nog wel dat we moeten voorkomen dat we Lukács tekst 

vandaag lezen als een versjiekte (gegentrificeerde) en gedepolitiseerde culturele kritiek, die 

waarschuwt tegen reïficatie en instrumentele rede.62 
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2. Fundering van de Kritische Theorie 

2.1 De Kritische Theorie van Horkheimer 

Max Horkheimer (1895 – 1973), zoon van een rijke Duitse industrieel, studeerde onder andere 

filosofie bij Hans Cornelius in Frankfurt en Edmund Husserl in Freiburg. Cornelius was een volger van 

Kant en Horkheimers Habilitationsschrift (1925) handelt dan ook over Kants Oordeelskritiek als link 

tussen theoretische en praktische filosofie.63 Als Privatdozent in Frankfurt geeft hij college over 

Filosofie van de geschiedenis, over Hegel en Marx en over de Verlichting in Engeland en Frankrijk. 

Maatschappelijk betrokken is hij zich bewust van zijn positie als geprivilegieerde in een maatschappij 

met veel sociaal onrecht; van de verschillen tussen arm en rijk. Hij publiceert zijn gedachten daarover 

in 1934, onder pseudoniem, in Dämmerung. Hoewel positief tegenover de marxistische idealen is het 

hem duidelijk dat verandering in de maatschappij niet alleen vanuit de basis (de arbeiders) kan 

komen: “the socialist order of society […] is historically possible. But it will not be realized through 

any logic immanent in history. It will be realized, either by human beings trained in theory and 

determined to achieve better conditions, or it will not at all”.64 Dit soort overwegingen maakt 

duidelijk  waarom Horkheimer, eenmaal directeur van het Institut für Sozialforschung, zijn werk richt 

op het realiseren van theorie die richting moet geven aan de strijd voor een rechtvaardige 

maatschappij, een Kritische Theorie.  

2.1.1 Traditionelle und kritische Theorie 

In zijn nawoord bij Traditionelle und Kritische Theorie geeft Horkheimer een korte samenvatting van 

hetgeen hij in dit essay betoogt en daarmee min of meer ook een definitie van zijn Kritische Theorie: 

“De kritische theorie van de maatschappij heeft daarentegen de mensen als producenten van al hun 

historische levensvormen tot object”.65 Het is daarmee een manier van kennen die gebaseerd is op 

de methodiek van het historisch materialisme van Marx. Het is een vorm van wetenschapsfilosofie 

die, volgens Horkheimer, staat tegenover die van de vakwetenschappen, waarbij de 

probleemstellingen gebaseerd zijn op de maatschappij zoals zij is en niet op wat zij zou moeten zijn. 

De (historisch) materialistische wetenschapsopvatting ziet als fundamentele activiteit onderzoek 

naar de maatschappelijke arbeid en de klassenbepaalde vorm daarvan. Waar de traditionele 

vakwetenschappen zich richten op afgegrensde gebieden in de maatschappij volgt de Kritische 

Theorie de voortgang van alle categorieën en fasen van menselijke ontwikkelingen. Ze is een 

onlosmakelijk moment van de historische inspanning een wereld te scheppen die voldoet aan de 

behoeften en krachten van de mensen. De Kritische Theorie maakt wel gebruik van de resultaten 
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van de vakwetenschappen, maar in wezen  “is haar doel nooit enkel vermeerdering van de kennis als 

zodanig, maar de emancipatie van de mens uit verhoudingen die hem tot slaaf maken”.66 

Ten behoeve van het definiëren van ‘traditionele theorie’ baseert Horkheimer zich op Husserl: 

“Theorie in pregnante zin is ‘een systematische verbinding van uitspraken in de vorm van een 

systematisch samenhangende deductie’”67 en wetenschap is een verzameling van zulke uitspraken. 

De natuurwetenschappen gaan hierin voorop en de mens- en maatschappijwetenschappen streven 

naar het volgen daarvan. Het gaat bij wetenschappelijk onderzoek om het tot stand brengen van een 

relatie tussen louter de waarneming of constatering van een stand van zaken en een begrippelijke 

structuur van onze kennis, een theoretische verklaring. Dit is dan ook de manier waarop 

wetenschapsmensen omgaan met hun theoretische modellen. Maar volgens Horkheimer is het nut 

van omvorming van kennis naar het toepassen ervan niet een zuiver logisch of methodologisch 

probleem en kan het altijd alleen begrepen worden in samenhang met maatschappelijke processen. 

Hij geeft het voorbeeld van de acceptatie van het Copernicaanse systeem, hetgeen een onderdeel 

was van de opkomst van het mechanisch denken.68 Vooruitgang in de wetenschap is niet los te 

koppelen van het denken in de maatschappij. Desondanks blijft de traditionele voorstelling van 

theorie als losstaand van de echte functie van wetenschap in de maatschappij. Maar in werkelijkheid 

is het maatschappelijk leven het resultaat van gezamenlijke arbeid en is wetenschap onderdeel van 

de arbeidsverdeling in de kapitalistische productiewijze. Het is een moment van het maatschappelijk 

productieproces.69 Het ontkennen hiervan leidt tot een vals zelfbewustzijn bij wetenschappers in het 

algemeen en hun filosofie in het bijzonder. 

Het traditionele theoretisch denken beschouwt de genese van feitelijke toestanden als uiterlijk, dat 

wil zeggen de manier waarop ze tot stand gekomen zijn als niet van belang. Kennis leidt niet tot 

handelen, vrijwaart de geleerde van eventuele tegenspraken en geeft een vast kader. Daarnaast ziet 

Horkheimer een vorm van (wetenschappelijk) gedrag dat hij kritisch gedrag noemt, waarmee hij 

doelt op een dialectische kritiek op de maatschappij.70 De subjecten van het kritisch gedrag, dat wil 

zeggen de onderzoekers, ervaren het maatschappelijk geheel als een tegenspraak. Zij begrijpen en 

kennen de tegenwoordige productiewijze  en de daarop gegrondveste cultuur als de hunne en 

identificeren zich er mee als hun wil en rede. Maar zij ervaren ook dat de op strijd en onderdrukking 

berustende culturele vormen niet bepaald zijn door een zelfbewuste wil, maar door die van het 

kapitaal. Het kritisch subject erkent wel de categorieën die het maatschappelijk leven beheersen, 

maar veroordeelt ze tegelijkertijd. Het kritisch gedrag, gericht op verandering, maakt wel gebruik 
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van de theoretische arbeid binnen de bestaande werkelijkheid.71 Het verschil tussen traditioneel 

denken en kritisch denken ligt dus niet zozeer in de objecten als wel in de subjecten, dat zijn 

degenen die het onderzoek doen. De kritische wetenschapper moet bijdragen aan het opheffen van 

de tegenstelling tussen de aangeboren doelbewustheid, spontaneïteit van het individu en de 

fundamentele verhoudingen in het arbeidsproces. Het moet gaan om de reorganisatie van de 

arbeid. Hier volgt Horkheimer weer de ideeën van Marx, met name uit zijn vroege geschriften. Dit in 

tegenstelling tot de vakgeleerde die de maatschappelijke realiteit van buitenaf beschouwt en 

bijvoorbeeld alleen aan verkiezingen als betrokkene deelneemt. 

Vervolgens vraagt Horkheimer zich af hoe het kritische denken met de ervaring samenhangt. De 

Kritische Theorie ontleent de doeleinden van menselijke activiteit aan de historische analyse van een 

maatschappelijke organisatie en de menselijke arbeid. Er is een bepaald belang voor nodig om de 

tendensen waar te nemen en volgens Marx worden die door het proletariaat aan het licht 

gebracht.72  Negatieve maatschappelijke ontwikkelingen zoals armoede, werkeloosheid en 

economische crises zijn echter niet langer gegrond in beperkte technische mogelijkheden; ze zijn 

een gevolg van de manier waarop heden ten dage geproduceerd wordt. De productie is afgestemd 

op de machtsaanspraak van enkelingen en niet op het algemeen belang. Volgens Horkheimer moet 

de theoreticus zich verbinden met de onderdrukte klasse, als een dynamische eenheid; dan treedt 

zijn ware kritische functie aan het licht. Het kritisch denken moet er echter voor waken zijn 

gevoelens en vooronderstellingen te veel te baseren op een klasse op een bepaald moment; ze 

verschilt dan niet structureel van de vakwetenschap. Het moet geen sociale psychologie worden.  Er 

moet sprake zijn van een eenheid van sociale krachten enerzijds en de mogelijkheid van kritiek 

anderzijds, bijvoorbeeld op afleidende conformistische of utopische tendensen.73 

De traditionele theorie kan uitgaan van een functionerende maatschappij; bij het kritisch denken 

staat deze echter steeds ter discussie. Ideeën van de traditionele theorie kunnen gestaafd worden in 

succesvolle  maatschappelijke projecten, in bijvoorbeeld machines of bioscoopfilms. Kritische 

theorie kent deze voorbeelden niet, maar zij streeft naar een maatschappij van vrije mensen. Haar 

waarde moet worden gezocht in het gericht zijn op verandering van de maatschappij in plaats van 

op haar reproductie. Het kritisch denken wekt daarmee ook de indruk partijdig te zijn en daarmee 

wordt binnen de gemeenschap van wetenschappers verdeeldheid gecreëerd. De theoreticus van de 

heersende klasse wordt op het schild gehesen, die van de onderliggende klasse  wordt gezien als 

vijand of misdadiger. Maar ook van de zijde van de arbeidersbeweging staat de Kritisch Theoreticus 

onder druk. Deze wetenschapper wil de omwenteling van de maatschappij bespoedigen, maar komt 
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daarbij soms lijnrecht te staan tegenover de ideeën die bij het proletariaat domineren. Dit is 

inherent aan zijn positie als academicus, die nu eenmaal in een andere wereld leeft dan de 

gemiddelde arbeider. Het is enerzijds de taak van de kritisch theoreticus de spanning tussen zijn 

inzicht en de onderdrukte mensheid waarvoor hij denkt, te verminderen; anderzijds wordt hij 

maatschappelijk gezien als zwevend boven de klassen.74 

Een theorie van de maatschappij is altijd politiek gekleurd. Volgens Horkheimer doet de intellectueel 

het voorkomen alsof er eerst moeilijk te verrichten denkwerk nodig zou zijn om een keuze te maken 

tussen revolutionaire, liberalistische of fascistische doelen of wegen. Maar de voorhoede heeft 

wijsheid in de politieke strijd nodig, niet academische voorlichting over haar positie. Het boven de 

partijen staan, het innemen van een abstracte opstelling betekent dat de beslissende vragen aan het 

zicht onttrokken worden. De Kritische Theorie moet niet ‘geworteld’ zijn, zoals het totalitaire denken 

of ‘vrijzwevend’ zoals de liberalistische. Voor de analyse van de tegenwoordige periode begint ze 

met een op ruil gefundeerde economie, met soortbegrippen van Marx als waar, waarde en geld. Het 

historisch materialisme verklaart de overgang van verschillende maatschappijvormen zoals de 

feodalistische in de kapitalistische. Op basis van een door bovengenoemde begrippen bepaald idee 

van de eenvoudige warenruil, kan door analyse van al het beschikbare overige academische 

materiaal worden aangetoond dat dit wel tot de contemporaine maatschappelijke tegenstellingen 

moet leiden die oorlogen en revoluties aandrijft. De aanpak, gebruik makend van bijvoorbeeld 

statistiek en beschrijvende sociologie, is hierbij net zo deductief als in de traditionele theorie: een 

fundamentele verhouding van ruil in het algemeen leidt tot een wereldomspannend kapitalisme. 

Maar de Kritische Theorie geeft één uitgewerkt existentieel oordeel: het hoeft niet zo te zijn, de 

mensen kunnen dat zelf veranderen. Dus naast de vaststelling van de situatie geeft de theorie ook 

de weg naar verandering.75 

Aan het eind van het essay wordt de toon van Horkheimer agerend. De traditionele wetenschapper is 

maatschappelijk gezien passief en heeft geen weet van de noodzakelijkheid in de zin van 

gebeurtenissen die men zelf kan afdwingen. Het subject trekt zich terug uit de zaak en heeft maar 

een belang – de wetenschap. Wanneer het denken verder gaat dan neutraal vaststellen en ordenen, 

ontstaat er weerstand. De Kritische Theorie negeert deze weerstand. Zij is consistent in haar 

leerinhoud in die zin dat zij inziet dat ondanks alle veranderingen in de maatschappij de 

fundamentele economische structuur en de klassenverhoudingen hetzelfde blijven en dat daarmee 

ook het streven naar opheffing daarvan een noodzaak blijft.76 Maar de contemporaine 

ontwikkelingen vragen wel om een andere benadering van de maatschappij door de Kritische 
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wetenschapper. Er is een ontwikkeling van de kapitalistische ordening in de ‘liberalistische’ periode 

met veel kleine particuliere eigenaren naar de hedendaagse machtige concerns, bestuurd door 

managers, maar beheerd door industriële en politieke leidersklieken. Horkheimer doelt hier onder 

andere op de ontwikkelingen in Duitsland waar het fascisme steeds meer grip krijgt op het 

bedrijfsleven. De kern blijft hetzelfde, want de winst stamt uit dezelfde bronnen. Maar de 

schaalgrootte verandert van lokaal naar wereldwijd. De relatieve zelfstandigheid van het individu 

verdwijnt; het heeft geen eigen gedachten meer en wordt onderworpen aan de bureaucratieën van 

economie en staat. De afhankelijkheid van het culturele van het economische verandert. 

Verklaringen van sociale fenomenen worden eenvoudiger omdat de zelfstandigheid van culturele 

sferen dreigt te verdwijnen. Het wordt gecompliceerder omdat de bevrijde economische dynamiek 

steeds weer nieuwe verschijnselen met zich mee brengt. De Kritische Theorie heeft een historisch 

veranderend object, maar hoewel verscheurd blijft het toch één. Horkheimer besluit met de 

vaststelling dat er geen algemene criteria voor de Kritische Theorie als geheel zijn, maar dat het met 

haar zelf verbonden belang is te streven naar opheffing van maatschappelijk onrecht.77 

2.1.2 Notities bij de tekst van Horkheimer 

In het hierboven beschreven essay kunnen we drie grote thema’s onderscheiden. Het eerste is de 

methodiek die de kritische maatschappijwetenschap onderscheidt van de gangbare (positivistische 

of fenomenologische) benadering. Kern daarvan is dat de kritische wetenschap erkent dat haar 

onderzoek en resultaten niet waardevrij zijn en dat de wetenschapper zelf onderdeel is van het 

object dat hij onderzoekt. Het tweede is dat bij kritisch onderzoek de bestaande maatschappelijke 

orde steeds ter discussie staat. De resultaten van het onderzoek moeten, in de ogen van 

Horkheimer, inzicht geven in de mogelijkheden om toe te werken naar een rechtvaardiger 

maatschappij. Het laatste thema is de ontwikkeling van de maatschappij als geheel, het verschijnsel 

dat het kapitalisme van lokale bedrijven zich ontwikkelt tot dat van wereldomspannende concerns, 

beheerd door politieke leidersklieken. De kritisch wetenschapper moet niet passief naar dit 

gebeuren kijken, maar actief bij maatschappelijke ontwikkelingen betrokken zijn. De thema’s in 

Horkheimers essay, die ik hierboven beschreef zijn precies die waarmee studenten en progressieve 

academici in het westen in de jaren zestig en zeventig ageerden tegen het (in hun ogen) traditionele 

onderwijs. Zij realiseerden dus een vorm van praxis die Horkheimer, waarschijnlijk niet geheel zo 

bedoeld, al in gang gezet had. 

Traditionelle und kritische Theorie is een essay uit een serie die Horkheimer in de jaren dertig 

gepubliceerd heeft, naast bijvoorbeeld Materialismus und Metaphysik (1933) en Autorität und 
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Familie (1936).78 Door een aantal auteurs wordt dit essay wel gezien als de belangrijkste tekst 

waarin Horkheimer de fundering legt voor een alternatieve wetenschapsbenadering voor de sociale 

wetenschappen.79 Martin Jay verwoordt het ongeveer op de manier zoals ik hierboven geschetst 

heb. Hij schrijft ook dat Horkheimer spreekt over de ‘juiste’ praxis, waarbij het juiste bepaald wordt 

door de theorie. De intellectueel die slaafs herhaalt wat het proletariaat maar scheen te kunnen 

wensen, verzaakt zijn functie, namelijk het aangeven van mogelijkheden die uitstijgen boven de 

huidige orde. Spanning tussen intellectuelen en arbeiders is nodig om de conformistische neigingen 

van het proletariaat te bestrijden.80  

In de literatuur is er wel discussie over de positie van de Kritische Theorie ten opzichte van het 

klassieke teksten van Marx. Rüdiger Bubner ziet Marx’ Kritik der Politischen Ökonomie als een 

voorbeeld voor de Kritische Theorie, op een manier zoals Wissenschaft der Logik van Hegel dat was 

voor Marx.81 Waar ik wat verder op in ga is de duidelijk geformuleerde kritiek van Paul Connerton. 

Deze stelt de vraag in hoeverre de Kritische Theorie haar paradigma vindt in de Kritik der Politischen 

Ökonomie, ofwel in de mate waarin Horkheimer  zich baseert op het marxistisch gedachtegoed. Hij 

voert daarvoor een aantal argumenten aan. Om te beginnen merkt hij op dat wanneer Horkheimer 

de term “kritisch gedrag” introduceert, hij in een voetnoot uitlegt dat ‘kritiek’ hier niet gebruikt 

wordt in de zin van (idealistische) kritiek van de zuivere rede, maar in de betekenis van de 

dialectische kritiek van de politieke economie. Volgens Connerton is het opvallend dat Horkheimer 

dit doet in een voetnoot, want dit is nu juist de kern van het verschil tussen traditionele en kritische 

theorie. Dus waarom zo verborgen, zo onopvallend? Het is alsof Horkheimer  zich niet echt wil 

bekennen tot een marxistische theorie. En Connerton merkt op dat dit niet de enige keer is. 

Horkheimer  brengt bijvoorbeeld ook wijzigingen aan in teksten van Walter Benjamin wanneer deze 

gepubliceerd worden in het Zeitschrift wanneer ze teveel  in de richting van marxisme wijzen.82 

Verder spreekt hij in zijn inaugurale rede wel over Hegels systeem, maar niet over Marx of over het 

concept van Das Kapital.83 Een tweede punt van overweging van Connerton is dat Horkheimer in zijn 

tekst niet aansluit bij al het werk waar Marx nog niet aan toegekomen was. Korsch, Lukács en 

Gramski stelden een programma voor revolutionaire strijd op. Marx had in Das Kapital III een aantal 

zaken benoemd: de wereldmarkt, het herhaald optreden van economische crises, marktprijzen, etc. 
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De protagonisten van de Kritische Theorie lieten dit onderzoek liggen, zowel het politieke als het 

economische aspect. Daardoor missen ze ook de kans een theoretische erfenis te gebruiken om de 

contemporaine problemen te lijf te gaan.84 Een derde punt van twijfel is dat Das Kapital als model 

voor een sociale theorie een dynamisch motief veronderstelt. De Kritische Theorie streeft een 

begrijpen van de maatschappij als geheel na en is als zodanig zelf een onderdeel daarvan. Maar die 

maatschappij is een historically changing object, dus zou ook de Kritische Theorie steeds zichzelf ter 

discussie moeten stellen. Nieuwe situaties vragen om het aanpassen van de theoretische 

benadering. Maar Horkheimer blijft er, volgens Connerton, bij dat er niet een radicale wijziging van 

zijn Kritische Theorie kon zijn: “Critical theory does not have one doctrinal substance today, another 

tomorrow”. De stabiliteit ervan volgt uit het feit dat de economische basisstructuur van de 

klassenverhoudingen gelijk blijft. Dus alleen een radicale maatschappelijke verandering kan 

aanleiding geven tot verandering van de theorie. Maar, vraagt Connerton zich af, wat is binnen dit 

theoretisch kader het criterium dat veranderingen essentieel zijn of niet? 85  

De kritiek van Connerton snijdt mijns inziens wel hout. Het is natuurlijk de vraag in hoeverre 

Horkheimer een revolutionair marxistisch programma voor ogen had met zijn Institut. Daarbij is ook 

de vraag  in hoeverre hij zich moest associëren met de politieke strijd rond communisme, socialisme 

en arbeidersbeweging. Zoals ik hierboven beschreef zag Horkheimer het als belangrijkste taak om 

(sociale) wetenschap te bedrijven als een niet-waardevrije activiteit. Dat was zijn praxis; anderen 

moesten met de resultaten dan werken aan maatschappelijke omwenteling. 

2.2 De kritische filosofie van Marcuse 

Herbert Marcuse (1898 – 1979) groeide op in een joods milieu in Berlijn en studeerde in Freiburg. Hij 

schreef, in 1922, een proefschrift  over de Duitse roman, onder andere geïnspireerd door het 

(literair wetenschappelijk) werk van Lukács. Daarna werkte hij als antiquaar in Berlijn en onderhield 

daarnaast een literaire salon voor linkse literatuur en moderne kunst. In 1928 werd hij in Freiburg 

assistent van Heidegger. In diens Sein und Zeit had hij, filosofisch gezien, gevonden wat hij miste in 

het marxisme, namelijk antwoorden op vragen naar het menselijk bestaan.86 Terwijl hij werkte aan 

een Habilitationsschrift over de filosofie van Hegel las hij de pas uitgekomen  Ökonomisch-

philosophische  Manuskripte (1844) van Marx. Dit veranderde zijn visie op het marxisme zodanig dat 

hij verder afzag van zijn Habilitation. Daarnaast was hij verbijsterd over Heideggers publieke steun 
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aan het nazisme bij diens aantreden in 1933 als rector. Nog in hetzelfde jaar sloot hij zich, op 

voorspraak van Löwenthal, aan bij het Institut für Sozialforschung in de dependance in Geneve.87 

2.2.1 Philosophie und kritische Theorie (1937) 

Marcuse begint zijn essay met het refereren naar het materialisme van Marx als basis voor een 

kritische theorie van de maatschappij, die rond midden van de negentiende eeuw ontstond. Een 

theorie van de maatschappij is, hoewel filosofisch geïnspireerd, een economisch en geen filosofisch 

systeem. Er zijn, volgens Marcuse, twee momenten die het materialisme met een correcte theorie 

van de maatschappij verbinden, namelijk de zorg om het geluk van de mensen en de overtuiging dat 

dit geluk alleen bereikt kan worden door een verandering van de materiële bestaansverhoudingen. 

Hoe deze verandering van bestaansverhoudingen gerealiseerd moet worden vraagt een analyse van 

de economische en politieke verhoudingen van dat moment. Hij suggereert hier maatschappelijke 

actie, uitgevoerd als het vrije werk van vrije individuen.88  

Marcuse koppelt het vrije individu aan de rede. De wereld zou voor de rede toegankelijk zijn en ze 

zou door haar te beheersen zijn. Daarmee plaatst de rede het zijn onder het denken en wordt de 

filosofie idealistisch, maar tegelijk ook kritische filosofie.89 De rede wordt een kritische instantie 

omdat alles wat niet redelijk is door haar overwonnen moet worden. De rede wordt vervolgens 

gerelateerd aan vrijheid, want handelen om dat wat voorhanden is tot rede te brengen kan alleen 

door vrije individuen worden gedaan. Het begrip van de rede is het einde van de filosofie; de 

verwerkelijking van de rede is geen filosofische taak meer.90 Dat die verwerkelijking alleen in vrijheid 

kan worden gedaan veronderstelt vrije individuen. En vrij is alleen hij die zichzelf in eigendom heeft; 

of in termen van Aristoteles, de hoogste zijnswijze is een bij-zichzelf-zijn. De rede is de 

grondcategorie van filosofisch denken, dat waardoor denken verbonden blijft met het lot van de 

mensheid. En deze rede moet zichzelf en haar werkelijkheid steeds opnieuw in het weerstrevende 

materiaal produceren; ze is alleen in deze prestatie. Ze moet zorgen dat er een gemeenschappelijk 

leven in een gemeenschappelijke wereld ontstaat.91 De filosofie van de rede kan gezien worden als 

een protest en wel een idealistisch protest dat zich niet uitstrekt tot de materiële 

bestaansverhoudingen. Het beschrijft de wereld van Hegel, een ideële wereld.92  

Marcuse maakt vervolgens de stap naar de wereld van het materiële en stelt dat er een 

maatschappelijke situatie is bereikt, waarin de verwerkelijking van de rede niet meer beperkt hoeft 
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te worden tot het zuivere denken en willen. De eis van de rede wijst op de schepping van een 

maatschappelijke organisatie, waarin de individuen naar behoefte gemeenschappelijk hun leven 

regelen. Volgens Marx is de verwerkelijking van de filosofie ook tegelijk het opheffen ervan. Het 

belang van de filosofie, de zorg om de mensen heeft nu zijn vorm gevonden in de Kritische 

Theorie.93 En daarmee is de filosofie aan haar eind gekomen en gaat ze nu over in het praktische 

doel van de strijdende mensheid. De theorie moet zich dan richten op de mogelijkheden van 

concrete maatschappelijke situaties; ze is betrokken op economische en politieke vraagstukken en 

houdt zich bezig met relaties van de mensen in het productieproces en het product van menselijke 

arbeid.  

De vraag wat de theorie zich ten doel heeft gesteld wordt daarmee dwingender. Volgens Marcuse is 

de Kritische Theorie constructief en doet zij meer dan het registreren van de feiten; zij confronteert 

de werkelijkheid met betere mogelijkheden. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld het positivisme. De 

Kritische Theorie ontleent haar doelstellingen aan de aanwezige tendensen in het maatschappelijk 

proces en ze heeft geen angst voor de utopie. Filosofie had weliswaar altijd een utopisch element, 

de constructie van de beste staat (Plato) of de eeuwige vrede van Kant. Tegenwoordig is de filosofie 

echter grillig en opportunistisch. Maar in de Kritische Theorie wordt aan eigenzinnigheid echter 

vastgehouden. De ontwikkeling van autoritaire staten in de huidige tijd (i.e. 1930) was met de 

Kritische Theorie te voorspellen.94 

Marcuse heeft hier ook kritiek op de marxistische ideologen die alles terugvoeren op de 

economische verhoudingen en het niet-economische verwaarlozen. Onder andere door 

maatschappelijke veranderingen wordt de oorspronkelijke verhouding tussen basis en bovenbouw 

opgeheven (zie voor de analyse van Marx Zur Kritik der politischen Ökonomie). De Kritische Theorie 

moet zich er van bewust zijn  welk belang er achter de nieuwe regulering van het arbeidsproces zit  

en of dit in het belang van de vrijheid en het geluk van de massa’s is. De kritische theorie van Marx 

(het historisch materialisme) heeft een einddoel bepaald; niet een theologisch hiernamaals, maar 

een maatschappelijk ideaal, namelijk dat door opheffing van de huidige materiële 

bestaansverhoudingen het geheel van menselijke verhoudingen bevrijd wordt. Het doel kan alleen in 

maatschappelijke strijd bereikt worden en het laat de theorie steeds het bereikte stellen tegenover 

het niet-bereikte. Zij stelt zich steeds op als afwijzend tegenover het bestaande, zij is een negatieve 

filosofie.95 Over de maatschappelijk strijd zegt Marcuse dat de filosoof alleen kan deelnemen zolang 

hij geen vakfilosoof is. De filosoof moet zich blijven bezighouden met abstractheid en niet (als 
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filosoof) deelnemen aan de strijd. De waarheid van filosofische begrippen wordt gewonnen door 

abstractie. In de discussie van de Kritische Theorie met de filosofie gaat het om het 

waarheidsgehalte van filosofische begrippen als rede, geest, moraliteit, geluk, enz. Er zijn, volgens 

Marcuse, vele onduidelijke vormen van begrippelijk denken als gevolg van een beperkt inzicht in de 

maatschappij. Maar ook inzicht in menselijke en objectieve verhoudingen, waarvan de waarheid 

boven de huidige maatschappij uitwijst ontbreekt. De Kritische Theorie wil de specifieke 

maatschappelijke verhoudingen laten zien die beperkingen aan de filosofie oplegt, wanneer zij het 

probleem onderzoekt van de relatie van het subject tot het geheel van de maatschappij: hoe kan de 

algemeenheid subject zijn zonder de individualiteit op te heffen? 96 

Tot nu toe is er geen harmonie tussen het juiste denken en het maatschappelijk zijn. De 

economische verhoudingen bepaalden het filosofisch denken in de burgerlijke periode; het op 

zichzelf aangewezen individu denkt. En het verschijnt in de filosofie als abstract subject – onder 

abstractie van zijn volle menselijkheid. Marcuse bedoelt hier dat de filosoof, als filosoof, niet 

betrokken is in het werkelijke arbeidsproces. Maar dit denkende subject laat het concrete, met al 

zijn jammerlijkheid, buiten. Een van de karakteristieken van de burgerlijke filosofie is volgens 

Marcuse, dat het individu de waarheid steeds opnieuw  als eigen prestatie kan voortbrengen, zodat 

het proces van de wereld voortbrengen nooit verder komt. De ‘voortbrengende’ kennis is 

trancedentaal en maakt elke nieuwe vorm van de wereld onmogelijk. De abstractheid van de 

burgerlijke kennis is slechts waarheid, voor zover ze niet de waarheid over de maatschappelijke 

werkelijkheid is. Sociologie die zich alleen met (statistische) relaties tussen groepen bezig houdt 

heeft niets met waarheid te maken. Het is mogelijk nuttig maar vervalst het belang en het doel van 

de Kritische Theorie. Michiel Korthals merkt hierover op dat Marcuse het empirisch sociologisch 

onderzoek als basis voor een Kritische Theorie afwijst; dit in tegenstelling tot Horkheimer, die wel 

gelooft in empirisch sociologische technieken.97 Het moet wel de zorg van de Kritische Theorie zijn 

waarheden waar vroeger naar toe gewerkt is niet verloren te laten gaan. Waarden als rede, vrijheid 

en geluk moeten wel algemeen worden, het algemene geeft ze een progressieve pretentie: allen 

moeten vrij en gelukkig zijn, niet slechts deze of gene. De Kritische Theorie is verbonden met deze 

waarden, gezien haar belang inzake de bevrijding van de mensheid. Het besef dat de mens meer is 

dan een manipuleerbaar subject in het productieproces verbindt de Kritische Theorie met de 

filosofie.98 Marcuse spreekt over slecht materialisme dat stipuleert dat in de materiële wereld reeds 

alles in orde is; dat is het materialisme van de burgerlijke praktijk en is onderdeel van het idealisme. 

De materialistische theorie van de maatschappij kan dit slechte materialisme overwinnen, doordat 
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zij zich verzet tegen elke theorie over productie die de mens beheerst (in plaats van andersom). Een 

redelijke werkelijkheid is die waarin de mens over de productie heerst; het is echter moeilijk de 

bestaande werkelijkheid en de nieuwe werkelijkheid in begrippelijke termen te overbruggen. Daar is 

fantasie voor nodig, maar fantasie lijkt in tegenspraak met de eis van wetenschappelijkheid die aan 

de begrippen in de Kritische Theorie gesteld worden. De eis van wetenschappelijkheid heeft de 

materialistische theorie merkwaardig genoeg in overeenstemming met de idealistische filosofie van 

de rede gebracht. De kritische theorie van de maatschappij ging er vooraleerst vanuit dat voor de 

filosofie de uitwerking van de meest algemene resultaten van de wetenschappen zou overblijven. 

Volgens Friedrich Engels zou de filosofie zich moeten beperken tot het samenvatten van de 

resultaten van de exacte wetenschappen.99 Hierbij werd verondersteld dat de wetenschappen zich 

kunnen bevrijden uit de inkapseling van de bestaande machtsverhoudingen. De ontplooiing van 

productieve krachten en ontwikkelingen in de techniek is echter niet a priori een vooruitgang van de 

oude naar de nieuwe maatschappij. Wetenschap en techniek kunnen daarom niet als begrippelijk 

model voor de Kritische Theorie dienen.  

De Kritische Theorie moet ook kritisch staan tegenover zichzelf. Het filosofische element in de 

theorie moet een protest tegen het ‘economisme’ zijn, tegen de scheiding van het economische en 

de politiek. De materialistische theorie van de maatschappij stamt uit de negentiende eeuw. Haar 

verhouding tot de filosofie van de rede is weergegeven in het licht van de toestand in de 

negentiende eeuw. Maar deze toestand is veranderd. De cultuur die opgeheven had moeten 

worden behoort tot het verleden; ze wordt nu ingenomen door autoritaire barbaarsheid. De 

Kritische Theorie had te veel met het verleden te maken, maar in een veranderende gedaante 

herhaalt het verleden zich.100 

2.2.2 Theorie en praxis in Marcuses essay 

Marcuse’s Filosofie en kritische Theorie begint met het constateren dat de materiële 

bestaansverhoudingen veranderd moeten worden om een werkelijk bevrijde maatschappij te 

realiseren. Waar dat nodig is en hoe dat zou moeten gebeuren, moet volgen uit een analyse van de 

maatschappelijke omstandigheden, a lá Marx in de negentiende eeuw.  De analyse gebeurt met een 

Kritische Theorie. Deze theorie gebruikt wel filosofische begrippen, maar is zelf geen filosofie. Het is 

ook geen sociologie of antropologie in strikte zin, want de vakwetenschappen pretenderen objectief 

te zijn. De Kritische Theorie neemt een standpunt in en werkt toe naar een doel, namelijk 

maatschappelijke emancipatie. Ze wijst naar een praxis, nodig om dit te realiseren, echter zonder 

zelf aan te geven wat bijvoorbeeld de revolutionaire subjecten zijn.  
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Daarmee komen we bij een van de problemen waar je als onderzoeker van de Frankfurter Schule en 

hun Kritische Theorie mee te maken krijgt, namelijk de verhouding tussen theorie en ‘praxis’. Het 

essay van Marcuse is in dit opzicht nog abstracter dan dat van Horkheimer en het kent eigenlijk 

maar een thema, namelijk de ambivalentie over rol van de filosofie in een theorie van de 

maatschappij. Is de filosofie de dienstmaagd van de Kritische Theorie, zoals zij dat vroeger was van 

de theologie, of heeft ze een eigenstandige functie? Voor beiden is wat te zeggen. Marcuse stelt dat 

het een eis van de rede c.q. de filosofie was om een theorie van een maatschappelijke organisatie te 

scheppen waarin vrije individuen zelf hun leven kunnen regelen. Aan deze eis is nu met de kritische 

theorie van Marx en haar opvolger, de Kritische Theorie van Frankfurt voldaan. Daarmee is de 

filosofie aan haar eind gekomen en is het nu de taak om met behulp van economische en politieke 

begrippen inhoud te geven aan die nieuwe maatschappelijke orde. Om met de evangelist Johannes 

te spreken: “Het woord is vlees geworden”. Anderzijds is de filosofie nog wel nodig om begrippen als 

geest, moraal en geluk inhoud te geven en heeft zij nog een zelfstandige taak. De filosoof moet zich 

bezighouden met de abstractie en zich niet begeven in de maatschappelijke strijd. Hiermee neemt 

Marcuse ook afstand van Marx, die  zich wel met de strijd van het proletariaat verbond. Ook in de 

jaren vijftig en zestig blijft hij eerder de filosoof dan de activist, al worden publicaties als Eros and 

civilization en One dimensional man wel aanjagers van de counter culture in Amerika en West-

Europa. 

Volgens Patrick Akard zijn er twee niveaus van betekenis waarop je de term praxis operationeel kunt 

maken: praxis als revolutionaire organisatie en praxis als een antropologisch of ontologisch concept 

van menselijke mogelijkheden.101 Het idee van de ‘revolutionaire praxis’ wordt duidelijk uit zowel de 

tekst van Horkheimer als die van Marcuse. Van de laatste kun je dit lezen in de passage uit Filosofie 

en Kritische Theorie: “The theory of society is an economic, not a philosophical system […]”.102 Maar 

ook als de theorie van de maatschappij een economische is blijft het de vraag hoe je dit in de 

praktijk vorm kunt geven. Ook bij Marx was dat in principe de vraag. Want ook de kritische theorie 

van Marx was geen handbook for revolution; het heeft geen zin om Das Kapital aan de fabriekspoort 

uit te delen.103 Daarnaast zijn de condities in de twintigste eeuw anders dan in de negentiende; voor 

de onderzoekers van de Frankfurter Schule was het, volgens Akard, de vraag of een theorie van 

sociale kritiek nog wel zou leiden tot revolutionaire actie. Het revolutionaire subject, de proletariër, 

was in tijden van fascisme, communisme en de Amerikaanse New Deal verschrompeld en aangepast. 
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Een eigen theorie van politieke actie vinden we ook niet terug in de tekst van Horkheimer en zeker 

niet in die van Marcuse.104 

Akard wijst erop dat Marcuse nog wel, en dat is het tweede punt van hierboven, een antropologisch 

concept van de praxis ontwikkelt, gebaseerd op een analyse van de arbeid (labor), waarbij hij zich 

baseert op de Ökonomische und Philosophische Manuskripte van Marx. Volgens Marcuse, in 

Foundation of Historical Materialism, is arbeid een vorm van zelfverwerkelijking, het is een gekende 

en bewuste activiteit, die de mens van het dier onderscheidt en de mens is een objectiverend 

wezen. Dat laatste betekent dat de mens iets objectiefs, iets materieels, realiseert en daarmee een 

bevestiging van zijn bestaan. Arbeid kan volgens Marcuse (en daarin volgt hij Marx) op twee 

manieren beschouwd worden. De eerste is het werk dat verricht moet worden om in het bestaan te 

voorzien, de materiële productie en reproductie. Als hier aan voldaan is kan de mens werken aan 

het realiseren van zijn eigen doelen en de dingen doen waarin hij zichzelf kan verwerkelijken. Het is 

niet-vervreemdende arbeid en Marcuse noemt dit “praxis in the realm of freedom”.105 De mens is 

dan werkelijk geëmancipeerd. 

Het project van de Kritische Theorie kent dan, volgens Akard, drie onderdelen: de kritiek van de 

bestaande dominerende orde, een voorstelling van emancipatie gebaseerd op historisch  

(antropologisch) potentieel en een politieke organisatie en activiteit nodig om de maatschappij van 

de dominante naar de geëmancipeerde situatie te transformeren. En volgens Akard is de Frankfurtse 

theorie op het laatste punt het zwakst; haar argument was dat het revolutionaire subject niet meer 

bestaat. Maar Akard stelt dat de beperking om de brug te slaan inherent is aan de Kritische Theorie 

zelf en wel omdat er teveel vanuit het individu geredeneerd wordt en te weinig vanuit de dynamiek 

tussen mensen. Het ontbreekt volgens hem aan een analyse van de sociale activiteit die nodig is om 

een politieke praxis te ontwikkelen. Marcuse was te veel gericht op het individu en vond het zelfs 

niet nodig een theoretisch model voor een nieuwe maatschappij te ontwerpen omdat het “the free 

creation of liberated individuals “ zou zijn. Met andere woorden sturing is daar niet nodig.106 Akard 

voegt dan nog een derde vorm van praxis toe, namelijk het vrije politieke discours, zoals later bepleit 

door Habermas en Arendt. 
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3. De Kritische Theorie toegepast 

In dit hoofdstuk  besteed ik aandacht aan drie kenmerkende werken van het Institut für 

Sozialforschung uit de jaren veertig en zestig, namelijk Dialektik der Aufklärung (Horkheimer, 

Adorno), Studies in prejudice (Adorno cs.) en One Dimensional Man (Marcuse). Maar eerst een korte 

introductie van Theodor Wiesengrund-Adorno (1903 – 1969). Hij was de zoon van een welgestelde 

wijnhandelaar en een succesvolle zangeres (Maria Adorno). Vanwege dit laatste werd hij opgevoed 

met en in de muziek en streefde hij naar een carrière als componist. Midden jaren twintig verkeerde 

hij in Wenen in de kringen van de progressieve componist Arnold Schoenberg en kwam onder de 

invloed van diens atonale muziek. Deze ervaringen met avant-garde muziek waren bepalend voor 

zijn ideeën over kunst en cultuur die later in zijn filosofisch werk terugkwamen. Componist werd hij 

niet, maar wel een productief muziekcriticus.107 Naast muziek bestudeerde Adorno met zijn mentor, 

Siegfried Kracauer, werk van Kant, Lukács en Bloch. Hij studeerde filosofie in Frankfurt bij Cornelius 

en promoveerde op een dissertatie over de fenomenologie van Husserl. Ondertussen kreeg hij ook 

waardering voor Marx en verwerkte die in zijn Habilitationsschrift, dat echter niet door Cornelius 

werd geaccepteerd. Een tweede thesis, onder supervisie van Paul Tillich, over Kierkegaard had wel 

succes. In 1931 gaf hij een Frankfurt zijn inaugurale rede als Privatdozent.108 Vervolgens gaat hij 

samenwerken met zijn vriend Max Horkheimer aan het Institut für Sozialforschung. In de jaren 

veertig laat hij de naam van zijn vader vallen en vervangt deze door een W.; hij is daarna bekend als 

Th. W. Adorno.  

3.1 Dialektik der Aufklärung 

In 1944 publiceren Horkheimer en Adorno hun eerste gezamelijke tekst, Dialektik der Aufklärung. In 

deze bundel, oorspronkelijk getiteld Philosophische Fragmente stellen zij zich ten doel te 

onderzoeken “waarom de mensheid in plaats van in een waarlijk menselijke toestand binnen te 

treden, verzinkt in een nieuw soort barbarij”.109 Dat bleek volgens de auteurs een moeilijke opdracht 

omdat het wetenschapsbedrijf waar je op zou moeten bouwen, in hoge mate aan verval onderhevig 

is. Het denken over maatschappelijke vraagstukken overkomt nu hetgeen met de filosofie sinds de 

verlichting is gebeurd, namelijk zijn positivisme veranderen in een negatieve en destructieve 

tendens.110 De eerste moeilijkheid waar ze tegen aan lopen is de zelfvernietiging van de verlichting, 

want het uitgangspunt  was dat de vrijheid in de maatschappij verbonden was met het verlichte 
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denken; dat bleek een misverstand. Want waarom zijn met techniek ‘verlichte’ massa’s bereid zich 

aan vormen van despotisme te onderwerpen? Het niet kunnen verklaren daarvan laat de beperking 

van het theoretisch inzicht zien. 

De auteurs stellen dat het feit dat de mensen heden ten dage weer tot de natuurstaat terugvallen 

niet los kan worden gezien van de maatschappelijke vooruitgang. De sterk toenemende activiteit 

schept enerzijds voorwaarden voor een rechtvaardiger wereld, maar verleent anderzijds aan 

degenen die het technische apparaat bezitten een sterke grip op de rest van de bevolking. De 

enkeling, het individu wordt daarbij door de economische machten geannuleerd. Hij wordt 

vervluchtigd en wordt tot cultuurgoed verhard. Precieze informatie en gladgeschoren amusement 

maken hem geestrijker en dommer tegelijk. De fragmenten in de Dialektiek gaan uit van het idee dat 

de hygiënische fabrieksruimte, de Volkswagen en het sportpaleis een metafysica, een ideologisch 

voorhangsel zijn geworden van de maatschappelijke teruggang die voorgesteld wordt als 

vooruitgang.111 

De eerste tekst in Dialectiek van de Verlichting bespreekt de rol van de verlichting in twee stellingen: 

“reeds de mythe is verlichting” en “verlichting slaat om in mythologie”.112 Deze stellingen worden 

uitgewerkt in twee excursies. De eerste bespreekt de dialectiek van de mythe en verlichting aan de 

hand van de Odyssee. De tweede laat aan de hand van teksten van Kant, Sade en Nietzsche zien hoe 

het soevereine subject (verlicht) uiteindelijk verkeert in het blind objectieve (mythisch). De 

Filosofische Fragmenten worden gecompleteerd met een hoofdstuk over de cultuurindustrie (met 

als ondertitel: verlichting als massabedrog) en een over elementen van het antisemitisme (ofwel: de 

grenzen van de verlichting). Cultuurindustrie laat zien hoe film en radio voorbeelden zijn van 

vervlakking, van regressie van de verlichting. Elementen van het antisemitisme dient als voorbeeld 

van de teruggang van de beschaving naar de barbarij van de huidige werkelijkheid. Ik beperk mij hier 

tot de bespreking van de secties over cultuurindustrie en antisemitisme. Ten eerste vormen ze een 

opmaat voor de teksten over De eendimensionale mens van Marcuse en over The authoritarian 

personality van Adorno. Ten tweede zijn ze ook een voorbeeld voor de hedendaagse kritische 

theorie over communicatie en populisme waar we aan het eind van dit onderzoek aandacht aan 

zullen besteden. 

3.1.1 De cultuurindustrie 

In het fragment over de cultuurindustrie geven Horkheimer en Adorno een uitvoerige uitwerking 

van de eerder besproken verwording van het individu tot cultuurgoed. Zij stellen dat film, radio en 
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magazine één systeem vormen, een cultuurindustrie.113 Deze slaat volgens hen alles met 

eenvormigheid. Cinema en radio zijn identiek met commercie. Er wordt door de producenten 

gesuggereerd dat de standaards uit de consumenten voortgekomen zijn, maar het is de techniek van 

de economisch sterksten die de macht grijpt en bepaalt. De consumenten zijn statistisch materiaal, 

opgedeeld naar inkomensgroepen, die naar vermeende interesse bediend moeten worden. De 

televisie moet een synthese van radio en film worden, een soort Gesamtkunstwerk.114   

Wat is nu het mechanisme dat de cultuurindustrie tot een succes maakt? Alles komt uit het 

bewustzijn, vroeger uit dat van God, maar tegenwoordig uit dat van de productieleiding op aarde en 

wel door een dromerig soort idealisme in vervulling te laten gaan. Herhaling (schlagers) en 

voorspelbaarheid (film) doen hun werk. De straat wordt door de bioscoopbezoeker waargenomen 

als voortzetting van de film; met geluid wordt dat nog erger. Je zou kunnen zeggen dat elke 

afzonderlijke uiting van de cultuurindustrie de mensen reproduceert, als dat wat de cultuurindustrie 

als geheel van ze gemaakt heeft. En dat leidt tot herkenning.115 Er is kritiek vanuit de hogere-

cultuurkringen dat de stijlscheppende kracht tanende zou zijn. Volgens Horkheimer en Adorno is dat 

ongegrond. De stijl mag dan anders, misschien zelfs illusoir, zijn, maar de manier waarop in de 

cultuurindustrie en in de studio’s de kwaliteit van haar producten wordt gerealiseerd kan zich meten 

met die van de grote componisten of bouwheren; niets wordt aan het toeval overgelaten en de 

producenten zijn experts.  

De auteurs menen dat de moderne cultuurconcerns economisch de plaats zijn waar nog een stuk 

van de circulatiesfeer overleeft, die elders aan het aftakelen is. In de cultuurindustrie wordt nog 

ruim baan gemaakt voor ondernemende lieden. Het systeem stamt volgens hen niet voor niets uit 

liberale industrielanden waar radio, bioscoop en jazz (sic!) hun triomfen vieren. 116 De consumenten 

zijn arbeiders, employees, farmers en kleinburgers; zij vallen ten prooi aan wat hen wordt 

aangeboden. De cultuurindustrie is het amuseerbedrijf; amusement is de voortzetting van de arbeid 

onder het laatkapitalisme. Het wordt gezocht door diegene die aan het gemechaniseerde 

arbeidsproces wil ontsnappen.117 Paradoxaal genoeg is dat amusement weer een geautomatiseerde 

opeenvolging van genormeerde verwachtingen. Het arbeidsproces wordt ontlopen door de 

aanpassing ervan in de vrije tijd. De cultuurindustrie bedriegt echter haar consumenten door ze niet 

te beiden wat ze belooft. Cultuurindustrie sublimeert niet, maar onderdrukt. Kunstwerken zijn 
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ascetisch en schaamteloos, de cultuurindustrie is  pornografisch en preuts. De serieproductie van 

het seksuele zorgt automatisch voor het verdringen ervan.118 

De consument komt centraal te staan in de ideologie van de amusementsindustrie; hij kan haar 

instituties niet ontlopen. Het commerciële omroepbedrijf, een progressief nakomertje van de 

massacultuur, is immuun voor liberale afwijkingen. De radio is de spreekbuis van de natie, in 

Duitsland werd ze de muil van de Führer. In Amerika wordt ze de spreekbuis van de reclame. 

Reclame is het levenselixer van de cultuurindustrie. Haar product stelt in zijn warenvorm het genot 

in het vooruitzicht en valt tenslotte met de reclame samen. Het kunnen bekostigen van de reclame 

selecteert ook de aanbieders, die vervolgens weer de inhoud van het product bepalen; een vicieuze 

cirkel. In toonaangevende magazines kan men de reclame en redactionele teksten nauwelijks nog 

onderscheiden. Elke filmvertoning wordt voorafgegaan door een aankondiging van de volgende; wie 

te laat komt weet niet of hij de voorfilm of de eigenlijke vertoning ziet. Reclame en cultuurindustrie 

zijn met elkaar versmolten. Door de taal die de cultuurindustrie spreekt draagt hij aan het 

reclamekarakter van de cultuur bij. Als de taal opgaat in de mededeling, veranderen de woorden van 

betekenisdragers in kwaliteitsloze tekens en wordt ze ondoordringbaar. De ontmythologisering van 

de taal, een element van de verlichting, verkeert weer in magie.119  

3.1.2 Elementen van het antisemitisme 

Het antisemitisme van nu (we spreken over de jaren dertig / veertig) kan op twee manieren 

beschouwd worden. Het eerste is de doctrine van de fascisten, voor wie de joden het absolute 

kwaad zijn dat vernietigd moet worden; cynisch gezegd zijn zij het uitverkoren volk in negatieve zin. 

Het tweede is de liberale these, die de joden ziet als groep, die niet geneigd is zich aan te passen aan 

de mentaliteit van de Herren-volken.120 Aan met name de laatste doctrine ligt volgens Horkheimer 

en Adorno de drang tot nivellering ten grondslag. Zij die geen bevelsmacht hebben (een groep als de 

joden bijvoorbeeld) moet het even slecht gaan als het volk. Het volk wint er niets mee, behalve het 

plezier dat de anderen het niet beter hebben en de eigenlijke winst is de sanctionering van zijn 

woede door het collectief. Er bestaat geen antisemitisme puur, het is een vorm van woede die ook 

anderen treft of heeft getroffen, zoals vagebonden, protestanten en katholieken; waarbij de rol van 

slachtoffer en moordenaar inwisselbaar zijn. Hoge opdrachtgevers houden niet van hun 

antisemitische aanhang, maar maken gebruik van haar dynamiek. 

In de huidige (is contemporaine) maatschappij, waar business de politiek is, ontsteekt men in woede 

over het handelaarsoptreden van de jood en bestempelt men hem als materialist. Dit burgerlijk 
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antisemitisme heeft een specifieke economische oorzaak, namelijk machtsuitoefening door 

productie. De productieve arbeid van de kapitalist is de ideologie die de essentie van de 

schraapzucht van het economische systeem toedekte. De jood bevond zich echter in de 

mercantilistische sfeer, de handelaar en hij was niet alleen de arbeider, maar ook de handwerksman 

en de boer een doorn in het oog. De handel was daarmee voor de jood niet alleen zijn beroep, maar 

ook zijn noodlot.121 

Een van oudsher levende bron van antisemitisme is van religieuze aard. De aanhangers van de 

vaderreligie werden door die van de zoon gehaat, als degenen die het beter weten. Horkheimer en 

Adorno plaatsen hier de christelijke religie tegenover de joodse en concluderen dat “het ritueel van 

geloof en geschiedenis gelijk heeft doordat het dit ritueel aan diegene voltrekt die zo’n gelijk 

ontkennen”.122 Anderzijds stellen zij dat het idee dat joden heden ten dage verstokte ongelovigen 

zouden zijn geen mens meer op de been brengt. Maar toch: in het fascisme vinden beiden nog 

elkaar, het onbeheerste verlangen van de volkse rebellie en de evangelische dwepers; ze worden als 

een bloedgemeenschap en elitegarde omgevormd. Naast de economische en godsdienstige 

motieven zien de auteurs ook psychologische achtergronden van antisemitisme. De antisemiet 

beroept zich op idiosyncrasie, een vorm van overgevoeligheid. Deze richt zich op alles wat niet tot 

het normale behoort, wat niet mee is kunnen komen in de ontwikkeling van de normale 

maatschappij en roept een dwangmatige afschuw op. In het laatste deel van de tekst wordt dit 

breed uitgewerkt. 

3.1.3 Commentaren 

Martin Jay kenmerkt de maatschappijkritiek van Dialektik der Aufklärung als radicaal, maar dan in de 

zin van ‘naar de wortel van het probleem gaan’. Radicaal moet hier volgens hem niet begrepen 

worden als opmaat voor radicale politiek.123 De radicale praxis, zoals voorgesteld in Traditionelle und 

kritische Theorie en Philosophie und kritische Theorie wordt steeds minder benadrukt. De 

klassenstrijd komt op de achtergrond te staan en de nieuwe strijd wordt die tussen mens en natuur, 

een waarvan het kapitalisme de oorzaak was, maar waar ook na het einde ervan (in een mogelijk 

socialistische maatschappij) de hevigheid alleen maar toe lijkt te nemen. Horkheimer vond in zijn 

strijd tegen de verlichting, hier gekenmerkt door de overheersing van de natuur door de mens , een 

bondgenoot in Vico.124 Deze trok in de achttiende eeuw, net als Horkheimer nu, ten strijde tegen het 

cartesiaanse dualisme en zag de mens als maker van de geschiedenis. Menselijke activiteit was de 

sleutel voor het begrijpen van de historische ontwikkeling. Dit paste nog wel bij de analyse van 
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Marx,  maar in de Dialektik nemen de auteurs in toenemende mate ook afstand van diens theorie. 

Antwoorden op culturele vraagstukken werden niet langer gezocht in basis-bovenbouw denken. Ook 

het duiden van de mens als animal laborans (een term van Hannah Arendt) impliceert de 

verdinglijking van de natuur als exploitatieterrein voor de mens. Waar bij Marx de nadruk lag op de 

uitbuiting van de mens, op de vervreemdende arbeid, wordt dit in de Dialektik een uitbuiting van de 

natuur door de mens.125 Volgens mij betekent dit ook een andere visie op de praxis, op de 

emancipatie. Het gaat niet langer om de klassenstrijd, maar om een meer verantwoorde manier van 

omgaan met de natuur. 

Ten aanzien van de cultuurindustrie concludeert Jan Baars dat Horkheimer en Adorno met hun 

interpretatie van het media-wezen al een scherp inzicht hadden in de commerciële 

ontwikkelingen.126 Het is daarom ook goed dat er gesproken wordt over cultuurindustrie in plaats 

van massacultuur. Dat laatste is een vage term die onderscheid suggereert tussen verschillende 

vormen van kunst en cultuur, zeg kunst voor de massa en kunst voor de sociale elite. Maar daar gaat 

het in de Dialektik niet primair over. Het gaat om de verwevenheid van de industrie met de media, 

over de gevolgen van de industriële revolutie en de opkomst van het laatkapitalisme.127 En daarmee, 

in negatieve zin, over de gevolgen van het verlichtingsdenken. Maar Baars vindt het beeld ook 

eenzijdig. Het is teveel geschreven vanuit de Amerikaanse situatie; een nuancering voor die van 

Europa ontbreekt. Daarnaast worden de media alleen als manipulatief gekwalificeerd en wordt er 

gesuggereerd dat er geen plaats zou zijn voor berichtgeving ten behoeve van kritische 

meningsvorming. Voor wat betreft cultuur zouden de producten van de cultuurindustrie alleen maar 

afstompend zijn en zou alleen authentieke kunst daar nog aan ontkomen. Dat heeft de schijn van 

elitarisme, hetgeen vooral Adorno nog al eens verweten wordt. Het zou ook in strijd zijn met het 

emancipatoire karakter van de Kritische Theorie.128  

Inzake het antisemitisme wijst Jay er op dat naast het bespreken van het functioneren van de jood in 

de westerse samenleving, min of meer gelijk aan de marxistische analyse, de Frankfurters nog een 

stapje verder gaan. Zij gebruiken de begrippen paranoia en projectie om de ‘objectieve geest’ van 

het antisemitisme te kunnen duiden. Door angsten te projecteren op een object buiten jezelf drukt 

het paranoïde denken een verwrongen protest uit.129 Maar dat protest is dan wel van de half-

ontwikkelden, van hen die de onmiddellijkheid van de werkelijkheid tot een verdinglijkte formule 
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reduceren. Oftewel zij die niet in staat zijn het verschil tussen schijnen en wezen, tussen individueel 

lot en maatschappelijk leven te onderscheiden, ontwikkelen een paranoïde angst. Collectieve 

projecten, zoals het antisemitisme, nemen dan de plaats in van individuele projecten, zodat het 

systeem van de half-ontwikkelden de objectieve geest wordt.130 Koen Boey refereert aan het 

psychoanalytische aspect van de idiosyncrasie, de overgevoeligheid voor prikkels waarop abnormaal 

gereageerd wordt. In het geval van antisemitisme zou dat te maken hebben met een reactie op 

mislukte civilisatie, op een beschaving waar mensen menen zichzelf aan onttrokken te hebben. De 

herenmoraal van de fascisten mondt uit in blinde moordlust. Het is een voorbeeld van de 

vernietigingsdrang die voortkomt uit de verlichting. Het antisemitisme laat daarmee de grenzen van 

de verlichting zien.131 

3.2 Beschouwingen over Studies in prejudice 

Studies in prejudice is een breed onderzoek naar vooroordeel en agitatie, uitgevoerd door leden van 

het Institut für Sozialforschung (samen met anderen), in het begin van de jaren veertig in Amerika. In 

het voorwoord van de studie verwondert Horkheimer zich over het feit dat miljoenen mensen 

werden uitgeroeid, in korte tijd op een plaats die eens beschouwd werd als de citadel van de 

westerse beschaving. “How could it be […] that in a culture of law, order, and reason there should 

have survived the irrational remnants of ancient racial and religious hatreds”.132 Welk weefsel in 

onze moderne maatschappij blijft kankerend en toont ondanks onze veronderstelde verlichting nog 

steeds een terugslag naar primitieve volkeren, aldus Horkheimer. Het is dezelfde vraag die gesteld 

werd in de inleiding van de Dialektik. 

Drie van de vijf boeken uit de studie betreffen het onderzoek naar de persoonlijkheid en proberen 

een antwoord te geven op de vraag: wat is er in de psychologie van het individu dat gevoelig is voor 

vooroordelen en hem of haar bijvoorbeeld gevoelig maakt voor de agitatie van Goebbels? The 

authoritarian personality, gebaseerd op een combinatie van onderzoekstechnieken, suggereert 

daarop een antwoord. De twee andere delen betreffen de rol van de agitator, bijvoorbeeld Prophets 

of Deceit, waarin de technieken van overtuiging, het vertalen van gevoelens van vooroordeel in een 

geloof en acties, onderzocht worden. 
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3.2.2 The authoritarian personality 

Het centrale thema van The authoritarian personality is de ‘antropologische’ soort van de 

authoritarian type of man, ofwel het type mens dat gevoelig is voor autoriteit. Horkheimer 

omschrijft in het voorwoord deze soort als iemand die de ideeën en vaardigheden van de hoog-

geïndustrialiseerde maatschappij beheerst, maar ze combineert met irrationeel geloof. Hij is verlicht 

en achterdochtig, een trotse individualist en tegelijkertijd bang niet te zijn als de anderen, 

onafhankelijk maar geneigd zich blind te onderwerpen aan macht en autoriteit.133 De studie is niet 

filosofisch of politicologisch. Het gaat om een sociologisch-psychologische benadering. In de context 

van mijn onderzoek gaat het niet zozeer om de resultaten, maar vooral om de uitgangspunten van 

de studie. Met name ben ik geïnteresseerd in hoeverre dit past bij de uitgangspunten van het 

Institut für Sozialforschung. 

De centrale hypothese van het onderzoek naar de authoritarian personality is “the political, 

economic and social convictions of an individual often form a broad and coherent pattern, as if 

brought together by a ‘mentality’ or ‘spirit’, and that this pattern is an expression of deeply trends in 

his personality”.134 De onderzoekers waren vooral geïnteresseerd in potentieel fascistische 

individuen, iemand wiens persoonlijkheidsstructuur hem speciaal gevoelig maakt voor 

antidemocratische propaganda. Het concentreren op de potentiële fascist kwam voort uit het idee 

dat er geen grotere bedreiging is voor de traditionele waarden en instituties dan het fascisme. 

Verder spreken ze over de mogelijkheid om het fascisme te bestrijden, hetgeen past in het activisme 

van de Frankfurter Schule; de resultaten van de studie gebruiken voor de praxis.  

De onderzoekers vroegen zich af: hoe is zo’n potentieel fascistisch type te duiden? Wat is de oorzaak 

van het antidemocratisch gedachtegoed? En wat zijn de determinanten van de ontwikkeling 

daartoe? Twee essentiële concepten kunnen worden onderscheiden: de ideologie en de 

onderliggende behoeften en aard van de persoon.135 Onder ideologie verstaan de auteurs  het 

geheel van meningen, houdingen en waarden van een persoon en het denken over politiek, 

economie, minderheidsgroepen, enz. Als dat voor veel personen min of meer gelijk is ontstaan er 

patronen, oftewel groepsideologie. In het onderzoek ligt de focus op het antisemitisme. Een 

uitgangspunt is dat antisemitisme eerder gebaseerd is op factoren in het subject (dus de antisemiet) 

en in zijn omgeving dan op karakteristieken van de joden. En als dat het geval is dan is antisemitisme 

waarschijnlijk niet een geïsoleerd fenomeen, maar onderdeel van een breed ideologisch geheel.136 

We zullen zien dat ook racisme, bijvoorbeeld ten aanzien van zwarten en native Americans hier deel 
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van uitmaakt. Een belangrijke vraag is ook in welke mate er verband is tussen ideologie en actie. In 

welke mate zijn de potentieel fascisten c.q. antidemocraten geneigd om over te gaan tot actie 

tegenover minderheidsgroepen?137 Het tweede concept dat de determinanten van ontwikkeling tot 

fascistoïde gedrag bepaalt is de persoonlijkheid. Volgens de auteurs wordt de persoonlijkheid 

bepaald door primaire behoeften zoals drijfveren, wensen en emotionele impulsen. Ze worden 

ontwikkeld door opvoeding en milieu. En het onderzoek richt zich nu op het vinden van correlaties 

tussen ideologie en sociologische factoren die iemands persoonlijkheid bepalen.138 Uit dit alles komt 

naar voren dat het onderzoek niet waardevrij is of kan zijn. Dit geeft wel het speciale karakter aan 

van de wetenschapsmethode voor sociale wetenschappen die de Frankfurter Schule voor ogen had. 

Hier zien we ook de ideeën weerspiegeld van de eerdere teksten van Horkheimer. 

Een belangrijk aspect bij de maatschappelijke achtergrond zou iemands economische situatie 

kunnen zijn. Toch is dit met betrekking tot de ideologische opstelling  volgens de auteurs een 

mogelijke valkuil. Als iemand tegen joodse immigranten is omdat ze zijn baan bedreigen zou dat 

logisch en rationeel zijn; maar om joden in het algemeen als een kwaad te zien is volkomen 

onlogisch. Vijandigheid tegenover een groep gebaseerd op frustratie komt voor, maar algemeen 

vooroordeel is niet te herleiden tot incidentele frustrerende ervaringen. Ten slotte is er nog een 

belangrijke reden waarom de auteurs de nadruk leggen op persoonlijkheid. Fascisme, als succesvolle 

politieke beweging, moet een massabasis creëren. Het moet de medewerking van een groot deel 

van het volk hebben. Daartoe doet het een beroep op de meest primitieve en irrationele wensen en 

angsten van de mensen. De fascistische propaganda bedriegt de mensen door te stellen dat hun 

situatie zal verbeteren. Maar waarom laten mensen zich bedriegen?139 

Om antwoord op deze vragen te vinden gebruikten de onderzoekers een combinatie van methoden. 

Teneinde de individuele drijfveren te vinden werden interviews gehouden en klinische studies 

gedaan. Daarnaast werden groepen mensen onderzocht met behulp van vragenlijsten. Beide 

onderzoeksmethoden werden geïntegreerd door bij ‘opvallende’ individuen de sociale context te 

onderzoeken en uit de groeps-surveys werden mensen geïnterviewd die duidelijk antidemocratische 

respons gaven.140 Een oordeel over de wetenschappelijke kwaliteit laat ik hier achterwege; dat valt 

buiten de scope van mijn onderzoek. Wel lijkt het er op dat de onderzoeksmethodiek een 

combinatie is van de Angelsaksische benadering met statistische methoden en de meer Europese  

psychoanalytische benadering; iets waar Horkheimer geen probleem mee had.141 
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Het onderzoek richt zich niet alleen op antisemitisme, maar dat is wel een van de focuspunten. Ten 

behoeve daarvan wordt de zogenaamde A-S scale (antisemitisme) ontwikkeld, die een indruk moet 

geven van antisemitische tendensen van zowel individuen als groepen in de Verenigde Staten. David 

J. Levinson (een van de auteurs) opent deze sectie met de opmerking dat “one of the most clearly 

antidemocratic forms of social ideology is prejudice, and within this context antisemitism provides a 

fruitful starting point for  a social-psychological study”.142 Het onderzoek is echter breder dan 

antisemitisme en betreft ook vooroordeel in het algemeen tegenover groepen, de zogenaamde 

ethnocentric ideology. Etnocentriciteit onderscheidt zich van vooroordeel; waar het laatste zich 

vooral richt op een bepaalde groep, heeft het eerste vooral betrekking op een consistente mindset 

tegenover ‘vreemdelingen’ in het algemeen.143 Dit kan zowel een ras (bijvoorbeeld zwarten of 

indianen) betreffen, als een groep van een bepaalde herkomst (Italianen, Grieken) in de Verenigde 

Staten. Vragen die gesteld kunnen worden zijn: welke ideeën hebben individuen over hun eigen 

groep en over die van andere groepen; hoe denkt iemand over andere dan zijn eigen groep en welke 

relaties zijn er met andere groepen, enz. Er wordt nu een E-  (ethnocentric) – scale ontwikkeld, met 

als sub-scales bijvoorbeeld de Negro-sub scale, de minority-sub scale en de patriotism-sub scale. Een 

van de interview-vragen luidt bijvoorbeeld “Mexico can never advance to the standards of living and 

civilization of the US , due mainly to the innate dirtiness, laziness, and general backwardness of the 

Mexicans”;144 een statement dat ons bekend voorkomt. Op de respons op dit soort vragen gaan we 

hier verder niet op in; dat valt, hoe interessant ook, buiten mijn onderzoek. Na te hebben gewerkt 

met de A-S en E schalen vragen de onderzoekers zich af of ze de resultaten kunnen veralgemenen, 

namelijk onderzoek naar vooroordeel zonder dit als doel te hebben en een specifieke 

minderheidsgroep op het oog te hebben. Het ging om algemeen antidemocratische tendensen op 

persoonlijk niveau. De vraag was of het mogelijk was om deze diepere, onbewuste krachten boven 

tafel te krijgen. Het resultaat was een set van vragen en interviews die de F-scale (fascisme) zouden 

bepalen. Uiteraard was de correlatie met de A-S en E schalen een belangrijke onderzoeksvraag.145 

Zoals gezegd bespreken we hier niet de resultaten. Wel is het belangrijk op te merken dat dit type 

studies een goed inzicht geeft in de methodieken van het Institut für Sozialforschung. Niet alleen de 

wetenschappelijke kant van de toepassing van de Kritische Theorie komt hier naar voren, maar ook 

de intentie van de theorie, namelijk het vinden van handvatten waarmee maatschappelijke 

misstanden kunnen worden aangepakt en waardoor emancipatiebewegingen handen en voeten 

kunnen worden gegeven. Dit is natuurlijk ook precies de achtergrond van de counter culture in de 
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sociale wetenschappen in de jaren zestig en zeventig. Ook de opkomst van eerst vrouwenstudies  en 

later genderstudies zal voor een deel schatplichtig zijn aan dit type werk. 

3.2.3 Prophets of Deceit 

In Prophets of Deceit (vrij vertaald: Valse profeten), een volgend deel uit de Studies of Prejudice, 

geven Leo Löwenthal en Norbert Guterman een kwalitatieve analyse van de betekenis van 

demagogie, haar technieken en aantrekkingskracht, haar argumenten en persoonlijkheden.146 

Demagogie is van alle tijden en treedt op wanneer een (democratische) maatschappij bedreigd 

wordt met intern verval, maar de huidige hoog sociaal ontwikkelde situatie maakt haar toch 

verschillend van die van het verleden. In onze hoog geïndustrialiseerde maatschappij wordt de 

consumptie bepaald door de productie, zelfs op het gebied van ideologie. Dus moet niet alleen het 

volk (de consumenten) bestudeerd worden, maar ook de psychologie van de agitator, de demagoog 

(de producent).147 In Prophets of Deceit gaat het om Amerikaanse demagogen; zij hebben hun 

technieken opgedaan in Duitsland en Italië, maar ze vormen niet een directe bedreiging voor de 

Amerikaanse democratie. Het gaat hier om de potentiële effectiviteit van hun strategie. Het 

gebruikelijke beeld van een Amerikaanse agitator is dat hij een kopie is van het buitenlands model. 

Bij nadere analyse van zijn teksten blijkt daar nogal wat op af te dingen. De auteurs gaan op zoek 

naar de sociale en psychologische spanningen van agitatie door middel van het analyseren en 

beschrijven van haar fundamentele thema’s. In tegenstelling tot propagandistische slogans blijken 

de thema’s van de agitator direct de vooringenomenheid van het publiek te reflecteren; de agitator 

brengt geen nieuwe dingen in, hij rakelt op wat al aanwezig is.148 De agitator is een specifiek type 

‘advocaat van sociale verandering’. Hij onderscheidt zich van andere typen zoals de ‘hervormer’ of 

de ‘revolutionair’. In tegenstelling tot de eerste richt hij zich niet tot een specifieke groep; elke 

Amerikaan is potentiële volger. Ook is hij niet de revolutionair die de bestaande sociale structuren 

wil veranderen. De agitator doet geen moeite om maatschappelijk ongenoegen terug te brengen tot 

een duidelijke oorzaak.149 Zijn klachten refereren aan de maatschappelijke realiteit, maar worden 

niet verwoord in rationele concepten. 

De eerste analyse van Löwenthal en Guterman laat zien dat het de Amerikaanse agitator vooral te 

doen is om onrust te zaaien en niet per sé om politieke macht te veroveren. Deze analyses kunnen 

dus nuttig voor ons zijn om hedendaags populisme te analyseren in termen van agitators, 

hervormers en revolutionairen.. Martin Jay schrijft dat Prophets of Deceit veel dichter bij de traditie 
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van de Kritische Theorie staat dan The authoritarian personality. Het uitgangspunt van de 

eerstgenoemde studie was volgens hem dat manipulatie in de moderne maatschappij regel was; dit 

zou ook ten grondslag liggen aan het werk van het instituut over massacultuur.150 Het ging er vooral 

om de objectieve inhoud van het agitatieverschijnsel te onthullen en tot de kern ervan door te 

dringen. Over The authoritarian personality schrijft Jay dat het trouw bleef aan de methodologie van 

Traditionelle und Kritische Theorie, maar dat praxis, in de zin van revolutionaire actie, niet langer de 

toetsingsgrond voor de theorie was; hetgeen wil zeggen dat hier de theorie leidend was.151 Volgens 

Jay waren de individuele interviews een belangrijke aanvulling op het onderzoek met groepen en 

surveys. Dit laatste was ook het uitgangspunt van Horkheimer: “Inductie in de sociale theorie zou 

[…] het universele in het bijzondere moeten zoeken, […], zou dieper in het bijzondere moeten 

graven en de universele wetten daar in ontdekken”.152 Volgens Jay was het doel van het project het 

blootleggen van de samenhang tussen de onderliggende psychologische dynamiek en aan de 

oppervlakte komende  vooroordeel-ideologie. 

3.3 De eendimensionale mens 

In dit invloedrijke werk van Marcuse constateert hij dat de hoog-industriële samenleving van zijn tijd 

(1964) rijker, groter en beter wordt zolang zij het gevaar laat voortbestaan. En met dit gevaar 

bedoelt hij de dreiging van een atoomoorlog, waartoe in vredestijd vernietigingswapens worden 

geproduceerd en waarbij we worden opgeleid voor een verdediging die zowel verdedigers als 

verdedigden misvormt. De paradox is dat het geheel de Redelijkheid zelve lijkt te zijn, terwijl de 

samenleving in haar geheel irrationeel is.153 Een Kritische Theorie van de samenleving kan de wortels 

van deze ontwikkeling blootleggen. De vraag is welke criteria men bij een dergelijke kritiek moet 

hanteren.154 In ieder geval spelen waardeoordelen een rol bij zo’n analyse van de maatschappij. Een 

eerste oordeel is dat het menselijk leven de moeite waard is. Een tweede oordeel is dat er bepaalde 

mogelijkheden zijn om het menselijk bestaan te verbeteren en bepaalde wegen en middelen zijn om 

dat te verwerkelijken. Marcuse suggereert hier dat er op grond van de analyse overgegaan kan 

worden tot actie; een vorm van praxis volgend uit de Kritische Theorie. Hetgeen niet wil zeggen dat 

hij als filosoof voorop gaat lopen in de demonstratie. 

De theoretische concepties van de Kritische Theorie resulteren in ideeën voor maatschappelijke 

veranderingen. Maar dat is in de hoog-industriële samenleving een probleem, want de technische 

vooruitgang schept levensvormen en machtsvormen, die volgens Marcuse, in het systeem 
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tegengestelde krachten verzoenen en elk protest tegen zware arbeid doen verstommen.155 

Potentiële sociale krachten voor omwenteling worden ingekapseld. Ondanks de schijnbare 

irrelevantie van een Kritische Theorie blijft ze echter toch zinvol, namelijk om de weg te wijzen hoe 

de maatschappij kan veranderen in zijn geheel, maar ook op het niveau van het individu. Het 

probleem van de Kritische Theorie is wel dat zij niet beschikt over een basis van waaruit zij de 

samenleving kan transcenderen; de sociale krachten die aan haar oorsprong stonden (lees het 

proletariaat in de negentiende eeuw) ontbreken in de huidige samenleving.156 Een probleem voor de 

kritische sociale theorie is ook dat de categorieën waarmee zij in eerste instantie ontwikkeld werd, 

zoals individu, klasse, privé, in de huidige samenleving hun kritische inhoud verliezen en verworden 

tot beschrijvende, operationele termen. Het opnieuw betekenis geven aan deze categorieën wekt 

de indruk dat we ons afkeren van de historische praxis en dat we nu in plaats van kritiek op de 

politieke economie, filosofie gaan bedrijven. Deze dualiteit moet in De eendimensionale mens onder 

ogen worden gezien en wordt vormgegeven in twee tegengestelde hypothesen, namelijk “dat een 

hoog-industriële samenleving in staat is kwalitatieve verandering […] in te kapselen” en “dat er 

krachten en tendensen bestaan die dit vermogen tot inkapselen te boven kunnen gaan en de 

samenleving kunnen vernietigen”.157 Dit laatste statement roept bij mij de vraag op of Marcuse 

letterlijk bedoelt dat de samenleving kapot gaat of dat hij hier suggereert dat oppositionele krachten 

de samenleving ten goede kunnen veranderen (en daarmee de oude vernietigen). Tenslotte nog een 

opmerking over technologie; deze verschaft een goede hulp bij het instellen van nieuwe en 

aangename vormen van sociale controle en sociale cohesie. Maar dit leidt tot een samenleving met 

totalitaire trekken en het idee van de neutraliteit van de technologie kan niet langer worden 

gehandhaafd. Tot zover de inleiding van De eendimensionale mens, waarin echter een goed beeld 

van de uitgangspunten van de studie wordt geschetst. 

3.3.1 Een maatschappij van repressieve tolerantie 

Marcuse begint zijn analyse met onderzoek naar de eendimensionale samenleving en dan met name 

de nieuwe vormen van controle. In een samenleving die bevrijd is van armoede zullen de vrijheden 

die horen bij een fase van lagere productie een andere inhoud krijgen. Onafhankelijk denken, 

autonomie en politieke oppositie worden, volgens Marcuse, van hun kritische functie beroofd 

omdat de samenleving steeds beter in staat is de behoeften van individuen te bevredigen. En zo’n 

samenleving mag eisen dat haar principes en instituties alom geaccepteerd worden.158 Het vinden 

van nieuwe wegen kan alleen in negatieve termen worden geduid. Economische vrijheid is niet 
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afhankelijk zijn van de economie, politieke vrijheid betekent bevrijden van politiek waar het individu 

geen macht over heeft en intellectuele vrijheid dat het denken, nu verdrongen door 

massacommunicatie, weer een plaats krijgt. De behoeften waarin de maatschappij voorziet kunnen 

zowel echt als onecht zijn. Echte behoeften zijn de levensbehoeften: voedsel, kleding en onderdak. 

De onechte zijn die welke aan het individu worden opgedrongen door sociale belangengroeperingen 

die gebaat zijn bij zijn onderdrukking; de belangengroeperingen die zware arbeid en 

onrechtvaardigheid laten voortbestaan. Maar ook behoeften gecreëerd door de cultuurindustrie 

vallen daaronder. En een kenmerkende eigenschap van de hoogindustriële samenleving is dat zij 

doeltreffend die behoeften verstikt welke bevrijding opeisen.159 Maar overschatten we de rol van de 

media niet? Het publiek vraagt toch zelf om en heeft behoefte aan dat wat geboden wordt?  

Marcuse vindt dit onzin: het publiek is al lang geconditioneerd. Maar wel zorgelijk is de 

gelijkschakeling der klassen: de arbeider en zijn baas waarderen hetzelfde televisieprogramma; dat 

is wel nivellering maar geen verdwijnen van de klassen. Er is sprake van transplantatie van sociale 

behoeften: zien we de auto als plaag of als comfort, de massamedia als vermaaksinstrument of als 

indoctrinatiemechanisme? Hier komt weer het rationele karakter van de irrationaliteit van de 

maatschappij naar voren.160 Wanneer individuen uit verschillende sociale klassen steeds meer 

beschikken over dezelfde aangename producten, is de introductie van deze producten geen reclame 

meer, maar wordt het een manier van leven. Dit leidt tot een patroon van denken en handelen in 

één dimensie.161 En volgens Marcuse  wordt dit eendimensionale denken dan de politiek van de 

massamedia; dit zien we zowel in het ‘vrije westen’ als in de tegenhanger ‘het communistische 

oosten’, alleen heeft men tegengestelde ideeën over wat vrijheid is. 

Een zorgelijke ontwikkeling in het westen is, volgens Marcuse, de convergentie der tegengestelden. 

De mogelijkheden voor sociale omwenteling worden in de kiem aangetast wanneer zakenleven en 

georganiseerde vakbonden gaan samenwerken. Politieke oppositie wordt in veel landen 

gemarginaliseerd.162 De vraag is of deze consolidatie tijdelijk is en niet de wortels aantast van het 

conflict, door Marx geduid, of dat zij een omvorming is van een antagonistische structuur, waardoor 

de tegenstellingen draaglijk gemaakt worden. De theorie van Marx voorzag een politieke revolutie, 

waarbij het proletariaat het publieke apparaat van het kapitalisme zou vernietigen, maar het 

technologische apparaat zou socialiseren, teneinde de productie van maatschappelijke en 

individuele behoeften te bevredigen. Maar door de overweldigende resultaten van de technologie 

ontstaat er niet een nieuw bewustzijn en wordt de ruimte van een transcendentale historische 
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praxis buitengesloten. De sociale veranderingen worden ingekapseld en Marcuse geeft daarvoor een 

aantal redenen. Door de mechanisatie speelt fysieke arbeid een steeds kleinere rol en verdwijnt de 

klassieke proletariër.  Daarnaast worden handarbeiders in toenemende mate vervangen door 

hoofdarbeiders of bedieners van machines en vindt een vermenging plaats van arbeider en 

leidinggever. Dit geeft, in de derde plaats, ook een verandering in het bewustzijn  van de arbeider; 

deze voelt zich nauw verwant met het bedrijf en accepteert ‘medezeggenschap’. De nieuwe 

technologische arbeidswereld is niet meer de levende contradictie van de samenleving. Echter, de 

slaven der ontwikkelde industriële beschaving zijn op een gesublimeerde manier slaaf, maar het zijn 

nog steeds slaven. Omgekeerd zijn de bestuurders afhankelijk van de machinerieën. Door deze 

afhankelijkheid is er niet meer de dialectische relatie tussen meester en knecht, maar een vicieuze 

cirkel die beiden insluit. 163 

Als we naar de toekomst kijken is er de vraag of de keten van stijgende productiviteit doorbroken 

kan worden. Een belangrijke factor die in de toekomst een rol gaat spelen is verdere automatisering. 

De gedachte is dat volledige automatisering in het rijk van de noodzaak het terrein van de vrije tijd 

zal ontsluiten. Dat zou een historische transcendentie naar een nieuwe beschaving betekenen.164  In 

het Sovjetsysteem zou dat sneller kunnen gebeuren, vanwege een alomvattend bestuur. In het 

westen is er verzet, want georganiseerde arbeiders eisen aanvullende werkgelegenheid. Hier laat 

Marcuse zien dat hij toch wel voorstander is van een centraal geleide economie. Toch zijn er wel 

vraagtekens bij de Sovjet-Unie. De samenleving is voor een groot deel nog pre-technologisch qua 

industrialisatie en de economische en politieke instituties zijn gebaseerd op rationalisatie en 

dictatuur. Zal de Sovjet-Unie, nadat een hoog niveau van industrialisatie bereikt is, de totalitaire 

controle laten vieren, zodat er een kwalitatieve verandering kan plaatsvinden? Bij het beoordelen 

van deze situatie valt Marcuse weer terug op Marx: de bevrijding van de arbeiders moet het werk 

zijn van de arbeidersstand zelf.165 

Het politieke systeem van de technologische rationaliteit biedt perspectieven van de inkapseling der 

verandering door middel van de verzorgingsstaat. Een dergelijke staat kan de standaard voor een 

van hogerhand geregeld leven verhogen. Maar het is een staat van onvrijheid, omdat het totalitair 

bestuur een beperking inhoudt van ‘eigen’ tijd, kwantiteit en kwaliteit van goederen en intelligentie 

die in staat is zelfbeschikking te overzien.166 Een maatschappij gebaseerd op zo’n staat zal ten prooi 

vallen aan productie van zinloze goederen, overproductie en toenemende consumptiedrang. In dat 

bestel zal geen neiging tot zelfbeschikking bestaan, want het is een goed en aangenaam leven. Maar 
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het is de rationele en materiële basis van versmelten der tegengestelden, het eendimensionale 

gedrag. Voor transcenderende politieke krachten binnen de samenleving wordt de weg versperd en 

kwalitatieve verandering is slechts mogelijk van buiten af.167 Nadat Marcuse de politieke 

ontwikkelingen in de hoog-industriële samenleving besproken heeft richt hij zich op de cultuur. Hij 

wil aantonen dat met de vooruitgang van de technologische rationaliteit de oppositionele en 

transcenderende elementen uit de ‘hogere cultuur’ verdwijnen.168  

In een sectie over de ‘het negatieve denken’ bespreekt Marcuse de rol van de Rede en de relatie 

met de werkelijkheid. “In de gelijkstelling Rede = waarheid = werkelijkheid […] is de Rede de 

subversieve kracht, de ‘kracht van het negatieve’, die als theoretische en praktische Rede de 

waarheid voor mensen vaststelt.”169 In dit licht gezien is de totalitaire wereld van de technologische 

rationaliteit de laatste omvorming van de idee Rede. De sociale werkelijkheid is nog steeds de 

overheersing van de ene mens door de andere, hetgeen de schakel vormt tussen pre-technologische 

en technologische Rede. Tegenwoordig is er sprake van afhankelijkheid van de ‘objectieve orde der 

dingen’ (economische wet, markt, enz.) in plaats van die van de slaaf van de meester. Maar de 

grenzen van dit huidige systeem komen in zicht, er is voortschrijdende knechting van de mens door 

het productieapparaat  en de levens van hen die dit apparaat opbouwen en gebruiken worden 

geruïneerd. Er moet iets mis zijn met het systeem zelf.170 Een onecht bewustzijn heeft vorm 

gekregen in het huidige technische apparaat, dat het op zijn beurt reproduceert. Alleen in het 

medium van de technologie worden mens en natuur vervangbare organisatieobjecten. De 

technologie is de grote drager van reïficatie, het tot-ding-maken geworden. Objectieve 

hoedanigheden bepalen niet alleen de sociale positie van het individu en zijn relaties, maar ze zijn 

ook berekenbare manifestaties van wetenschappelijke rationaliteit.171 Dan maakt Marcuse een stap 

van dit ‘negatieve denken’  naar een positieve benadering. Hij begint met te stellen dat in de 

sociologie en psychologie het theoretisch denken kan worden omgezet in praktisch handelen; 

bijvoorbeeld verbeteren van arbeidsomstandigheden in fabrieken. Voor de filosofie is zo’n omzetten 

naar handelen minder voor de hand liggend.172 Vervolgens maakt hij een analyse van vigerende 

filosofische systemen en beoordeelt de waarde daarvan voor maatschappelijke toepassing.  

Ten slotte geeft Marcuse een beschouwing over de verbeelding; dit was vroeger spel, een ethische 

dimensie. Maar in toenemende mate wordt de verbeelding ingeperkt door de technische 

vooruitgang; de kloof tussen verbeelding en Rede wordt kleiner. Ieder spel van de verbeelding wordt 
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zo een spel met technische mogelijkheden. “Het romantische idee van een ‘ wetenschap van de 

verbeelding’ krijgt steeds empirischer kanten.”173  Veel van wat nu vrij lijkt wordt in stand gehouden 

door de repressieve samenleving , maar om de verbeelding weer tot spel te maken zal een deel van 

deze ‘vrijheid’ onderdrukt moeten worden. Hoe kunnen individuen, die grote vrijheden onder die 

repressie hebben zich van zichzelf en hun meesters bevrijden en welke rol kan een Kritische Theorie 

daarbij spelen? Alle feiten die een Kritische Theorie van de samenleving nodig heeft liggen op tafel, 

onder andere verspilling en inperking van de productiviteit, behoefte aan agressieve expansie, 

oorlogsdreiging en uitbuiting. En er is een historisch alternatief: gepland gebruik van hulpbronnen 

voor bevrediging van arbeidsbehoeften, een minimum aan zware arbeid. De feiten en alternatieven 

liggen er, maar er is geen praxis die er iets mee kan doen. De dialectische theorie is niet weerlegd, 

maar biedt ook geen oplossing.174 Kritisch kijkend naar de Kritische Theorie  toont  ze hier haar 

zwakke punt, namelijk haar onvermogen om de bevrijdende tendensen binnen de samenleving aan 

te tonen. In de negentiende eeuw waren er in de samenleving werkelijke krachten die deze 

beweging vorm konden geven; nu niet meer. Totalitaire tendensen van de eendimensionale 

samenleving maken de traditionele middelen van protest ineffectief; het ‘volk’ is omhooggekomen 

en is het ‘zuurdesem’ van de sociale samenhang geworden. Een werkelijk potentieel voor de strijd 

voor verandering zijn de buitenstaanders, de vervolgden van andere rassen, de werklozen. Zij leven 

buiten het democratisch proces en hun oppositie is revolutionair, als is hun bewustzijn dat niet. Hun 

kracht steekt achter elke politieke demonstratie voor de slachtoffers van recht en orde.175  

3.3.2 Commentaren op Marcuse 

Marcuse is dus nogal pessimistisch. Hij ziet een kapitalistische maatschappij die er steeds beter in 

slaagt de tegenstellingen tussen de maatschappelijke klassen te verbloemen en schijnbare gelijkheid 

te creëren. De massamedia, een loot aan de stam van de cultuurindustrie, zijn daarbij instrumenteel. 

Hij ziet het potentieel voor maatschappelijke verandering afbrokkelen. De mens wordt uitsluitend 

gedreven door het verkrijgen van meer levensgeluk; hij wordt eendimensionaal. In de tekst zelf 

wordt niet expliciet opgeroepen tot actie, maar de geest van de tekst doet dat wel. In die zin kan  

de Kritische Theorie richting geven en het zijn de buitenstaanders die het moeten doen. Dat wordt in 

de jaren zestig opgepikt door de emancipatiebewegingen, zowel in Amerika als in West-Europa.  De 

counter-culture in Amerika streed letterlijk voor lijfsbehoud, bijvoorbeeld  in de antiracismestrijd en 

tegen oproep voor militaire dienst in Vietnam. In Europa was de dreiging abstracter, zoals die van 

kernwapens, maar er was verzet tegen de consumptiemaatschappij. De generatie die nog niets te 
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verliezen had zette de motor in gang. Ziedaar Kritische Theorie zoals het bedoeld was; een 

achtergrond verschaffen die leidt tot sociale actie. Maar zeker in een Europa was het een ingetogen 

revolutie. 

Lucien Goldmann stelt dat er in de dialectische filosofie altijd sprake was van twee dimensies, 

namelijk de aanpassing aan de realiteit en een über-sie-hinausgehen, ofwel het werkelijke en het 

mogelijke. Volgens hem laat Marcuse zien dat zich heden ten dage voor het eerst in de geschiedenis 

de maatschappelijke organisatie in staat is, met name door verhoging van de levensstandaard en 

manipulatie van het bewustzijn, de dimensie van de aanpassing te versterken ten koste van die van 

het mogelijke. Het onderdrukken van de dimensie van transcendentie, van het mogelijke zal leiden 

tot een ernstige onderdrukking van scheppingsdrang en individualiteit; de comfortabel levende 

mens kent nog maar twee disposities, gehoorzamen en consumeren, het is een eendimensionale 

mens.176  De verdienste van Marcuse’s boeken, ook van Eros en Civilization, was volgens Goldmann 

dat het voor de eerste keer theoretisch de hoofdproblemen van de toenmalige maatschappij 

formuleerde; het legde oorzaken van veel gevoeld onbehagen bloot. Bovendien stimuleerde de 

analyse ook minder utopisch denkende groepen in de maatschappij zoals de Derde Wereld, de 

zwarten in Amerika, enz.177 In die zin bracht Marcuse niet zelf de praxis op gang, maar had zijn 

denken wel praktisch politieke gevolgen, vergelijkbaar met Marx en veel meer dan bijvoorbeeld 

Sartre. De zorg van Marcuse dat filosofie moeilijk om te zetten was naar de praktijk was dus niet 

helemaal terecht. 

Voor wat betreft de praxis stelt Stanley Aronowitz, dat eind jaren zestig One Dimensional Man een 

bepalende verhandeling was. Marcuse’s genadeloze analyse en duistere voorspellingen van de 

mogelijkheden voor radicale sociale veranderingen werden een ‘materiële’ kracht, omdat ze de 

massa’s, in ieder geval de leidende intellectuelen en activisten in hun grip kregen.178 Ze werden de 

achtergrond van massale protesten tegen de Vietnam-oorlog, tegen discriminatie van ras en gender 

en de vernietiging van de fysieke en sociale omgeving door commerciële en militaire belangen. Het 

was de taak van de Kritische Theorie om de marxistische analyse over te zetten naar de twintigste 

eeuw, waarin het concurrentie-kapitalisme werd omgezet naar monopolie-kapitalisme. Over One 

Dimensional Man zegt Aronowitz  dat de centrale these was dat de ideologiekritiek bevrijd was uit 

het rijk van het mentale en dat het nu begiftigd was met een onto-historische status (een zijns 

status). De technologische rationaliteit, inherent aan negentiende-eeuwse utilitarisme, heeft elke 

vezel van het sociale wezen doordrongen. Niet alleen is negatie letterlijk ondenkbaar geworden, 
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maar liberaal kapitalisme zet grenzen zo dat alternatieven die niet instrumenteel zijn voor 

systemische reproductie het zwijgen wordt opgelegd en als paranoïde terzijde worden gezet.179 

Ingrid Gilder-Holtey bespreekt de rol van Die Eindimensionale Mensch in de studentenbeweging. 

Volgens haar was het credo van Marcuse dat de Kritische Theorie niet alleen de tendensen van een 

andere maatschappij zou beschrijven, maar ook in actie zou kunnen omzetten. Want zelfs in de laat-

kapitalistische, eendimensionale maatschappij, waarin de klassieke dragers van sociale 

omwenteling, de arbeiders, politiek geïntegreerd waren zou nog een kwalitatieve verandering 

doorgevoerd kunnen worden: door een absoluut weigeren.180 Wanneer mensen de behoefte 

hadden hun levenswijze te veranderen veronderstelde dat wel het kunnen onderscheiden van vals 

en echt bewustzijn. Marcuse zag aanzetten tot een negatie van de eendimensionale maatschappij bij 

de studentenoppositie in de USA, evenals bij de hippies en vergelijkbare groepen. Volgens hem was 

het geen revolutie, schreef hij aan Adorno, omdat de situatie niet revolutionair is. Maar ze is wel 

verstikkend en vernederend en ze dwingt tot een fysieke en psychologische reactie. Voor Marcuse 

was het dit existentialistische moment dat het mogelijk maakt  de terughoudendheid ten opzichte 

van de praxis te laten varen. Adorno (en Horkheimer) vonden deze vorm van praxis, directe actie, te 

willekeurig; zij diende veel beter theoretisch onderbouwd te zijn.181 
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4 De tweede en derde generatie: Habermas en Honneth 

4.1   Jürgen Habermas 

Jürgen Habermas groeide op in een milieu van de gegoede middenklasse. Hij studeerde onder 

andere filosofie, geschiedenis en psychologie aan verschillende universiteiten in Duitsland en 

Zwitserland. Begin jaren vijftig publiceerde hij artikelen over filosofie en sociologie in kranten als de 

Frankfurter Algemeine Zeitung. In 1953 leest hij Heideggers Introduction to Metaphysics; hij is 

geschokt als hij constateert dat Heidegger, die hij bewonderde als filosoof, in dit werk in feite de 

nazi-ideologie verdedigt op filosofische gronden. Hij schrijft er een kritisch artikel over, hetgeen 

opvalt in linkse intellectuele kringen.182 Vanwege zijn stijl van schrijven en zijn commentaar op 

Heidegger is Adorno onder de indruk van hem. In 1955 wordt Habermas dan ook research-assistent 

van Adorno en partner van het Institut für Sozialforschung. Max Horkheimer is minder gecharmeerd 

van hem en “like the king in the fairy-tale who does not want to give away his daughter in marriage” 

zorgt hij er voor dat Habermas ontslag neemt.183 Na de nodige omzwervingen in de academische 

wereld wordt hij in 1965 alsnog de opvolger van Horkheimer in Frankfurt als hoogleraar filosofie en 

sociologie. De titel van zijn inaugurale rede luidt “Knowledge and Human Interest”.184 Het sprookje 

heeft dus een happy end. 

4.1.1 Habermas en zijn theorie van het sociale 

In het voorwoord van The critical theory of Jürgen Habermas schrijft Thomas McCarthy dat het werk 

van Habermans zo ongeveer  alle terreinen van filosofie, politiek, sociologie en ideeëngeschiedenis 

omvat, maar dat zijn uitgangsperspectief steeds hetzelfde is. Deze uitgangspunten berusten op een 

visie op de mensheid die geworteld is in de traditie van het Duitse denken, van Kant tot Marx. Deze 

Duitse achtergrond, met zijn filosofische Gründlichkeit, bemoeilijkt de acceptatie van zijn denken in 

de Angelsaksische wereld. Daar komt bij dat het begrijpen van het werk van Habermas kennis van 

veel disciplines en auteurs vereist.185 Gezien het brede terrein waarop Habermas zich beweegt zal ik 

mij moeten beperken in het bespreken van zijn werk (zoals ik overigens ook bij de voorgaande 

auteurs heb gedaan); en deze beperking betreft de ideeën en teksten die direct geplaatst kunnen 

worden in mijn onderzoek naar de Kritische Theorie en haar relatie met de emancipatiegedachte. Ik 

begin daarom met wat capita selecta uit het werk van McCarthy, te zien als een inleiding in het werk 

van Habermas van vóór de publicatie van Theorie des kommunikativen Handelns. 
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In het hoofdstuk The emancipatory interest of critical theory beschrijft McCarthy de zoektocht van 

Habermas naar een kritische theorie van de maatschappij. Habermas wil onderzoek doen naar 

emancipatorische mogelijkheden en belangen in de maatschappij. Dit type van sociaal onderzoek 

gaat dieper dan beschrijvende kennis. Ze moet onderscheid maken tussen het duiden van invariante 

regelmatigheden van sociale actie en van ideologisch bepaalde afhankelijkheden die in principe 

getransformeerd kunnen worden. 186 De marxistische ideologiekritiek en de freudiaanse 

psychoanalyse zijn weliswaar klassieke voorbeelden van zo’n theorie, maar kunnen, volgens 

Habermas, daar toch niet model voor staan. En daarmee staat de constructie van een kritische 

maatschappijtheorie dan nog open. Hetzelfde geldt wat betreft Habermas voor een filosofische 

methode  geschikt om emancipatorische belangen (interests) te beschrijven. Het concept van een 

maatschappelijk theorie die emancipatorische belangen incorporeert blijkt de kern van het denken 

van Habermas. In Knowledge and human interests wordt een aanzet daartoe gegeven, maar 

uiteindelijk moet zij vorm krijgen in een algemene theorie van communicatie.187 

Volgens McCarthy  kent de ontwikkeling van de Kritische Theorie bij Habermas een aantal stadia. 

Maar er zijn wel enkele algemene kenmerken die doorlopend aanwezig zijn: kritische theorie van de 

maatschappij is empirisch zonder empirisch-analytsich te zijn; het is filosofisch in de zin van kritiek, 

niet metafysisch (first philosophy); het is historisch zonder trekjes van de historicus; en het is 

praktisch in de zin van georïenteerd op verlichting en emancipatie.188 Qua filosofie volgt Habermas 

het dictum van Marx, dat de resultaten van filosofie alleen in stand gehouden kunnen worden door 

negatie van eerdere filosofie, door het opheffen van haar resultaten in een dialectisch proces. 

Volgens Habermas was in de visie van Marx de ontwikkeling van de geschiedenis niet een 

metafysische noodzakelijkheid; het is toevallig met betrekking tot zowel de empirische condities 

voor verandering en het praktische engagement van de sociale actoren. En daarmee komen de 

claims van het historisch materialisme ook op losse schroeven, met name met betrekking tot 

voorspellende waarde. Probleem van Marx was echter dat zijn praktische filosofie wel naar een 

uitkomst in de toekomst wees, vanwege onontkoombare historische wetten. Voor Habermas een 

reden om moeite te hebben met de filosofie van het marxisme.189 “The philosophical foundation of 

his materialism proves itself insufficient to establish an unconditional self-reflection of knowledge 

[…]. Thus in Marx’s works a peculiar disproportion arises between the praxis of inquiry and the 

limited philosophical understanding of the inquiry”.190 Een radicale filosofie  van de geschiedenis  

moet zich dus kritisch zelfbewust zijn dat een deel van haar primaire vooronderstellingen tot stand 
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gekomen is in een specifieke fase van historische ontwikkeling. Anderzijds moet zij beseffen dat de 

notie van een mensheid die zichzelf maakt een fictie is. Er blijft een wanverhouding tussen de macht 

van de technische controle en onze beperkte capaciteit om sociale ontwikkeling rationeel te leiden, 

tussen maakbaarheid van geschiedenis en mondigheid van historische subjecten.191 

McCarthy schetst de zoektocht van Habermas naar een theorie van de maatschappij in de jaren 

zestig. In Duitsland werd de Positivismusstreit in der deutschen Soziologie gevoerd, een klimaat dat 

niet erg gunstig was voor het idee van een filosofie van de geschiedenis met praktische intenties. 

Habermas koos voor de weg van de concrete negation, een onderzoek naar leidende benaderingen 

van sociaal onderzoek, met de bedoeling ze kritisch te analyseren en de goede ideeën over te 

nemen. McCarthy vergelijkt deze aanpak met die van Marx in zijn tijd.192 Opvallend is dat Habermas 

toch steeds weer terugvalt op de methodiek van Marx. Uiteindelijk komt Habermas tot een vorm 

van Kritische Theorie waarin communicatie de hoofdrol speelt. Daartoe is een rondgang gemaakt 

langs sociologie (met positivistische achtergrond), langs taaltheorie en hermeneutiek, psychoanalyse  

en theorie van het sociale en tenslotte tot reconstructie van het historisch materialisme. 

In het hiervoor besproken stuk over Knowledge and human interests kwam al naar voren dat een 

theorie van het sociale zelfreflectie vereiste. McCarthy stelt dat de hele kwestie van fundering van 

zo’n theorie herzien moet worden in termen van communicatietheorie. Waar het om gaat is de 

vraag of we ‘achter’ de dialoog in normale taal kunnen gaan naar een theorie van communicatie die 

tegelijkertijd een normatieve basis voor kritiek kan vormen.193 Deze theorie van communicatie is een 

nieuwe benadering van een taak waarmee we bekend zijn: het benadrukken en gronden van een 

uitgebreid begrip van rationaliteit. De vroegere Frankfurter Schule probeerde al de kloof tussen ‘zijn’ 

en ‘behoren’ te overwinnen, die het gevolg was  van scheiding tussen theorie en praktijk; volgens 

McCarthy niet erg succesvol. Habermas wil proberen deze kloof te dichten met een denken in 

termen van taal en communicatie: “Today the problem of language has replaced the traditional 

problem of consciousness; the trancendental critique of language supersedes that of 

consciousness”194 Kennelijk grijpt Habermas hier terug op het begrip bewustzijn van Hegel, dat zijns 

inziens niet voldoende is om een Kritische Theorie van de maatschappij te staven. McCarthy stelt dat 

een theorie van communicatie niet een soort luxe is, maar dat het een extra inspanning is om de 

funderingen van het theorie-praktijk probleem te tackelen. Volgens Habermas is het doel van een 

Kritische Theorie, een vorm van een leven vrij van dominantie, inherent aan de notie van waarheid; 

dit is verondersteld in elke act van communicatie.195 
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Tot zover de tekst van McCarthy. Waar bij Horkheimer en Marcuse de benadering van een Kritische 

Theorie nog tamelijk straightforward was (alleen teruggrijpen op Hegel en Marx) loopt dit bij 

Habermas uit de hand. Deze betrekt in zijn filosofische beschouwingen zo ongeveer de hele filosofie 

van de twintigste eeuw. Hij becommentarieert het positivisme (de Wiener Kreis), Pierce, taaltheorie 

(Austin), fenomenologie, psychoanalyse, enz. Dit leidt tot zijn theorie van communicatie, maar wel 

met allerlei omwegen. 

4.1.2 Theorie des Kommunikatieven Handelns 

In het voorwoord van Deel 1 stelt Habermas dat de ‘theorie van het communicatieve handelen’ geen 

metatheorie is, maar het begin van een maatschappijtheorie die ten doel heeft haar eigen kritische 

standaards te valideren.196 Het concept van communicatief handelen geeft toegang tot drie 

samenhangende onderwerpen. Een concept van communicatieve rationaliteit dat voldoende 

weerbaar is tegen cognitieve-instrumentele beperkingen van de rede; een tweeledig concept van 

maatschappij dat de leefwereld (life world) en systeemparadigma’s meer dan alleen retorisch 

verbindt; een theorie van de moderniteit die de hedendaagse sociale pathologie verklaart, door de 

aanname dat de communicatieve structuren onderworpen zijn aan de eisen van autonome, formeel 

georganiseerde systemen van actie. De theorie van communicatief handelen is dus bedoeld om de 

context  van maatschappelijk leven te conceptualiseren, die aangepast is aan de paradoxen van de 

moderniteit.197 De aanpak is die van het beginnen met de rationaliteitsproblematiek van de 

sociologie. Elke sociologie die claimt een theorie van de maatschappij te zijn hanteert een concept 

van rationaliteit, niet altijd een normatieve inhoud. Deze aanpak wordt toegepast op de historische 

ontwikkelingen, zowel filosofische van Kant tot Marx, als de sociologische van Weber, Mead en 

Durkheim; daarbij wordt er vanuit gegaan dat de laatsten wel degelijk zinvolle dingen over de 

maatschappij te zeggen hebben. Daarnaast zijn er verhandelingen over systematische thema’s, 

bijvoorbeeld rationaliteit, sociale actie, leefwereld en systeem Ten slotte wordt het historische en 

systematische samengebracht en daaruit wordt de conclusie getrokken ten aanzien van de taken 

van een Kritische Theorie.198 

De motieven van het werk mogen duidelijk zijn. Sinds eind jaren zestig vraagt de sociale 

welvaartsstaat toenemende sociaal-psychische problemen en een culturele prijs. Ook is er meer 

bewustwording van de instabiele relaties tussen de supermachten. Neoconservatieven streven naar 

het behoud van het kapitalistische model van groei die de welvaartsstaat koestert en in toenemende 

mate ook beklemt. Neoconservatieve apologeten worden tegengegaan door kritiek op de groei 
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(soms weergegeven op antimoderne manier), die gericht is tegen de hypercomplexiteit van 

economische en administratieve actiesystemen evenals tegen de autonoom geworden 

wapenwedloop. Habermas geeft echter aan dat dit alleen de motivatie achter zijn werk vormt, maar 

dat het niet het thema is. Het is dus geen actiepamflet, maar bedoeld voor hen die een 

professioneel belang hebben in de fundering van een maatschappijtheorie.199 

Men zou kunnen zeggen dat filosofisch denken zijn origine heeft in reflectie op de rede, 

vormgegeven in kennis, spraak en actie; met rede als basisthema. En vanaf het begin was filosofie 

een onderneming om de wereld als geheel te verklaren. Maar dat kan filosofie al lang niet meer. 

Volledige wereldbeschouwingen zijn gedevalueerd, zowel door de feitelijke vooruitgang van de 

empirische wetenschap als door het reflectieve bewustzijn dat daar bij hoort. Zo begint Habermas 

zijn onderzoek naar de benaderingen van rationaliteit.200 Wat voor filosofie overblijft is gericht op de 

formele condities van rationaliteit in kennen, in het verkrijgen van begrip door taal en in handelen, 

zowel in het dagelijks leven als in methodisch georganiseerd experimenteren. Maar als filosofie een 

theorie van rationaliteit wordt, hoe kan sociologie dan enige claim op de competentie voor 

rationaliteit houden? Vergeleken met andere sociale wetenschappen is sociologie voor wat betreft 

zijn basisbegrippen het meest gelinkt aan rationaliteitsproblematiek.201  Politieke wetenschap heeft 

zich kunnen bevrijden van het begrijpen van de maatschappij als geheel. Politieke economie beperkt 

zich ook tot een deelsysteem en het probleem van de rationaliteit beperkt zich tot vragen van 

economisch evenwicht. Maar sociologie is nu juist de discipline die de problemen die de anderen 

laten liggen moet aanpakken. Zij werd de wetenschap die de crises in de maatschappij moest 

begrijpen en zich dus niet kon beperken tot een subsysteem van het maatschappelijk leven. 

Sociologie heeft, evenals culturele antropologie, betrekking op de dagelijkse praktijk van de 

leefwereld (Lebenswelt, life world)  en moet dus rekening houden met alle vormen van symbolische 

interactie. Zij wordt geconfronteerd met een leefwereld die onder de subsystemen ligt.  

Waarom is sociologie zo problematisch? Zij is ontstaan als theorie van de burgerlijke maatschappij  

en moest ontwikkelingen van traditionele maatschappijen tot kapitalistische verklaren. De 

funderende begrippen moesten dus vanuit deze objectief historische situatie ontwikkeld worden; 

hetgeen moest gebeuren in een steeds rationeler wordende leefwereld.202 Op methodologisch vlak 

was er het probleem van het toegang krijgen tot het objectdomein. Op het gebied van combineren 

van metatheoretische en methodologische problematiek heeft Max Weber, volgens Habermas, 

baanbrekend werk verricht; met name ook naar de vraag hoe de rationaliteit van het Avondland 
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verklaard kon worden. Habermas zal nu onderzoek doen naar de samenhang tussen theorie van 

rationaliteit en maatschappijtheorie.  Dit leidt dan tot de noodzaak van een theorie van 

communicatief handelen.203 

Habermas begint zijn onderzoek naar de samenhang tussen rationaliteit en maatschappijtheorie bij 

de socioloog Max Weber (1864 – 1920). Hij is, volgens Habermas, de enige die brak met de 

uitgangspunten van de filosofie van de geschiedenis en de eerste veronderstellingen van het 

evolutionisme. Desondanks wilde hij de modernisering van de oud-Europese samenleving begrijpen 

als een universeel-historisch proces van rationalisatie.204 In zijn analyse van maatschappelijke 

rationalisatie laat hij zich leiden door het idee van doel-rationaliteit, op dezelfde manier als Marx. 

Voor Marx vindt de rationalisatie van de maatschappij plaats via de ontwikkeling  van 

productiekrachten. Habermas wijst op de theoretische zwakte in deze redeneringen. Zij hebben een 

vage notie van een alomvattende maatschappelijke rationaliteit, maar zij gebruiken die als maatstaf 

voor de empirisch beschreven processen van rationalisatie van bijvoorbeeld productiekrachten en 

subsystemen van doelgerichte rationele actie.205 De reden is dat de actie-concepten die Marx en 

Weber hanteren niet complex genoeg zijn om alle aspecten van sociale actie gekoppeld aan sociale 

rationalisatie te omvatten.  

Het thema van rationalisatie van de maatschappij was echter al onderwerp van de achttiende-

eeuwse filosofie van de geschiedenis en de evolutietheorieën van de negentiende eeuw. Habermas 

bespreekt deze ontwikkeling aan de hand van Condorcets Sketch of a Historical Picture of the 

Progress of Human Mind (1794). Condorcet wil de geschiedenis van de mensheid begrijpen op basis 

van het model van de geschiedenis van de moderne wetenschap.206 Hij zette rationalisatie om in 

sociale evolutie. Daarmee konden later ook ontwikkelingen in de negentiende eeuw beter begrepen 

worden, zoals de industriële revolutie, politieke revoluties en burgerlijke instellingen en de 

economie van circulaire modellen. Deze verschijnselen konden nu als empirische fenomenen 

worden behandeld  en werden begrepen als resultaten van structurele differentiatie van 

maatschappelijke systemen. Max Weber en de zijnen richtten hun kritiek echter weer op deze 

evolutionaire theorie met als kernpunten het evolutionair determinisme, het ethisch naturalisme  en 

het universalisme en rationalisme van ontwikkelingstheorieën.  

In een zeer technisch hoofdstuk over sociale handelingen, doelgerichte activiteit en communicatie 

begint Habermas met de vraag waarom alle drie rationaliteitscomplexen die zijn overgebleven na de 

desintegratie van traditionele wereldbeschouwingen niet op gebalanceerde wijze in de moderne 
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maatschappij vorm gekregen hebben en waarom ze niet de communicatieve praktijk van het leven 

tot op dezelfde hoogte bepalen. Deze rationaliteitscomplexen betreffen, volgens een tabel op 

pagina 238, de cognitieve-instrumentele rationaliteit, de morele-praktische rationaliteit en de 

esthetisch-praktische rationaliteit ofwel respectievelijk wetenschappelijke en sociale technologie, 

wet en moraal  en erotiek en kunst. Hij gebruikt de analyse van deze vraag ofwel de conceptuele 

knelpunten in de theorie van Weber als een startpunt voor verdere analyse van het concept van het 

communicatieve handelen. Wat volgt is een zeer technische uiteenzetting over taalhandelingen  en 

communicatietheorie. Typen van handelingen die uiteindelijk besproken worden zijn: teleologisch 

handelen (strategisch zinvolle kennis), spreekhandelingen (empirische kennis), normatief handelen  

(morele kennis) en dramaturgisch handelen (esthetische praktische kennis).207  

Volgens Habermas wordt in de marxistische receptie van de rationaliseringstheorie van Weber, van 

Lukács tot Adorno, rationalisering van de maatschappij gezien als een reïficatie (verdinglijking) van 

het bewustzijn.208 Hij stelt dat de paradoxen waar dit toe leidt aantonen dat rationalisatie niet 

adequaat begrepen kan worden in een filosofie van het bewustzijn. De volgende stap is nu de 

problematiek van reïficatie formuleren in termen van enerzijds communicatief handelen en 

anderzijds de vorming van subsystemen via sturende media. Habermas maakt in het vervolg van zijn 

onderzoek gebruik van een theorie van handelen die betrekking heeft op een ideaal 

communicerende gemeenschap; een soort Utopia dat gebruikt wordt om een onbeschadigde 

intersubjectiviteit te reconstrueren. Deze reproductie van de maatschappij als geheel kan niet 

adequaat worden verklaard in termen van communicatieve rationaliteit; maar ze kan de 

symbolische reproductie van de leefwereld van een sociale groep verklaren.209 Onder leefwereld 

verstaat Habermas het geheel van culturele verworvenheden waarmee men leeft. Daarnaast is er 

het systeem, het geheel van geïnstitutionaliseerde vormen van sociaal handelen op deelterreinen 

van maatschappelijke activiteit bijvoorbeeld economie, recht en politiek.210 Leefwereld is 

complementair aan communicatief handelen. De grondslag van een theorie van communicatief 

handelen is de taal, maar dan vertaald naar maatschappelijke structuren. Habermas onderscheidt 

drie manieren waarop een spreker zich kan uiten, met als equivalent de actor-wereld relaties: (iets 

in) de objectieve wereld (waarover ware uitspraken mogelijk zijn), de sociale wereld (legitieme 

interpersoonlijke relaties) en de subjectieve wereld (spreker heeft geprivilegieerde toegang).211 Een 

maatschappij theorie van het communicatieve handelen moet nu rekening houden met en zo nodig 
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een verbinding maken tussen de passieve achtergrondstructuren die de taalhandelingen mogelijk 

maken (de leefwereld)  en instituties die de maatschappij creëert (het systeem).212 Maar de grenzen 

tussen leefwereld en systeem zijn vloeibaar en Habermas merkt dan ook op dat “[…] the structural 

components of the lifeworld become subsystems of a general system of action, to which physical 

substratum of the lifeworld is reckoned along with the “behavior system””.213 Met andere woorden, 

onderdelen van de culturele verworvenheden kunnen worden omgezet in instituties en daarmee 

onderdeel worden van het system. Dat betekent dat de manier van communiceren over die 

culturele verworvenheden als taalhandeling  een ander karakter krijgt. 

In een laatste hoofdstuk, The tasks of a critical theory, gaat Habermas in op het werk van de 

Frankfurter Schule. Hij snijdt verschillende thema’s aan, waarvan we er hier een paar bespreken. Om 

te beginnen de Kritische Theorie over organisatie van post-liberale maatschappijen. Nationaal- 

socialisme dwong er toe de relatie tussen economie en staat te herzien. Wat was het nieuwe 

principe van sociale organisatie, vergeleken met de Weimar republiek? Binnen de Frankfurter Schule  

waren er twee stromingen: Horkheimer zag onder het naziregime een staatskapitalisme ontstaan, 

een volledig geïndustrialiseerde samenleving. Neumann en anderen meenden dat de autoritaire 

staat niets anders was  dan een huls om het monopolie-kapitalisme, waarbij de markt functioneerde 

als voorheen.214 Habermas geeft als commentaar op deze Kritische Theorie dat het rationalisme in 

het Avondland ontstond binnen het raamwerk van een burgerlijke kapitalistische maatschappij. 

Daarom heeft hij de initiële  condities van modernisering in samenhang met dit type maatschappijen 

onderzocht. In de post-liberale maatschappij is er een splitsing: enerzijds is er een voorwaartse druk 

van modernisering door intern geproduceerde problemen van economische accumulatie, aan de 

andere kant door problemen als gevolg van de rationalisatie van de staat. Wanneer, onder druk van 

economische crisis, sociale desintegratie dreigt, kan deze tijdelijk door bijvoorbeeld een autoritaire 

of fascistische orde worden beheerst. De andere tak, bureaucratisch socialisme leidde tot een 

politieke orde van (communistische) dictatuur.215 Habermas zit dus op de lijn van Neumann, 

namelijk dat ook onder het fascisme het kapitalistische systeem als zodanig leidend bleef. 

Een volgend belangrijk onderwerp van onderzoek van de Frankfuter Schule was dat van massamedia 

en massacultuur. Ze onderzocht de ontwikkeling van de cultuurindustrie die de cultuur beroofde van 

haar rationele inhoud en haar functionaliseerde met als doel het collectieve bewustzijn te 

manipuleren. Verdinglijking bleef echter, Lukács volgend, een categorie van de filosofie van 

bewustzijn; het werd waargenomen in de attitudes en gedragswijzen van individuen. Habermas stelt 
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dat het onderscheid tussen systeem en leefwereld in de theorie van communicatief handelen de 

onafhankelijke  logica van sociale interactie blootlegt; het corresponderende onderscheid tussen 

twee tegengestelde typen  van communicatie media maakt ons gevoelig voor het ambivalente 

potentieel van massacommunicatie. Horkheimer en Adorno stellen dat de elektronische media de 

taak van de alledaagse communicatie volledig domineren. 216 Habermas brengt tegen deze theorie in 

dat het geen rekening houdt met de structurele veranderingen in de publieke ruimte. Maar een 

meer principieel bezwaar is dat er geen onderscheid gemaakt wordt tussen verschillende media. 

Enerzijds zijn er sturende media, via welke subsystemen uit de leefwereld worden gedifferentieerd. 

Anderzijds zijn er algemene vormen van communicatie, die gebonden blijven aan de leefwereld. 

Ten slotte een paar opmerkingen over de sociale psychologie achter maatschappelijke protesten. In 

de jaren dertig was het einde ervan een issue; proletariërs waren ingekapseld en er was geen 

nieuwe categorie die de strijd op zich zou nemen. Maar Habermas merkt op dat er in de laatste 

decennia (jaren zestig) in de geavanceerde westerse samenleving conflicten zijn ontstaan die 

afwijken van geïnstitutionaliseerde conflicten over distributie. Deze conflicten vinden plaats in 

culturele reproductie en sociale integratie. Het zijn sub-institutionele vormen van protest. Ze zijn 

moeilijk te classificeren omdat de scenes, groepen en onderwerpen snel veranderen. We spreken 

over anti-kernenergie, milieu, vredesbeweging en minderheden. Waarbij we wel onderscheid 

moeten maken tussen emancipatorisch potentieel en potentieel van terugtrekken. De Amerikaanse 

mensenrechtenbeweging en de feministische beweging staan in de traditie van burgerlijk-

socialistische bevrijdingsbewegingen. De weerstandsbewegingen (bijvoorbeeld anti-kernenergie) zijn 

van het type die geen nieuwe terreinen willen betreden; ze zijn conservatief.217 

4.1.3 Commentaar op Habermas’ theorie 

De theorie van communicatief handelen is nogal abstract en dat roept de vraag op wat nu de 

praktische inhoud als theorie van de maatschappij is. Andrew Perkin bespreekt in een interessant 

artikel de positie van Habermas’ theorie ten opzichte van de ‘klassieke’ Kritische Theorie. Hij begint 

met het citeren van Horkmeimer over de taak van een Kritische Theorie, namelijk niet alleen het 

toenemen van kennis maar ook het bevrijden van de mensheid van slavernij; de kritisch theoreticus 

moet een dynamische eenheid met onderdrukte groepen in de maatschappij vormen.218 Men zou 

verwachten dat het werk van Habermas, zijnde een directe erfgenaam van Horkheimer, ook deze 

taak van sociale transformatie zou uitstralen. Dat blijkt, zeker in de Theorie van Communicatief 

Handelen, niet het geval te zijn. Parkin stelt echter dat het nooit de bedoeling van Habermas is om 
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vanuit een theoretisch concept een politieke strijd te entameren; theorie zou zich dan 

overschatten.219 Habermas meent dat Kritische Theorie in kennis moet voorzien op basis waarvan 

participanten in het discours hun situatie kunnen beoordelen en op grond daarvan tot actie kunnen 

overgaan. De theorie is ontworpen om het proces van communicatief handelen op gang te brengen, 

maar is niet een vervanging van het proces van kritische reflectie op de eigen situatie. Habermas is 

geen Marx, die spreekt van een dialectische eenheid van theorie en praxis, waarbij filosofie wordt 

omgezet in revolutionaire activiteit.220 Deze benadering door Habermas heeft kritiek opgeleverd. 

Een van de issues is dat hij in zijn teksten of theorie geen specifiek revolutionaire agent of groep van 

personen benoemt; er is niet een revolutionair subject. Daarom kan er dan ook geen emancipatoir 

karakter aan zijn theorie worden toegekend, met andere woorden: het is niet een Kritische 

Theorie.221 

Parkin is milder en benoemt als een van de hedendaagse problemen dat de communicatieve 

activiteiten worden ontwricht als gevolg van het toenemende ordenen, controleren en reguleren 

door de economische markt en de bureaucratie. Dat is wat Habermas de colonization of the life 

world noemt, het verlies binnen de maatschappij van vrijheid en betekenis. De theorie van 

communicatief handelen creëert met deze analyse een podium voor empirische politieke actie die 

de subtiele manieren van beperkingen van burgers kan blootleggen.222 Het doel van Habermas  is 

dan ook, volgens Parkin, het leggen van een fundering voor een breed op te zetten empirisch, 

interdisciplinair onderzoeksprogramma dat recht doet aan de originele formulering van de Kritische 

Theorie (maar dat verlaten is door Horkheimer na 1940). Het gaat er om empirisch onderzoek te 

funderen, gericht op verschillende toegepaste Kritische Theorieën. Zo’n toegepaste Kritische Theorie 

onderzoekt bijvoorbeeld de beperkingen van vrijheid of de mogelijkheden van emancipatie van 

bepaalde maatschappelijke groeperingen. Onderwerpen waar al (voorzichtig) naar gekeken wordt, 

in termen van Habermas’ theorie, zijn sociale bewegingen, onderwijspraktijk, consumentencultuur, 

politieke economie van informeel kapitalisme, enz.223 Volgens Parkin moet de relatie tussen theorie 

en praktijk zich niet op macro-theoretisch niveau bewegen, maar op het niveau van toegepaste 

research. Aan de andere kant blijkt dat de ‘toegepaste’ wetenschappers  nog niet erg succesvol zijn, 

juist omdat ze nog te veel met de theorie bezig zijn. Waar Marx het proletariaat als revolutionair 

subject had, moeten de kritische onderzoekers het nu doen met nieuwe sociale bewegingen, 

vrouwengroepen, studenten en docenten; nu niet direct revolutionairen van onze tijd.224 
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Hoe nu verder met de Kritische Theorie? Zij moet meer zijn dan het produceren van interpretaties 

van de maatschappij die alleen door professionals in de theoretische discussie worden 

geaccepteerd. Volgens Parkin moet het gaan om interpretaties die begrepen kunnen worden door 

hen die de sociale realiteit beleven. Er moet een dialoog zijn tussen de onderzoekers en degenen die 

object van het onderzoek zijn; de laatsten moeten ook als subject in het onderzoek participeren. 

De theorie van communicatief handelen is nogal abstract en lijkt ver af te staan van de Kritische 

Theorie van Horkheimer en Marcuse. In de teksten van Habermas vinden we niet direct een 

aansporing tot sociale actie. Wel geeft hij aan dat de problemen als gevolg van de inrichting van de 

kapitalistische maatschappij de drijfveer achter zijn werk is. Zijn methode is een analyse van de 

maatschappij die past bij de benadering van het Institut für Sozialforschung. Het functioneren van de 

maatschappij wordt bepaald door de leefwereld en het systeem. Communicatief handelen is nu de 

methodiek om beide werelden met elkaar in gesprek te brengen en te houden. Op de achtergrond 

speelt natuurlijk nog wel dat de kapitalistische ordening het systeem bepaalt. De link met de 

Kritische Theorie legt Habermas expliciet in het laatste hoofdstuk van de Theorie, waarin hij spreekt 

over verschillende sociale bewegingen die als emancipatorisch subject een belangrijke rol kunnen 

spelen. Parkin laat zien dat er in de literatuur toch wel twijfels zijn aan de houdbaarheid van 

communicatief handelen als Kritische Theorie, maar zelf gelooft hij er wel in. Habermas’ theorie 

staat wel ver van de praxis, maar ze kan, via tussenstappen dienen als handvat voor emancipatie. 

Dat kan nog steeds een vakbond zijn, maar ook de vrouwenbeweging of een etnische minderheid. 

De kritische onderzoekers kunnen deze ondersteunen met de wetenschappelijke inzichten. 

Als voorbeeld van zo’n toepassing van de theorie van communicatief handelen als Kritische Theorie 

ga ik hier kort in op het concept wetenschapswinkel, zoals dat in de jaren tachtig vorm heeft 

gekregen aan de Nederlandse universiteiten. Wetenschapswinkels werden, veelal op initiatief van 

studenten, opgericht om wetenschappelijke kennis ter beschikking te stellen aan groepen in de 

samenleving die daar normaal gesproken de financiële middelen niet voor hadden.225 Veelal werden 

de onderzoeksresultaten gebruikt om sociale actie vorm te geven. De chemiewinkel deed onderzoek 

naar milieuvervuiling in samenwerking met een groep bewoners van een wijk; de rechtswinkel 

ondersteunde burgerinitiatieven om politieke aberraties in de gemeente te bestrijden. Criterium 

was wel dat de klant zelf de onderzoeksvraag formuleerde en ook zelf met de resultaten aan de slag 

ging. De onderzoekers mochten participant in de actie zijn (niet per se waardevrij dus), maar niet 

leidend.226 Feitelijk was de wetenschapswinkel een combinatie van onderwijsvernieuwing die eind 
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jaren zestig was ingezet en sociale actie buiten de universiteit. In termen van communicatief 

handelen kwam het systeem (de institutie) in actie ten behoeve van de leefwereld. 

4.2 Axel Honneth 

Axel Honneth (1949) studeerde onder andere in Bonn, Berlijn en München (bij Jürgen Habermas). 

Na als docent filosofie gewerkt te hebben  aan de Vrije Universiteit van Berlijn, werd hij in 1996 

hoogleraar aan de universiteit van Frankfurt. Van 2001 tot 2018 was hij directeur van het Institut für 

Sozialforschung. In 1999 bezette hij de Spinoza-leerstoel aan de universiteit van Amsterdam. Sinds 

2011 is hij ook verbonden aan de Columbia Universiteit in New York.227 

4.2.1 Een alternatieve maatschappijtheorie op basis van ‘moreel bewustzijn’ 

In de inleiding van The fragmented world of the social schrijft Axel Honneth dat hij in een aantal 

essays het veld tussen theorie van de moraal en dat van de sociale filosofie wil onderzoeken; werk 

dat uiteindelijk resulteert in zijn The struggle for Recognition.228 In het essay Moral consciousness 

and class domination bespreekt Honneth de vraag wat de taak van de Kritische Theorie is nadat, 

althans in Duitsland, de politiek georganiseerde arbeidersbeweging is verdwenen. De kern van de 

Kritische Theorie van de Frankfurter Schule, het verbinden van een normatieve theorie met een 

historisch ontwikkelde moraal, is uitgehold. Concepten van een ‘volledig gebureaucratiseerde 

wereld’ en van een ‘eendimensionale maatschappij’ zijn nog wel pogingen om wat grip te krijgen op 

dat historische gebeuren. Habermas heeft een reconstructie van het historisch materialisme 

gemaakt aan de hand van een praktisch-moreel en een instrumenteel-technisch leerproces. Dit legt 

een basis voor een analyse van de maatschappij waarin structurele conflicten een belangrijke rol 

spelen, maar waar de connectie met een theorie van een klassenconflict verdwenen lijkt te zijn.229 

Honneth geeft nu commentaar in drie stappen. Hij wil laten zien dat Habermas’ idee van moraliteit 

niet voldoende oog heeft voor klassengerelateerde  vormen van moraal. Vervolgens laat hij zien dat 

de manier waarop gevoelens van onrechtvaardigheid zich manifesteren afhankelijk is van de 

effectiviteit van de mate waarin de groep controle heeft en tenslotte dat een gebied van moreel-

praktische conflicten verborgen ligt achter een façade  van laatkapitalistische integratie. De theorie 

van Habermas, die bedoeld is om normatieve claims van een kritische maatschappijtheorie te 

formuleren op basis van een procedurele ethiek van discours, laat, volgens Honneth, het probleem 

van de historische en sociaal ingebedde formele morele principes zien. 230 Habermas veronderstelt 
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dat de dragers van deze principes een bepaald ethisch niveau van moreel bewustzijn zouden 

hebben. Maar hij negeert, volgens Honneth, de potentiële agents van sociale actie (of handelen) die 

niet het ‘goede’ niveau van waardeoordelen hebben, maar wel systematisch gestalte geven aan 

collectief protest.  Om dit duidelijk te maken wijst Honneth op recente pogingen om een sociale 

geschiedenis van de plebeian masses en het industrieproletariaat te schrijven. Hierin wordt de botte 

discrepantie tussen de normatieve ideeën van rechtvaardigheid in de cultuur van de burgerlijke 

experts enerzijds en de fragmentarische sociale moraal van de onderdrukte klasse uitgewerkt. Waar 

de normatieve systemen van de culturele elite van buitenaf gezien een rechtvaardige sociale 

ordening lijken te vertonen lijkt de sociale ethiek van de lower strata een ongecoördineerd complex 

van een reactief vragen om rechtvaardigheid.231 Mensen uit de ‘werkende klasse’ behandelen de 

morele problemen in hun omgeving op een normatief nette en ethisch volwassen manier, maar zijn 

hulpeloos ten aanzien van de standaard normatieve clichés die gehanteerd worden als het gaat om 

waarden en principes van de maatschappij als geheel. Dus je zou wel kunnen spreken van een 

‘bewustzijn van onrechtvaardigheid’ volgens Honneth. Een aantal sociale acties, waarbij op het 

eerste gezicht enig normatief-praktisch doel of recht lijkt te ontbreken zouden kunnen worden 

gezien als manieren om dat bewustzijn van onrechtvaardigheid uit te drukken.  Het mechanisme van 

normatieve klassendominantie kan worden beschreven met enerzijds een proces van culturele 

uitsluiting en anderzijds het proces van institutionele individualisatie. Culturele uitsluiting is de 

strategie waarbij de uitdrukkingsmogelijkheden van klasse-specifieke ervaringen van 

onrechtvaardigheid worden beperkt door het onthouden van linguïstische en symbolische middelen 

om daar uiting aan te geven.232 Eenvoudig gezegd, mensen uit sociaal lagere klassen ontbreekt het 

aan woorden en technieken om binnen de formele systemen hun ongenoegen duidelijk te maken. 

Geïnstitutionaliseerde individualisatie is de strategie van de overheid om het gevaar van een 

communicatief proces van groeps- of klasse-specifieke ervaringen van onrechtvaardigheid te 

counteren, of anders gezegd, zorg ervoor dat er geen communicatieve infrastructuur ontstaat op 

basis waarvan men zich kan organiseren.233  

Volgens Honneth moet een maatschappelijke analyse die afgeleid is van het marxisme (zeg een 

Kritische Theorie) het als haar taak zien om de morele conflicten die achter de integratiefaçade van 

het kapitalisme liggen, te identificeren en ontmaskeren. Teneinde een paar simpele lijnen van een 

klassenconflict dat zich afspeelt onder de grens van het publiek politieke te duiden bespreekt 

Honneth twee hypotheses.234 Deze komen voort uit de overtuiging dat de elementaire 
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componenten van het maatschappelijke proletariër-zijn, het fysieke en het vervreemdende karakter 

van het werk, niet hun experimentele betekenis hebben verloren, ondanks de toename in de 

levensstandaard van de werkende klasse. De eerste hypothese is dat het bestaan van een 

klassenmaatschappij gebaseerd is op ongelijke kansen in de markt en ideologisch gekoppeld is aan 

individueel succes van opleiding; dit resulteert in een blijvende ongelijkheid van kansen op 

maatschappelijke erkenning. Deze ongelijke verdeling van sociale waardigheid beperkt de 

mogelijkheid van individueel zelfrespect van groepen die vooral lichamelijk werk doen. Zolang er 

geen identiteitondersteunende structuur van erkenning van een collectieve sociale beweging is zal 

deze dagelijkse ervaring van onrechtvaardigheid zich blijven uiten als een counter culture of 

compensatory respect. De tweede hypothese is dat de kapitalistische klassenmaatschappij  niet 

alleen het type en doel van individuele arbeid bepaalt, maar ook voor een groot deel de vrijheid en 

controle van individuele arbeidsactiviteit. Mensen uit de maatschappelijk onderdrukte klasse, die de 

laagste rangen in fabriek en kantoor bezetten, worden gedwongen om monotoon werk te doen met 

nauwelijks mogelijkheden voor individueel initiatief. De werkers reageren op deze systematische 

onteigening van hun werkactiviteit met een systeem van overtreden van regels en normen in een 

poging op z’n minst informele controle over hun werk te verkrijgen. Dit is te interpreteren als een 

indicatie van bewustzijn van onrechtvaardigheid.235 Honneth ziet deze hypothesen als aanzet voor 

empirisch onderzoek naar de onbekende kant van klassenstrijd. Key concept is het bewustzijn van 

onrechtvaardigheid op basis waarvan een Kritische Theorie van de maatschappij open kan staan 

voor maatschappelijk onderdrukte morele conflicten en tot nu toe niet gerealiseerd potentieel van 

historische progressie. 

4.2.2 Erkenning als basisprincipe 

In The struggle for recognition. The moral grammar of social conflicts (zijn Habilitationsschrift) 

ontwerpt Honneth zijn Kritische Theorie voor een maatschappij, waarvan in het bovenstaande 

enkele kernthema’s besproken zijn.236 Het doel dat Honneth zich stelt is het ontwikkelen van een 

fundering van een theorie van de maatschappij met normatieve inhoud. Hij baseert zich inzake zijn 

theorie van erkenning op teksten van Hegel en G.H. Mead.  

Voor wat betreft Hegel gaat hij terug naar de eerste maatschappijtheorieën, zoals door hem 

ontwikkeld in System of ethical life uit 1802 (dus van vóór de Fenomenologie). In deze tekst, over de 

theorie van een maatschappij gebaseerd op ethisch leven in plaats van de natuurwet, onderscheidt 

Hegel drie vormen van erkenning: in de affectieve relatie van de familie worden mensen erkend als 

noodzakelijke en concrete schepsels; in de cognitief formele relatie van de wet (of het recht) worden 
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ze gezien als abstracte personen; en in een relatie, gerelateerd aan de staat worden ze erkend als 

concrete universaliteit, gesocialiseerd in hun bijzonderheid.237 In een dergelijke theorie van 

maatschappelijk erkenning corresponderen de verschillende vormen van erkenning met 

verschillende concepten van de persoon, zodanig dat er een volgorde ontstaat van steeds meer 

eisende media van erkenning. Het bezwaar van Honneth tegen Hegels indeling is dat de definities 

van genoemde onderscheiden ontbreken, zodat er ambiguïteit ontstaat waardoor het problematisch 

is om er een eenduidige theorie van te maken. Overigens verlaat Hegel het verdere onderzoek naar 

maatschappijtheorie middels erkenning en richt hij zich op bewustzijn in De Fenomenolgie van de 

Geest.  

Ondanks de beperkingen beschouwt Honneth Hegels model als een adequaat startpunt  om zijn 

theorie van de maatschappij op normatieve grondslag te ontwerpen. Maar wel is sinds Hegel de 

wereld veranderd en hij ziet nu drie invalshoeken om deze veranderingen in zijn theorie mee te 

nemen.238 Ten eerste gaat het model van Hegel ervan uit dat het ontwikkelen van een praktisch zelf 

onderlinge erkenning tussen subjecten vereist. Deze these moet tegen het licht worden gehouden 

van de empirische sociale psychologie. Ten tweede gaat Hegel uit van verschillende vormen van 

erkenning, te weten liefde, recht en zedelijk leven (ethical life). De vraag is of dat nog wel een 

relevante indeling voor de hedendaagse maatschappij is. Ten slotte wordt Hegels conceptuele 

model gecompleteerd door een reeks van vormen van erkenning die de logica van een formatief 

proces volgt, dat bemiddeld wordt door de stappen van een morele strijd. De stappen in dit proces 

moeten opnieuw onderzocht worden met de hedendaagse theoretische inzichten in sociale 

psychologie en sociale filosofie. Volgens Honneth vormt de sociale psychologie van G. H. Mead 

(1863 – 1931) een goede brug van Hegels inzichten naar die hedendaagse intellectuele situatie.239 

De eerste stap in Meads erkenningsproces is die van het ontwikkelen van zelfrespect, wel 

vergelijkbaar met  Hegels ‘liefde’-concept, maar meer pedagogisch-psychologisch onderbouwd. Dat 

geldt ook voor de relatie van erkenning voor het ‘recht’. Erkenning van elkaar als rechtspersonen 

betekent dat beide subjecten hun eigen handelen controleren door het te integreren in de wil van 

de gemeenschap, zoals die belichaamd is in erkende normen van hun maatschappij. Als 

‘gegeneraliseerde ander’ weten ze welke verplichtingen ze ten opzichte van elkaar hebben. Dan is er 

ten slotte nog het niveau van acceptatie door de maatschappij. Voor Mead gaat dat via functionele 

verdeling van arbeid, waarbij hij zelfrealisatie koppelt aan maatschappelijk nuttig werk. Deze 

benadering past goed bij de historische tendens naar individualisering omdat het de invloed van 

collectieve waarden op de manier waarop men zichzelf wil realiseren beperkt. Het vervangt ook 
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Hegels idee van ‘zedelijk leven’. Het subject is bevrijd van standaard verplichtingen die bijvoorbeeld 

horen bij een traditionele maatschappij.240 

Met behulp van de sociale psychologie van Mead vormt Honneth de theorie van de jonge Hegel om 

in een maatschappijtheorie met erkenning als centraal moment. Hij bespreekt dit in zijn essay 

Integrity and disrespect: principles of a conception of morality based on a theory of recognition en 

onderscheidt verschillende vormen van gebrek aan respect. Dit leidt tot inzicht in het geheel van 

vormen van erkenning, waarvan iemand afhankelijk is teneinde zijn integriteit veilig te stellen.241 De 

eerste, meest persoonlijke, vorm van respectloosheid die de integriteit aantast is het fysiek 

mishandelen, bijvoorbeeld verkrachting, hetgeen kan leiden, naast fysieke pijn, tot het verlies van 

zelfvertrouwen en afwijzen van fysiek contact met andere personen. Een tweede vorm van gebrek 

aan respect ondergaat iemand die structureel wordt uitgesloten van zekere rechten binnen een 

gegeven maatschappij. Met rechten wordt dan bedoeld de individuele claims die iemand binnen zijn 

gemeenschap kan maken. Het ontkennen van rechten of sociale verbanning leidt er toe dat de 

persoon niet de status heeft van volledig partner in sociale interactie en dat zij ook niet gelijke 

morele rechten heeft. Dan is er nog een derde vorm van degradatie en deze betreft de negatieve 

consequenties voor de sociale waarde  van individuen of groepen. Het denigreren van de levensstijl 

leidt tot gedrag als beledigen en degraderen. Wanneer de hiërarchie  van sociale waarden zodanig 

gestructureerd is dat het tot neerhalen van individuele vormen van leefstijl en overtuigingen als 

inferieur of onvolledig leidt, dan berooft het de personen of groepen in kwestie  van elke 

mogelijkheid bij te dragen aan sociale waarden die tot hun mogelijkheden behoren.242 De drie 

hierboven genoemde vormen van disrespect zijn geformuleerd in negatieve termen; er ontbreekt 

iets. Maar dat geeft ook de mogelijkheid het om te draaien en genoemde attitudes te gebruiken om 

de relaties juist positief te formuleren. Het gebrek aan respect getoond bij fysieke mishandeling 

heeft een tegenhanger in de erkenning van de persoon, bijvoorbeeld door iemand zelfvertrouwen 

over zijn of haar lichaam te geven. Iets breder gezien gaat het om primaire sociale relaties, 

wederzijdse erkenning bij familie, vrienden en geliefden.243 De tweede vorm van respectloos zijn 

betreft de sociale uitsluiting van het individu. De positieve tegenhanger is hier een vorm van 

wederzijdse erkenning, waarbij het individu inziet dat zij in het perspectief van haar partners in de 

interactie een drager  van gelijke rechten is. De generalized other (een term van H.G. Mead) 

garandeert aan het self dat specifieke claims (op rechten) zullen worden vervuld, terwijl hij 

tegelijkertijd zekere verantwoordelijkheden voorschrijft. Het self wordt als individu erkend in de 
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maatschappij.244 De derde vorm van disrespect, het neerhalen van de maatschappelijke waarde van 

vormen van zelfrealisatie, van individuen of groepen, berooft dezen van een positieve 

levenshouding. De tegenhanger daarvan is relatie met erkenning van een andere, misschien 

onconventionele, levensstijl, zodat het individu of de groep weer zelfvertrouwen krijgt. Het 

potentieel van  deze vorm van ethische zelfverzekerdheid is gelegen in de voorwaarde van 

wederzijdse erkenning, waarbij het ego en de ander elkaar ontmoeten tegen een horizon van 

waarden en doelen, zodat de ander daarmee de onontbeerlijke betekenis van ego’s leven kan 

aangeven.245 Deze drie vormen van erkenning, te weten liefde, rechten en solidariteit scheppen de 

voorwaarden voor condities van interactie waarbinnen mensen zich verzekerd kunnen voelen van 

hun waardigheid en integriteit. Ze specificeren, volgens Honneth, de morele infrastructuur die 

behoort tot een maatschappelijke leefwereld die in staat moet zijn haar leden te beschermen. De 

categorieën van Hegel zijn ook heden ten dage nog bruikbaar. 

Belangrijk is dat een theorie van de maatschappij alleen een verklarende kracht heeft als zij een 

dynamisch element bevat. Dat kan wanneer de theorie gelinkt wordt aan gebeurtenissen in de 

maatschappelijke levenspraktijk. Normatief gestuurde veranderingen van de maatschappij gaan 

voort door de moreel gemotiveerde worstelingen van sociale groepen, op basis van pogingen om 

institutioneel en cultureel uitgebreide vormen van wederzijdse erkenning te realiseren.246 

Honneth beschrijft in The struggle hoe de benaderingen van Hegel en Mead ten aanzien van 

erkenning in de vorm van ‘liefde’ (familie), recht en solidariteit (maatschappij) vorm hebben 

gekregen. In de tijd sinds Hegel (tweehonderd jaar) en Mead (honderd jaar) hebben de sociaal-

culturele omwentelingen in ontwikkelde samenlevingen de mogelijkheden voor zelfrealisatie zo 

vergroot dat het ervaren van individuele of collectieve verschillen geleid heeft tot een hele serie 

publieke bewegingen. Op de lange termijn kunnen de eisen van deze bewegingen alleen vervuld 

worden wanneer de cultuur getransformeerd is met veel meer mogelijkheden van solidariteit. Of dit 

nu politiek republikanisme, ecologisch gebaseerde ascese of veronderstelde veranderingen in het 

sociaaleconomische zijn is niet langer een theoretische discussie, maar de toekomst van sociale 

strijd.247 

4.2.3 Evaluatie van  Honneths werk 

Neil Roberts beschrijft Honneth als de man die een consistente scan uitvoert op Critical Theory en 

theorieën aanbiedt die direct gekoppeld zijn aan de strijdende pathologieën van de maatschappij en 

aan groepsworstelingen voor erkenning. Honneth wijst de opsplitsing van systeem en leefwereld van 
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Habermas af. Voor Honneth zijn, volgens Roberts, mensen handelende personen (agents) in 

leefwerelden die volledig verbonden zijn aan systeemoperaties, omdat systemen bemiddelaars zijn 

bij fasen van veranderingen.248 Honneths Struggle for recognition voorziet in een geweldige 

uiteenzetting van de notie van erkenning, zich daarbij onderscheidend van bijvoorbeeld Charles 

Taylors begrip daarvan. Honneth mengt de ideeën van de vroege Hegel met de Amerikaanse 

pragmatist G. H. Mead, daarbij argumenten gevend voor een ethisch gevormd, intersubjectief begrip 

van de strijd om erkenning. Daarmee ontwerpt hij een moral grammar waarmee maatschappelijke 

conflicten kunnen worden begrepen. Honneths categorieën van erkenning in de vorm van liefde, 

rechten en solidariteit zijn tegenwoordig een gevestigde drievoudig politieke taal om de menselijke 

drang naar zelfvertrouwen, zelfrespect en zelfachting te verklaren. Ook in later werk blijft Honneth 

het belang van intersubjectieve erkenning verdedigen, zij het wel geamendeerd na discussies met 

onder andere Nancy Fraser, zoals gepubliceerd in Redistribution and Recognition. 

Paul Michael Garrett maakt in een artikel in het tijdschrift voor Social Work een vertaling van de 

theorie van Honneth (en van Nancy Fraser)  naar de praktijk van het maatschappelijk werk. Garrett 

stelt dat Honneth en Fraser  geloven dat de hedendaagse politieke theorie een verschuiving ziet van 

ideeën van klasse, gelijkheid, economie en natie naar identiteit, verschil, cultuur en etniciteit.249 De 

politiek van erkenning heeft in de afgelopen jaren heel wat kritische literatuur opgeleverd, maar 

deze is merendeels verwaarloosd in (de theorie van ) maatschappelijk werk. Garrett herhaalt nog 

eens de drie pijlers van erkennings-theorie: zelfvertrouwen, zelfrespect en zelfachting. Het eerste 

wordt vooral opgedaan in de jeugd; Honneth baseert zich dan ook op pedagogisch onderzoek dat dit 

ondersteunt. Als iemand zelfvertrouwen heeft kan zij ook zelfrespect verkrijgen, waarbij dit laatste 

vooral te maken heeft met waardigheid in de ogen van anderen en het hebben van rechten. Ten 

slotte heeft dan zelfachting nog te maken met datgene wat een individu speciaal maakt; datgene 

waarmee je je onderscheidt van anderen. 

Nancy Fraser meent dat Honneth teveel aan psychologiseren doet met zijn erkenningstheorie: het 

overzetten van wat fundamenteel sociale en economische issues zijn naar het psychologische 

domein. Het nadeel daarvan is dat wanneer een persoon er niet in slaagt de gewenste erkenning te 

krijgen, het hem zelf aangerekend kan worden (blame the victim).250 Frasers eigen benadering van 

erkenningstheorie is gebaseerd  op het principe van ‘parity of participation’, de promotie van het 

ingebedde sociale arrangement dat alle (volwassen) leden van de maatschappij de gelegenheid geeft 
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interactie te hebben als gelijken.251 Deze pariteit geeft ook de mogelijkheid extremiteiten uit te 

sluiten, zoals die van racisten en xenofoben. Fraser meent ook  dat de ‘politiek van erkenning’ ten 

koste kan gaan van de ‘politiek van herverdeling’. Te veel aandacht voor identiteits-politiek, ten 

behoeve van minderheidsgroepen, kan leiden tot marginaliseren van de politiek van gelijkheid, 

bijvoorbeeld het niet kunnen wegwerken van economische ongelijkheid. Beide uitgangspunten 

moeten gelijkwaardig worden meegenomen in een theorie van de maatschappij; een 

tweedimensionale opvatting van rechtvaardigheid. Voor Honneth blijft echter het idee van 

erkenning de fundamentele overkoepelende morele categorie. 

Het artikel van Garrett bespreekt enerzijds bezwaren die tegen Honneths theorie kunnen worden 

ingebracht en geeft anderzijds een toepassing op maatschappelijk werk weer. Daarmee een brug 

makend naar de praxis. 

In zijn artikel Marx, Honneth and the tasks of a contemporary critical theory bespreekt Jean-Philippe 

Deranty de kritiek van marxistische theoretici op de erkenningsthese van Honneth. Daarna volgt een 

weerwoord van Honneth. Vooraf zij nog opgemerkt dat er al een link is tussen Hegels concept van 

erkenning en Marx’ ideeën over ‘soort-wezen’ waarin wederkerigheid, onafhankelijkheid en 

universaliteit als sleutelwoorden ten aanzien van vrijheid worden gebruikt. Maar de connectie 

tussen Marx en Honneths erkenning gaat via de rol die Marx speelde in de vroege Frankfurter Schule 

en Honneth als diens opvolger; dat wil zeggen: indirect.252 Het eerste marxistische bezwaar tegen 

Honneth betreft de plaats van het economische in het kritisch theoretisch model. Gezien de rol die 

productie en organisatie van productie speelt in de theorie van Marx, onderneemt Honneth een 

culturalist reduction van de economische factor en maakt hij hem afhankelijk van de normatieve 

ordening in de maatschappij.253 Dit is de kern van alle verdere kritiek. Een marxistische kritische 

theorie gaat uit van het idee dat het kapitaal de sociale context zo structureert dat het de 

subjectieve posities die het individu kan innemen voorbestemd heeft. In zo’n model kun je nog wel 

spreken van erkenning als constitutief moment van de moderne maatschappij, maar alleen als je 

toevoegt dat die relaties gebaseerd zijn op ongelijke relaties van dominantie. Dit raakt ook het punt 

van de discussie tussen Fraser en Honneth over herdistributie, zoals hierboven besproken. 

Een tweede kritiekpunt is de relatie tussen maatschappijtheorie en geschiedenis. Honneths model 

ziet nieuwe normatieve principes die steeds toenemen in de strijd om erkenning, met andere 

woorden hij ziet moral progress. Een dergelijk optimisme ziet de spanningen en tegenstellingen die 

ingebouwd zijn in het kapitalisme over het hoofd, bijvoorbeeld dat rechten nog steeds gekoppeld 
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zijn aan eigendomsrelaties.254 Ten derde ziet Honneth de strijd om erkenning als de motor van 

historische progressie, maar dat lijkt oppervlakkig in het licht van analyses die in de kern uitgaan van 

het economisch bestel. Historische transformaties worden eigenlijk steeds beschreven in termen 

van conflicten tussen groepen, die een gevolg zijn van sociale polarisatie als gevolg van de 

kapitalistische structuur. Vanuit het perspectief van Honneth heeft, volgens Deranty, een 

onbemiddelde referentie naar Marx een gebrek aan beschrijvende plausibiliteit. Dit omdat zo’n 

benadering voorbijgaat aan de toegenomen complexiteit van de maatschappij. Als voorbeeld laat 

Honneth zien dat de toepassing door Lukács van het begrip reïficatie tot alle gebieden van de 

maatschappij leidt aan een gebrek aan kritisch inzicht en aan onwaarschijnlijkheid van de these die 

daar onder ligt, namelijk het idee dat alle aspecten van sociale ervaring onder invloed zijn van de 

verdinglijkte logica afkomstig van de abstractie van kapitalistische arbeid. Het zich baseren op een 

kritiekloos vertrouwen op een klassiek marxistisch schema is voor Honneth typisch voor de eerste 

generatie Kritische Theorie. Ook is er onduidelijkheid van de rol van ‘maatschappelijk werk’ (social 

labour) in klassiek marxistisch denken. Dit kan leiden tot een gereduceerde of verwarrende houding 

met betrekking tot maatschappelijk strijd die niet een strijd over werk betreft. Strijd rond gender- en 

rassendiscriminatie of claims voor democratische rechten kunnen, volgens Honneth, verbonden zijn 

met arbeid, maar het is een categoriefout ze te interpreteren als direct voortkomend uit een 

organisatie van productie op kapitalistische wijze.255 

De sociale theorie van Honneth draait vooral om het analyseren en kritiseren van een tweedeling in 

de hedendaagse maatschappij. Het gaat daarbij niet primair om het klassieke economische scheiding 

tussen bezitters van productiemiddelen en arbeiders, hoewel deze natuurlijk nog steeds bestaat. 

Maar voor Honneth is de scheiding tussen een mondige elite, die de weg kent in de bureaucratie, en 

de achterblijvers die dat niet kunnen het meest opportuun. De laatsten ontbreekt het aan 

mogelijkheden zich maatschappelijk te kunnen manifesteren. Ze voelen zich niet erkend en ze 

hebben geen stem in het maatschappelijk discours. Voor Honneth is er niet zoals bij Habermas een 

scheiding tussen leefwereld en systeem; deze vallen voor hem samen, maar de leefwereld/systeem 

van de verschillende groepen zijn gescheiden. Het samenbrengen van deze leefwerelden door middel 

van wederzijdse erkenning is de kern van de sociale theorie van Honneth. We kunnen dit nog steeds 

Kritische Theorie in klassieke zin noemen omdat het een maatschappijtheorie is die verder gaat dan 

constateren wat de stand van zaken is, maar die gericht is op verandering. In het artikel van Garrett 

wordt besproken hoe de theorie kan worden ingezet in het maatschappelijk werk, voor mij een 

voorbeeld van praxis. Dan blijken er nogal wat haken en ogen aan te zitten, die vooral door de 
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filosofe Nancy Fraser naar voren zijn gebracht: een politiek van erkenning kan ook leiden tot het 

bestendigen van de ongelijkheid. Verder bespreekt Deranty de kritiek vanuit de marxistische hoek. 

Honneth gaat te ver in het laten verdwijnen van de economische kloof en deze in te vullen met een 

culturele variant. De scherpe kanten van het kapitalistische systeem verdwijnen daarmee in de 

wetenschappelijke debat uit het zicht. Voor de marxistische theoretici (en de door hen gewenste 

praxis) zal dit niet acceptabel zijn. 
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5 Hedendaagse Kritische Theorie 

5.1   Rahel Jaeggi 

Rahel Jeaggi (1967) is sinds 2009 hoogleraar toegepaste filosofie en sociale filosofie aan de Humbold 

Universiteit in Berlijn. Van 1996 tot 2001 was zij onderzoeksmedewerker van Axel Honneth aan de 

univesiteit van Frankfurt en het Institut für Sozialforschung. Haar Habilitationsschrift handelde over 

Critique of Forms of Live.256 

 

5.1.1 From alienation to forms of life 

Rahel Jaeggi (1967) wordt gezien als een (Duitse) vertegenwoordiger  van de vierde generatie van de 

Frankfurter Schule. Haar werk is, volgens Amy Allen en Eduardo Mendiata, een krachtige uitdrukking 

van de links-Hegeliaanse traditie van de Kritische Theorie; een die laat zien hoe de kernconcepten en 

methodologische benaderingen van die traditie vernieuwd kunnen worden en daarmee vruchtbaar 

zijn voor een Kritische Theorie van de eenentwintigste eeuw.257 In haar boek Alienation ontleedt 

Jaeggi het begrip vervreemding, zoals dat in de afgelopen eeuwen is gebruikt, door bijvoorbeeld 

Marx en Heidegger. Voor haar is vervreemding een diagnostisch concept dat de manieren duidt 

waarop zelfbepaling en zelfrealisatie worden gefrustreerd en geblokkeerd. Het betekent ‘verlies van 

betekenis’, verbonden met machteloosheid en impotentie en verwijst naar relaties van dominantie 

die handelende personen impotent en ondergeschikt heeft gemaakt.258 De vraag is wat de betekenis 

van alienation nog is voor de hedendaagse sociale filosofie. In haar  betoog ontwikkelt Jaeggi het 

idee van vervreemding als ‘verstoorde toe-eigening’ van zichzelf en van de wereld. In haar 

mensbeeld neemt het individu in haar acties de leiding en constitueert daarmee gericht en bedoelde 

zelftoe-eigening. Vervreemd zijn betekent dan niet in staat zijn deze zelftoe-eigening te realiseren. In 

existentialistische termen “je wordt in de wereld, in het bestaan geworpen, maar ziet jezelf als 

buitenstaander (en staat desondanks nog onder iemands bevel)”.259 Voor Jaeggi is vervreemding een 

fundamenteel concept daar het direct de condities verwoordt die het realiseren van vrijheid 

hinderen.  

In Critique of forms of life onderzoekt Jaeggi het begrip forms of life (vormen van leven). Zij verstaat 

daaronder gehelen van praktijken en waarden, samen met hun instituties en praktische realisaties, 

die menselijk culturen en gemeenschappen structuren. Meervoud wordt gebruikt omdat het altijd 

over divergente vormen van menselijk (samen) leven gaat en de mogelijke conflicten daartussen. 

Deze aanpak leidt, volgens Allen en Mendiata, tot een praktische filosofie, waarbij de vragen niet te 
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reduceren zijn tot een beperkt begrip van rechtvaardigheid en gepast moreel handelen.260 De kern 

van Jaeggi’s benadering is om forms of life te zien als “complexe gehelen van maatschappelijke 

praktijken gericht op het oplossen van problemen die historisch ontstaan en normatief gevormd 

zijn”.261 Deze forms of life onderscheiden zich van zaken als leefstijl, gewoonten, tradities en 

culturen. Het zijn gehelen van sociale praktijken die de neiging hebben tot inertie; het zijn zowel 

condities die menselijk handelen mogelijk maken als resultaten van menselijke activiteit. Het zijn 

strategieën om problemen op te lossen, die geëvalueerd kunnen worden in termen van succes of 

falen. 

Max Pensky geeft in de bundel van Allen en Mendieta  commentaar op Jaeggi’s concept van forms of 

life en plaatst dit in het licht van discussie over marxisme in de het begin van de twintigste eeuw.262 

Pensky stelt dat Jaeggi in Critique of Forms of life beide kanten van de discussie tussen Bernstein 

(sociaal-democraat) en Luxemburg (communiste) tegelijk wil verdedigen. Het gaat om de 

immanente kritiek waarin levensvormen kunnen worden gezien als levend / niet-levend, rationeel / 

irrationeel, stagnerend / ontwikkelend, progressief / regressief. Deze tekst gaat ook wat dieper in op 

de achtergronden van Jaeggi’s theorie en de gerelateerde dialectiek van Hegel en Marx, alsmede 

teksten van Freud.  

Het bovenstaande is nogal abstract en behandelt thema’s van Jaeggi die lijken te duiden op een 

systematisch opgebouwde Kritische Theorie zoals die van Habermas en Honneth. In haar essay 

Resistance to the perpetual danger of replapse. Moral progress and social change onderzoekt zij de 

vraag naar progressie in moraal, in termen van een Kritische Theorie in de traditie van de links-

Hegelianen.  De vraag is hoe  maatschappelijke veranderingen en morele progressie tot stand 

komen; een typische vraag van de Kritische Theorie. Haar uitgangspunt is: morele progressie kan 

alleen begrepen worden binnen een alomvattende dynamiek van maatschappelijke verandering; 

maatschappelijke verandering is op haar beurt een reactie op een crisis, een reactie op een druk om 

verandering. Of die verandering een verbetering is, een zaak van progressie, hangt af van de vorm 

die wordt aangenomen door de dynamiek van de verandering zelf. Jaeggi houdt zich niet bezig met 

progressie als empirisch feit of als een imperatief, maar is geïnteresseerd in het reconstrueren van 

progressie als een categorie, als een evaluatiecriterium binnen de sociale psychologie.263 Wat 
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verstaan we onder morele progressie? Jaeggi begint met vragen over afschaffing van de slavernij, 

het verbod op verkrachting binnen het huwelijk en het verbod op het slaan van kinderen bij wijze 

van opvoeding. Deze zaken worden (filosofisch) bestudeerd in termen van morele progressie. 

Morele vooruitgang heeft betrekking op veranderingen in algemeen geaccepteerde waarden in het 

maatschappelijk leven, en wel veranderingen die verbeteringen zijn. Dat laatste hangt er echter 

vanaf door wie en hoe het wordt geëvalueerd. Daarbij moet je, volgens Jaeggi, onderscheid maken 

tussen het proces van verandering en beoordeling van het resultaat; de afschaffing van de slavernij 

als progressie beoordelen is niet hetzelfde als zeggen dat het ‘goed’ is. De vraag naar progressie is 

dan ook de vraag naar de vorm van de verandering.264 De volgende vraag is hoe morele 

veranderingen (niet altijd verbetering) tot stand komen. Hoe komt het dat maatschappelijke  

praktijken, die eeuwenlang onbetwistbaar waren, een object van publiek schandaal worden. Wat 

triggert de oppositie? En wat is de drijvende kracht? Dat kunnen bijvoorbeeld onderdrukte groepen 

in de maatschappij zijn, de ‘vreemdelingen’, de ‘uitgestotenen’. Volgens Jaeggi is morele progressie 

niet een zaak van uitvinden of implementeren van nieuwe morele principes, maar een kwestie van 

herinterpreteren, realiseren of terecht toekennen van al bestaande principes. Het is wat zij noemt 

het corrigeren van epistemic errors of improved institutional implementation van morele 

principes.265 

Morele progressie gebeurt echter niet zo maar; zij wordt vorm gegeven in een maatschappelijke 

context en achtergrondvoorwaarden. Voor Marx was de context de wijze van productie, maar Jaeggi 

wil meer invalshoeken in acht nemen. Het voorbeeld van het geval van verkrachting binnen het 

huwelijk toont dat dit in het algemeen te maken had met de manier waarop de man-vrouw-

verhouding binnen het huwelijk  geregeld was. Slavernij in al zijn vormen was een onderdeel van een 

continuüm van praktijken van sociale dominantie en racistische uitsluiting, van andere vormen van 

onvrijwillig werk; het was een onderdeel van een hiërarchische, xenofobe samenleving. Dus morele 

praktijken zijn volgens Jaeggi altijd onderdeel van een geheel van praktijken, karakteristiek voor 

moraal, maar ook voor meer breed-reikende problemen van het leven. Een verandering van deze 

gehele levensinzichten maken dat een specifiek moreel instituut vreemd, afstotelijk of excentriek 

wordt en daarmee verworpen wordt door maatschappelijke actoren of bewegingen.266 

Maatschappelijke en morele verandering kan ook het gevolg zijn van een aaneenschakeling van 

bewuste of niet-bedoelde consequenties van handelen. Veranderingen in één complex van 

praktijken, bijvoorbeeld technische, kunnen grote veranderingen in het maatschappelijk leven 
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hebben; denk aan de stoommachine, maar ook aan de transistor. 267  De uitvinding van de 

anticonceptiepil kan onbedoeld geleid hebben tot het verbieden van verkrachting binnen het 

huwelijk.  Een korte theorie van maatschappelijke verandering laat zich, volgens Jaeggi, formuleren 

met een paar stellingen. Ten eerste ontstaan maatschappelijke transformaties niet uit het niets; ze 

worden gemotiveerd door problemen waardoor bestaande praktijken en instituten “niet meer 

functioneren” of geconfronteerd worden met problemen die ze niet aan kunnen. Ten tweede zal als 

gevolg van uitdaging en antwoord het “nieuwe” een transformatie zijn voortkomend uit de 

manifestatie van de erosie van de “oude orde”. Ten derde, voor wat betreft de actoren, is het zowel 

terecht als een simplificatie, om te zeggen dat maatschappelijke verandering berust op 

maatschappelijke strijd of sociale bewegingen. Dit hangt af van de maatschappelijke en materiële 

mogelijkheidsvoorwaarden die moeten worden vervuld, ten einde praktische veranderingen teweeg 

te brengen.268  

Hoe beoordelen we nu of maatschappelijke veranderingen ook werkelijk moreel positief zijn? Dat 

hangt af van het kader waarbinnen je evalueert. Bij moreel-ethische progressie is het de vraag wat 

het doel is, wat een goed leven is of een rechtvaardiger maatschappij. Jaeggi komt tot de volgende 

formulering: een maatschappelijke verandering is een verandering ten goede in zoverre als het een 

probleemoplossend proces is. Progressie is dan een proces dat steeds rijker wordt (hoewel in het 

proces ook regressie kan optreden). Progressie op deze manier begrepen is zelfstandig en bijgevolg 

een principe van beweging.269 

5.1.2 Jaeggi over kapitalisme 

De tekst van Jaeggi What (if anything) is wrong with capitalism is een voorbeeld van de manier 

waarop zij vorm geeft aan de Kritische Theorie in de jaren ’10.  

Met de term ‘kapitalisme’  bedoelt Jaeggi, enigszins circulair redenerend, een sociaal en economisch 

systeem, dat het geheel van economische, maatschappelijk, cultureel en politieke dimensies omvat 

die de manier van leven duiden in kapitalistisch geordende samenlevingen. Ze benoemt drie 

dimensies  van kritiek van het kapitalisme en geeft daarover een filosofisch oordeel.  Het gaat om de  

argumentatie rond het kapitalisme als functioneel systeem, om een moreel of 

rechtvaardigheidsgeoriënteerde manier van argumenteren en om de ethische kritiek, namelijk dat 

het leven onder kapitalisme een vervreemd leven is.270 
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De functioneringskritiek houdt in dat kapitalisme niet functioneert als een maatschappelijk  en 

economisch systeem; het is intrinsiek disfunctioneel en noodzakelijk crisis-gevoelig. De meest 

eenvoudige versie van die kritiek is de verpauperingstheorie; kapitalisme kan op de lange duur niet 

produceren wat nodig is voor zijn participanten als gevolg van processen van concentratie en 

rationalisatie. En kapitalisme zou systematisch disfunctioneel zijn, met andere woorden het niet 

functioneel zijn zit ingebakken in het systeem. Een probleem met deze kritiek is, volgens Jaeggi, dat 

iets alleen functioneel is in relatie tot iets anders. En bij kapitalisme is de vraag wat zijn functie is; 

functies in relatie tot kenmerken van de maatschappelijke werkelijkheid zijn altijd onderhevig aan 

interpretatie. Het criterium van functionaliteit en disfunctioneren is niet vrij zwevend. Het 

ondermijnen van toekomstige condities van menselijk leven is een functioneel tekort alleen indien 

we ook de taak van de huidige economie zien om toekomstig leven te faciliteren; of er voor te 

zorgen dat het niet in zichzelf implodeert. We moeten bij het beoordelen van functionaliteit de 

normen daarvoor opleggen; functioneel tekort kan dus alleen worden geduid als “normatively 

informed nonfunctionality”.271 

De tweede vorm van kritiek op kapitalisme is de morele of rechtvaardigheidskritiek. De kritiek in 

marxistische zin is dat kapitalisme is gebaseerd op onrechtvaardigheid en bijgevolg een niet-juiste 

maatschappelijke structuur produceert. Volgens deze kritiek buit kapitalisme mensen uit door hen te 

beroven van de vruchten van hun arbeid en worden ze gedwongen in een vorm van slavernij te 

leven. Nu moeten we, volgens Jaeggi, uitbuiting interpreteren tegen de bredere achtergrond van 

kapitalisme als ‘vorm van leven’, het kapitalistisch zedelijk leven. Het is in dit perspectief dat het 

moreel falen van het kapitalisme moet worden begrepen. Wat verstaan we nu, heden ten dage, 

onder uitbuiting. In alledaagse termen zijn dat bijvoorbeeld kinderarbeid, productie in 

kledingateliers in Bangladesh en vrouwenhandel. De vraag is natuurlijk of dit nu een kwaad is dat 

alleen binnen het kapitalisme voorkomt. Deze vormen van uitbuiting alleen zijn dus niet voldoende 

om het morele gehalte van het kapitalisme te beoordelen. We moeten, volgens Jaeggi, op zoek naar 

andere relaties die systematische uitbuiting duidelijk maken en zij doet dit toch weer aan de hand 

van Marx.  Marx analyseert uitbuiting als een relatie van dominantie en dwang; het technische 

karakter van zijn analyse is een antwoord op het subtiele onderscheid van deze relaties en op het 

structurele, onpersoonlijke karakter van de betrokken (involved) dwang. Volgens Jaeggi moeten we 

de marxistische kritiek opvatten als een zedelijk geïnspireerde kritiek, of als een kritiek die moet 

worden toegepast op de form of life van kapitalisme als geheel. Het gaat er nu volgens haar niet om 

dat de manier van produceren zelf verkeerd is, maar het gaat om een onrechtvaardigheid in de 
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omvattende zin, die van een gehele vorm van leven, die zulke emotionele dominantie en dwang 

mogelijk maakt.272 

Ten slotte is er de ethische (of zedelijke) kritiek op kapitalisme, die behelst dat het leven een slecht 

of vervreemd leven is. Het is armoedig, betekenisloos of leeg en het vernietigt essentiële 

componenten die behoren bij een vervuld, gelukkig en waarlijk vrij menselijk leven. Maar dat 

kapitalisme een cultuur heeft en dat het een bepaalde manier van leven noodzakelijk maakt, is niet 

alleen relevant met betrekking tot de vraag of individuen ‘lijden onder het kapitalisme’. Het gaat er 

ook om dat de economische kringloop, dat is de economische transactie in de kapitalistische markt 

niet ethisch neutraal is. Wat gedaan wordt en hoe het gedaan wordt is de uitdrukking van een 

particuliere form of life en wereldvisie, die andere vormen van leven en wereldvisies  beïnvloedt. 

Het blijkt tamelijk karakteristiek voor kapitalisme een evaluatief proces te ontkennen en daarmee 

dat het een vorm van leven is die geen alternatieven toestaat. En dan lijkt het dat something is 

rotten in capitalism. Problemen met ethische kritiek zijn echter ten eerste de vraag of de 

symptomen die getoond worden werkelijk die van de aard van het kapitalisme zijn; en ten tweede, 

wat zijn de aanwijsbare criteria voor de relevante kritiek. Voor wat betreft dat laatste komen we al 

snel terecht bij cultuurkritiek of cultuurpessimisme, met een hang naar romantische vroegere 

manieren van leven.273 

In het laatste gedeelte van het paper maakt Jaeggi een koppeling van de besproken kritieken naar de 

forms of life, namelijk in een Critique of capitalism as a form of life. Zo’n kritiek moet de ethische 

tekortkomingen van het kapitalisme specificeren; en dus onderzoek doen naar bijzondere 

kwaliteiten en dynamica, nodig om het instrumentele karakter en de hebzucht van de 

onverzadigbaren onder kapitalistische condities te begrijpen. Ten tweede is het redelijk de 

momenten van de gesuggereerde ethische problemen, die kunnen worden beschouwd als 

zelftegenstellingen in de zin van immanente kritiek, te benoemen (to carve out). Bijvoorbeeld kritiek 

van vervreemding en onpartijdigheid, wanneer we deze analyseren als frustratie van de moderne 

behoefte van vrijheid en zelfbepaling. Ten derde is er de verwevenheid van functionele verstoringen 

in de zin van praktische crises en normatieve tekortkomingen, die kunnen worden gehouden als 

perspectief voor de irrationaliteit en verkeerd-zijn van kapitalisme als form of life.274 

5.2 Christian Fuchs 

Christian Fuchs studeerde Informatica aan de universiteit van Wenen. Hij promoveerde in 2002 aan 

dezelfde universiteit op een studie over “Philosophical foundations for a theory of evolutionary 
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systems”. Sinds 2013 is hij hoogleraar Social Media aan de University of Westminster in Londen, UK. 

Hij is Director of the Communications and Media Institute van deze universiteit. Zijn belangrijkste 

terrein van onderzoek en publiceren betreft sociale aspecten van internet en een kritische theorie 

van communicatie.275 In het onderstaande bespreek ik twee teksten die daar dieper op in gaan. 

5.2.1 Een kritische theorie van communicatie 

Fuchs bespreekt de fundering van een kritische, marxistisch-humanistische theorie van 

communicatie. De marxistische benadering van maatschappijtheorie is aan het eind van de 

twintigste eeuw uit de mode geraakt en vervangen door postmoderne en poststructuralistische 

theorieën; daarbij zorgden identiteitstheorie en cultureel reductionisme voor het op de achtergrond 

raken van klassenpolitiek en politieke economie. Met de economische crisis van 2008 kwamen de 

antagonismen van het neoliberalisme naar voren. Een maatschappijtheorie gebaseerd op 

(vroeg)marxisme wordt dan weer belangrijk om de ontwikkelingen te duiden. 276 

Fuchs omschrijft marxistisch humanisme als een politiek-filosofische stroming, gebaseerd op Hegels 

dialectische filosofie en de antropologische opvattingen van Marx in de Economic & Philosophic 

Manuscripts. Het gaat uit van onder andere het menselijk wezen, zijn essentie, vervreemding en de 

dialectiek van subject/object, werk/kapitaal en andere tegenstellingen. Het is, volgens Fuchs, de 

grondslag voor democratisch socialisme als alternatief voor kapitalisme, fascisme en stalinisme. Hij 

geeft vijf redenen waarom het humanistisch marxisme in onze tijd nieuw leven moet worden 

ingeblazen. De eerste is het opkomen van authoritarian capitalism, hetgeen kapitalisme als 

economisch systeem combineert met het doen van een beroep op gevoelig zijn voor leiders met een 

autoritaire stijl, met fascisme als klassiek voorbeeld. Hier herkennen we een belangrijk strijdpunt 

van de vroege Frankfurter Schule. Een tweede reden zijn de beperkingen van het postmodernisme; 

dit heeft relativisme en antiuniversalisme bevorderd en leidt tot het in twijfel trekken van 

waarheden. En juist in tijden van fake-nieuws, post-truth, enz moeten we zoeken naar een politiek 

van waarheid.277 De derde reden is dat er behoefte is aan dialectische analyse. Post-humanism laat 

de dialectiek van mens - niet-mens, van mens - technologie ineenstorten tot de cyborg, de robots. 

Dan is er ten vierde het probleem van het poststructuralisme, hetgeen mensen reduceert tot 

marionetten, waar humanistisch marxisme juist praktijken en de dialectiek van praktijken en 

structuren in de maatschappij benadrukt. Ten slotte is er het fetisjisme van het verschil, dat in de 

huidige maatschappij oproept tot het scheiden van culturen en dat haat tegen migranten, 

                                                           
275 https://en.wikipedia.org/wiki/Christian_Fuchs_(sociologist) (180121). https://fuchsc.uti.at/wp-
content/uploads/CV_Fuchs.pdf (180121). 
276 Christian Fuchs, ‘Toward  a critical theory of communication as renewal and update of Marxist humanism in 
the age of digital capitalism’, Journal for the Theory of Social Behaviour 50 (2020) 335 -356, aldaar 336. 
277 Ibidem, 338. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Christian_Fuchs_(sociologist)
https://fuchsc.uti.at/wp-content/uploads/CV_Fuchs.pdf
https://fuchsc.uti.at/wp-content/uploads/CV_Fuchs.pdf


 

78 
 

vluchtelingen, enz. bevordert. Fuchs ziet marxistisch humanisme als een tegen-narratief, een tegen-

theorie en tegen-politiek van deze ontwikkelingen en hij wil een Kritische Theorie die aansluit bij 

deze intellectuele traditie.  

Fuchs gaat in zijn verdere analyse niet uit van Habermas’ theorie van communicatief handelen, 

omdat de laatste meende dat Marx weinig te zeggen had over communicatie en cultuur. Hij wil dat 

ontzenuwen. Habermas gaat er vanuit dat werk en communicatie twee onafhankelijke 

maatschappelijke grootheden zijn, die radicaal verschillen.278 Volgens de marxistisch-dialectische 

logica zijn het echter twee momenten in een dialectisch proces die zowel gelijk als verschillend zijn. 

Volgens Marx is de mens een producerend, sociaal en maatschappelijk wezen, zodat alles wat in de 

maatschappij bestaat een sociale relatie is en geproduceerd wordt in een sociale relatie. 

Communicatie, ofwel de productie van ideeën en de mentale interactie, is dan niet immaterieel 

maar deel van de materiële activiteit.279 Dus communicatie is een productieproces, het is productief. 

Er is een dialectiek van werk en communicatie: mensen communiceren productief en produceren via 

communicatie. De maatschappij is, volgens Fuchs (en Lukács) het geheel waarin mensen sociale 

relaties produceren die hun activiteiten mogelijk maken en beperken. De maatschappij bestaat uit 

de rijken van economie, politiek en cultuur; deze zijn noch gescheiden, noch volledig tot één 

systeem reduceerbaar en niet op een gelijke manier funderend voor de maatschappij. Maar alle 

maatschappelijke sferen zijn zowel economisch als niet-economisch. Lukács gebruikt als metafoor  

voor de maatschappij de rivier; rivieren hebben takken die dynamisch in elkaar overvloeien. 

Communicatie is dan het maatschappelijk water dat leven mogelijk maakt en bemiddelt tussen de 

verschillende stromen. Maar in een kapitalistische  maatschappij zijn de rivieren niet blauw, maar 

eerder vervuild.280 

Fuchs richt zich nu op wat hij noemt digital capitalism, ofwel de connectie tussen vervreemding en 

communicatie in de kapitalistische maatschappij gedomineerd door internet. Wat betekent 

vervreemding in een gedigitaliseerde wereld?  In coöperatieve maatschappelijke relaties acteren 

mensen zo dat zoveel mogelijk mensen daar profijt van hebben. In competitieve, instrumentele 

sociale relaties proberen mensen voordeel van elkaar te krijgen, zodat weinigen profiteren ten koste 

van de anderen. Instrumenteel en coöperatief handelen zijn twee vormen van doelbewuste  actie, 

waarin het eerste leidt tot voordeel van enkelen en het laatste tot dat van velen. Bij Marx wordt 

vervreemding vooral in economische termen gebruikt, gerelateerd aan een klassenmaatschappij, 

waarbij het werk van de een behoort aan de ander; de eerste verliest daarbij zijn ‘zelf’. Maar 

vervreemding is veeleer een universeel proces, hetgeen zich uitstrekt tot de sferen van cultuur en 
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politiek. Niet alleen materiële producten, maar ook culturele producten en ideeën worden tot 

eenvoudige handelswaar (commodities) gemaakt en zijn daarmee onderhevig aan vervreemding, 

karakteristiek voor het neoliberalisme. Ook mensen worden, symbolisch, tot handelswaar gemaakt, 

verdinglijkt (reified) in termen van Lukács en op deze manier van zichzelf vervreemd. Fuchs noemt 

vervreemding de kolonisatie van de maatschappij door de instrumentele rede, zodat 

instrumentaliteit de coöperatie domineert. In een instrumenteel geleide maatschappij is er sprake 

van economische uitbuiting, politieke dictatuur en een cultuur van wantrouwen  en demagogie; een 

coöperatieve maatschappij kent economisch zelfmanagement, politiek van democratie en cultuur 

van vriendschap.281 

Fuchs kenmerkt de kapitalistische maatschappij als een op instrumentele rede gebaseerde 

economie, politiek en cultuur. Wanneer we bovenstaande betrekken op communicatie in de huidige 

maatschappij dan zien we de belangrijkste communicatiemiddelen in de handen zijn van private 

ondernemingen; kenniswerkers en communicatiewerkers creëren kennis en vormen van 

communicatie die zij niet zelf bezitten en beheren. Hun kennis wordt als simpel gebruiksgoed 

verkocht op de markt om kapitaal te accumuleren. In de digitale economie zijn het Apple, Google en 

Amazon die de digitale diensten beheren en waarvan het marktaandeel sterk stijgt ten opzichte van 

bijvoorbeeld de ‘maakindustrie’, met advertenties als smeerolie. Vergelijk met de tekst over de 

cultuurindustrie, die we eerder behandelden; de profetische woorden van Adorno zijn gerealiseerd. 

In de politiek kunnen kennis en communicatie georganiseerd zijn via een authoritarian en 

vervreemdende sfeer, bijvoorbeeld door dominante staatsmedia; klassiek is nazi-Duitsland, maar we 

zien in het huidige tijdsgewricht in steeds meer landen kritische media uitgeschakeld worden, zoals 

in China, maar ook in Hongarije. Ook in het culturele domein is er sprake van authoritarian en 

‘vervreemdende’ technieken, bijvoorbeeld door het systematisch verspreiden van dubieuze 

(politieke) ideologie. Tegenover elk van deze vormen van vervreemding in een instrumenteel 

gerichte maatschappij plaatst Fuchs de betrokkenheid van een coöperatieve samenleving.282 Wat 

zijn nu de alternatieven voor een maatschappij gekenmerkt als digitaal kapitalisme? Volgens Fuchs is 

een werkelijk communicatieve maatschappij zo ingericht dat mensen gemeenschappelijk controle 

uitoefenen over de condities die hun leven bepalen en vormgeven. Een maatschappij van gelijke 

gewone mensen is een maatschappij die economische waarden (bezit en zelfvervulling voor allen), 

politieke waarden (participerende democratie) en culturele waarden (stem en erkenning van allen), 

realiseert. Voor wat betreft de praxis refereert Fuchs aan Marx; de praxis is de politieke praktijk die 

streeft naar of werkt aan de organisatie van een maatschappij waarin de mens centraal staat. De 
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praktische strijd  voor het creëren van een maatschappij gebaseerd op gemeenschappelijke waarden 

(common-based society). Praxis betekent ook klassenstrijd gericht op het uitbannen van exploitatie, 

klasse en dominantie.283 Praxis communicatie is gericht op de strijd voor humanisme en socialisme; 

progressieve activisten kunnen internet gebruiken om exploitatie en dominantie aan de kaak te 

stellen. Dit is hoe sociale strijd kan werken in tijden van digitaal kapitalisme. Voorbeeld is de manier 

waarop de Occupy-Wallstreet beweging gebruik maakt(e)  van digitale media. Ook oproepen tot 

‘digitale’ staking is een methodiek; een dag lang geen zoekopdrachten geven aan Google. Fuchs 

wordt activistisch wanneer hij schrijft: “But we cannot wait until after the disappearance of digital 

capitalism to create alternatives”.284 Het creëren van alternatieve digitale platforms moet onderdeel 

worden van de strijd voor digitaal socialisme; er moeten publieke internetplatforms komen, 

vergelijkbaar met mediaplatforms als de BBC en ARD. Fuchs besluit zijn pleidooi, want dat is het 

inmiddels geworden, met het statement dat Digitaal Socialisme de strijd is (c.q. moet zijn) voor een 

internet en een digitale maatschappij die niet gedomineerd wordt door private ondernemingen, 

maar dat gecontroleerd wordt door de gebruikers, werkers, burgers in de vorm van een 

participerende digitale democratie. 

5.2.2 History and class consciousness 2.0 

Welke inzichten kan History and Class Consciouness van Georg Lukács uit 1923 nog leveren ten 

aanzien van een kritische theorie van communicatie in het tijdperk van, wat Fuchs noemt, het 

digitale kapitalisme? Verdinglijking (reïficatie) is een sleutelbegrip bij Lukács. Daarmee analyseert hij 

de structurele effecten van het kapitalisme op de menselijke subjectiviteit en in het bijzonder het 

bewustzijn; het begrip is op zijn beurt weer gerelateerd aan Marx’ concept van (gebruiks)waren 

fetisjisme (commodity fetishism). Volgens Lukács is de essentie van gebruikswarenstructuur dat de 

relatie tussen mensen het karakter van een ‘ding’ krijgt en daarmee een fantoomobjectiviteit, 

zodanig dat elk spoor van de oorspronkelijke menselijke relatie verdwijnt.285 Lukács definieert 

klassenbewustzijn als de passende en rationele reacties die kunnen worden toegerekend aan een 

individueel typische positie in het productieproces. Toegerekend klassenbewustzijn is objectief, dat 

wil zeggen, het hoeft niet als zodanig te worden ervaren. Hoe hangt dat nu samen met de ideologie 

van het kapitalisme? Kapitalisme heeft een inherent fetisjistisch karakter omdat producenten en 

consumenten niet het hele proces van productie van gebruikswaren overzien en omdat de 

onderliggende klassenrelaties verborgen blijven; het verschijnt als een natuurlijk systeem. Dit 

naturalistische is een belangrijk kenmerk van dit type ideologieën; het lijkt dominantie noodzakelijk, 
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tijdloos en onontkoombaar te maken.286 Evenals het werk van de producerende ideologie, van 

managers, consultants, etc. is er ook de ideologie van de arbeid. De positie van het proletariaat is 

veranderd sinds Marx. Revolutionair bewustzijn is geen automatisme; het proletariaat kan echter 

alleen bevrijd worden door zijn eigen handelen. De werker kan zich alleen bewust worden van zijn 

positie in de maatschappij wanneer hij zich bewust wordt van zichzelf als handelswaar (commodity). 

De redenen dat deze bewustwording begin twintigste eeuw steeds minder plaatsvindt zijn, volgens 

Lukács, onder andere de toename van geprivilegieerde delen van de werkende klasse en de effecten 

van reïficatie  van kapitalistische structuren op het bewustzijn en de toenemende invloed van 

sociaaldemocratische partijen en vakbonden.287 

In een sectie met als titel Right-wing authoritaniarism and new nationalism online: Reified 

consciousness on the internet bespreekt Fuchs de verrechtsing van de (Amerikaanse) samenleving. In 

plaats van een versterking van politiek links na de crisis van 2008, ontstond er juist een nieuw 

nationalisme en toenemend authoritarian denken, vooral onder de (hand)werkende klasse (blue 

collar).288 De tendens is, volgens Fuchs, dat de nationalistische ideologie het bewustzijn van de blue-

collar werkers gereÏficeerd is: een meerderheid bezwijkt voor de ideologie dat niet klasserelaties en 

kapitalisme, maar immigranten, vluchtelingen en andere naties de oorzaak van ongelijkheid en 

sociale problemen zijn. Nationalistische en racistische ideologieën voeden deze tegenstellingen. 

Sociale media als Twitter en Facebook zijn hierbij de meest effectieve communicatiemiddelen. Fuchs 

geeft hier het voorbeeld van het Amerikaanse Breitbart dat allang voordat Trump verkozen werd zijn 

ideologie verspreidde. Sociale media zijn niet de oorzaak van het verdinglijkte bewustzijn van het 

proletariaat, maar ze zijn wel belangrijk om de rechtse ideologie te verspreiden. Een van de middelen 

die de rechtse ideologieverspreiders gebruiken is fake-news. Het is zo oud als de tabloid press, maar 

kan zich nu veel sneller verspreiden. Naast de standaardlobby wordt ook gebruik gemaakt van 

dreiging en haatboodschappen. Linkse partijen lukt het niet om via sociale media deze tendens van 

bewustzijnsvernauwing te keren. De reden is  waarschijnlijk dat de boodschap te genuanceerd of te 

ingewikkeld is.  

Naast de blue-collar werkers zijn er ook de mensen met creatieve beroepen. Fuchs neemt, in het 

spoor van Lukács, de journalisten als voorbeeld. Volgens Lukács zijn burgerlijke journalisten de 

producenten van ideologie; hun activiteit is een typisch voorbeeld van ideologisch werk. Hij refereert 

overigens aan de discussies tussen burgerlijke en communistische journalisten  in de jaren twintig 

van de vorige eeuw.289 Onder het huidige kapitalistische bestel is er onder creatieve werkers, die van 
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hun werk houden en graag zelf hun leven bepalen, een nieuwe ideologie ontstaan; deze versluiert 

het feit dat zij zich in een kwetsbare positie bevinden. Dit creëert een nieuwe kapitalistische geest, 

die kenniswerkers minder vervreemd werk belooft. De ideologie is zodanig dat zij zich niet zien als 

werkers, maar als ondernemers, met afkeer van vakbonden, enz. Werk in media en cultuur lijkt 

minder verdinglijkt en vervreemd, maar is wel georganiseerd op een kwetsbare manier; er is geen 

werkgarantie, baan en inkomen en maatschappelijke zekerheid wordt ondermijnd.290 

Naast de ideologie die verspreid wordt met behulp van de technologie is er ook de ideologie van de 

techniek zelf; zo ook een ideologie van internet. Fuchs refereert hier weer aan Lukács die beschrijft 

hoe technologieën omgezet worden in fetisjobjecten: “technological fetishism distorts the machine’s 

true objective function in the capitalist production process as its ‘eternal essence’”.291 In onze eeuw 

van digitaal kapitalisme worden, volgens Fuchs, digitale technologieën gezien als een technologisch 

fetisj (een vereerd voorwerp); in de burgerlijke terminologie “de meest belangrijke asset is niet 

langer olie, maar data”. Karakteristieken van dit technologisch fetisjisme zijn autonomie (technologie 

is autonoom), subjectiviteit (technologie is handelend, “data change the world”) en een revolutionair 

karakter. Over gevaren en potentiële bedreigingen wordt niet gepraat.292 

In History and Class consiousness ontwikkelt Lukács ook een kritiek op de logica van kwantificering, 

voor hem het hart van verzakelijkt denken. Het ligt in de natuur van het kapitalisme om fenomenen 

te reduceren tot een kwantitatieve essentie, tot het uitdrukken in getallen. Kapitalisme gebruikt 

wetenschap om onder andere investeringen te optimaliseren en werktijd te kwantificeren.293 

Volgens Fuchs is de laatste loot aan deze stam het gebruik van Big Data, teneinde patronen te 

ontdekken op het gebied van relaties en gedrag.294 Big Data’s positivistische methodologie 

veronachtzaamt de kwalitatieve aspecten van maatschappij analyse en houdt geen rekening met 

ethiek, moraal en emoties. Het gevaar is dat Big Data-analyse onkritische instrumentele kennis 

bevordert, die van belang is bij de uitvoering van kapitalistische wetten en bevordering van 

dominantie. Voor Fuchs blijft de kritiek op verdinglijking, op ideologie en verzakelijkt bewustzijn van 

Lukács hoogst relevant in deze tijden van digitaal kapitalisme en Big Data. In verdinglijkte berekening 

en technologie worden menselijke activiteiten ondergeschikt gemaakt en solidariteit vernietigd. 

Tegelijkertijd biedt de moderne technologie mogelijkheden voor samenwerking en socialisatie. Een 

socialistisch framework van maatschappij en technologie moet het onderwerp van berekening 

(computing) zo transformeren dat het de mens centraal zet. Een socialistisch ontwerp hoeft niet de 
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sociale media af te schaffen, maar moet ze werkelijk sociaal maken zodat privacyschendingen, non-

transparante algoritmes en gericht adverteren niet langer ontwerpprincipes zijn.295 

5.3 Populisme 

Lars Rensmann onderzoekt de mogelijkheden om met een Kritische Theorie grip te krijgen op de 

ontwikkelingen van rechtse, niet-liberale politieke stromingen in Europa. Hij gaat daarbij uit van de 

studies van Adorno en Löwenthal over respectievelijk The authoritarian personality en Prophets of 

Deceit uit de jaren veertig, welke we hierboven bespraken in hoofdstuk 3.  

Overal in Europa, en ook in Amerika, zien we de laatste decennia de opkomst van niet-liberale 

(illiberal) authoritarian kandidaten en partijen, ofwel populistische bewegingen. Deze bewegingen 

pretenderen op te staan tegen het (politieke) establishment en propageren nationalistische en 

authoritarian politiek in naam van het volk.296 Zij gedijen door politieke polarisatie en door crises in 

democratische legitimiteit en bereiken daarmee het centrum van het politieke debat. De vraag is nu 

waar het succes van deze bewegingen, waar deze wens naar authoritarian denken in de 

hedendaagse constitutionele democratieën vandaan komt. Rensmann ziet de Kritische Theorie over 

het authoritaniarism, ontwikkeld door Adorno c.s als een belangrijke theoretische basis  voor een 

verklaring van bovengenoemde fenomenen.297  

Ondanks het feit dat de Frankfurter Schule geen volledige politieke theorie of verklarende structuur 

biedt om de rol van het hedendaagse authoritaniarsim politiek te verklaren, geeft het wel een aantal 

richtingen voor de bestudering ervan. Om te beginnen biedt de Kritische Theorie een sophisticated 

model van authoritaniarism  als een sociaalpsychologische kracht van enerzijds blinde 

gehoorzaamheid en onderwerping en van anderzijds agressie en projectie van iemands angsten, 

haat en problemen met de wereld buiten zichzelf.298 Als tweede beschrijven en verklaren de 

theoretici van de Frankfurter Schule de belangrijkste  kenmerken en dynamiek van de authoritarian  

agitatie. Patronen die we ook in de hedendaagse politiek zien, worden blootgelegd. Een terugkerend 

patroon is hate speach die onbewuste angsten en wensen mobiliseert, zonder ze bewust te maken. 

Ze alluderen op samenzweringen tegen ‘het volk’  door te suggereren dat er sinistere krachten aan 

het werk zijn, die verantwoordelijk zijn voor de sociale malaise van vandaag.299 Tot de technieken 

van de populist behoort ook het constant spreken in binaire termen: het is ‘wij’ en ‘zij’, of de 

‘heartland people’ tegenover de rücksichtsloze ‘vijanden van het volk’. Belangrijke voorbeelden in 
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Europa zijn de PVV van Geert Wilders, de AFD in Duitsland en de Lega Nord in Italië. En ten derde 

richt de Kritische Theorie de aandacht op de bredere maatschappelijke dynamiek en de oorzaken 

van burgerlijk onbehagen in deze tijden van wereldomvattend kapitalisme. Dus is de opleving van 

authoritarian bewegingen een potentiële politieke factor wanneer er geen voldoende sociale en 

democratische alternatieven ervaren worden. Volgens Rensmann zijn voor de theoretici (en 

empiristen) van de Frankfurter Schule objectieve, maatschappelijke condities primair 

verantwoordelijk voor een vasthoudende onderstroom van ressentiment die de opgang van 

authoritarian politiek in democratieën mogelijk maken. Maatschappelijke condities helpen bij het 

reproduceren van zwakte bij individuen en daarmee gevoeligheid voor het authoritarian appel en 

daarbij behorende agressie. 

De nieuwe authoritarian demagogen gebruiken, net als de oude een sterk verticale dichotomie, “de 

(corrupte) elite staat tegenover het zuivere volk” en de eerstgenoemde onderdrukt en slachtoffert 

de laatste, naar men beweert.300 De populisten zijn ook duidelijk natives of etnisch nationalist, 

gebruiken nostalgische mythen en benadrukken de culturele homogeniteit van het volk, die volgens 

hen onder druk staat. Naast de oude technieken biedt het gebruik van fake-news en non-feiten 

politiek nieuwe mogelijkheden voor authoritarian agitatie. De betreffende politici zijn, volgens 

Rensmann, voortdurend op zoek naar de mogelijkheid om het onderscheid tussen feiten, meningen, 

fictie en propaganda te vervagen. Met de groei van sociale media kregen deze sentimenten een 

niveau van publiciteit in democratieën dat zonder precedent was. Het ressentiment is 

gedemocratiseerd. De empirische analyse van Adorno en Löwenthal uit de jaren veertig laat al zien 

met welke technieken en tropen de agitators toentertijd succes hadden. De resultaten van hun 

onderzoek  zijn volgens Rensmann nog steeds bruikbaar om het opkomen van niet-liberale 

democratie en authoritarian populisten te begrijpen. Hij gaat niet in op de mogelijkheden om de 

tendens te keren, maar de hierboven besproken ideeën van Christian Fuchs in 5.2.1 en 5.2.2 geven 

wellicht een richting aan. 

5.4 Commentaar op de ideeën van de vierde generatie 

In de Kritische Theorie van de laatste twee decennia zien we twee ontwikkelingen. Enerzijds is er de 

voortzetting c.q. uitbreiding van de Theorie zoals die is ontwikkeld in Duitsland in de loop van de 

twintigste eeuw door Habermas en Honneth. Rahel Jaeggi laat zich zien als een natuurlijke opvolger 

daarvan. Anderzijds is er een stroming, die je de Angelsaksische zou kunnen noemen en die zich 

meer pragmatisch richt op het begrijpen van de maatschappelijke ontwikkelingen als de 

informatiemaatschappij en het populisme. 
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Jaeggi introduceert het begrip forms of life als een soort parapluterm  om de maatschappij te 

analyseren. Het is breder dan leefwereld en systeem van Habermas en de erkennings-filosofie van 

Honneth. Gebruikmakend van forms of life  probeert ze te begrijpen wat maatschappelijke of morele 

progressie is en wanneer we daarvan kunnen spreken. Mij lijkt de gang van zaken rond Zwarte Piet  

in Nederland een voorbeeld van toepassing daarvan. De principiële voor- en tegenstanders van dit 

fenomeen komen uit alle sferen van de bevolking. Aan beide zijden zijn er miskenden, namelijk 

gekleurde Nederlanders aan de ene kant, degenen die cultuurverlies ervaren aan de andere. Kunnen 

we dan na het verdwijnen van Zwarte Piet spreken van morele progressie? 

Ten aanzien van kapitalisme stelt Jaeggi dat uitwassen als uitbuiting in klassieke zin (bijvoorbeeld 

kinderarbeid) ook in andere maatschappelijke constellaties kunnen optreden. De vraag is dan wat 

een progressief alternatief is. Ze geeft in bovenstaande teksten ook geen voorbeelden van agents 

die richting kunnen geven aan emanciperende bewegingen of aan het proces van morele progressie. 

De sociale filosofie van Jaeggi wordt daarmee eerder beschouwend dan activerend. De praxis is bij 

haar net zo moeilijk te duiden als bij Habermas en Honneth. 

De teksten van Fuchs en Rensmann zijn wat meer activistisch en, zoals gezegd, pragmatisch. Fuchs 

analyseert de huidige maatschappij vooral met de ideeën van Marx en Lukács, waarbij vervreemding 

en reïficatie een belangrijke rol spelen. In plaats van een maatschappij van uitgebuite 

fabrieksarbeiders ziet Fuchs een leger van kenniswerkers en dienstverleners die aan de leiband 

lopen van grote bedrijven met digitale informatie als product.  En deze producten hebben ook nog 

eens grote maatschappelijke impact, doordat zij direct invloed hebben op onze levenssfeer zowel 

materieel  (bijvoorbeeld koopgedrag) als immaterieel (bijvoorbeeld nieuwsvoorziening en 

contacten).  Maar de kenniswerkers en dienstverleners zitten net als de vroegere arbeiders in een 

kwetsbare positie, alleen nu zonder dat ze dat zelf erkennen.  Fuchs spreekt van digitaal kapitalisme 

als een nieuwe fase in een eeuwenlange ontwikkeling (het is ‘oude wijn in nieuwe zakken’). Hij 

houdt dan ook een pleidooi voor actie, voor een maatschappij waarin mensen weer 

gemeenschappelijk controle krijgen over het leven met digitale media en digitale cultuur. De 

overheid moet de platforms beheren, en niet de bedrijven. Hij pleit voor analyse, niet alleen gericht 

op begrijpen, maar ook op veranderen. Daarmee plaats hij zich in de traditie van de ‘vroege’ 

Frankfurter Schule . 

Een ander fenomeen dat de laatste decennia opgang maakt is het populisme. Als vanouds bedoeld 

om maatschappelijk onvrede een politieke vertaling te geven, krijgt het via sociale media een boost 

vooral door gebruik te maken van fake news. In het bovenstaande besprak ik de tekst van 

Rensmann, maar in de bundel van Morelock worden een aantal voorbeelden gegeven van populisme 
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en hoe dat te benaderen met Kritische Theorie.301 De analyse van Rensmann gaat uit van de studies 

over prejudice van Adorno c.s. in de jaren veertig. De populistische agitator of politicus  krijgt in 

West-Europa steeds meer voet aan de grond, meestal gevoed door een antidemocratische agenda 

en praktijk. En dat laatste is het verontrustende; een conservatieve meerderheidsleider  beperkt in 

toenemende mate de vrijheid binnen de rechtsstaat. Het platform van Kritische Theorie is uitermate 

geschikt om deze tendensen te analyseren en te kritiseren, want de onderzoeker mag betrokken 

zijn. Het is in feite de aanpak van wetenschapswinkel , maar dan op nationale schaal. Het is jammer 

dat Rensmann in zijn artikel niet aangeeft wie dan deze kar moet trekken. 
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6. Besluit 

“Wir können die Tatsache nicht aus der Welt schaffen , daß diese Studenten von uns (und sicher 

nicht am wenigsten von Dir) beeinflußt sind”.302 Dat schrijft Marcuse in 1969 aan Adorno, waarbij hij 

erop aandringt niet de politie in te zetten wanneer kritische studenten het instituut van Adorno 

dreigen te bezetten. Een van de uitgangspunten van het Institut für Sozialforschung was dat de 

wetenschappelijke activiteiten niet alleen bedoeld waren om de maatschappij te begrijpen, maar 

ook om haar te veranderen. Maar deze aanpak was nu ook weer niet de bedoeling. Hoewel het 

natuurlijk genuanceerder lag was het motto van Adorno ook wel ‘maatschappijverandering is prima, 

maar niet in mijn achtertuin’. Een probleem waar in die tijd ook in Nederland veel 

linksgeoriënteerde docenten en hoogleraren mee worstelden.303 

De Kritische Theorie van het Institut was bedoeld om naast het ontwikkelen van een theorie van de 

maatschappij ook een aanzet te geven tot een praktijk die gericht is op het ‘bevrijden van de mens 

uit een situatie die hem tot slaaf maakt’, zoals Horkheimer het formuleerde. Het handelen nodig om 

dit te realiseren staat bekend als de praxis van de maatschappelijke (revolutionaire) strijd. In de 

beginjaren van het Institut, waarvan de ideeën beter bekend werden als die van de Frankfurter 

Schule, speelde in de teksten de praxis (op papier) een belangrijke rol. De vraag die we ons stelden 

was of dat bij de tweede en volgende generaties ook het geval was, ofwel bepleiten deze 

onderzoekers nog steeds een verandering van maatschappelijke structuren om tot een 

rechtvaardiger samenleving te komen? Als criterium voor een oordeel hanteer ik de mate waarin de 

ideeën van een auteur kunnen worden gebruikt als basis voor een programma van een progressieve 

politieke partij of een brede maatschappelijke beweging (bijvoorbeeld een vakbond of een 

emancipatiebeweging). 

In de tekst van Horkheimer, die ik in hoofdstuk 2 besprak, Traditionelle und kritische Theorie, geeft 

hij randvoorwaarden van een Kritische Theorie. Een belangrijke constatering is dat een (kritische) 

theorie van de maatschappij niet waardevrij kan zijn en de wetenschapper nooit onafhankelijk, 

terwijl de traditionele wetenschap dit wel pretendeert, of er althans naar streeft. Door deze 

betrokkenheid zal de kritische wetenschapper ook altijd een richting aangeven van maatschappelijke 

ontwikkeling. De werkwijze is dan als volgt: er is een analyse van de maatschappij, deze is niet 

waardevrij zodat er een oordeel uit volgt en uit dat oordeel kunnen acties worden afgeleid die een 

emancipatorisch karakter hebben – de praxis. Over wie dat dan vervolgens vorm moet geven laat 

Horkheimer zich niet over uit. In de tijd van Marx was dat duidelijk, het proletariaat was het 

revolutionaire subject; in de twintigste eeuw is dat niet zo eenduidig meer. 
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De andere funderende tekst die we bespraken, Marcuses Filosofie en Kritische Theorie, gaat over de 

verhouding tussen filosofie en een theorie van het sociale. Bij de laatstgenoemde moet het gaan om 

het geluk van de mensen, ofwel een rechtvaardiger maatschappij en over de strategie om dat te 

bereiken. De achterliggende filosofie is het historisch materialisme, hetgeen de weg moet wijzen 

naar die Kritische Theorie, maar zelf niet de kern ervan is. De Kritische Theorie moet zich richten op 

concrete maatschappelijk situaties, met name relaties in het productieproces en de inrichting van 

menselijke arbeid. Ze doet meer dan feiten registreren, namelijk ook het richting geven aan het 

veranderingsproces. Ze moet wijzen naar een praxis. Marcuse geeft echter niet aan wie in zijn tijd de 

revolutionaire subjecten zijn. 

De besproken teksten van Horkheimer en Marcuse geven wel een analyse van de maatschappelijke 

situatie, maar blijven te abstract om er politieke conclusies uit trekken. Het zijn geen equivalenten 

van het Communistisch Manifest. Paul Akard noemt als alternatief de antropologische praxis die 

Marcuse ontwikkelt, door uit te werken wat menselijke mogelijkheden zijn.  Al met al blijft het begin 

twintigste eeuw moeilijk om een tussenweg te vinden tussen de revolutionaire praktijk van de 

arbeiders (zoals communisten voor staan) en het accepteren van de kapitalistische, vervreemdende 

maatschappij. Daarnaast wordt de politieke realiteit in een deel van Europa bepaald door het 

fascisme. 

In Dialektik der Aufklärung onderzoeken Hokheimer en Adorno de cultuurindustrie en de wortels 

van het antisemitisme. Het zijn filosofisch-antropologische teksten, het is maatschappijkritiek maar 

de oproep naar politieke actie ontbreekt. Een duidelijk voorbeeld van hoe je antropologisch 

onderzoek kunt gebruiken om maatschappelijke actie te entameren is Studies in Prejudice. De 

deelstudie naar de authoritarian personailty gebruikte een combinatie van onderzoekstechnieken 

die tot dan toe ongebruikelijk was, namelijk enquêtes, klinische studies en diepte-interviews. Het 

ging erom te begrijpen op welke manier mensen gevoelig waren voor autoriteit, voor een sterke 

leider. De resultaten van dit type onderzoek zijn nog steeds bruikbaar, bijvoorbeeld om het 

populisme van onze tijd te analyseren. Hetzelfde geldt voor Prophets of Deceit; de manier waarop 

agitators optreden om de authoritarian massa’s achter zich te krijgen. 

Een gezamenlijk probleem van de teksten en studies van de Frankfurter Schule in de jaren veertig 

was de ‘geur van marxisme’ die er om heen hing. Het gevolg was dat het werk in de daaropvolgende 

decennia weinig aandacht kreeg, want in de Koude Oorlogssfeer was dat in het westen al snel 

politiek verdacht. Later werk, zoals One dimensional man van Marcuse (1964) kreeg beter onthaal. 

Volgens Marcuse slaagt het kapitalisme er steeds beter in tegenstellingen te verhullen. Er ontstaat 

een maatschappij van repressieve tolerantie. Al roept de tekst niet zelf tot actie op, het wordt wel 

gedaan door de geest die er uit spreekt. Dit speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van 
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emancipatiebewegingen in de jaren zestig. De tekst leidde onbedoeld ook tot aanvallen op het 

Institut zelf, zoals blijkt uit het citaat hierboven. 

De Kritische Theorie van Habermas is vooral filosofisch werk en dus op het eerste gezicht niet gericht 

op een handelend optreden in de maatschappij. Een theorie van communicatief handelen moet 

aantonen dat het systeem (het geheel van instituties) en leefwereld geïntegreerd kunnen worden. 

Aan het eind van Theorie des kommunikatieven Handelns bespreekt Habermas wat volgens hem de 

taak van een Kritische Theorie aan het eind van de twintigste eeuw is. Nu het proletariaat 

ingekapseld is moet het handelen zich richten op maatschappelijke krachten die streven naar 

emancipatie. Dit betreft onder andere mensenrechtenbewegingen, feminisme en milieuactivisten. 

Theoretisch onderbouwen van hun strijdpunten is nu de belangrijkste taak van een kritische theorie 

van de maatschappij. Ik gaf zelf het voorbeeld van de Nederlandse Wetenschapswinkels, die hun 

kennis direct ter beschikking stelden aan groepen burgers of actiecomités die normaal gesproken 

van dit onderzoek geen gebruik konden maken. Ik zou dit willen zien als de praxis van het 

communicatief handelen. 

Axel Honneth reageert op de theorie van Habermas door een stap dieper te gaan inzake de bronnen 

van maatschappelijke onvrede. Voor Honneth staat centraal dat een deel van de bevolking 

erkenning mist. Het ontbreekt haar aan woorden en technieken om deel te nemen aan het 

maatschappelijke discours en als ze dat al doet met hun eigen methoden wordt ze weggezet als 

losers. Het ontbreekt aan respect voor mensen; dat varieert van lichamelijke integriteit, via het 

ontbreken van rechten, tot het ontkennen van de sociale waarde van de groep. Honneth meent 

echter dat het ontbreken van respect ook de weg biedt naar de oplossing: het erkennen van de 

groep en het bijbrengen van zelfrespect. De Kritische Theorie van Honneth mondt uit in een pleidooi 

voor meer begrip in de samenleving van sociale groepen onderling en erkenning van elkaar ondanks 

verschillende achtergronden. Het gaat daarbij allang niet meer om de proletariër tegenover de 

bezitter van productiemiddelen, maar om groepen met verschillende etnische achtergrond, 

migranten en het ‘oorspronkelijke’ volk. De Theorie is niet een verzameling feitelijke vaststellingen, 

maar een pleidooi voor verandering, hetgeen zou kunnen fungeren als basis voor een politiek 

programma.  

Hoe moeten we nu de Kritische Theorie van de tweede en derde generatie duiden ten  opzichte die 

van de eerste? De teksten van Horkheimer en Marcuse waren nog sterk verweven met het historisch 

materialisme van Marx en impliciet met de klassenstrijd. Dit paste in de discussie rond het marxisme 

van die tijd, bijvoorbeeld tussen communisten, renegaten en sociaaldemocraten. Er werd gepleit 

voor ‘bevrijding van de mensheid uit het slavenbestaan’, ondanks het feit dat het moment van het 

revolutionair subject, de proletariër voorbij was. Het object van de Kritische Theorie krijgt een ander 

gezicht, de methodiek blijft hetzelfde: analyse van de maatschappij gekoppeld aan een boodschap. 
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Ik zou de eerste generatie echter onrecht doen door te suggereren dat zij hun werk niet filosofisch 

gefundeerd hebben; dat hebben ze wel, maar we hebben het hier niet behandeld. Bij het werk van 

Habermas en Honneth ben ik veel meer ingegaan op de filosofische opbouw van hun theorie. Over 

het verwijzen naar de praxis kom je in die teksten niet veel tegen. Deze is er echter wel uit af te 

leiden en is ook op verschillende manieren vorm gegeven, met al of niet directe verwijzing naar onze 

auteurs. Ik besprak de wetenschapswinkels als een toepassing van communicatief handelen. 

Daarnaast zien we voorbeelden in de feministische beweging en de milieubeweging. De theorie van 

Honneth is direct toepasbaar op de hedendaagse problematiek van het populisme; waar komt de 

onvrede vandaan? 

De Kritische Theorie van Rahel Jaeggi past in de traditie van het Duitse denken. Zoals Habermas het 

communicatieve handelen en Honneth de erkenning, introduceert zij de forms of life. Met dit begrip 

probeert zij het geheel van sociale praktijken te beschrijven, die gebruikt kunnen worden om inzicht 

te krijgen in maatschappelijke problemen en richting te vinden deze op te lossen. Ze plaatst dit in de 

context van morele progressie en onderzoekt op welke manier we dat moeten definiëren c.q. 

evalueren. Een voorbeeld daarvan is de tekst over kapitalisme die we bespraken: is kapitalisme een 

acceptabele form of life en zo niet waar zit dan het probleem? De relatie van Jaeggi met de praxis is 

vergelijkbaar met die van Habermas en Honneth. Ze reikt handvatten aan voor sociale actie, ter 

ondersteuning van zwakke groepen in de samenleving.  

Christian Fuchs, net als Jaeggi een representant van de vierde generatie Frankfurter Schule, is veel 

activistischer in zijn teksten dan zijn Duitse collega. In zijn theorie grijpt hij vooral terug op Lukács, 

veel meer dan op de eerste generatie Kritsche Theoretici. Fuchs analyseert de kapitalistische 

maatschappij van het digitale tijdperk. Enerzijds bespreekt hij de macht van de tech-bedrijven; 

anderzijds maakt hij ook de koppeling naar de authoritarian samenleving, die met de sociale media 

veel gemakkelijker te manipuleren is dan een aantal decennia geleden. Voor de praxis van de 

Kritische Theorie ziet hij echter ook het inzetten van de sociale media als belangrijke asset. Dit om 

de strijd aan te gaan met de steeds toenemende invloed en beheersingstechnieken van de tech-

bedrijven. Daarnaast ook om het populisme terug te dringen en de prophets of deceit de middelen 

uit handen te nemen.  

Concluderend is er geen reden om te zeggen dat het element van de praxis in de Kritische Theorie in 

de loop van de tijd verdwenen is. Het wordt in latere teksten minder prominent genoemd, maar de 

idee van een Kritische Theorie als ondersteuning van een politieke praktijk is gebleven. Alleen de 

doelgroepen zijn veranderd, evenals de historische context. Verder is tegenwoordig kritische sociale 

filosofie eerder regel dan uitzondering, zodat het geluid van de Kritische Theorie minder opvalt. 
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Incidenteel gaf een tekst aanzet tot een massale beweging zoals One dimensional man in de jaren 

zestig, maar dat was eerder toeval dan een gerichte strategie. Op dezelfde manier als de 

songteksten van Bob Dylan passend waren op het juiste moment (en door Dylan volgens eigen 

zeggen niet zo bedoeld). De tweede en derde generatie van de Frankfurter Schule, met Habermas en 

Honneth als boegbeelden, bouwden de Kritische Theorie uit tot complete sociaal-filosofische 

systemen. In hun werk is de verwijzing naar de praxis beperkt, maar eigenlijk kun je het op dezelfde 

manier waarderen als dat van Horkheimer en Marcuse. Het geeft een onderbouwing voor sociale 

actie, zij het nu gericht op emancipatie van groepen in de samenleving die slachtoffer zijn van 

neoliberalisme, maar niet in klassiek zin. Maar ook feminisme en milieubeweging kunnen er hun 

analyse aan ontlenen. In de laatste decennia ten slotte zien we bij de vierde generatie enerzijds een 

voortzetting van de Duitse traditie en anderzijds een meer activistische theorie van Angelsaksische 

aard. De laatste geeft handvatten voor kritisch volgen van de informatiemaatschappij en het 

bestrijden van populisme.  
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