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Een misverstand? 
De briefwisseling tussen Max Horkhcimcr en Otto Neurath 

Voor Norbert Altwicker, naar aanleiding van zijn tachtigste verjaardag1 

Wie de vier omvangrijke boeken met brieven van en aan Max Horkheimer doorbla

dert, zal misschien, verbaasd zijn op de naam van Otto Neurath te stuiten. Verbaasd, 

omdat men weet dat de strijd tegen het positivisme Horkheimer na aan het hart lag, 

terwijl het precies de bedoeling van Neurath was het positivisme salonfahig te maken, 

het als een gedistingeerde filosofie binnen en buiten de universiteit aanvaardbaar te 

maken. De twee heren hebben echter ondanks hun diametraal tegenover elkaar staan

de filosofische opvattingen ook iets met elkaar gemeen. Ze waren geen eenzame den

kers, maar maakten voor hun ideeën gebruik, van een geïnstitutionaliseerd platform. 

Horkheimer was als directeur van het Institutfür Sozialjbrschting en als hoofdredacteur 

van het legendarische Zeitschriftfar Sozialjorschung het onbetwiste hoofd, van de zoge

naamde Frankfurter Schuie. En Neurath was lid van de even. vermaarde Wiener Kreis. 

De Wiener Kreis begon als een privé-club van Moritz Schlick, maar werd al gauw 

een instituut met eigen organen: het tijdschrift Erkenrimis, de Verein Ernst Mach en de En

cyclopedia of Unified Science die de facto een boekenreeks is. Neurath leidde in Wenen het 

Wirtschafts- und Gesellschaftsmuseum, en na zijn emigratie het Unity of Science In

stitute in Den Haag.2 Twee van de drie belangrijkste stromingen in. de Duitstalige fi

losofie werden, door de nationaal-socialisten niet geduld. Toen Heidegger in 1933 als 

rector van de universiteit van Freiburg zijn beruchte rede hield, waren de meeste 

Ween.se en Berlijnse positivisten en de leden van de Frankfurter Schuie al naar de Vere

nigde Staten geëmigreerd. Terwijl de meeste positivisten na de Tweede Wereldoorlog 

in de Verenigde Staten bleven, keerden. Adorno en Horkheimer naar Frankfurt terug. 

Horkheimer was niet gelukkig toen de studentenbeweging de geschriften van de 

Frankfurter Schuie uit de jaren dertig herontdekte en hij volgde de activiteiten van 

64 Marcuse en Habermas - tegen wiens benoeming tot hoogleraar hij zich trouwens ver

zette - met wantrouwen. 

Over dit soort aangelegenheden verstrekt de correspondentie van en aan Horkhei-

Krisis 2003 | 3 nier veel informatie. De verantwoordelijke redacteuren hebben klaarblijkelijk geen 

moeite gedaan Horkheimers afkeer van sommige collega's verborgen te houden, zelfs 

van collega's die min of meer als leden van 'zijn.' school kunnen worden beschouwd. 

Veel. brieven - vooral die van en aan Adorno - hebben een. vertrouwelijk karakter. 

Daarin schreven de twee 'Frankfurters' vrijuit, omdat ze geen rekening hoefden te 
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houden met de gevoelens van de personen waarover ze het hadden. Dat geeft de lezer 
het besmuikte gevoel tot de ingewijden te horen die op de hoogte zijn van de beladen 
en niet altijd openbare meningen van beide filosofen. 

Verschillende kampen 

Als bijzonder vertrouwelijk kan de correspondentie tussen Horkheimer en Neurath 

niet ingeschat worden. Maar de lezer zal benieuwd zijn wat twee vooraanstaande filo

sofen elkaar te zeggen hebben, die tot verschillende kampen in de zogenaamde 'posi- | ° 

tivismestrijd' horen. Tot de plannen van Horkheimer hoorde een kritische uiteenzet- g_ 

ring met het positivisme, die rond .1.936 concreet gestalte kreeg. Een motief hierbij was 

zeker ook dat de naar de Verenigde Staten, geëmigreerde vertegenwoordigers van het 

'logisch positivisme' in de milieus van het Amerikaans pragmatisme bijzonder veel 

weerklank vonden. Om op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen 

nodigde Horkheimer Neurath uit om naar New York. te komen en voor een kleine 

kring van medewerkers van het instituut een voordracht te houden. 

Na zijn optreden in New York schrijft Neurath op 22 december aan Carnap dat uit 

de discussies in New York een. grote belangstelling Voor onze zaak' bleek en. dat de 

publicaties van de Wiener Kreis 'er gewoonweg in stapels liggen' (geciteerd naar 

Dahms 1994, 85). In tegenstelling tot de leden van de Frankfurter Schule was Neurath 

niet zo goed op de hoogte van het werk van zijn gesprekspartners. Daarom vraagt hij 

Horkheimer naar overdrukken en literatuuraanbevelingen om goed voorbereid aan 

de discussies deel te kunnen nemen. Neurath, zelf een aanhanger van de planecono

mie, kende wel de publicatie over de planeconomie in de Soyjet-Unie van Horkhei

mers vriend en lid van. het instituut Friedrich Pollock. Maar naar de mening van 

Dahms, die de relaties tussen de Wiener Kreis en de Frankfurter Schule grondig heeft 

onderzocht, had Neurath. Van de oriëntatie van het Frankfurter instituut klaarblijke

lijk nauwelijks kennis' (Dahms 1994,44). 

Niettemin had Neurath reden om te vermoeden dat Horkheimer in een nauwere 

samenwerking geïnteresseerd was. Hij heeft vermoedelijk nooit iets ervaren van 

Horkheimers overweging om de Europese filialen van het Institut für Sozialforschung 

'm Parijs en Genève te fuseren met zijn instituut in Den Haag. Maar dat Horkheimer 

zijn onderzoek, naar de levensstandaard met vijfhonderd dollar steunde en in het be

faamde huisblad Zeitschrift für Sozialforschung wilde publiceren, kan Neurath. zeker niet 

zijn ontgaan. Neurath kreeg ook. op kosten, van de Frankfurters hulp van een secreta- 65 

resse toen hij een ander project indiende (zie het hoofdstuk 'Von Fusionsplanen zur 

Konfrontation in Dahms 1994). Deze genereuze gebaren, heeft hij ongetwijfeld opge

vat als een teken van intellectuele erkenning. Dit werd ook nog eens bevestigd door Krisis 2003 | 3 

Horkheimers reactie op de discussies in New York: 

Ik verzeker U dat de twee discussieavonden die U zo vriendelijk was ons toe te staan, 

voor mijzelf buitengewoon stimulerend zijn geweest. Niet slechts bij mij maar ook bij 



alle andere deelnemers hebben ze de wens versterkt, ons ook in toekomst met het lo

gisch empirisme bezig te houden.' (24 XI 1936), 

Neurath zal al kort na zijn lezing hebben beseft dat in de gesprekken tussen hem en 

de Frankftirters niet gemakkelijk een overeenstemming te bereiken is. Want ineen 

eerste brief na de discussieavonden schetst hij voorzichtig een strategie hoe een even

tuele toenadering mogelijk is. Hij laat Horkheimer weten dat hij kansen voor een zin

vol gesprek, ziet, ais men zich beperkt tot een 'nettodiscussie'. Met deze formulering 

bedoelt hij een. beperking van de discussie tot de empirisch beslisbare meningsver

schillen, terwijl de pseudo-wetcnschappelijke (metafysische) verpakking als een 

'stoorfactor' in de discussie buiten beschouwing zou moeten blijven. Om het kaf van 

de storende factoren van het koren van het netto empirische gehalte te scheiden, 

denkt Neurath eraan de 'twijfelachtige formuleringen' van Horkheimer te verwoor

den in. de 'algemene wetenschappelijke taal, zoals ze door ons gepropageerd wordt' (15 

XI1936). 

Storingen 

Het is zeker dat Horkheimer niets zag in Neuraths voorstel om zijn formuleringen in 

een voor de Ween.se positivisten aanvaardbare taal te verwoorden: 

'Het gevaar dreigt dat wij nog steeds precies die formuleringen als een correcte ver

woording van belangrijke kennis beschouwen, die door U als metafysica, als "storin

gen" voorgesteld worden, terwijl wij (...) de neiging hebben, het door U als weten

schappelijk aanvaardbaar geachte inventaris van zinnen niet met het nodige respect te 

bejegenen (...). Ik weet niet of een vruchtbare 'nettodiscussie' tot stand kan komen, in

dien sommige kentheoretische bedenkingen niet uit de weg zijn geruimd. (...) Ik moet 

zelf proberen te achterhalen waarom en op basis van welke criteria U een concept van 

wetenschap hanteert dat precies die formuleringen als bedenkelijk uit de wetenschap 

elimineert die ons het meest vruchtbaar lijken* (24 XI1936). 

Ondanks deze reserves ziet Neurath in Horkheimer een - tenminste potentiële -

bondgenoot: 'Ik hoor met plezier dat U allen zich ook in de toekomst met het logisch 

empirisme bezig wik blijven houden. (...) Het zou mij verheugen als U in Uw tijd-

66 schrift mijn geschriften door iemand laat bespreken, die met mij van geest verwant is' 

(i7Xlli936l 

Neurath stelt voor deze taak Ernest Nagel en Herbert Feig.1 toe te vertrouwen. 

Krisss 20-03 I 3 Maar omdat hij tegelijkertijd beseft dat dit niet in goede aarde vak, voegt hij eraan toe: 

'Ik weet niet of U dergelijke voorstellen graag ontvangt/ In de rest van zijn brief be

handelt hij opnieuw de vraag hoe men in de discussie verder zou kunnen komen: 
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'Ik geloof dat we samen het verst zouden komen, wanneer we zouden vaststellen welke 

sociologische "prognoses", welke uitspraken over correlaties etcetera wij als voldoende 

zeker beschouwen, welke theorieën wij allebei wetenschappelijk bruikbaar (over waar ™ 

en onwaar willen we het niet hebben) vinden, om. dan het "randgebied" vast te stellen ~ 

waar zich moeilijkheden voordoen. Ik ben ervan overtuigd, dat ik in veel gevallen over- . x 

eenstemming met U bereik, als U van mening bent dat een bepaalde vraagstelling mis- ! 

schien ook nog mogelijk is, dat ik vaak daar, waar U zich energiek voor een bepaalde m 

vraagstelling inzet, net nog bereid ben ze te accepteren, zij het hoofdschuddend (vice g 

versa zou U zich gedragen), en. ten. slotte zal er een gebied zijn dat ik als zeer kwalijk be- !g 

schouw terwijl U het misschien toch. verdedigt, en omgekeerd. (Vooral het laatste zou 5 

me interesseren. Doe ik. in mijn. concrete werkzaamheden iets wat U bedenkelijk £J 

vindt?) (...) Volgens mij verschillen wij op het terrein van het maken van prognoses niet 

zozeer van. mening als het gaat om uitspraken die we nuttig vinden. (...) Het meest ver 

komen we - ik herhaal, dit omdat het ons credo is - als we kijken hoe we ons in het be

reik van het concrete onderzoek gedragen/ (17 XII 1936). 

Blijkbaar vindt Neurath dat de meningsverschillen niet zo diepgaand zijn dat ze niet 

door procedurele voorsteilen uit de weg geruimd kunnen worden. Het had er ook de 

schijn van dat de samenwerking met de Frankfurters niet zo problematisch zou zijn. 

Het Institut fiir Sozialforschung was immers niet alleen bezig met filosofische discus

sies, maar verrichtte ook empirisch onderzoek. Op dit laatste terrein waren de me

ningsverschillen niet zo fundamenteel Het feit dat Horkheimer bereid was Neuraths 

onderzoek naar levensstandaards financieel te steunen en te publiceren, wees in de 

richting die laatstgenoemde voorstelde: men kwam verder als men zich met empi

risch onderzoek zou bezighouden en de zuiver filosofische 'bnitodiscussies' zou ver

mijden. In het verleden werd al een Weense studie over werkloosheid in het Zeitschnft 

fit Sozialforschung zonder enig voorbehoud positief besproken. Deze studie werd door 

Maria Jahoda uitgevoerd, die verbonden was aan de positivistisch georiënteerde Wirt-

schaftspsychologische Forschungsstelle die door Paul Lazarsfeld in het leven was ge

roepen. Lazarsfeld en Jahoda moeten als empirische onderzoekers een sterke indruk 

op Horkheimer hebben gemaakt, want ze werden allebei gevraagd bijdragen te schrij

ven voor het onderzoeksproject 'Autoritat und Familie' dat door het instituut van de 

Frankfurters gepland en uitgevoerd werd. Horkheimer hielp Maria Jahoda, die als so-

ciaiiste vanwege haar politiek engagement een tijd een gevangenisstraf uitzat, bij haar 

emigratie en gaf haar bezoldigde opdrachten. Alleen Adorno vroeg zich af of het wel 67 

opportuun was om het instituut met nog meer positivisten te belasten.3 

Maar waren de positivisten wel zo onkritisch, zoals door sommigen werd ver

ondersteld? In Jahoda's onderzoek over werkloosheid werd onder meer de vraag ge- Krisis 2003 1 3 

steld of werkloosheid wel een klimaat schept dat voor de revolutie van de arbeiders

klasse gunstig is. Voor de in het positivismedebat ruim verspreide opvatting dat het 

positivisme de bestaande maatschappelijke verhoudingen dient, zullen de positi

visten zelf, die bijna allemaal socialisten, waren, weinig begrip hebben opgebracht. 



Constructieve samenwerking 
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vinden is om vast te stellen of een opvatting al dan niet waar is. Horkheimer ant
woordt niet zonder indignatie: 

r-
in 

'Als U Uw scrupules tegen, mijn "metafysische schrijfstijl" zou kunnen overwinnen, en. ^ 

mijn opstel over het probleem van de waarheid, bekijkt, dan zou U stellig ontdekken, dat . x 

ik in deze aangelegenheid redelijk veel moeite heb gedaan. De omstandigheid dat het I 

denken zich heeft te houden aan rationele criteria meen ik niet over het hoofd te hebben. JJ 

gezien. Indien men er dieper op zou ingaan, zou volgens mij blij ken dat de eisen aan the- g 

oretische procedures - waar mij volgens ü laksheid te verwijten is - gecompenseerd wor- !g 

den door opvattingen over discipline in het denken, die eerder mij het recht geven, tegen. 55 

de geschriften van het logisch empirisme een klacht in te d ienen / § 

Opnieuw misverstanden 

Neurath veronderstelde dat Horkheimer zijn repliek, in het Zeitschriftfilr Sozialforschimg 
zou publiceren. Daarom was hij kwaad toen bleek dat Horkheimer niet van plan. was 
de discussie over het positivisme in zijn tijdschrift voort te zetten.. 

Horkheimer beklaagt zich erover dat de positivistische eisen betreffende verificatie te 

vaag en inhoudsarm zijn om als adequaat beoordeeld te kunnen worden. Het is niet 

zijn bedoeling, merkt hij op, om wetenschappelijke criteria te verwerpen. 

'(...) ik weiger echter juist dat en alleen dat als waar en. waarschijnlijk te aanvaarden, dat 

men onder de huidige omstandigheden met behulp van deze criteria "controleren" kan. 

Bovendien ben ik op basis van overwegingen waar tl het zeker niet mee eens zult zijn. tot-

de overtuiging gekomen, dat de samenleving zich in een richting ontwikkelt, die de mo

gelijkheid van wederzijds begrip en. controle uiterst beknot. Juist wanneer het om be

langrijke problemen gaat, leggen verifieerbare feiten weinig gewicht in de schaal, omdat 

de overgrote meerderheid van de mensen, de intellectuelen niet uitgezonderd, door hun 

lot in het vermogen iets vast te stellen uiterst belemmerd zijn. Dit geldt vooral voor pro

blemen die ik en waarschijnlijk ook U het belangrijkst vinden.' (29 XII1937). 

Niet de verificatie is het probleem, besluit Horkheimer, maar het gegeven dat de veri

ficatie van de feiten afhankelijk is van de vraag of de maatschappij een toestand bereikt 

heeft waar de verkommering van het individu en diens geestelijke vermogens over

wonnen is. Zolang er nog geen einde is gekomen aan de onderd.ruk.king van mensen is 

de deelname aan een historisch proces dat mensen, bevrijdt van hun ketenen een be

langrijker zaak dan het verifiëren van feiten. Waar feiten onomstreden zijn, is inter

subjectieve verificatie een triviale aangelegenheid. Maar waar feiten omstreden zijn, 

biedt het verificatiebeginsel geen uitweg. En naar Hegei verwijzend, concludeert 

Horkheimer dat het niet volstaat de waarheid te zeggen, maar dat men er ook voor 69 
moet zorgen dat wat waar is tot stand komt. 

Krisis 20-03 I 3 
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*U schrijft dat ü benieuwd bent te horen wat ik van plan. ben met mijn artikel te doen. 

ik wil het nog steeds in Uw tijdschrift publiceren. Dat een tijdschrift dat uw soort arti

kelen opneemt, verplicht is een repliek op te nemen, is ook dan vanzelfsprekend, wan

neer men het niet afgesproken had/ 

Interessant is Neuraths zeer korte commentaar op Horkheimers bewering dat de samen

leving eerst een revolutie moet ondergaan voordat sommige feiten verifieerbaar zijn. 

'Zonder twijfel zullen bepaalde inzichten pas dan verworven worden wanneer bepaal

de sociale veranderingen hebben plaatsgevonden. Maar als dat juist is, dan kan men ze 

niet, zoals U doet, anticiperen./ 

Het is mogelijk dat de mensheid, zoals Horkheimer stelt, totaal verblind is. Maar 

wat stelt de 'Frankfurters' in staat de waarheid nu reeds te aanschouwen als het inzicht 

in de waarheid in feite pas mogelijk is wanneer een maatschappelijke omwenteling 

heeft plaatsgevonden? 

"Woorden zijn genoeg gewisseld, nu wil ik de drukproeven van. mijn repliek zien. U 

kunt de publicatie ervan onmogelijk weigeren. Ik ben wel een beetje verbaasd dat U 

onder de publicatie van mijn repliek uit probeert te komen, terwijl U geen schroom 

had uw eigen artikel te publiceren" (1211938}. 

Opnieuw misverstanden. Nu echter niet over filosofische posities en intenties, maar over 

de vraag of Horkheimer via Pollock een publicatie van Neuraths repliek beloofd heeft. 

Noch Horkheimer, noch Pollock kan zich een dergelijke belofte herinneren, terwijl Neu

rath meent dat de datum van verschijning reeds vaststaat. Hoe dan ook, laat Horkheimer 

weten, een publicatie is nu niet mogelijk omdat te veel andere opstellen op de wachtlijst 

staan. Bovendien is de repliek van Neurath om principiële reden niet gewenst, omdat het 

tijdschrift geen platform voor elkaar tegensprekende opvattingen' (29 XII37) is. 

'Dat U zo lang mogelijk "spanningen wilt vermijden", is zeker prijzenswaardig. Ons ge

drag lijkt me daartoe echter weinig aanleiding te geven. Voorzover ik me herinner, heb

ben wij voor Uw publicaties steeds onze oprechte sympathie getoond, en we zijn van 

plan om dit ook in de toekomst te doen. (...) Ik heb zowel in mijn artikel als door de pu

blicatie van Uw artikel laten zien dat ik voor Uw onderzoek en Uw artikel bijzonder veel 

respect toon. (...) Nu maakt U zich kwaad dat ik in overeenstemming met het herhaald 

70 geuite en steeds behartigde principe om van ons tijdschrift geen discussieorgaan te ma

ken niet ook nog uw omvangrijke repliek aanvaard. Ik vraag me werkelijk af wie van ons 

tweeën meer moeite moet doen om spanningen te vermijden' (3011938). 

Krisis 2003 I 3 

Zonder echt te zijn begonnen, eindigt hiermee de eerste positivismestrijd in de Duitse 

sociologie. 
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Wederzijdse verwijten 

Tussen de drie grote stromingen in de Duitse filosofie (en elders) - existentiële feno

menologie, Frankfurter Schule en positivisme - is het nooit tot een dialoog gekomen. 

Op de aanvallen van Adorno en Carnap heeft Heidegger begrijpelijkerwijs nooit gere

ageerd. Sommige aanvallen zijn van dien aard dat men de aanvaller niet ook nog de eer 

mag bewijzen te reageren. Ondanks gemeenschappelijke historische wortels kwam m 

een dialoog tussen het positivisme en de fenomenologie nooit op gang. En het ge

sprek' tussen Horkheimer en Neurath begint met een fase waar men naar een geschik

te vorm zoekt om een dialoog tot stand te brengen en. eindigt in een eigenaardig 

mengsel van hoffelijkheid en. kwetsende huichelarij. Verwachtte Horkheimer ook nog 

een dankbetuiging voor zijn polemische artikel? 

De meeste gesprekken tussen filosofische paradigma's eindigen met wederzijdse 

verwijten elkaar niet adequaat te hebben begrepen. Dat was ook in de befaamde posi-

tivismestrijd na de oorlog een steeds terugkerend refrein. In feite eindigen dialogen al 

voor ze tot stand komen, omdat men elkaar niet begrijpt. Of wil men elkaar niet be

grijpen? Weigeren sommige filosofen niet domweg elke vorm van communicatie? 

Misschien heeft Horkheimer in een heel vroege fase van zijn contact met Neurath al 

de vinger op de zere piek gelegd: 'Onze meningsverschillen zouden zo geformuleerd 

moeten worden dat wij ze allebei erkennen' (24 XI1936). 

Het lijkt alsof Ralf Dahrendorf de correspondentie tussen Horkheimer en Neurath 

*ft gekend, omdat hij in zijn verslag van de positivismestrijd in de jaren zestig het-

*c punt maakte. Dahrendorf probeerde te achterhalen waarom velen de positivis-

*jd frustrerend vonden, en merkte daarover het volgende op: 

^ • verschillen, zijn niet alleen inhoudelijk van aard. Ook wat betreft de wijze van 

nteren zijn ze duidelijk zo diepgaand, dat men kan betwijfelen of Adorno en 

Q% \ % *t over een procedure eens kunnen worden die hen in staat stelt vast te stellen 

vu **** eningsverschillen zij n1 (Dahrendorf 19159,150 e. v.). 

delijk de verklaring voor het mislukken van het gesprek tussen de fi-

$*> V. Filosoof A probeert het standpunt van filosoof B altijd te interpre-

\^% 'ergrond van zijn eigen filosofische standpunten. Daardoor kan B 

ie wijze waarop zijn standpunt door A wordt weergegeven. En 

. natuurlijk ook voor B's poging het standpunt van. A te interpreteren. 71 

•^on is ook in de briefwisseling tussen Neurath en. Horkheimer terug te vin-

.cn. Deze getuigt niet alleen van misverstanden maar ook - zo is te vrezen - van. de on-

mogelij kheid met elkaar in het gesprek te komen, omdat de filosofische paradigma's Krisis 2003 | 3 

incommcnsurabei zijn. 



Krisis 20-03 I 3 

'Lieber leddie - hieher Max 

Neurath was niet de enige persoon met wie Horkheimer over het positivisme corres

pondeerde. In dezelfde tijd dat hij (valse) verwachtingen wekt bij Neurath is het posi

tivisme ook een van de dominante thema's in Horkh.ei.mers briefwisseling met Ador-

no? die toen in Oxford verbleef Hoewel, het vertrouwelijke pas in het najaar van 1937 

de gewoonte wordt, zijn de brieven die Horkheimer aan 'Herr Wiesengrund' richt en 

van deze ontvangt reeds vrij vertrouwelijk. Had Neurath ze gekend, dan was hij waar
schijnlijk minder optimistisch geweest over de mogelijkheid tot een constructieve 

dialoog en een vruchtbare samenwerking tussen de Frankfurter Schule en de Wiener 

Kreis. 
In oktober 1936 schetst Horkheimer in een brief aan Adorno de toekomstplannen, 

van zijn naar New York uitgeweken instituut. 

'De discussie met de "wetenschappelijke filosofie" moet volgend jaar beslist doorgaan. 

De laatste tijd hebben we reeds hier in het instituut uitvoerige discussies in werkgroe

pen, gevoerd om ons te oriënteren. De vorige keer heeft Otto Neurath, die het weten 

moet, over de recente ontwikkelingen in de Wiener Kreis een lezing gegeven. Eigenlijk 

is dat alleen maar een vreselijk achterhoedegevecht van de formalistische kennistheorie 

van het liberalisme, die ook op dit terrein het fascisme publiekelijk een liefdesdienst 

bewijst, Het was al een belangrijke functie van het neokantianisme door het verdedi

gen van de heersende wetenschapspraktijk de maatschappij te verheerlijken, die door 

deze wctenschapspraktijk in stand gehouden werd. Maar nu. worden schaamteloos alle 

-sferen, van. de cultuur ten prooi gegeven aan het irrationalisme. Het kan niets anders 

betekenen dan dat slechts die gedachten als kennis mogen gelden, die door middel van 

de moderne logica uitgedrukt kunnen worden. Maar omdat steeds duidelijker wordt 

dat men daarmee helemaal, niets kan. uitdrukken, blijkt dat het hierbij alleen, gaat om 

een gevecht tegen de toepassing van het denken op de maatschappij en de geschiede

nis. Gun ons als bescheiden dienaren van de industrie onze banen als fysici en schei

kundigen, dan houdt de wetenschap als tegenprestatie haar bek over menselijke aange

legenheden. Dat lijkt op de bekentenis van de middelgrote industrie in Duitsland: laat 

ons onze bescheiden zaken doen., dan geven wij jullie op politiek vlak plein pouvoir. Hier 

wordt duidelijk wat ik reeds in mijn opstel over waarheid aangeduid heb: de vooraf be

paalde harmonie tussen wetenschap en barbaarsheid' (22 X 1936). 

"Over de "nieuwe logica" zijn we trouwens d'accord', iaat Adomo Horkheimer weten. 

Hij bevestigt Horkheimers standpunt, dat men met haar niets uitdrukken kan: 

Ik dacht ooit dat men ze (de nieuwe logica, J.L.) dialectisch kon gebruiken als een in

strument in de zelfvernietiging van de burgerlijke ideologie. Tegenwoordig geloof ik 

zelfs daar niet meer in. Ze is inderdaad in de fatale zin van het woord "destructief", om

dat ze alle inhouden overlevert aan de irrationaliteit en de contingentie en haar behoef-
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te aan zekerheid bevredigt met tautologieën. Met elk woord van Uw kritiek stem. ik 

overeen. Mijns inziens moet een analyse zo te werk gaan. dat men de logica daar aan

pakt waar ze überhaupt nog een beetje aan inhoudelijke kwesties raakt, namelijk in de 

taaltheorie, om vervolgens - immanent - aan te tonen dat de taalkritische intenties van 

de logici vergaand aan hun. doel voorbij schieten'' (30 X .1936). o 
X 
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'Wat U over logica schrijft, vind ik bijzonder belangrijk1, reageert Horkheimer (14 XI). m 

Hij vraagt Adomo alles mee te delen wat hem in deze te binnen schiet, omdat hij 3 

binnenkort zijn kritiek op het positivisme wil schrijven. jg 

Adomo's reactie op dit dringende verzoek is een taaie brok, die door de vrij directe S 

inbedding van epistemologische en logische vraagstukken in een kritiek op de bur
gerlijke maatschappij wellicht niet vatbaar is voor een "nettodiscussie'. Een klein voor
beeld: 

'Het ideaal van de wetenschappelijke zekerheid dat deze heren verdedigen, geeft vol

gens mij exact uitdrukking aan de huidige houding ten opzichte van het privé-eigen-

dom, dat men in oppositie tegen de "bolsjewistische chaos" in stand wil houden. De 

gevolgen, van het in stand willen houden van het privé-eigendom leiden onder de di

verse vormen van protectionisme tot zijn tijdelijk voortbestaan, maar uiteindelijk tot 

zijn vernietiging door de oorlog'' (28 XI1936}. 

Betere positivisten 

Waarom de zoektocht naar zekerheid - in het geval, van het positivisme het streven alle 

legitieme kennis te baseren op zinnen waarin uitgedrukt wordt wat men precies heeft 

geobserveerd (zogenaamde frotokohatze) - iets over de houding ten opzichte van het 

privé-eigendom zegt, zal niet iedereen onmiddellijk duidelijk zijn. In het geval van 

Neurath dient opgemerkt te worden dat hij een geëngageerd socialist en tegenstander 

van het privé-eigendom (aan productiemiddelen) was. Bovendien verdedigde hij 

nooit het ideaal van wetenschappelijke zekerheid, omdat hij van mening was dat elke 

empirische uitspraak - ook de zinnen die uitdrukking geven aan wat geobserveerd 

wordt - in principe weerlegbaar is. Pas in zijn inleiding tot de bundel die als Der Posïti-

vismnsstreit in der dmtschen Soziologie grote bekendheid geniet, geeft Adomo er blijk van 

dat hij daadwerkelijk kennis heeft genomen van het standpunt van Neurath. Hij ka

rakteriseert het ais een 'vruchtbare ontwikkeling" (Adorno 1969,36). 73 

Horkheimer volgde veel suggesties uit Adorno's brief die onder meer voorstelde 

zich eerder met de betere positivisten zoals Russell, Wittgenstein en Moore uiteen te 

zetten, dan met "sukkels als Karnap (sic!) en Schlick'. Krisis 2003 | 3 

'Ik heb het artikel (met de kritiek op het positivisme, J.L) nu vlug voltooid, want 

het is eigenlijk niet de moeite waard er zoveel tijd aan te besteden'1, schrijft Horkhei

mer aan Adorno (22II37). Hij vervolgt zijn brief met de woorden: 



Als echte burgermannetjes maken deze lui van de uiterlijkheden van maatschappe

lijke processen, in dit geval de afzonderlijke elementen van het wetenschapsbedrijf, 

schematische voorstellingen of verheffen ze tot fetisj, en destilleren daaruit een. soort 

religie. Het gedachteloos overnemen van sommige karakteristieken van de moderne 

fysica heeft reeds zijn beslag gekregen in de hocus-pocus van eenheidswetenschap, en-. 

cyclopedisme, eenheidstaal etc. met sektarische gewoonten, congressen en dergelijks 

meer. En de holle frasen zijn op een typisch dwangneurotische wijze verheven tot een 

wondermiddel Zoals in veel soortgelijke gevallen is het ook hier niet zo dat het symp

toom allen maar onrecht doet aan de realiteit. Uiteindelijk gaat het bij dit boerenbe

drog om academische posities en leerstoelen voor gewone hoogleraren. Zoals de 

psychoanalytische vereniging heel goed voor haar leden zorgt, zo wordt ook uit dit lo

gisch empirisme steeds meer een organisatie die weet hoe men het moet aanpakken/ 

Nadat Adorno het manuscript van Derjüqgste Angriffaufdie Metaphysik heeft bekeken, ad

viseert hij 'de vriendelijke zin over Heidegger en sommige complimenten met betrek

king tot de respectabiliteit van de "wetenschappelijken" (bedoeld zijn de aanhangers 

van. Neuraths wissenschaftliche Weltauffassiing, J.L.) te schrappen' (23.3.37). Enkele weken 

later meldt Horkheimer dat hij de adviezen heeft overgenomen: 

'De volgens U vriendelijke zin over Heidegger had ik reeds voor ik LIw brief ontving zo 

gewijzigd, dat nu onmiddellijk duidelijk wordt dat er slechts schijnbaar een tegenstel

ling bestaat tussen het wetenschappelijk optimisme van de nieuwe logici en het sociaal 

pessimisme van Heidegger. (...) Ook de verwijzing naar de aardige trekken, en bijzonde

re prestaties van bepaalde leden van. de groep (bedoeld is de Wiener Kreis, J.L.) heb ik 

gewijzigd. Het leek me niet zeer raadzaam deze verwijzing volledig achterwege te la

ten, omdat wij enkele fatsoenlijke politieke handelingen en bepaalde wetenschappe

lijke doelen, goedkeuren. Dit is ook de reden om Neuraths oersaaie opmerkingen over 

het in kaart brengen van de levensstandaard, waarvan ik de publicatie hem meer dan 

eenjaar geleden beloofd heb, af te drukken'' [6IV 37). 

Na de publicatie van Horkheimers artikel Der jongste Angriffaufdie Metaphysik woonde 

Adorno een congres over de eenheidswetenschap bij dat Neurath in Parijs georgani

seerd had. Adorno had dus de gelegenheid om met onder meer Neurath en Carnap 

over Horkheimers polemische artikel tegen het positivisme te discussiëren. Hij 

74 brengt het volgende verslag uit aan Horkheimer: 

'We hoefden zelfs niet eens van de kleinste nuance afstand te doen, terwijl de anderen, 

Krisis 2003 | 3 en met name Neurath, toch een heleboel hebben toegegeven. Carnap gedroeg zich 

geenszins koppig, maar dat kan er mee samenhangen dat hij, wat ik van Neurath ver

nam, verwacht dat het instituut hem een bedrag betaak voor zijn verblijf in New York 

tijdens de gezamenlijke bijeenkomsten. ïk denk er natuurlijk niet aan de inhoudelijke 

concessies serieus te nemen. Ze bewijzen eens te meer dat ze blij zijn door ons über-



haupt au serieux te worden genomen, en dat ze het bij ons vanwege zakelijke beweeg

redenen niet willen verbruien' (7 VIII 37). 

Note?! 

Norbert Aitwicker was na de Tweede 

Wereldoorlog assistent van Horkheimer. 

Later werd hij hoogleraar wijsbegeerte in 

Frankfurt. Hij profileerde zich vooral, als 

kenner van Spinoza en het neo-kantia-

nisme. Samen met Alfred Schmidt is hij 

redacteur van Max Horkheimer heutc: Werk 

und Wirkuruj (1986). 

Zie voor een intellectuele biografie van 

Neurath: Hegselmann 1979. In het Wirt-

schafts- und Gesellschaftsmuseum maak

te Neurath gebruik van door hem ont

wikkelde didactische middelen om sta

tistische informatie te visualiseren; het 

museum moest vooral de arbeidersklasse 

over maatschappelijke ontwikkelingen 

voorlichten. 

Zie Adorno's brief aan Horkheimer van 

10.11.37, waarin, hij waarschuwt Maria Ja-

hoda al te nauw aan het instituut te bin

den, 'opdat de positivistische belasting 

van onze groep niet nog groter wordt'*. 
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