Catastrofe en Ambivalentie
naar aanleiding van Benjamins 'Ervaring en Armoede'
René Boomkens

"Das Pathos dieser Arbeit: es gibt keine Verfallszeiten" (W. Benjamin, Das
Passagen-Werk).
"Der Engel der Geschichte (...) hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet.
Wo eine Kette von Begebenheiten vor unserscheint, da sieht ereine einzige
Katastrophe, die unabldssig Trümmer aufTrümmer hauft und sie ihm vor die
Füsse schleudert. Er möchte wohl verweilen, die Toten wecken und das Zerschlagene zusammenfügen. Aber ein Sturm weht vom Paradiese her, der sich
in seinen Flügeln verfangen hat und so stark ist, dass der Engel sie nicht mehr
schliessen kann. Dieser Sturm treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der er
den Rücken kehrt, wahrend der Trümmerhaufen vor ihm zum Himmel wachst.
Das, was wir den Fortschritt nennen, ist dieser Sturm" (W. Benjamin, Ueber
den Begriff der Geschichte).

1.
In de recente debatten in de cultuur- en maatschappijfilosofie wordt een opvallende
hoofdrol gespeeld door 'de Verlichting'. De brandende kwestie in die debatten betreft de vraag of en in hoeverre 'het project van de Verlichting* zich tegen zichzelf
heeft gekeerd, en tevens of het nog zinvol en mogelijk geacht moet worden dit
grote 'beschavingsproject' te voltooien. De hcK>fdrolspelers in dit debat zijn al te
bekend: aan de ene zijde vertegenwoordigers van een stijl van denken die het gedachtengoed van de Kritische Theorie voortzetten, aan de andere zijde sceptische
denkers, die in het spoor van Nietzsche staan. Het lijkt een kwestie van of...of: of
men verklaart de Verlichting failliet en benadrukt de verstikkende en manipulatieve
rijde van het westerse rationalisme, óf men blijft, ondanks alles, vasthouden aan
de emancipatoire dimensies van dat rationalisme, door de notie 'rationaliteit' als het
ware op te rekken, te verbreden.
In dit artikel wü ik de mogelijkheid van een alternatieve route voor de cultuurkritiek bespreken. De vraag laat zich steUen, of het mogelijk is om, in plaats van de
huidige cultuur te toetsen aan de continuïteit van een historisch project als 'de Verüchting' dan wel die cultuur te beschrijven in termen van het faühet van diezelfde
Verlichting, een cultuurkritiek te ontwikkelen die juist het heden, het 'nu' van onze
culturele conditie, tot vertrekpunt kiest
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Aanzetten tot een dergelijke alternatieve route rijn te vinden in het werk van
Walter Benjamin; zijn nooit voltooide studie van 'de moderniteit' en de diverse
essays, aforismen en notities die die studie begeleidden, kunnen beschouwd worden als een poging het heden 'de ruimte te geven', het heden open te leggen, en
letterlijk: de ruimtelijkheid van het heden te beschrijven en te begrijpen.

2.
Benjamins geschledsopvatting staat of valt bij de prioriteit van het heden of het
'nu', een moment waarbij het denken stilhoudt als een teken van wat hij een 'messiaanse stiüegging van het gebeuren' noemt, "anders gezegd, van een revolutionaire kans in de strijd voor het onderdrukte verleden" (1). Tegenover een dergelijke gescMedsopvatting staat die van het historisme dat, aldus Benjamin, de leegte
van het heden volstort met een massa aan historische feiten. De historist van Benjamin gedraagt zich als de negentiende eeuwse mens van Nietzsche, die de complete klerenkast van de geschiedenis ter beschikking heeft, slechts om vast te stellen dat geen der kostuums hem nog past: hij wordt er steeds weer belachelijk door.
Dat leidt wel eens tot de vaststelüng dat de moderne mens dan maar naakt door het
leven moet gaan, en misschien lag die gedachte aan de basis van Benjamins opvattingen over het nu, over de geschiedenis en de ambivalentie die daar in zijn ogen
altijd in aanwezig bleef.

De naaktheid van moderne mensen staat centraal in een kort essay dat Benjamin in
1933 schreef, een 'heden' dat even omineus was als de tekst van Benjamin zelf. In
dit essay wordt misschien wel voltrokken (voorzover dit nog 'na te beleven' valt)
wat Benjamin het stüzetten van het gebeuren noemt: in plaats van een theorie die de
wagonlading aan historische feiten netjes in rangorde stelt, maakt dit essay, 'Ervaring en Armoede', als het ware halt bij 'een van spanningen overvoerde constellatie' en produceert in die constellatie een 'shock'. De tekst treedt zo de historische
situatie als een 'monade' tegemoet (2). Maar dat is nog te 'mooi' gezegd: we moeten de tekst van 'Ervaring en Armoede' eerder zien als de lang narommelende
donder van een inzicht, dat zich 'blitzhaft' aandiende (3).
'Ervaring en Armoede' begint met een soort verzuchting: waarom zijn er nog
zo weinig mensen die een verhaal te vertellen hebben, iets dat gevuld met ervaring
tot lering kan strekken? Die verzuchting behoort op rich niet tot de meest bliksemende inzichten: zij ligt op de lippen van vrijwel iedere gefrustreerde onderwijzer. Zo zuchten de ouden over de jongen. Maar Benjamins frustratie wordt ver1
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volgens radicaal 'gelokaliseerd', dat wil zeggen verbonden met een min of meer
eenmalige ervaring, die nauwelijks nog als ervaring te benoemen valt
Aan het einde van de Eerste Wereldoorlog (want om die ervaring gaat het hier)
keerden, aldus Benjamin, de mensen niet rijker maar armer aan mededeelbare ervaring van het slagveld terug. Meer in het algemeen werden ervaringen in die oorlogsperiode nooit eerder zo drastisch geloochenstraft: de ervaringen op strategisch
gebied door Verdun, door de positie-oorlog; economische ervaringen door de absurde inflatie; lichamelijke ervaringen door de eindeloos lijkende materiaalslag, die
deze oorlog was; morele ervaringen door het radicale cynisme van de machtshebbers.
"Een generatie die nog met de paardentram naar school is gegaan, stond onder
de blote hemel in een landschap waarin alleen de wolken onveranderd gebleven
waren; het nietige en broze mensenlichaam temidden van een krachtveld van
vernietigende stromen en explosies".
Deze beschrijving treedt de historische situatie waarom het gaat, inderdaad als een
monade tegemoet - om benjamins eigen formulering te gebruiken. Hier houdt al
het denken op, elke voortzetting van een argumentatie is hier overbodig, een verklaring zelfs irritant, in een situatie waarin elke reminiscentie aan waarden, idealen,
verlangens die aan gene zijde van de catastrofale 'ervaring' liggen ridicuul lijkt.
5§Lw§LvQ?9^J?n£ a^dejserste Wereldoorlog is met andere woorden te nietig
geworden, is niet langer bestand tegen de nog ongearticuleerde wetten en regels
die als een soort ether het leven na de oorlog doortrekken.

4.
De situatie die Benjamin beschrijft is die van een langdurige shock. Het verdere
verloop van zijn betoog abstraheert op geen enkele wijze van het shockkarakter
van de na-oorlogse situatie, de tekst herhaalt als het ware de shock, op een wijze
die de meest prominente intellectuele reacties en commentaren op die shock, vooral
die van het artistieke en politieke avantgardisme, inzichtelijk kunnen maken.
De Wereldoorlog sneed de mogelijkheid af om de aUedaagse ervaring te vuüen
met herinnering - elke verwijzing naar 'het culturele erfgoed' was futiel en ongeloofwaardig geworden. Benjamin spreekt van een algehele inflatie van de ervaring.
De traditionele vertelling, een vorm van culturele overdracht die een beroep deed
op historische en geografische verten, die bovendien geheel afhankelijk was van
de herinnering, die tenslotte behalve vermaak en informatie ook 'lering en vermaning' impliceerde, had haar betekenis nagenoeg verloren. In een drie later geschreven essay, 'Der Erzahler', over het werk van de Russische schrijver Leskov,
werkt Benjamin de ondergang van de verteUing nader uit (4). In 'Ervaring en Armoede' gaat het vooral om de veranderde status van de ervaring zelf.
Het algehele gebrek aan ervaring na WO I omschrijft Benjamin als een nieuwe
4

Zie over 'Der Erzahler* het artikel van Michel Kuypers in dit nummer van Krisis.

vorm van barbarij. Hij vervolgt met te stellen dat dit gezegd rij om een nieuw, positief begrip van barbarij in te voeren. Positief: het geheugenverlies dat het gevolg
was van de oorlogservaringen lijkt de mensen van een al te zware last (die van de
recente historie) te bevrijden. De nieuwe barbaren beginnen weer van voorafaan,
zonder herinnering, hooguit met de nagalm van de oorlog nog tegen de trommelvliezen, zij moeten wel, en trachten met de geringe aanwezige middelen iets aanvaardbaars op te bouwen. Deze barbaren 'geven zich zonder illusies over aan onze
tijd'. En de modernistische avantgarde had daarop volgens Benjamin het adequate
antwoord:
"Want de figuren van Klee zijn als het ware op de tekentafel ontworpen, hun
gelaatstrekken beantwoorden aan hun inwendige zoals de carosserie van een
goede auto beantwoordt aan de eisen van de motor. Eerder aan het inwendige
dan aan het innerlijke, dat maakt ze barbaars" (5).
Mensen komen te wonen in
"verplaatsbare huizen van glas, zoals Loos en Le Corbusier inmiddels gerealiseerd hadden. Glas is niet voor niets een zo hard en glad materiaal waarop niets
beklijft. Ook een koud en nuchter materiaal. Glazen voorwerpen hebben geen
'aura'. Glas is in ieder geval de vijand van geheimen. En ook van het bezit.
(...) Dromen mensen als Scheerbart misschien van glasarchitectuur omdat ze
een nieuwe armoede nastreven?" ( 6).
Hier werd een nieuwe mens ontworpen 'als een nieuwe auto' en hem werd een totaal nieuwe ruimte geboden in de 'verplaatsbare huizen van glas', waarin sporen
van het verleden onvindbaar waren, waar elk geheim oploste, waar een gladde,
koude en nuchtere realiteit in al haar transparantie aan de dag trad, en in al haar
armoede..
In vele opzichten verwijzen deze passages direkt naar Marx' en Engels' Communistisch Manifest van 1848, waar de burgerlijke revolutie wordt beschreven als een
proces dat aan de idyllische verhoudingen van het bekrompen feodalisme een einde
maakt en alles onderwerpt aan 'MUe berekening':
"Waar de bourgeoisie aan de heerschappij is gekomen, heeft zij alle feodale,
patriarchale, idyllische verhoudingen vernietigd. Zij heeft de bont geschakeerde
feodale banden, die de mens verbonden aan wie van nature boven hem waren
gesteld, onbarmhartig verscheurd en geen andere band tussen mens en mens
gelaten dan het naakte belang, dan de gevoelloze 'contante betaling'. Zij heeft
de heilige siddering van de vrome dweperij, van de ridderlijke geestdrift en van
de kleinburgerlijke weemoed in het ijskoude water van de egoïstische bereke5
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ning verdronken. Zij heeft de persoonlijke waardigheid opgelost in de ruilwaarde en in de plaats van de talloze, zwart op wit beschreven en verworven
vrijheden, uitsluitend de gewetenloze handelsvrijheid gesteld" ( 7).
Net als bij Marx en Engels zijn bij Benjamin de metaforische bijvoeglijke naamwoorden beslissend - en wezenlijk ambivalent: idyllisch tegenover gevoeüoze
'contante betaling', heilig en vroom tegenover Ijskoud en egoïstisch, persoonlijke
waardigheid tegenover gewetenloze handelsvrijheid bij de eersten, 'aura' en geheim tegenover koude, nuchterheid, hardheid en armoede, innerlijkheid versus
inwendigheid bij Benjamin. In de benoemingen van het verleden en de fradïtie
overheersen sentimentaliteit en nostalgie (idylle, vroomheid, aura, geheim), in die
van het heden vooral gevoelens van ontnuchtering, relaiteitsrin, sublimatie, ja, ook
een element van teleurstelling.
Hoezeer Benjamin zijn werk ook diverse malen in het teken stelde van wat hij
een "Auflösung der 'Mythologie'" (8) noemde, de 'demystificatie' die het gevolg
was van de wereldoorlog en de daarop volgende interventies van het artistieke
avantgardisme bleven bij hem gevangen in de termen van een voor alles ambivalente heroïek (denk met name aan de 'mensen als auto's' van Klee, of aan het
I verlangen naar armoede, dat Benjamin bij Scheerbart vermoedt). Anders dan bij
* Marx en Engels was bij Benjamin geen sprake meer van een onbedorven en
schoon antwoord op de kille berekening van het burgerlijke tijdperk: voor Marx en
Engels was de proletarische revolutie een synthese van de premoderne idyUe en de
berekening van de bourgeoisie. Voor Benjamin was de idylle definitief verstoord
en resteerde de opdracht de nieuwe 'kilte' juist te beoordelen. Anders gezegd: voor
Benjamin was de nieuwe kilte geen antithese, die slechts wachtte op zijn 'opheffing' in een nieuwe historische synthese. De 'nieuwe kilte', de nieuwe barbarij, de
nieuwe armoede zelf bevatte voor hem een correspondentie met de 'oergeschiedenis' van de mensheid, een correspondentie die precies voelbaar wordt in die momenten van totale 'shock', van een totaal overgeleverd zijn aan het heden, omdat
ledere directe referentie met het (nabije) verleden ver te zoeken is.
Een dergelijke 'correspondentie' is in feite nogal direct inzichtehjk middels de
term 'barbarij'. Benjamins betoog Ujkt behoorlijk te vloeken met de gebruikelijke
lineaire en ook aUedaagse opvatting van het historisch proces als een gebeuren dat
(met allerlei omwegen en rijpaden) uiteindelijk toch cumulatief is, eerdere ervaringen (vooral) ten goede aanwendt, zodat alles een leerproces is. Een term als 'barbarij' drukt in wezen een 'ervaring uit de verte' uit, zij refereert aan 'den vreemde',
aan overzeese gebiedsdelen, die buiten de beschaving liggen, of aan prehistorische
gestalten, die vol afschuw of juist vol ontzag worden beschreven. Zij zijn 'het
vreemde' van de moderne cultuur, een vreemdheid die mijns inziens in de ogen
van Benjamin nu juist de geheime kern van die moderne cultuur uitmaakte, een
kern die belofte en bedreiging tegelijk kon zijn.
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5.
Tot nog toe was er sprake van de catastrofe van de oorlog en van het shock-karakter van de 'moderne' ervaring. Tot nog toe lagen deze zaken op één lijn. De catastrofe van de oorlog was in feite meer dan een shock-ervaring: eigenlijk was zij in
termen van ervaring niet langer meetbaar. Met andere woorden, ze was geen
shock-ervaring, maar een 'shock' die aan alle 'ervaring' (voorlopig) een einde
maakte. Ervaring is discursief, ervaring moet vertelbaar, overdraagbaar zijn.
Sheek-ervaringen waren onderwerp van de poëzie van Baudelaire. Eén van de
mooiste wellicht, wordt verwoord in 'A une passante' uit 'Les fleurs du mal',
waarin de verliefdheid van de ik-figuur jegens een wiUekeurige voorbijgangster
omslaat in dood(sverlangen) bij het besef van de willekeurigheid van de 'ontmoeting' temidden van de Parij se massa.
Geheel anders is het gesteld met Benjamins 'shock' in verband met de Eerste
Wereldoorlog. De shock is hier geen momentaan gebeuren meer, maar een levensvoorwaarde, en wel alomvattend: de shock lag als 'collectieve herinnering' nèt
achter 'ons'. Verder was er niets meer dan een (soms flauwe) imperatief het allemaal nog eens opnieuw te proberen. Petersburg, Moskou, München, dat heeft
zeker deel uitgemaakt van Benjamins herinnering in 1933, het was bepaald geen
bron van inspiratie meer. Die grootse gedachte van de totale omwenteling ten goede was - enerzijds dankzij de wereldoorlog, anderzijds dankzij de mislukte revolutionaire 'syntheses' daarna - definitief uit elk zinvol-hoopvol betoog verwijderd.

De negentiende eeuw kende de moderniteit als 'shock'ervaring': als je de boulevard overstak, kon je wat gebeuren! Als je van het platteland naar de stad verhuisde om werk te vinden, stond je een behoorlijke schok te wachten. De twintigste
eeuw 'begon' met een verdubbeling van de shock-ervaring tot totale shock: iets
waarover niets meer valt te zeggen, een ervaring die dat niet meer is. Benjamins
essay 'Ervaring en Armoede' verblijft in die shock - en dat precies maakt de
kracht ervan uit. Dit kan ook anders worden gezegd: de filosofische kracht van
Benjamins essay is precies gelegen in het feit dat het in die alomvattende culturele
shock verblijft en niet probeertervan te abstraheren, niet poogt de shock te relativeren door hem in te bedden in een bredere historische dynamiek. Je zou kunnen
zeggen dat deze houding Benjamin onderscheidt va^^^
zichzelf op :
YM.I*I? ^J5^lL}JMi]Ö^^en' - en misschien is precies in die houding de verklaring te vinden voor de onwennigheid van de relatie tussen Benjamin en de twee
voormannen van de Frankfurter Schule, Adorno en Horkheimer. Wat in ieder geval ondenkbaar is in de manier waarop Benjamin zijn schrijven als het ware deel
laat uitmaken van de shock, is de gedachte dat aan de shock een funktie zou kunnen worden verleend in een of ander leerproces, waarvan de filosofie de drager of
instigator zou kunnen zijn. Dat zou vergelijkbaar zijn met de therapeutische opdracht aan iemand die net een traumatische echtscheiding achter de rug heeft, het
proces van de scheiding op te vatten als iets waar 'je van kunt leren'. De geschie10

denis is voor Benjamin geen leerproces. Uit het verleden als teruglopend continuum van gebeurtenissen valt niets te leren, alleen het 'nu' vormt voor hem een
filosofische maatstaf waarmee de geschiedenis zich laat meten. Dat Benjamin de
geschiedenis niet als leerproces wenst te zien, betekent niet dat hij de geschiedenis
als zodanig verwaarloost. Integendeel: zijn onvoltooide hoofdwerk, het PassagenWerk, is een historische studie, maar op een bijzondere wijze. In het PassagenWerk wil Benjamin de negentiende eeuw als de 'prehistorie' van de moderniteit
onderzoeken. Hij wil de moderne ervaring (die hij in navolging van Baudelaire
omschrijft als 'het momentane, voorbijgaande, vluchtige') als het ware betrappen
in de kinderkamer en hij denkt dit slechts te kunnen doen door die ervaring als het
ware te herhalen, en wellicht te verhevigen in de beschrijving, die net als die ervaring tot op grote hoogte fragmentarisch en momentaan zal zijn. Met andere woorden: het gaat Benjamin om het 'nu' van de negentiende eeuw en die ervaring van
het moment sprokkelt hij als een voddenraper bijeen uit het afval van de moderne
cultuur. In die zin is de filosoof Benjamin vergelijkbaar met een auteur als Foucault, die filosofie bedreef door 'de geschiedenis van het heden' te schrijven. Geen
van beiden doet een gemakkelijk beroep hetgeen aan hun eigen werk vooraf ging,
dat wil zeggen, geen van beiden plaatst zich aan het uiteinde van een lange traditie
van 'leren', van stap-voor-stap-voorwaarts, en van 'door schade en schande word
je wijs'.

Moderniteit betekent bij Benjamin de breuk met alle tradities als continuum, zonder
dat daar een conceptie van vooruitgang of permanente revolutionering voor in de
plaats treedt Zoals ik al aangaf betekent dit niet dat Benjamins denken ons tot een
eeuwig heden veroordeelt Evenmin is zijn werk apocalyptisch te noemen. Benjamin is alles behalve een vervalshistoricus. Bij hem vind je geen catastrofe-theorie.
Dat wordt misschien duidelijker door te wijzen op het verschil tussen 'shock' en
'catastrofe'. En dan moeten we nog eenmaal terugkeren naar Benjamins essay
'Ervaring en Armoede'.
Benjamin beschrijft aan het slot van het essay hoe 'de nieuwe barbaren' (al
diegenen die door de wereldoorlog ervaringsloos en zonder herinnering in het heden achterbleven) zich schikten in hun (nieuwe) situatie: zij namen hun intrek in de
gebouwen, in de verhalen, de beelden, de ruimtes van al die heldhaftige ontwerpers, kunstenaars en anderen die iets fundamenteel nieuws te vertellen hadden. Dat
wü zeggen, de barbaren schiepen zichzelf een nieuwe levensruimte middels de
vormentaal van de modernistische avantgarde: ze vestigden zich in de huizen van
Bauhaus, de Stijl, Le Corbusier e.a., ze portretteerden zichzelf in de stijl van het
kibisme, van de abstracten, de expressionisten, ze vertelden elkaar hun levensverhaal met de middelen van de absurdisten, en ze zelden tot elkaar de woorden van
Brecht in zijn Leesboek voor Stadsbewoners: "Wis de sporen uit!".
Dat aües klinkt mooi, en het komt op hetzelfde neer als de volgende beschrijving van Benjarmn:J^nsen"willen zich juist van hun ervaringen ontdoen en zien
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armoede zo zuiver en zrjjjplledig tot uitdrukking kunnen brengen, dat iets fatsoenJÜksJiej^
(9). Dit alles gebeurt bepaald niet vanwege onwetendheid of
onervarenheid: "Vaak is het tegengestelde het geval: ze hebben alles 'gevreten', de
'cultuur' en de 'mensen', ze zijn onverzadigd" (10).
Een door een overdosis aan culturele impulsen oververmoeide mensheid maakt
zich in mimtes zonder sporen op om....zo vervolgt Benjamin, "voor het geval het
nodig mocht zijn de cultuur te overleven. En wat er het meest op aankomt, is: de
mensen doen het lachend. Misschien klinkt dit lachen soms barbaars. Goed. Hopelijk schenkt het individu af en toe wat menselijkheid aan die massa die het hem
eens met rente op rente zal terugbetalen" (11). De aanvankelijke 'schoonheid' van
het modernistische culturele ideaal verkeert bij Benjamin in een 'wis de sporen
uit', meer nog, in een 'voor het geval het nodig mocht zijn overleven van de cultuur'. Met een dergelijke terminologie bezegelt Benjamin zijn verhouding tot de
modernistische avantgarde als een fundamenteel ambivalente : hij erkent enerzijds
de functie en betekenis van de concepties van de avantgarde: zij bieden soelaas
voor een ontredderde beschaving, die haar geheugen kwijt is en verwoede pogingen doet "de cultuur te overleven'. Dat zijn watje 'naweeën' van een shock zou
kunnen noemen: de patiënt weet nog niet echt waar hij zich bevindt en heeft slechts
één beperkt doel: de toestand waarin hij zich hoe dan ook bevindt, goed doorkomen. Anderzijds is Benjamins eigen reactie, of commentaar, geheel anders van
aard. In het essay zelf gaat zijn sympathie duidelijk uit naar de lachende barbaar,
daar komt het op aan: hij poogt lachend de cultuur te overleven, dat wü zeggen, hij
tracht iets waaraan hij part noch deel had zonder enige referentie aan traditie of gewoonte "tot zich te nemen" - en dat doet hij lachend (barbaars lachend), met behulp
van de gedesillusioneerde vormprincipes van de modernisten, die je slechts één
belofte gunnen: zonodig de cultuur te kunnen overleven. En dat is, denk ik, voor
Benjamin uiteindelijk onvoldoende.

8.
Benjamins ambivalentie is helder. Die ambivalentie stond, ondanks aUes misschien, in dienst van de herinnering. Hij was deelgenoot aan een 'shock': de oorlog. Het avantgardisme behandelde die shock als was het een catastrofe: aües kapot, dus opnieuw beginnen. Binnen dat culturele raamwerk bereidt een naoorlogse, 'ervaringsloze' generatie zich voor op de volgende shock, of: catastrofe? Benjamin 'beschreef de Tweede Wereldoorlog in dat ene zinnetje in 'Ervaring en Ar? moede': "De economische crisis staat voor de deur, daarachter een schaduw: de
komende oorlog" (12). Een dergelijk 'leven in de shock' (de wetenschap dat watje
meemaakte zich onherroepelijk zal herhalen is 'leven in een shock') is, denk ik,
wat Benjamin zich, zonder iüusies, voorstelde bij watje 'het moderne leven' kan
noemen. Zijn (filosofische) hoop was niet gevestigd op de lege mimtes en 'spoor9
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loze' beelden van de modernistische avantgarde: die deed slechts wat van haar
werd verwacht in een tijdperk zonder illusies en zonder herinnering. Dat was misschien heroïsch, misschien ook omdat het zonder precendenten was, maar het reduceerde de shock tot catastrofe: vanaf dat moment was de cultuur nog slechts iets
datje diende te overleven. Benjamin had zich ten doel gesteld de shock te Verwerken' in plaats van hem tot neutraal beginpunt te verklaren. In plaats van de
Eerste Wereldoorlog aan te voeren als bewijsplaats voor de 'barbaarsheid' van de
moderne mensheid (wat in feite de schabloon is geworden voor alle vervalshistorici, waarbij WO I een inwisselbaar embleem werd), ondervindt Benjamin juist via
die 'catastrofe' (als 'shock') het belang van de herinnering, die juist bij catastrofale
gebeurtenissen een cruciale rol speelt. Aan die 'herinnering' is heel het werk van
Benjamin gewijd, als een complexe geschiedenis van het 'heden' dat zich zo makkelijk voordoet als zinloze reproductie van betekenissen. Die herinnering verschilt
enerzijds wezenlijk van die van de traditionele ervaring, die middels de vertelling
werd overgedragen. De meeste kenmerken van een dergelijke ervaring middels
overlevering hebben het shock-karakter van de moderniteit niet overleefd. Wat behouden blijft in Benjamins conceptie van herinnering is het element van 'verte':
rijn geschiedenis van de moderne ervaring als geschiedenis van het nu, het momentane, het fragmentarische, probeert 'over de geschiedenis heen' een andere
tijdsdimensie te bereiken: in de shock (van het gebeuren, maar ook van de tekst)
wordt de tijd stilgelegd en ontstaat een beeld, dat tegelijk totaal 'nu' is èn een evocatie van wat Benjamin de 'oergeschiedenis' noemt In de shock neemt het 'onbewuste' van de moderniteit heel even de macht over. Vandaar ook dat Benjamin
zich vergehjkt met de voddenraper (en elders ook met de psycho-analyticus), die
op zoek is naar de (dag)resten in het alledaagse droomleven. De denk dan ook dat
Benjamins conceptie van het heden of het nu, vooral een kritische functie vervult
omdat zij in staat is de onverschUlige continuïteit die het heden (ook) is, te doorbreken door de shock als uitgangspunt te kiezen van onze (moderne) ervaring: via
dit moment (suprème) van de shock kunnen wij het heden openleggen en zijn mogelijkheden onderzoeken, via de shock, als kernpunt van de moderne ervaring,
rijn wij in staat de alledaagse (maar ook 'theoretische') mythologieën van continuïteit, vooruitgang of verval te ontmaskeren.
Droom, fragment, rest, onbewuste, moment Daaraan kan ik nog één element toevoegen: het lachen. Het lachen in dat vreemde slot van 'Ervaring en Armoede'. In
de kale, 'spoorloze' ruimtes van het modemisme bereidt de mensheid zich voor
om, als het moet, de cultuur te overleven, met de komende oorlog voor de deur (In
der Tür, zegt Benjamin, op de drempel). Alleen door dit lachen is het volgens mij
mogelijk te stellen, dat het voor Benjamin uiteindelijk onvoldoende was zich teweden te stellen met de gedachte dat 'we' de cultuur wel zouden overleven. Dat
lachen klinkt 'barbaars', soms. Ik denk dat dat zo is, omdat het de moderne cultour als 'project' is, die hier uitgelachen wordt Het lachen wordt misschien pas
begrijpelijk, als we bedenken dat de triestheid en moedeloosheid van moderne
mensen wordt weggenomen in dromen van typisch moderne helden als Mickey
Mouse, dromen vol met wonderen die de moderne techniek niet alleen overtreffen
maar er evenzeer de draak mee steken, aldus Benjamin op de laatste pagina's van
13

rijn essay (13). De mensheid lacht hier om zichzelf: die lacht tilt haar over haar
eigen cultuur heen, voor even, ja, een moment Dat moment begrijpen, daar gaat
het om.

13 Ibidem, p. 218. Ned. vert. p.30.
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