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Over de her inner ing bij Walter Benjamin 

Hare de Wi lde 

In april 1940 schrijft Waker Benjamin in een brief aan Gretel Adorno dat het 'pro
bleem van de herinnering' hem nog geruime tijd zal bezighouden (Benjamin 1997 
I/3, 1226). Enkele maanden later moet hij echter voor de tweede keer in zijn leven. 
vluchten voor het oprukkende nationaal-socialisme. Vanuit het zuiden van Frank
rijk doet hij een poging te ontkomen naar het neutrale Spanje. Te voet vertrekt hij 
over de Pyreneeën, een zware koffer in de hand. Vanwege zijn slechte conditie moet 
hij om de paar minuten stoppen om uit te blazen. Zijn gids vraagt of de koffer niet 
achtergelaten kan worden. Benjamin antwoordt ontkennend. De koffer bevat een 
waardevol manuscript: 'Ik wil niet het risico lopen dat ik het verlies. Het (...) moet 
worden gered. Het is belangrijker dan ik zelf ben.' 

Bij de Spaanse grens worden de vluchtelingen tegengehouden. Ze krijgen te ho
ren dat ze naar Frankrijk moeten terugkeren. Voor Benjamin is dit ondenkbaar. In 
verschillende werken heeft hij de aard van het nazisme geanalyseerd. Op 26 septem
ber 1940 maakt Benjamin door een overdosis morfine een einde aan zijn leven. In de 
inventaris die de politie later van zijn eigendommen optekent, wordt geen melding 
gemaakt van een manuscript. Na de oorlog duikt er in de Parijse Bibliothèque Na
tionale een kopie op van een onbekend werk van Benjamin. Naar alle waarschijnlijk
heid gaat het om het verloren gewaande manuscript (Coetzee,zooi, 28). Dit onvol
tooide werk, het fassagen-Werk, heeft Benjamin voor zijn fatale tocht over de 
Pyreneeën in bewaring gegeven aan zijn vriend Georges Bataiile. Het 'probleem, van 
de herinnering' is een van de voornaamste thema's waar de tienduizenden losse fi
ches betrekking op hebben. 

Het probleem van de herinnering kan worden geformuleerd als een reeks sa
menhangende vragen: in hoeverre is de herinnering, die getekend is door het heden, 
gefundeerd op een authentieke ervaring van het verleden? En: kan. men een onder
scheid maken tussen authentieke (ware, met het verleden corresponderende) herin
nering en vervormde herinnering? Wat is dan de betekenis van die authentieke her
innering ten opzichte van datgene wat we gewoonlijk 'de' geschiedenis noemen? 

Terwijl de vervormde herinnering meer zegt over de tijd waarin herinnerd 
wordt, doet de authentieke herinnering het verleden in zijn kwalitatieve eigenheid 
recht. De authentieke herinnering omvat bijvoorbeeld de overlevering van het ver
leden in de vorm van onbewuste gewoonten en reflexen; soms gaat het om. een ver
geten verleden, dat plotseling uit de onvermoede diepten, van onze archieven en 
geest weer in ons bewustzijn komt. De vervormde herinnering is daarentegen, al 
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dan niet bewust, een. product van tegenwoordige behoeften. Zij is een subjectieve 

i projectie op het verleden van de wensen en angsten van nu. en weerspiegelt het indi
vidu dat zich herinnert. Ais collectieve herinnering wordt zij soms beïnvloed door 

l tegenwoordige machtsverhoudingen. Soms maakt zij ook deel uit van een politiek 
o waarin collectieve identiteiten worden gecreëerd of instandgehouden. Deze herin-
.£ nering toont hoe de groep haar geschiedenis wenst te zien en iaat weg wat zij ver-
£2 kiest te vergeten. In tegenstelling tot de authentieke herinnering is de vervormde 

herinnering veelal legitimerend en apologetisch. 
Tussen vervormde en authentieke herinnering kan overigens geen duidelijke 

grens worden getrokken. De authentieke herinnering omvat, net zomin als de ver
vormde, geen onmiddellijke ervaring van het verleden. Het beeld van het verleden 
dat wij in ons geheugen hebben is altijd een tegenwoordig beeld. Tegenwoordige om
standigheden geven de herinnering haar specifieke betekenis. Niettemin kunnen 
sommige herinneringen authentiek worden genoemd. Hoewei sprake is van. een te
genwoordige, 'subjectieve' beleving, corresponderen, die herinneringen met het ver
leden. Overigens is dan hoogstens sprake van een levenloze afspiegeling van het his
torische ogenblik; een bleke, intellectuele kopie die de kracht en levendigheid van 
de oorspronkelijke ervaring mist. 

Tijdens en voorafgaande aan de totstandkoming van. het Passagen-Werk schreef 
Benjamin verschillende teksten over het probleem van de vervormde en authentieke 
herinnering, en over hun verhouding tot 'de' geschiedenis. Zelf benadrukte hij de 
continuïteit van zijn ideeën, die hij, naar eigen zeggen, al gedurende twintig jaar 
had gekoesterd. 

In dit artikel ga ik na wat precies de ideeën waren van Waker Benjamin over het 
'probleem van de herinnering'. Ik meen dat deze ideeën de actuele discussie over de 
herinnering met nieuwe inzichten kunnen verrijken. Mijn idee is dat de geschiede
nis volgens Benjamin diende te worden geschreven naar het model van de authen
tieke herinnering. In het vroege werk ontwikkelt Benjamin ideeën over de authen
tieke herinnering naar aanleiding van de romans van Marcel Proust. Deze ideeën 
gebruikt hij in zijn latere werk om tot een begrip van de geschiedenis te komen dat 
een fundamentele kritiek op de hegeliaanse geschiedschrijving inhoudt. In de au
thentieke herinnering situeert Benjamin ten slotte de belofte van een andere ge
schiedenis; een geschiedenis van. verlossing. 

De v e r l o r e n t i j d g e r e d 

Het werk van Marcel Proust vormt voor Benjamin een eerste aanzet om na te denken 
over de herinnering. Gedurende enkele jaren werkt hij aan een Duitse vertaling van 
A la recherche du temps perdu. Volgens Theodor W. Adorno was de invloed van Proust 
aanzienlijk, zodanig zelfs, dat Benjamin uiteindelijk *(...) geen woord meer van 
Proust (wilde) lezen (...), omdat hij anders in een verslaafde afhankelijkheid (zou ge
raken)' (Szondi 1978, 276). In verschillende teksten werkt Benjamin Prousts begrip 
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van de memoire involontaire uit. De memoire involontaire is een herinnering die op een mo
ment van verminderde oplettendheid in gedachten komt en onmiddellijk weer 
wordt vergeten. De herinnering komt als een beeld: 'Zeer zeker moet datgene, wat in 
mijn binnenste zo in beroering geraakt is, het beeld, de visuele herinnering zijn (...)' (Proust 
1.954, 45, mijn cursiveringen). Het beeld wordt opgeroepen door een voorwerp, een, 
plaats of, zoals in de beroemde madeleine-passage, door een smaak. Proust suggereert 
dat de memoire involontaim een onmiddellijke ervaring van het verleden in het heden 
bewerkstelligt. Een essentieel kenmerk van de memoire involontaire is dat deze zich aan *5 
de subjectieve wil onttrekt. De mémoirt involontaire overkomt de romanpersonages 
van Proust. ledere intellectuele inspanning doet de eigenlijke ervaring van het verle
den teniet. De zingeving of situering van het verleden doet afbreuk aan de concrete 
ervaring van een geleefd ogenblik. Proust, is er in zijn, romancyclus op uit het verle
den in zijn oorspronkelijke - onschuldige en ongeschonden - staat te herstellen. 

Van Proust neemt Benjamin het idee over dat de authentieke herinnering komt 
als een beeld: 'De onwillekeurige herinnering doet zich nooit - daarin verschilt zij 
van de willekeurige herinnering - voor als een verloop, maar alleen als een beeld' 
(Benjamin 1997 I/3, 1243). Het beeld wordt, zoals bij Proust, gedragen door een 
voorwerp of een plaats. In Berliner Kindheit um neunzehnhunden bijvoorbeeld brengt Ben
jamin zijn kindertijd in gedachten aan de hand van beelden die worden opgeroepen 
door plaatsnamen zoals Tiergarten, Loggien of Blumeshof 12. 

Benjamin is echter kritisch over de pretentie van Proust dat men het geleefde 
ogenblik in de memoire involontaire opnieuw kan beleven. Proust kan het leven niet be
schrijven zoals het werkelijk is geweest, maar slechts zoals degene die het geleefd 
heeft erop terugkijkt. Men herinnert zich een verloren tijd. Een tijd waarvan de effec
ten (herinneringen) misschien nog doorwerken in het heden, maar die zelf voorbij 
is. Degene die zich het verleden herinnert, kan het later gebeurde onmogelijk weg
denken. Het kan hem bijvoorbeeld niet onverschillig laten dat de hoop, die hij in 
het verleden wellicht gekoesterd, heeft, in het heden onvervuld is gebleven. Benja
min meent dat de authentieke herinnering de nageschiedenis niet kan weg
moffelen. Het beeld van het verleden is in die herinnering altijd getekend door het 
heden. Daarom, schrijft Benjamin, moeten '(...) authentieke herinneringen veel 
minder berichtend werken, dan precies die plaats aanduiden, waar de onderzoeker 
beschikking over ze krijgt' (Benjamin 1997 IV/i, 400). 

Volgens Benjamin omvat de memoire involontaire slechts de echo van een geleefd 
ogenblik, niet. de ervaring van dat ogenblik zelf Het geleefde ogenblik blijft in duis
ternis gehuld. 'Moet men niet spreken van gebeurtenissen, die tot ons komen als een 
echo, waarvan de hal, die hem opwekte, eens in de duisternis van het verstreken le
ven schijnt te zijn opgegaan' (Szondi 1978, 286)? Voor het heden blijft het ogenblik 
zoals het daadwerkelijk is geleefd ongrijpbaar. De memoire involontaire is tevens de her
innering aan een vergeten ervaring: 'Is niet de ongewilde herinnering {das ungewolke 
Eiryedenken), Prousts memoire involontaire, veel meer verwant aan het vergeten, dan aan 
dat, wat meestal herinnering wordt genoemd' {Benjamin 1996, 31.1)?1 



I 

Benjamin gebruikt verschillende metaforen om de relatie tussen mémoke involon-
take en geleefd ogenblik aan te duiden. Een treffende vergelijking heeft betrekking 
op vissersnetten. Zoals de visser de omvang van de vangst voelt aan de zwaarte van 

jl zijn netten, zo berichten de herinneringen over het geleefde ogenblik (Benjamin 
o 1994 178). Deze metafoor impliceert dat het beeld van de mlm.oi.re involontatre maar 
.£ een zeer zwakke reflectie is van het daadwerkelijk geleefde ogenblik. Het kan niet meer 
£s zij n dan de sluier, waarachter een vergeten verleden opdoemt. 

De herinnering komt volgens Proust tot stand doordat er een verwantschap bestaat 
tussen het heden en een moment uit het verleden. De herinnering wordt gevormd 
door '(..•.) dat ogenblik van vroeger, dat aangetrokken door een identiek moment, van 
zo ver weg is gekomen om alles in mij levend te maken, in beweging te brengen en 
weer naar boven te brengen (...)' (Proust 1954, 46, mijn cursivering). Benjamin be
aamt deze gedachte. Het beeld van het verleden is niet arbitrair, maar een onwillekeu
rige - zij het zwakke - reflectie van een bepaald verleden. Het idee van een verwant
schap tussen een tegenwoordig en een historisch ogenblik vindt zijn weg in 
Benjamins late geschiedfilosofische werk, In het Passagen-Wérk benadrukt hij dat het 
lot van ieder afzonderlijk heden met dat van een specifiek verleden verbonden is: 'Ie
der heden wordt door die beelden bepaald, die ermee synchroon zijn: ieder nu is het 
nu van een, zekere kenbaarheid' (Benjamin 1997 V/i, 578). 

Benjamin acht van groot belang dat Proust zijn roman La ptisonniere opent met 
het ontwaken. Proust heeft de betekenis daarvan ongetwijfeld voorvoeld. Als er na
melijk een heimelijke verwantschap bestaat tussen heden en verleden, dan is het de 
kunst om het heden te ervaren als een Wachwelt; als een wereld, waarop de droom van 
het verleden betrekking heeft. In Berliner Kindheit urn nêunzehnhundert beschouwt Benja
min de omstandigheden van zijn ballingschap als een Wachwelt voor de beelden van 
zijn kindertijd: '(Ik) riep de beelden, die de heimwee in ballingschap het sterkst 
pleegt op te wekken - die van de kindertijd - opzettelijk in me op' (Benjamin 1994 
406). 

Benjamin baseert een geschiedfilosofische overtuiging op zijn herinneringsme
tafoor van het ontwaken, ledere tijd droomt zich een ideale wereld. Zo wordt de 
droomwereld van het negcntiende-eeuwse Parijs belichaamd door de passages. Bij 
het ontwaken zal de mensheid zich in de ogen wrijven en haar droombeelden als 
droombeelden herkennen. Onbewuste kennis van het verleden wordt door het ont
waken, bewust. Men zal beseffen dat de voorstelling van een ideale wereld slechts een 
illusie was, die in werkelijkheid niet is gerealiseerd. 

Er moet volgens Benjamin een 'copernicaanse wending' van de geschiedenis ko
men. Men dient in te zien dat het heden niet draait om een zogenaamd vast verle
den, maar andersom dat het verleden draait om het heden. De geschiedenis moet 
geschreven worden naar het model van de authentieke herinnering; niet alleen zoals 
het verleden is geleefd, maar bovendien zoals men er achteraf op terugkijkt. Alleen 
vanuit het perspectief van het heden treedt de tegenspraak tussen droom en realiteit 
aan het licht Benjamin neemt met dit idee afstand van de dominante opvatting van 
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zijn tijd, het historisme.2 In Über dm Begnffder Geschichte betoogt Benjamin dat de his

toricus radicaal met het historisme moet breken, omdat deze stroming abusievelijk 

voorschrijft dat de historicus alles wat later m gebeurd, uit zijn hoofd moet bannen. 

—* 
n 

CL 
to i 

s{Men) hield het "verleden"' voor het vaste punt en beschouwde als zorg voor het > 

heden, dat het de kennis (van het verleden) tastend aan dit vaste punt naderbij zou J2? 
brengen. Nu moet zich deze verhouding omkeren en het verleden tot dialectische ~ 

omslag worden, tot inval van het ontwaakte bewustzijn' (Benjamin 1997 V/i, 490). "o* 

Het belangrijkste inzicht van. de 'copernicaanse wending' is dat de profane tijd van

uit haar perspectief verschijnt als fundamenteel onvolmaakt. De herinnering open

baart de tijd als vergankelijkheid. Men kijkt terug op het verleden als op brokstuk

ken van een verloren tijd. Benjamin schrijft dat herinneringen komen ais '(...) 

beelden die, aan alle samenhang ontrukt, als kostbaarheden in de nuchtere zalen 

van ons late inzicht - als ruïnes (...) - staan' (Benjamin. 1996). 

In. A la recherche du temps perdu beschrijft Proust hoe Marcel een gevoel van hevige 

angst ondervindt door de opmerking van zijn vader dat hij niet buiten de tijd staat, 

maar onderworpen is aan. haar wetten. Bron van. die angst is de vergankelijkheid, het 

wezen van de tijd. De herinnering kan. de vergankelijkheid echter deels tenietdoen. 

Volgens de literatuurwetenschapper Peter Szondi heeft de zoektocht, naar de verlo

ren tijd bij Proust tot doel om de rijd zelf op te heffen (Szondi 1978, 282). Benjamin 

interpreteert het eeuwigheidsveriangcn van Proust met meer nuance. Proust heeft 

volgens hem geen enkele metafysische interesse. Zijn eeuwigheid is niet idealistisch, 

maar 'roesmatig'. De eeuwigheid manifesteert zich in. de terugkeer van geleefde 

ogenblikken, die getekend zijn door het verloop van de rijd (Benjamin 1996", 174). 

Benjamin benadrukt dat de herinnering een historisch moment doet herleven in het he

den. Hij duidt de ervaring van de verwantschap tussen verschillende historische mo

menten aan als Eiiyjedcnken.' Deze categorie stemt overeen met het joodse begrip 

Zehker, dat niet het bewaren van. historische kennis, maar de reactualisering ervan in 

de tegenwoordige ervaring betekent (Moses 1993, 392). Benjamin herinterpreteert 

de herinneringen van Proust als Eingedenken en meent dat het hem erom te doen is 

het verleden opnieuw tegenwoordig te maken: 'Niet reflectie - tegenwoordig maken is 

Prousts methode' (Benjamin. 1996", 175). 

Anders dan Proust wil Benjamin het verleden, niet alleen, terugvinden, maar het 

bovendien redden. Het Eingedenken moet - in de woorden van Stéphane Mosès - terug

grijpen op het verleden'(...) om het nieuw leven te geven en nu, waar mogelijk, dat

gene eraan te voltooien, wat eertijds onvervuld gebleven of verzuimd is' (Mosès 
l993f 389). Benjamin, spreekt van een 'geheime afspraak tussen de geslachten.', waar

bij de huidige generatie de verstomde historische generaties opnieuw een. stem zal 

geven (Benjamin 1996,665). Het Eingedenken vervult een. opdracht met betrekking tot-

het verleden. De historicus grijpt terug op de wensbeelden van een voorgaande ge

neratie om die in het heden nieuw leven in te blazen. 
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Ieder historisch moment is volgens Benjamin voorbestemd om opnieuw actueel te 

i worden. 'De droom wacht heimelijk op het ontwaken' (Benjamin 1997 V/i, 492). Dit 
teleologische aspect van het historische moment dient volgens Benjamin deel uit te 

^ maken van zijn objectieve beeld. Benjamin wil in het verleden de tekenen van de 
o toekomstige gebeurtenissen ontdekken, en dan met name die van de toekomstige 
.2 catastrofe. Uit zijn beschrijvingen van het verleden moet blijken hoe de dromen van 
£ het verleden in het heden onvervuld, blijven. Benjamin probeert in Berliner Kindheit 

om zijn kindertijd te beschrijven in beelden die de voortekenen van zijn latere bal
lingschap omvatten: 'In deze (beelden) (...) is het, hoop ik, wei te merken, hoezeer 
degene van wie hier sprake is, later de geborgenheid ontbeerde, die zijn kindertijd 
ten, deel. is gevallen' (Benjamin 1996,406), 

Terwijl Proust hoopt de tijd te kunnen opheffen door de in het verleden geleefde 
ogenblikken in het heden opnieuw te ervaren, is Benjamin er juist op uit de discre
pantie tussen verleden en heden aan het licht te brengen. Het is zaak de vinger op de 
zere plek van het moderne denken te leggen, op het steeds verder uiteenlopen van 
poëzie en leven, van verbloeming (reclame, passages, mode) en werkelijkheid (con
formisme, mechanische relaties, uitbuiting). 

1 S p ro n g m a t s ge d i a l e c t i e k ' 

In twee geschriften, Über den Begriff der Geschichte (1940) en Dos Passagen-Werk (1929-
1940), ontwikkelt Benjamin een ambitieuze geschiedfilosofie, waarin de ideeën over 
de herinnering die hij in dialoog met Proust heeft ontwikkeld, een plaats krijgen. 
Deze werken dienen mijns inziens te worden opgevat als uitermate polemisch ten 
opzichte van het werk van Hegel en het denken over de geschiedenis dat onder zijn 
invloed ontstond. Hoewel Benjamin alleen het historisme uitdrukkelijk noemt als 
onderwerp van zijn kritiek, kan met name zijn 'sprongmatige dialectiek' alleen 
maar worden begrepen als een reactie op Hegels filosofie van de geschiedenis. Benja
min gebruikt de ideeën van Proust over de authentieke herinnering om. de hegeli
aanse opvattingen over geschiedenis te weerleggen. 

Volgens Hegel komt de mens in de loop van het historische proces tot zelfbe
wustzijn. De cultuurgoederen - van wetenschap tot politieke instellingen en van 
kunst tot religie - articuleren een toegenomen rationaliteit. Het verloop van de ge
schiedenis is betekenisvol, omdat de Absolute Geest zich manifesteert in. de voltooi
ing van het beschavingsproces. Datgene wat niet wordt overgeleverd is in Hegels 
ogen slechts fauk Existenz. Het eenmalige en individuele is niet op zich, maar alleen 
als deel van het totale beschavingsproces betekenisvol. 

Conflicten zijn in Hegels ogen een dialectische bron van vernieuwing die de ont
wikkeling van de beschaving op gang houden. In het geval van de Eerste Wereldoor
log wordt deze hegeliaanse zingeving echter problematisch. De ervaring van de oor
log Iaat zich niet reduceren tot een betekenisvol moment in een geschiedenis van 
vooruitgang. De toekomstdroom van een ideale maatschappij, waarin de geschiede-
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nis tot voltooiing komt, wordt opgebroken door de concrete oorlogservaringen van 
lijden, angst en de zinloosheid van een anonieme dood in. de loopgraven. De Eerste 8" 
Wereldoorlog leidt volgens Benjamin tot een abrupte perspectiefwisseling van het 
moderne denken. De geschiedenis verschijnt niet langer als vooruitgang, maar ais 
naar haar aard catastrofaal Men realiseert zich dat de eenheid van de Versch.ijni.ngs-
wereid van de zedelijkheid' (Hegel) zich in feite door onderdrukking en geweld ma
nifesteert. In Urspnû g des deutschenTrauercpiels, waarvan het ontwerp tijdens de oorlog, 
vanaf 1916, is ontstaan, betoogt Benjamin dat het juist de utopische ordeningswil is "o" 
die de voortdurende catastrofe veroorzaakt (Benjamin 1997,1/i, 250). 

Benjamin doelt in Übcr den Begriffder Geschkhte en Dos Passqgen-Werk op een radicale 
omkering van het gedachtegoed van HegeL Het individuele leven wordt ontkend 
wanneer men. het enkel beschouwt als een moment in. de ontstaansgeschiedenis van 
de beschaving. Een anonieme massa offert zich op voor cukuurgoederen, uit wier 
schaduw zij nooit zal treden. Daarom, zijn. Hegeis bewijzen van beschaving evenzo-
vele tekenen van barbaarsheid. 'Er is nooit een document van de cultuur dat niet te
vens een document van de barbaarsheid is' (Benjamin 1996', 668).4 Benjamin meent 
dat de barbaarsheid van. de hegeliaanse cultuurgoederen vooral daarin is gelegen, 
dat ze los worden gezien van. de belangen die hun overlevering mogelijk maken 
(Benjamin 1997 V/i, 584). 

Een nieuw begrip van de geschiedenis is nodig volgens Benjamin. Wanneer men 
zich bewust zal worden van de catastrofale aard van het hegeliaanse beschavingspro
ces, verpulvert de intellectuele voorstelling van de geschiedenis als vooruitgang in 
oneindig veel onvoltooide en onderdrukte momenten. Juist die momenten moeten 
volgens Benjamin het uitgangspunt vormen voor het nieuwe begrip van geschiede
nis. 'De traditie van de onderdrukten leert ons dat de "uitzonderingstoestand" 
waarin, we leven, de regel is. We moeten tot een begrip van de geschiedenis komen 
dat daaraan beantwoordt' (Benjamin 1996, 669). Het nieuwe historische perspectief 
zou zich moeten oriënteren op de uitzondering, niet op de regel 'Wat voor de ande
ren afwijkingen zijn, dat zijn voor mij de gegevens die mijn koers bepalen' (Benja
min 1997 V/i, 570). Wat Hegel beschouwt als faule Existenz wordt voor Benjamin de 
zetel van ware kennis over het verleden. Het nieuwe begrip van de geschiedenis 
moet alle 'ontwikkeling' radicaal van de hand wijzen en de geschiedenis in haar af
zonderlijke momenten recht doen: 'Er bestaat een volstrekt unieke ervaring van de 
dialectiek. De dwingende, de drastische ervaring, die ai het "algemaak" van het wor
den weerlegt (...); dat is het ontwaken uit de droom.' (Benjamin 1997 V/i, 491). 

De uitzondering waarop de geschiedschrijving zich moet oriënteren, is het ge
leefde ogenblik dat in het proces van overlevering wordt onderdrukt. In Über den Be-
griff der Geschkhte noemt Benjamin die ogenblikken nu-tijd (Jetztzeit). De concrete er
varing van de tegenwoordige tijd in het verleden, de historische nu-tijd, moet het 
fundament vormen van het nieuwe historische begrip. De nu-tijd is ais een vlucht-
punt in de rijd: een breekpunt tussen verleden en toekomst zonder enige uitge
strektheid. Buiten het nu is niets. De toekomst is oog niet, het verleden is al niet 
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meer. Daarom moet de gehele geschiedenis eigenlijk als opeenvolging van nu-mo-
menten worden beschouwd. Door de historische actoren zelf is het verleden als te
genwoordige rijd beleefd. Om het verleden, te beschrijven zoals het is geleefd (en niet 
zoals het 'objectief is geweest), dient de historicus het als tegenwoordige rijd te be-

o schrijven.5 Benjamin past Prousts methode van het 'tegenwoordig maken1 toe op de 
geschiedenis. Het grondbegrip van zijn werk is '(...) niet vooruitgang, maar actuali
sering': het verleden moet worden doordrongen van tegenwoordige rijd (Benjamin 
1997 V/i, 574). 

Op verschillende plaatsen zet Benjamin uiteen hoe men het 'tegenwoordig ma
ken1 van het verleden methodologisch dient aan te pakken. Gewoonlijk past de ge
schiedschrijving een tweedeling toe op het verleden, waardoor positieve, vruchtbare 
omstandigheden van het verleden worden onderscheiden van vergeefse, negatieve 
omstandigheden. Benjamin meent nu dat de negatieve omstandigheden in feite het 
fundament vormen van de positieve, zoals anonieme arbeidsinspanningen in wer
kelijkheid het moderniseringsproces dragen. Binnen die negatieve omstandigheden 
dient men dus opnieuw een tweedeling aan te brengen. De negatieve omstandighe
den die op basis van deze nieuwe tweedeling worden, geïdentificeerd moeten weder
om in tweeën worden gedeeld. Als men dit proces tot in het oneindige herhaalt, zal 
het gehele verleden als tegenwoordige tijd naar voren treden, aldus Benjamin (1997 

V/i,573)-
Benjamins beschrijving van de geschiedenis ais nu-tijd moet worden geïnterpre

teerd als een geschiedfilosofische toepassing van de ideeën van Proust over de mémoire 
involontaire. Het juiste beeld van het verleden, zoals Benjamin dat in ÜberdenBqjnjfder 
Geschichre en Das ?assagen-Werk omschrijft, heeft, alle kenmerken van de mémoire involon
taire: 'Het ware beeld van het verleden flitst voorbij. Alleen als beeld, dat op het ogenblik 
van. zijn kenbaarheid even opflitst, om nooit meer te worden teruggezien, kan het 
verleden worden vastgehouden.' (Benjamin 1996,667). De nu-tijd die het fundament-
van de geschiedschrijving moet gaan vormen, is vergelijkbaar met het geleefde 
ogenblik, dat. als zwakke reflectie wordt overgeleverd in Prousts mémoire involontaire. 

Hoewel, Benjamin, zich uitdrukkelijk keert tegen het histoidstische voorschrift 
dat de historicus ai het later gebeurde uit zijn gedachten moet bannen, heeft zijn 
zorg om. de afzonderlijke momenten van het verleden ongereduceerd en in hun. his
torische eigenheid recht te doen wel degelijk veel, gemeen met de grondhouding van 
het historisme. Benjamins kritiek op Hegel is verwant aan die van Leopold von Ran
ke, die meende dat inzicht in de objectieve orde alleen door kennis van het individu
ele geval kon worden bereikt. Ook hebben de opvattingen van Benjamin, veel ge
meen, met de ran.keaan.se gedachte dat abstracte begrippen altijd tekort zouden 
schieten om de werkelijkheid in haar kwalitatieve eigenheid te beschrijven en dat 
een volledig inzicht in de objectieve orde daarom onmogelijk was (Iggers 1968, 77). 
Benjamins kritiek op de rankeaanse geschiedschrijving betreft vooral haar objecti-
vistische pretenties. Benjamin ziet in het vergeefse - en misleidende - streven, naar 
een onmiddellijk beeld van. het verleden, waarbij de belangen van het heden buiten 
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zicht blijven, de poging om het officiële geschiedbeeld te consolideren. In zijn ogen 
zijn de historistische historici gehoorzame dienaren van het gezag; hofhistorici, die 8 
de machthebbers een glorieus verleden toeschrijven. Door het heden in het ge
schiedbeeld te introduceren meent Benjamin het historistische streven naar objecti
viteit bloot te kunnen leggen als louter politieke retoriek. Het beeld van het verle
den moet dialectisch worden. Een. dialectische geschiedschrijving moet het Ü? 
historisme vervangen; een geschiedschrijving die niet, zoals bij Hegei, alleen maar Z-
de rechten van de erfgenamen bevestigt, maar een die werkelijk kritisch is. De dia- 'o' 
lectische geschiedschrijving dient het verleden op te rakelen om de bestaande, en 
uiteindelijk alle machtsverhoudingen ter discussie te stellen. 

Tegenover Hegels dialectiek van het continuüm stelt Benjamin een 'sprongma-
tige dialectiek'. Door de verwantschap tussen twee momenten in de geschiedenis -
momenten die jaren, zelfs eeuwen uit eikaar kunnen liggen - zal een dialectische 
constellatie ontstaan die het hegeliaanse overleveringsproces van cultuurgoederen 
doorbreekt. Deze verwantschap, die het verloop van de tijd tenietdoet, is ontleend 
aan de vergelijkbaarheid van historische momenten die ten grondslag ligt aan de me-
moire involontaire. De constellatie, waarin de 'sprongmatige dialectiek' resulteert, is 
dan ook een beeld, een 'dialectisch beeld':'(...) terwijl de verhouding van het heden 
tot het verleden een zuiver temporele, continue is, is die van het verleden tot het nu 
dialectisch: zij is niet verloop, maar beeld, sprongmatig (...)' (Benjamin 1997 V/i, 

577)-
De kritiek van Benjamin op Prousts herinneringsbegrip - dat de herinnering het 

verleden niet beschrijft zoals het werkelijk is geweest, maar zoals degene die zich het 
herinnert erop terugkijkt - is in de notie van het dialectische beeld verwerkt. Benja
mins beeld van het verleden is in tegenstelling tot dat van Proust dialectisch, dat wil 
zeggen, het is gebaseerd op de tegenspraak tussen heden en verleden. De verwant
schap tussen heden en verleden, die de basis vormt van het dialectische beeld, berust 
niet, zoals bij Proust, op twee identieke ervaringen door de tijd heen, maar op een 
ervaring van het uiteenlopen van de toekomstdroom in het verleden en de ontlui
sterende realiteit in het heden. Als voorbeeld van sprongmatige dialectiek noemt 
Benjamin de wijze waarop Robespierre terugkeek op het antieke Rome. In de ogen 
van Robespierre was het antieke Rome een realiteit in het heden, een moment uit 
het verleden dat als 'een met nu-tijd geladen verleden' herleefde in het heden. Met. 
de Franse Revolutie keerde Rome terug in de geschiedenis en. werd het continuüm 
van de tijd doorbroken. 'Zij citeerde het oude Rome precies zoals de mode een vroe
gere dracht citeert' (Benjamin 1996,673). 

Benjamin probeert de geschiedenis door middel van 'literaire montage' te be
schrijven. In Dos Passagen-Werk plaatst hij tal van citaten naast elkaar en meent, door 
deze methode de wensbeelden van een rijdvlak te kunnen blootleggen. De citaten 
zijn veelal afkomstig uit populaire literatuur, zoals stadsbeschrijvingen en reclame
teksten. Benjamin loopt met zijn methode vooruit op het 'deconstructivisme', dat la
ter in navolging van Jacques Derrida in zwang zal. komen. Zoals Derrida zijn filosofie 
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•E beschrijft als één lang, parasitair commentaar op de bestaande teksten, zo schrijft 
i Benjamin: Ik heb niets te zeggen. Alleen maar te tonen (Benjamin 1997 V/i, 574). 
^ Vanuit het perspectief van de herinnering wordt het heden begrepen als Wachwelt 
^ voor het verleden. Tijdens een 'nu van kenbaarheid1 herkent men een eigen streven 
o in. de roeping van een voorgaande generatie, die het historisch pleit heeft verloren en 
.2 door de overlevering is onderdrukt. Omdat sprake is van een verwantschap tussen 
ii het historische en, het tegenwoordige nu-moment bewerkstelligt het herleven van 

het verleden tevens de intensivering van het eigen streven. 
Het Ewye.den.ken lijkt bij Benjamin voornamelijk een politieke betekenis te heb

ben. Hij meent dat de beste sociale krachten, gevoed worden door het beeld van on
derdrukte voorouders. Benjamin noemt de Spartacus-revolutie van 1918-1919 ais 
voorbeeld. Tijdens deze revolutie die zich, vanuit Kiel en Berlijn over heel Duitsland 
verspreidde, streden arbeiders en militairen voor korte tijd in naam van de versierenen. 
Vanuit het perspectief van de herinnering bleek dat het verleden - de sociale utopie 
van de vorige generaties - in het heden niet was gerealiseerd, zelfs integendeel, dat 
de uitbuiting met de ontwikkeling van techniek en industrie alleen maar was toege
nomen. Dit besef ging volgens Benjamin in het officiële socialisme, zowel van de 
communistische partij (KPD) als van de sociaal-democratische (SPD), al gauw weer 
verloren.6 Deze partijen wierpen zich op als verlosser van toekomstige in plaats van 
voorgaande generaties. Daarmee verloren zij hun beste krachten: 'De klasse verleer
de in die school evenzeer de haat als de offervaardigheid. Want beide laven zich aan 
het beeld van de geknechte voorouders, niet aan het ideaal van de bevrijde kleinkin
deren' (Benjamin 1996,671). 

De grote revolutionaire bewegingen werden in Benjamins ogen gekenmerkt 
door het bewustzijn dat het continuüm van de geschiedenis diende te worden 
opengebroken. Zij voerden nieuwe kalenders in met gedenkdagen, Ta$e des Eiryeden-
kens, die door hun jaarlijkse terugkeer de chronologie van de vooruitgang verstoor
den. De revolutionaire klassen waren volgens Benjamin uit op een. stilzetting van de 
tijd. Hij beschrijft hoe revolutionairen tijdens de Juli-Revolutie op verschillende 
plaatsen in Parijs onafhankelijk van elkaar op de klokkentorens begonnen te schie
ten en hoe een ooggetuige meldde: 'Qui Ie croiraitf On dit qu'irrités contre i'heure, 
de nouveaux Josués, au pied de chaque tour, tiraient sur les cadrans pour arrêter Ie 
jour' (Benjamin 1996', 674). 

De kritiek van Benjamin op Hegel heeft belangrijke gevolgen voor zijn houding-
ten opzichte van. Maoc. In navolging van Hegel analyseerde Marx het verloop van de 
geschiedenis als een dialectiek van het continuüm. Weliswaar heeft Benjamin veel 
sympathie voor het materialistische karakter van Marx' dialectiek, dat in zijn ogen 
gunstig afsteekt tegen het 'narcotisch werkende' idealisme van Hegel Toch is het 
met name de bereidheid om het individu op te offeren in naam van de vooruitgang 
die Benjamin afhoudt van een orthodox-marxistische overtuiging: 'Het (marxisti
sche begrip van arbeid) wil alleen weten van de vooruitgang op het gebied van de na-
tuurbeheersing, niet van de achteruitgang van de maatschappij' (Benjamin 1996, 
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571). Het verwijt is dat de socialisten een utopische droom, najagen en niet stilstaan 
bij de catastrofes die het moderne denken in feite aanricht.7 Die catastrofes zijn geen 
uitzondering, maar de regel Daarom schrijft Benjamin: 'De verwondering over het 
feit dat de dingen die wij meemaken "nog" mogelijk zijn, is geen filosofische. Zij 
staat niet aan de wieg van een inzicht, behalve misschien, dat de voorstelling van ge
schiedenis waaruit zij voortkomt, onhoudbaar is' (Benjamin 1996,669). . 

De dromen van het verleden die hun weerslag vinden in mode en architectuur, 
worden onbewust voor waar gehouden (Benjamin 1997 V/i, 492). Deze 'ontoiogi- *o 
sche', voorrang zal met het ontwaken verloren gaan. De historicus zal de dromen dan 
niet langer zien ais historische manifestatie par-excellence, maar ze daarentegen onder
werpen aan een politieke, strijd, die nog onbeslist is. De geschiedenis moet gezien 
worden als een. gevarenconstellatie' (Benjamin 1997 V/i, 587). Het gevaar is dat het 
verleden in het heden ten prooi valt aan conformisme. 

Sf i ( z e t t i n g van de t i j d 

Om het continuüm van de hegeliaanse dialectiek open te kunnen breken, dient 
men niet alleen de afzonderlijke momenten te beschrijven, maar bovendien de tijd 
in die momenten tot stilstand te brengen. De historische nu-tijd kan geen overgang 
zijn naar de toekomst, want anders wordt zij alsnog door het overleveringsproces 
getekend: 'De historisch materialist kan het niet stellen zonder begrip van een he
den, dat geen overgang is, maar waarin de tijd is geborgen en tot stilstand is geko
men' (Benjamin 1996,674). Het dialectische beeld is een momentopname van een histo
risch nu-moment, waarin de dreigende breuk met het heden zich geheel verstild 
aankondigt. 'Beeld is de dialectiek in stilstand' (Benjamin 1997 V/i, 578). 

De stilzetting van de geschiedenis zou. volgens Benjamin gepaard gaan met een 
schok, het moment van ontwaken. In über den Be$ri|fder Geschichte formuleert Benja
min het als volgt: 'Waar het denken in een van spanningen verzadigde constellatie 
plotseling stilhoudt, geeft het daaraan een schok, waardoor het. uitkristalliseert als 
monade' (Benjamin 1996", 674-675). Deze monade dient de historicus als uitgangs
punt te nemen voor zijn geschiedschrijving. Het idee van een schok door het ontwa
ken lijkt, te zijn ontleend aan Proust. In Zum Bilde f rousts beschrijft Benjamin Prousts 
methode van 'tegenwoordig maken' op vergelijkbare wijze: 'Waar het verleden zich, 
spiegelt in het kersverse "nu", grijpt een pijnlijke schok van ' verjorying" het nog een
maal (...) onstuitbaar samen (...)' (Benjamin 1996, 157, mijn cursivering). De schok is 
het gevolg van de implosie van de geschiedenis, het vervuld raken van het verleden 
door tegenwoordige rijd (nu-tijd). 

Benjamin ontwikkelt zijn idee van een schok die gepaard gaat met de Val in het 
nu' in de tweede helft van de jaren 1920. In deze periode is dezelfde gedachte in het 
werk van verschillende auteurs terug te vinden. Hugo Ball, een voorloper van het da
daïsme, beschrijft in Der Flucht aus d.er Zeit een Val in het nu die sterk aan Benjamins 
ideeën doet denken: 
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tj 'In de kindertijd dromen de mensen een zo vanzelfsprekend ideaal van zichzelf 
i en van de wereld, dat de ervaring ze daarna altijd moet teleurstellen. De correctie 

• • treedt onvoorzien in en de "schok" daarvan is meestal zodanig, dat een zekere 
^ - gevoeligheid hierover nooit meer verdwijnt. Wie in staat is om, de mens zijn 
o schat van dromen af te nemen, die kan een. Verlosser worden' (Bali 1927,64). 
in 
in 

£j Het is mogelijk dat van. een directe beïnvloeding sprake was. Voogaar 1919 ont
moetten Benjamin en Ball elkaar» Benjamin was met name onder de indruk van Balls 
Zur Kritik der deutschen Intell̂ genz, hoewel hij niet alle filosofische conclusies daarvan 
deelde (Scholem 1997, 101). Niet duidelijk is of Benjamin ook bekend was met het 
later verschenen Der Flucht aus der Zeit. 

Via Hugo Ball ontmoette Benjamin Ernst. Bloch. In Spuren wijdt Bloch een para
graaf aan de Val in het nu'. Daarin beschrijft hij een chassidische legende die ook. 
Benjamin verwerkt in zijn korte verhaal Der Wunsch. De legende eindigt in het hier en 
nu. Bij Benjamin met de woorden '(...) totdat ik hier, op de bank in jullie hoek, ben 
aangekomen' (Benjamin 1996, 667). En bij Bloch: '(...) en sinds gisteravond zit ik hier' 
(Bloch 1985, 99). In de versie van Bloch brengt de aankomst van de geschiedenis in 
het heden een schok teweeg: 'Lange pauze en daarbij een schok (...).' De strekking van 
het verhaal is kennelijk gelegen in '(...) dit merkwaardige nu als eindpunt, of nu in 
de woorden "sinds gisteravond zit ik hier", deze doorbraak van het hier zijn midden 
in de droom' (Bloch 1985,99). Opvallend is dat zowel Bloch als Ball de schok die met 
de Verjonging' van het verleden gepaard gaat, net zoals Benjamin, opvatten als het 
ontwaken uit een droom. Wellicht is Benjamin rechtstreeks beïnvloed door de 
ideeën van Bloch. Gershom Scholem citeert in Walter Benjamin. Die Geschichte einer 
Freundschaft een brief van Benjamin, waarin deze hem Spuren met veel enthousiasme 
onder de aandacht brengt (Scholem 1997, 206-208). 

Voor Benjamin heeft de Val in het nu' een theologische betekenis. Het ontwaken 
van het verleden leidt tot een '(...) begrip van het heden als nu-tijd, waarin splinters 
van de Messiaanse tijd zijn ingeslagen' (Benjamin 1996", 676"), Het dialectische beeld 
bewerkstelligt dat het verleden herleeft in het heden en. loopt daarom vooruit op de 
algehele tegenwoordigheid van het verleden in de eeuwigheid. De eeuwigheid kent 
niet meer het onderdrukkende geweld dat kenmerkend is voor het verloop van de 
rijd. De stilzetting van. de tijd in. de beschrijving van het historische moment ver
wijst naar het theologische umie stans, het moment waarop de geschiedenis definitief 
tot stilstand zal komen en de profane tijd zal omslaan in eeuwigheid. Het onder
drukkende geweld dat met het overleveringsproces gepaard gaat, vindt een einde 
wanneer de beschrijving van de geschiedenis als reeks van nu-momcntcn zal zijn. 
voltooid:'(...) pas voor de verloste mensheid is het. verleden in elk van zijn momen
ten citeerbaar geworden. Elk van zijn geleefde ogenblikken wordt tot een citation a 
lordre du jour - welke dag inderdaad de jongste is' (Benjamin 1996,666). 

Benjamin meent dat de historicus over een 'zwakke Messiaanse kracht' beschikt, 
omdat hij kan anticiperen op de verlossing door de geschiedenis in afzonderlijke 
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momenten te beschrijven. Ais hij de historische momenten in. hun uniciteit recht 
doet, dan zal. de verlossing naderbij komen. Door de constellatie te vatten waarin S" 
zijn eigen tijd met een historische is getreden, construeert de historicus een dialec
tisch beeld, waarin hij '(...) het teken van een Messiaanse sriizetting van het gebeu
ren (herkent), anders gezegd, van een revolutionaire kans in de strijd voor het onder
drukte verleden' (Benjamin 1996,675). jjr 

to 

Opnieuw dringt zich de overeenkomst met het historisme op, ondanks Benja- Z. 
mins rigoureuze afwijzing van de methoden van deze school Ook Ranke meent dat *5' 
.de historicus vooruit kan lopen op de verlossing door het verleden te beschrijven in 
zijn afzonderlijke momenten. Ranke meent dat de historicus het oerbeeld van his
torische rechtvaardigheid benadert, wanneer hij 

'{...) alle perioden en alle historische fenomenen beschrijft, alsof ze gelijkberech
tigd zijn voor God. Een dergelijk bewustzijn van de historicus vertegenwoordigt 
de voltooiing van het menselijk zelfbewustzijn. Des te meer het hem, lukt de eigen, 
onschendbare waarde van iedere verschijning te herkennen - en dat betekent: his
torisch te denken - , des te meer denkt hij zoals God' (Gadamer 1990,214). 

Toch zijn de verschillen tussen Benjamin en Ranke groter dan de overeenkomsten. 
Ranke bekritiseert enerzijds Hegels dialectiek, omdat hij het anachronistisch acht 
om bepaalde ontwikkelingen uit het verleden achteraf als betekenisvol te waarde
ren. Ieder moment van het verleden heeft een waarde op zich, een eigen betekenis, 
die in het historische beeld recht moet worden gedaan. Anderzijds beschouwt Ran
ke het historische bewustzijn wei degelijk als de voltooiing van de hegeliaanse dia
lectiek. Het historische bewustzijn vertegenwoordigt het laatste stadium in een 
ontwikkeling van het menselijk zelfbewustzijn. De dialectiek komt tot een einde 
wanneer de mens zich zijn verleden werkelijk, heeft eigengemaakt, dat wil zeggen, 
wanneer hij zich bewust is geworden van de historische eigenheid van ieder mo
ment. Benjamin meent daarentegen dat het authentieke beeld, van het verleden al
leen kan worden bereikt wanneer men onherroepelijk met de dialectiek van Hegei 
breekt. Anders dan bij Benjamin is de achtergrond van Rankes denken een voorzich
tig geloof in geseculariseerde eschatologie. In de ogen van Ranke zal het voortschrij
dende zelfbewustzijn van de mens uiteindelijk gelijkmatig overlopen in een denken 
als dat van God (gottahnliches Denken). Daarentegen meent Benjamin dat de verlossing 
alleen maar kan komen, als een plotselinge, volstrekt onvoorzienbare inbreuk van de 
eeuwigheid in de profane rijd. Hoezeer de historicus ook mag vooruitlopen op de 
verlossing; dat zij zal intreden, kan hij niet beïnvloeden. 

Benjamins afwijzing van een dialectiek van het continuüm kan wel worden be
grepen als een theologische kritiek op een gebrek aan aandacht voor de schepping. 
Die aandacht noemt Benjamin, terwijl hij Malebranche citeert, 'het natuurlijke ge
bed van de ziel'. De menselijke aandacht is afgeleid doordat men steeds maar eigen 
wensbeelden op de werkelijkheid projecteert. Daarentegen komt die aandacht neer 
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tE . op een aanschouwing van de werkelijkheid, waarbij men zich van haar tegenwoor

digheid bewust is. Een vergelijking met de christelijke kerkvader Augustinus dringt 

^ zich op, die in het beroemde elfde boek van zijn Belijdenissen., de aandacht voor de 

jl schepping uitdrukkelijk plaatst tegenover het verscheurd zijn, van de ziel door her-

o inneringen en verwachtingen {distentio animi).* Het is echter veelzeggend dat de 

•j£ woorden attmtio en intentio voor Augustinus uitwisselbaar zijn. Hoewel het anachro-

5 nisrisch zou zijn om Augustinus' begrip van aandacht (attenrio) te interpreteren ais 

een manifestatie van subjectiviteit (als intentie), vertegenwoordigt het wei degelijk 

een wending tot innerlijkheid die anticipeert op het moderne denken (Taylor 2000, 

1.27 e.v.). De aandacht die Benjamin beschrijft is daarentegen volstrekt extern, ge

richt op een schepping die de mens in wezen vreemd is en waarin hij nog niet de 

sporen van verlossing kan ontwaren (Hannsen 1998,155). 

Op 16 maart 1937 schrijft Max Horkheimer een. brief aan Benjamin: 

'Over de vraag, in hoeverre het werk van het verleden is afgesloten, heb ik lang 

nagedacht, (...) Persoonlijk heb ik mijn twijfels dat ook hier sprake is van een al

leen dialectisch te vatten verhouding. De constatering van het onafgesloten zijn 

is idealistisch, wanneer daarin niet het afgesloten zijn is verdisconteerd. De ver

slagenen zijn werkelijk verslagen. Uiteindelijk is uw stelling theologisch. Neemt 

men het onafgesloten zijn werkelijk serieus, dan moet men geloven in het Jong

ste Gerecht (...)' (Horkheimer 1995,82-83). 

In Dos Passagen-Werk citeert Benjamin uit deze briefen becommentarieert hij de op

merkingen van Horkheimer als volgt: 

'De correctie van de redenering ligt in de overweging dat de geschiedenis niet alleen 

een wetenschap is, maar niet minder een vorm van Ei.ngeden.ken. Wat de weten

schap heeft vastgesteld, kan het Eingcdenken wijzigen. Het Eingedenken kan het 

afgeslotene (het geluk) ontsluiten en het onafgesiotene (het lijden) afsluiten. Dat is 

theologie; (...) in het Eingedenken hebben we een ervaring die het ons verbiedt de 

geschiedenis fundamenteel atheologisch te begrijpen' (Benjamin 1997 V/i, 589). 

Als ieder ogenblik van het verleden opnieuw actueel kan worden, dan is de geschie

denis niet irreparabel en de toekomst niet onvermijdelijk. Wanneer het Eingeden

ken het continuüm van de geschiedenis verstoort, dan biedt het tevens de belofte 

van een, definitieve uitschakeling van de tijd in de eeuwigheid. 

Co n cl y s i e 

De recente herinneringsliteratuur is er in sommige gevallen op gericht het gangbare 

beeld van het verleden te ontmaskeren als een door tegenwoordige belangen ver

vormde herinnering. Soms impliciet; maar veelal uitdrukkelijk streeft men ernaar 
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de collectieve herinnering te deconstrueren om de beschikking te krijgen over een 
beeld-van het verleden zoals het werkelijk is geweest. Ten opzichte van deze litera- n 
tuur neemt Waker Benjamin een diametraal tegenovergestelde positie in. De histo
ricus moet niet proberen het heden door een methodologisch objectivisme uit het 
beeld van het verleden te bannen, maar er juist op toezien dat het daarin uitdrukke
lijk is opgenomen. Het juiste beeld van de geschiedenis is in overeenstemming met 
het model van de authentieke herinnering. Men moet de situatie waarin men be
schikking krijgt over het verleden niet (tevergeefs) proberen te vergeten, maar haar "5 
juist bewust maken; men moet haar maken tot een essentieel, bestanddeel van het 
geschiedbeeld. 

In overeenstem.ming met de geest van zijn rijd heeft Benjamins werk tot doel het 
beeld van het verleden radicaal te politiseren. Vanuit een politiek perspectief ver
schijnt het pathos van het verleden 'zoals het werkelijk was geweest' als de politieke 
retoriek bij uitstek - als een retoriek die het haast onmogelijk maakt om tegen het 
gangbare beeld van het verleden in te gaan. Door deze retoriek krijgen droombeel
den, die in werkelijkheid geenszins vanzelfsprekend zijn, een misplaatste ontologi
sche voorrang. Het is dan ook de taak van de historicus om de mensheid uit haar 
dromen te doen ontwaken. De geschiedschrijver moet zich laten leiden door de dia
lectiek van het ontwaken, de sprongmatige herinnering aan een niet waargemaakt 
toekomstideaal Door de aanvankelijk vergeten herinnering aan het ondergane leed 
en de onvervuld gebleven hoop weer in gedachten te brengen, kan de historicus een 
schijnbaar afgerond verleden nieuw leven inblazen. 

De politisering van de geschiedenis heeft overigens niet tot gevolg dat het beeld 
van het verleden volstrekt arbitrair wordt. Integendeel, de herinnering bevat het re
sidu van de meest authentieke ervaring van het verleden: het geleefde ogenblik. De 
ongewilde herinnering aan het geleefde ogenblik laat zich niet manipuleren door de 
politieke belangen van het heden. In een ervaring die volgens Benjamin niet atheo-
logisch is te begrijpen, zuilen verschillende momenten uit de geschiedenis hun syn
chrone aard openbaren. Met de introductie van Prousts ongewilde herinnering in 
de geschiedfilosofie stelt Benjamin theologische grenzen aan de instrumentali.se-
ring van het verleden. 

Toch dient ook Benjamins standpunt te worden genuanceerd. Zijn stelling dat 
men in de ongewilde herinnering niet het geleefde ogenblik zelf ervaart, maar de 
zeer zwakke echo daarvan, nuanceert weliswaar de positie van Proust, maar blijft 
desondanks verstrikt in, een hinderlijke overschatting van het historisch bewustzijn. 
De onwillekeurige herinnering - Prousts mênmire invobmaim - komt niet ais een 
beeld, laat staan als een dialectisch beeld, waarin men zich bewust rekenschap geeft 
van de tegenspraak tussen heden en verleden. Zij behelst hoogstens een onbewust 
gevoel, een wenk van een geleefd ogenblik dat niet wil kristalliseren en fundamen
teel onbepaald blijft. Deze ervaring, die niettemin authentiek kan zijn - zo men wil: 
theologisch - , reikt niet verder in het verleden dan voor de duur van een leven. De 
vraag is daarom of de individuele ervaring van de memoire involontaire zich laat 
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transponeren naar de collectieve herinnering. Met andere woorden, kan de mens
heid als geheel een authentieke ervaring hebben van haar verleden in een mérnoire in-
volontaire? 

o 
8 No ten 

i. Jacques Derrida meent dat de onmogelijkheid van een adequate representatie tot gevolg 

heeft dat de herinnering het geleefde ogenblik niet alleen bewaart, maar het altijd ook, om het te 

kunnen bewaren, vergeet (Derrida 1.986,89). 

2. Hij keert zich eveneens tegen de cultuurgeschiedenis die door het historisme was beïn

vloed. Herhaaldelijk haalt Benjamin. Johan Huizinga's Herfsttij der Middeleeuwen aan als voorbeeld 

van een 'kulturhistorische Betrachtung im. siechtesten Sinn1 (Benjamin 1997 V/i, 603). 

3. Ignaz Knips meent dat Benjamins Eiqgedenken Verwant" is aan de mérnoire involontaire van 

Proust: "Dennoch lasst sich nicht sagen, Benjamin beziehe seine Vorsteilung des "Eingedeiikens", 

der vergegcnwartigenden Erinnerung, aus Prousts mérnoire. Auch lasst sich nicht sagen, Benjamins 

Vorsteilung des "Ein.geden.kens" lasse sich losgelöst von Prousts Roman verstenen/ (Knips 1994, 

129). De verwantschap tussen Prousts mérnoire involontaire en Benjamins Eiiyedenkeri is ongetwijfeld 

sterker dan Knips suggereert. 

4. In deze opvatting' lijkt Benjamin met name te zijn beïnvloed door Hermann Lotzes kritiek 

op het vooruitgangsdenken. Cf. citaten, uit H. Lotze Mikrokosmos III. Leipzig 1864 (Benjamin 1997 

V/i, 599-6oo). 

5. Met zijn doelstelling het verleden te beschrijven zoals het werd geleefd in plaats van zoals 

het "werkelijk was geweest' (cf. de hegeliaanse doelstelling om her historisch werk beter te begrij

pen dan zijn auteur), leek Benjamin de fenomenologie dicht genaderd. Volgens deze filosofische 

stroming diende men namelijk de werkelijkheid niet op zich te beschrijven, maar zoals deze zich 

aan de mens voordeed. Niettemin bekritiseerde Benjamin de fenomenologie, omdat haar begrip

pen in zijn ogen lege hulzen waren: 'Was Bilder von den "Wesenheitcn" der Phanomcnologie un-

terscheidet, das ist ihr historischcr Index (Heidegger sucht vergeblich die Geschichte für die Pha-

nomcnologie abstxakt, durch. die "Geschichtlichkeit''* zu renen)' (Benjamin 1997,577). 

6. Dat dit inderdaad ook voor de SPD geldt, blijkt wanneer men het door Eduard Bernstein 

opgestelde Görlitzer Programm van 1921 vergelijkt met het Hcidclberger Programm dat in 1925 

door Rudolf Hilfcrding werd ontworpen. Het eerste programma is gebaseerd op de gedachte dat 

men een actieve politiek moet voeren om. sociale hervormingen te realiseren; het tweede op de ge

dachte dat een. noodzakelijke economische ontwikkeling als vanzelf leidt tot maatschappelijke 

veranderingen, zodat een passieve, afwachtende politiek volstaat. Cf H A Winkler {2000) Der langt 

Weg noch Westen Band 1,431-432.. München. 

7. Het was pas in 1927 dat Benjamin, na een verblijf van een maand in Moskou, definitief be

sloot om niet toe te treden tot de KPD {5chole.ni 1997,161). 

8. 'ln.de mihi visum est nihil esse aluid tempus quam distentionem: sed cuius rei, nescio, et mi

nim, si non ipsius animi' (OTDonelI 1992, boekXI, XXVI, 33,2.6-28). 
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