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In de openingspassage van Über den Be-
griffder Geschtchte (1940), de laatste tekst 
die Waiter Benjamin voor zijn. dood vol
tooide, wordt een eigenaardig soort 
voorloper van de schaakcomputer ten. 
tonele gevoerd. Een. pop in Turkse kle
derdracht zit voor een schaakbord dat 
op een. grote tafel is geplaatst. Door een 
systeem, van. spiegels wordt de illusie 
gewekt dat de tafel van alle kanten. 
doorzichtig is. In werkelijkheid, ver
schuilt zich echter een gebochelde 
dwerg onder de tafel, die de hand van 
de Turkse pop met touwtjes stuurt. De 
dwerg is een meesterlijk schaker. Hij 
beantwoordt elke zet met een tegenzet 
die hem uiteindelijk de winst van de 
partij oplevert. 

De Turkse pop vertegenwoordigt in 
deze metafoor het 'historisch materia
lisme'. De dwerg staat voor de tegen
pool daarvan, de theologie. Het histo
risch materialisme kan van iedereen 
winnen, mits het de theologie in dienst 
neemt. Daarvoor is het nodig dat de 
theologie angstvallig verborgen blijft, 
aldus Benjamin. 

Aan deze metafoor uit Über den Begtiff 
der Geschichte ontleent de Belgische cul
tuurfilosoof Lieven de Cauter de titel 
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van zijn. proefschrift, De dwerg tri de 
schaakautomaat In een vlot geschreven en 
inspirerende inleiding zet De Cauter 
uiteen dat Benjamins denken zich 
voortdurend tussen de twee extreme 
polen van het materialisme en. de theo
logie beweegt. Enerzijds kan de histori
sche werkelijkheid niet zonder theologi
sche termen worden begrepen: zonder 
theologie zou de geschiedenis vervallen 
tot een zinloze samenloop van. gebeurte
nissen. Anderzijds is het volgens Benja
min verboden om de historische werke-
lijkheid in theologische termen te 
beschrijven: de illusie dat iets historisch 
uit zichzelf naar de verlossing kan ver
wijzen, moet worden ontkracht door 
een streng materialisme. 

Benjamins weigering om een defini
tieve keuze te maken voor materialisme 
of theologie heeft volgens De Cauter 
veel verwarring gezaaid onder de com
mentatoren van zijn werk. Vooral de 
plotselinge inhoudelijke ommezwaaien 
stellen menig specialist voor raadsels. 
Soms lijkt Benjamin het nieuwe en. pro
grammatische met enthousiasme te 
omarmen, dan weer vervalt hij in een 
melancholische treurnis over de ver
gankelijkheid. Theodor W. Adorno, 



vriend en bewonderaar van Benjamin, 
verzuchtte eens: 'Drastisch gesproken 
zou men. kunnen zeggen, dat het werk 
zich op het kruispunt van magie en po
sitivisme heeft gevestigd. Die plaats is 
bchckst'(geciteerd in De Cauter 1999). 

De secundaire literatuur vertoont 
de neiging om de tegenspraken in Ben
jamins werk weg te redeneren, aldus De 
Cauter, Binnen de traditionele receptie 
van Benjamins werk kunnen volgens 
De Cauter drie stromingen worden on
derscheiden. De eerste stroming ne
geert zijn theologische uitspraken en 
presenteert hem als een kritisch marxis
tische en radicaal materialistische den
ker. De beïnvloeding door Brecht wordt 
als beslissend aangewezen. Een tweede 
stroming laat juist de theologische mo
tieven prevaleren en. wijst op de cohe
rentie van Benjamins werk die zou 
voortvloeien uit een consequent mes
sianisme. Het zwaartepunt wordt hier 
gelegd op de beïnvloeding door Ger-
shom Scholem, specialist op het gebied 
van de joodse mystiek en boezemvriend 
van Benjamin. Ten slotte is er een derde 
stroming, die Benjamin in het kielzog 
van Adorno omschrijft als antisystema-
tische denker, die weliswaar zeer inspi
rerende inzichten heeft gebracht, maar 
uiteindelijk toch verstrikt raakte in de 
eigen ambivalentie en contradicties. 

De Cauter zet zich in. zijn proef
schrift polemisch aftegen deze drie tra
ditionele lezingen. Benjamin hield de 
tegenspraak in zijn werk bewust in stand. 
Door te denken, in de extremen van. 
theologie en materialisme probeerde 
hij definitieve oordelen op te schorten 
en een kentheoretische synthese uit te 
stellen. Ondanks zijn polemiek lijkt De 

Cauter wel degelijk bij de traditionele 
Benjamin-studie aan te sluiten, en wel 
bij de stroming die de theologische as
pecten van Benjamins werk benadrukt. 
De Cauter beroept zich op het werk van 
auteurs als Irving Wohlfarth, Stéphane 
Mosès en Rainer Rochlitz. De ondertitel 
van De Cauters proefschrift verraadt ei
genlijk al zijn keuze: het gaat hem om 
de theologische leer die achter Benja
mins geschriften schuilgaat. De Cauter 
claimt dat niet alleen Benjamins taalfi
losofie, maar zijn hele oeuvre, ook zijn 
geschiedfilosofie en zijn kunst- en erva
ringstheorie worden gedragen door een 
'verborgen leer'. Hoewel Benjamin zel
den, uitdrukkelijk over de leer schrijft, 
fungeert deze steeds als de verborgen 
maatstaf voor zijn uitspraken. De Cau
ter probeert in zijn proefschrift, zinspe
lend op de metafoor van de schaakauto-
maat, 'een ingenieus systeem van 
spiegels dat de kern van de leer aan het 
oog onttrekt' te doorzien. Het eerste 
hoofdstuk heeft betrekking op de 
structuur van Benjamins verborgen 
leer, In de hoofdstukken die volgen, 
probeert De Cauter deze structuur aan 
te wijzen in achtereenvolgens Benja
mins taalfilosofie, ervaringstheorie, 
kunsttheorie en geschiedfilosofie. Het 
laatste hoofdstuk bevat een analyse van 
Benjamins magnum opus, het Passagen-
Werk, waarin de belangrijkste thema's 
van de eerdere hoofdstukken terugke

ren. 
De structuur van de verborgen leer 

omvat volgens De Cauter een horizon
tale as, die uitstaat in de tijd. en de his
torische stadia van. paradijs, zondeval en 
verlossing beschrijft; daarnaast is er een 
verticale, gelijktijdige as, die betrek-
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king heeft op drie 'ordeningen', de es
thetiek, de ethiek en de logica. De beide 
assen corresponderen met elkaar, waar
bij de esthetiek de afspiegeling is van 
het paradijselijke stadium, de ethiek 
van de zondeval en de logica van de ver
lossing. De esthetische nabootsing van 
de natuur verraadt volgens Benjamin 
het verlangen naar de oorspronkelijke 
eenheid van kennis en werkelijkheid in 
het paradijs. In de ethische preoccupa
tie met het oordeel manifesteert zich 
Adams zondeval Benjamin volgt hier 
de joodse religieuze traditie en stelt dat 
de paradijselijke openbaring van Gods 
woord in de dingen verloren, is gegaan 
doordat de mens at van de boom van 
goed en. kwaad. Sinds de zondeval 
heerst het vrije oordeel van de mens 
over de dingen. De logica ten slotte 
weerspiegelt een verlangen naar verlos
sing in het streven van de mens naar 
zuiverheid en een onmiddellijke erva
ring van de natuur. 

Deze structuur van de verborgen 
leer brengt volgens De Cauter een een
heid in het zo gefragmenteerde werk 
van Benjamin. In zijn taalfilosofie bij
voorbeeld (hoofdstuk 2) herkent De 
Cauter de structuur in respectievelijk 
het mimctïschc (esthetische), het com
municatieve (ethische) en het symboli
sche (logische) aspect van de taal Op 
het natuurhistorische niveau (paradijs) 
blijft de taal verstrikt in een zichzelf 
verhullende klanknabootsing. Het we-
reldhistorische niveau (zondeval) toont 
de talige preoccupatie met het oordeel 
en. de betekenisgeving. Ten slotte kent 
het niveau van de godsgeschiedenis 
(verlossing) een symbolische taal. die 
niets meer uitdrukt of communiceert. 

De drie aspecten van de taal kunnen als 
synchrone fenomenen worden geanaly
seerd '(...} omdat de drie momenten van 
de horizontale triade en vaak ook de 
"lagen" van de verticale as in elk goed 
gekozen historisch, verschijnsel, in tek
sten en zelfs in begrippen worden sa
mengetrokken' (153). De Cauter identi
ficeert deze samentrekking als de 
benjam.iniaan.se 'monade', waarin een 
verkort beeld van de wereld verschijnt. 

Volgens De Cauter probeert Benja
min in zijn werk een 'absolute ervaring' 
te bereiken. Hij betoogt zelfs dat Benja
mins begrip van filosofische contem
platie niet alleen '(...) verwijst naar de 
paradijselijke toestand van het oerver-
riemen (...)', maar bovendien: 

'(...) in zekere zin deze paradijselij
ke, hoogste toestand van de erva
ring (is) (een schouwen dat een 
luisteren is en wel naar het zich 
openbaren vafi de dingen in de 
taal), een toestand waarin, net zo
als in de paradijselijke taal, waar
heid en kennis nog niet uiteenge
vallen zijn, waarin kennis en 
ervaring, het abstracte en het par
ticuliere, de taal en de dingen nog 
onverbrekelijk verbonden zijn' 

(195), 

Het is de vraag of De Cauter hier niet 
voorbijschiet aan de beperkingen die 
Benjamin zich oplegt bij het doorgron
den van de waarheid. Pogingen om de 
waarheid van de leer te representeren 
doet Benjamin uitdrukkelijk af als my
thevorming. Hij noemt de 'schijnbare 
vrijheid in het doorgronden van de ver
boden leer' een 'satanische belofte' 
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(Benjamin, i/i, 404). Volgens Benjamin 
bewijst de neiging om de leer bloot te 
leggen slechts dat de mens de stand van 
de schepping na de zondeval, niet onder 
ogen durft te zien. 

Volgens Benjamins strenge messia
nisme valt in deze wereld nog geen 
spoor van de verlossing te ontwaren. In 
overeenstemming met deze geschiedfi
losofische overtuiging kan ook. de filo
sofische contemplatie niet vooruitlo
pen op de verlossing en omslaan in een 
absolute ervaring. De contemplatie 
blijft daarentegen altijd onvoltooid. 
Hoogstens kan de absolute ervaring 
worden beschouwd als de limiet van de 
filosofische contemplatie, ais het 
vluchtpunt dat de contemplatie rich
ting geeft, maar dat zelf buiten bereik 
blijft. Volgens Benjamin maakt de 'klei
ne sprong in de catastrofe' - de afwezig
heid van alle heilsverwachting en de te
rugval van de mens in louter 
immanentie - pas mogelijk dat de mens 
openstaat voor de verlossing als het ge
heel andere. 'Visioenen van een vernie-
tigingsroes' gaan aan de plotselinge 
omslag in de eeuwigheid vooraf. Die vi
sioenen maken dat de paleizen in deze 
wereld verschrompelen tot kerkers, het 
lustbed tot doodsbed en de kroon tot 
een krans van bloedige cipressen. 

Tegen deze achtergrond heeft De 
Cauters doelstelling 'de leer bloot te 
leggen' iets ongerijmds. Als de verlos
sing alleen kan komen als een volstrekt 
onvoorzienbare inbreuk van de eeuwig
heid in de profane rijd, dan valt iedere 
aanspraak om een definitieve waarheid 
van de leer bloot te leggen, terug in my
thologie. In dit opzicht is de schijnbaar 
gerealiseerde 'absolute ervaring' nog 

wel de meest perfecte, voltooide mythe. 
Dit is de mythe die doet voorkomen 
geen mythe meer te zijn, de droom die 
de suggestie wekt dat men reeds ont
waakt is. Deze schijn van nuchterheid 
bedriegt. 'De eerste tekenen van ontwa
ken verdiepen de slaap', schrijft Benja
min (V/1,494). 

Het verbod om de werkelijkheid in 
theologische termen te beschrijven, 
maakt mijns inziens dat alleen op indi
recte manier naar de verborgen leer kan 
worden verwezen. 'Bezitten we de leer 
echter? (...) Zij is afwezig; hoogstens 
kunnen we zeggen dat het een en ander 
erop zinspeelt' (Benjamin, II/2, 420). 
Waarschijnlijk beschouwde Benjamin 
zijn eigen, werk, analoog aan dat van 
Kafka, als '(...) een codex van gestes, die 
geenszins van huis uit voor de auteur 
een zekere symbolische betekenis heb
ben' (Benjamin, II/z, 418). De waarheid 
van de leer kan slechts worden vermoed 
in een geste of gebaar, waarvan, de bete
kenis niet precies duidbaar is. Benjamin 
merkt op dat de wet zich in Kafka's 
werk nergens als zodanig uitspreekt. 
Zijn verhalen zijn zwanger van. een mo
raal zonder deze ooit ter wereld te bren
gen. Pas daarin herkent men volgens 
Benjamin het eigenlijke heersen van de 
genade (Benjamin, II/2,676). 
Het gaat Benjamin om de paradox van 
het oorspronkelijke mysterie, de princi
piële onkenbaarheid van de leer, en het 
gebod om de waarheid te achterhalen. 
Die paradox geldt bijvoorbeeld onver
kort voor Benjamins taalfilosofie. De 
suggestie van De Cauter dat het hoogste 
niveau van de taal, haar symbolische as
pecten, een afspiegeling is van de zuive
re taal van de verlossing, lijkt niet in 
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overeenstemming te zijn met Benja
mins idee dat de verlossing alleen komt 
als het volstrekt onvoorzienbare. Even
min lijkt het laagste niveau van de triade, 
de mimetische aspecten van de taai, te 
kunnen worden verenigd met Benjamins 
idee dat het paradijs onherroepelijk ver
loren is gegaan. 

Anders dan De Cauter suggereert, 
kan men slechts zeggen dat de mens 
naar dat hoogste en laagste niveau van 
de taal 'uit-staat', dat hij neigt naar 
mimesis (natuurgeschiedenis), maar te
rugvalt in mythe, en neigt naar een zuive
re, symbolische taal (godsgeschiedenis), 
maar blijft steken in een door zonde ge
contamineerde allegorie. Benjamin is 
niet voor niets gefascineerd door de alle
gorie. Deze literaire vorm beweegt zich 
tussen de meest extreme dialectische po
len van het verlangen naar messiaanse 
verlossing en het bewustzijn, van. cata
strofale zonde. De allegorie is 'het tegen
gif van de mythe', omdat zij tot uitdruk
king brengt dat de ervaring nog 
onvolmaakt en onvoltooid is. 

Waar De Cauter bijvoorbeeld beweert 
dat men *(...) in elk kunstwerk (...) ook de 
elementen van de verlossing (kan) bloot
leggen' (De Cauter, 245), lijkt hij te heb
ben gebroken met Benjamins theologi
sche overtuiging dat in deze wereld niets 
heiligs kenbaar is. Bij nadere beschou
wing lijkt de doelstelling van De Cauter, 
om '(...) Benjamins dwerg uit de schier 
onoverwinnelijke schaakautomaat van 
zijn teksten, tevoorschijn (te) jagen', op 
gespannen voet te staan met het waar
heidsbegrip van Benjamin zelf In Ur-
spnmg des deutschenTrauerspiels betoogt Ben
jamin dat waarheid '(...) niet onthulling 
is, die het geheim vernietigt, maar open
baring, die het recht doet' (Benjamin, I/i, 
211). 

L i t e r a t u u r 

Benjamin, W. (1991) Gesanimeke Schriften. 

Frankfurt am Main, Suhrkamp. 

92 


