Weber en zijn t i j d : leven tussen
oude goden en een 'führer 1
Ewout Frankema

Recensie van: Patrick Dassen {1999} De onttovering van de wereld, Max Weber en het probleem van

de moderniteit in Duitsland, 1890-1920. Amsterdam., Van Oorschot. 574 pp..
De Duitse socioloog Max Weber schilderde
het premoderne wereldbeeld af als een
mysterieuze tovertuin, een Xauhergatten, die
naar zijn mening tijdens de negentiende
eeuw definitief tot het verleden is gaan behoren. De moderne westerse wereld raakte
onttoverd, cntzaubcrt. De toenemende rationalisering van de moderne leef- en denkwijze viel volgens Weber samen met het
menselijk streven de wereld te beheersen.
door deze wetenschappelijk te verklaren,
in plaats van te duiden in termen van bovennatuurlijke machten. Deze beheersingsdrang manifesteerde zich. het meest
concreet in het wetenschappelijk en technologisch wereldbeeld van. de moderne
cultuur. Maatschappelijke domeinen als de
economie en.de politiek waren onderhevig
aan een tendens tot structurering en formalisering met het oog op efficiëntie en effectiviteit. Het vigerende kapitalisme en de
bureaucratische organisatievorm waren de
belangrij ks te uitdrukkingsvormen van
' omvangrijke doelrationele systemen.
In het voetspoor van deze moderniseringstrend drong het - door de sofisten
reeds verwoorde - besef door dat waarden
en zingeving geen aanspraak (meer) konden doen gelden op welke vorm van objectiviteit dan ook. De uitgevaardigde leefre-

m

gels van het christendom werden vervangen, door de antieke idee van de homo mensura, 'De vele oude goden, onttoverd en daar-.,
door in de gedaante van onpersoonlijke
machten, stappen uit hun graven, streven
naar macht over onze levens en beginnen
onder elkaar weer hun eeuwige strijd',
schreef Weber in Wissenschaft ah Beruf Hij

concludeerde daaruit dat moderne wetenschap en techniek weliswaar de praktische
bestaanscondiries van de mens verbeterd
hebben, maar dat zij tot een verlies van
waarden en zin hebben geleid. Verder
meende hij dat de toenemende invloed van
de grote kapitalistische en bureaucratische
systemen op het individu, een serieuze bedreiging vormde voor de autonomie van
het menselijk handelen. Deze relativering
van het positivistisch gekleurde verlichtingsideaal is in de twintigste eeuw geleidelijk aan gemeengoed geworden.
Deze moderniseringsthese van Weber is
de rode draad van Dassens boek, de handelseditie van zijn proefschrift. De kern
daarvan draait om het probleem van waarden en zingeving, en het vrij heidsprobleem. Dassen belicht Webers moderniseringstheorie door zich af te vragen hoe
diens analyse van de problematiek van de
moderniteit begrepen kan worden vanuit zijn ei-

gen tijd en cultuur. De titel en de vraagstelling
van Dassens boek. zouden, overigens ten onrechte de suggestie kunnen wekken dat
Weber en. zijn tijdgenoten in het Tweede
Keizerrijk alleen, maar problemen hadden
met de moderniteit. Dassen wijst zijn lezers er echter op dat de spanningen in de
Duitse samenleving het gevolg waren van
de strijd tussen de positieve en negatieve
waardering van de moderniteit. Weber was
geen cultuurpessimist en had zowel, oog
voor de nieuwe kansen als de nieuwe bedreigingen die uitgingen van de modernisering. Voor wie zich ooit verdiept heeft in
het intellectuele erfgoed van het negenriende-eeuwse fin-de-siècle, trapt Dassen
een open deur in met zijn stelling dat de
ambivalentie, die in Webers analyse en.
waardering van de moderne cultuur zo
sterk naar voren treedt, kenmerkend is
voor de westerse tijdgeest in het algemeen
en de Duitse in het bijzonder. Om te laten
zien dat de intrigerende en invloedrijke socioloog Weber een kind van zijn eigen tijd
en cultuur was, had Dassen, zijn boek niet
hoeven schrijven. Maar gelukkig heeft Dassen de lezer meer te bieden.
Vooropgesteld moet worden dat Dassenhet zichzelf niet gemakkelijk heeft gemaakt, In de eerste plaats- leent een studie
naar het dwarsverband tussen het complexe
werk van Weber en de moeilijk definieerbare Duitse tijdgeest rond de voorlaatste
eeuwwisseling, zich niet voor een compleet
en. afgerond betoog. Het onderwerp is daarvoor veel te breed.. De diverse contexten
waarin Webers werk te plaatsen is, tijken
onuitputtelijk. Dat Dassen daarbinnen uitdrukkelijk kiest voor een 'cultuur-historische' context doet aan dit bezwaar weinig
af, want van alle verzameltermen is het begrip 'cultuur' wel het minst scherp gedefi-

nieerde. Het feit dat er over Weber en diens
werk reeds een complete bibliotheek is volgeschreven, is voor wat betreft de afbakening van het onderwerp zowel een probleem, als een zegen. Het betekent dat
Dassen er niet onderuit komt voorgangers
te herhalen, maar legitimeert tegelijkertijd
het weglaten van een groot aantal thema's
die in relatie met Webers moderniseringstheorie van wezenlijk belang zijn, maar
buiten het bestek van Dassens boek vallen.
De vraag rest natuurlijk of Dassen een
leemte heeft opgevuld die het waard was
opgevuld te worden. Naar mijn idee wel, zij
het om andere redenen dan men zou vermoeden,
Dassen kenschetst zijn boek als een 'sociale ideeëngeschiedenis'. Deze vorm van
geschiedschrijving is te beschouwen als een.
reactie op de reguliere ideeëngeschiedenis,
waarin 'ideeën' doorgaans vanuit andere
ideeën worden verklaard, maar de concrete
politieke, sociale en culturele context onderbelicht blijft. Daarin is Dassen echter
geenszins uniek. In vele boeken en. artikelen is Weber reeds in zijn 'sociale' context
geplaatst. Aan biografische beschrijvingen
en psychoanalytische duidingen van Webers werk is evenmin gebrek. Veel vaker
nog is Webers werk onderdeel geweest van
vergelijkingen met het gedachtegoed van
tijdgenoten, voorgangers of nakomelingen; geestverwanten én tegenstanders. Het
hoeft dus geen verbazing te wekken dat
Dassen de lezer nauwelijks fundamenteel
nieuwe inzichten voorschotelt, Enerzijds
heeft hij gebruikgemaakt van tamelijk
Vers' bronnenmateriaal, met name een
grote hoeveelheid tot voor kort onbekende
brieven van Weber, die in het kader van. het
project Max Weber Gesamtausgabe onlangs zijn. gepubliceerd. Deze brieven, ie-

o

to
3
to
o~
to
to
3
IM

93

O
O
O

nen zich uitstekend voor de invalshoek die
Dassen kiest, namelijk de wisselwerking
tussen het individu Weber en zijn culturele
omgeving. Maar anderzijds levert dat al
met al geen inhoudelijk nieuwe inzichten
op.
De toegevoegde waarde van Dassens
studie moet dus elders gezocht worden;
niet zozeer in de inhoud als wel in de vorm,
in de wijze waarop Dassen zijn materiaal
heeft geordend en gepresenteerd. Dassen is
de eerste die de moderniseringstheorie van
Weber systematisch in zijn. tijd plaatst, en
zich niet aan de verleiding overgeeft om
willekeurig enkele facetten uit te kiezen.
En Dassen doet dat op een letterlijk meeslepende wijze, Hij neemt de lezer mee
zonder veel voorkennis te veronderstellen.
Daardoor wordt zijn boek. voor een veel
breder lezerspubliek toegankelijk dan de
meeste boeken over Weber. Het verwijt van
populisme is hier niet van toepassing. Integendeel. Want als er iets opvalt in de huidige Weber-literatuur, dan is het wel het
dodelijke gebruik van 'grote' abstracte begrippen en verwijzingen naar ideeëncomplexen en allerhande stromingen, waarachter complete batterijen van betekenissen
schuilgaan. De onduidelijkheid en dubbelzinnigheid van holistisch taalgebruik,
waarmee al zoveel van de 'sociaal-wetenschappelijke' literatuur overladen is, is bij
Dassen, opvallend afwezig. Dassen, is concreet en uiterst zorgvuldig in de betekenissen en relaties die hij toeschrijft aan Weber,
diens werk, zijn tijd en diens culturele kenmerken. Het boek is inéén woord, transparant.

Een groot voordeel van deze aanpak is
dat het boek twee verschillende soorten
publiek bijeenbrengt. Voor de sociologen,
de kenners van Webers theorieën, ligt een
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helder beeld van de historische context
voor het grijpen. Omgekeerd wordt de historicus de mogelijkheid geboden de persoon Weber beter te leren kennen en zich
op systematische wijze een belangrijk deel
van diens werk toe te eigenen. De afwezigheid van baanbrekende kwesties is bij nadere beschouwing dan ook geen gebrek,
maar eerder een voorwaarde voor een systematische ordening en transparante behandeling van het onderwerp. Het is een. boek
dat is geschreven om gelezen te worden. De
vlotte schrijfstijl en heldere wijze van formuleren van Dassen mag de kwalificatie
'meeslepend' extra onderstrepen. Dassen
heeft zijn talent goed benut. Tot slot is het
niet onbelangrijk op te merken dat het
boek van Patrick Dassen, in. de Nederlandstalige Weber-literatuur zijn gelijke überhaupt niet kent.
Er dient echter een kritische noot te worden gekraakt. Het laatste hoofdstuk, waarin Dassen Webers opvatting van charisma
behandelt, stelt enigszins teleur. 'Charisma' is in Webers definitie een bepaalde eigenschap die aan een persoon het aura. van
bovennatuurlijke macht verleent, waarmee
hij of zij ais een visionair boven het 'normale' volk uitstijgt. Weber beschouwde
charismatische leiderfiguren ais dynamische krachten in. het historisch proces, die
in staat waren in korte rijd traditionele
structuren open te breken en nieuwe richtingen aan te geven. Aan Webers opvatting
van charisma kleven de nodige prangende
vragen, waarvan er twee in het licht van
Dassens dissertatie van belang zijn.
Ten eerste speelt hier het probleem van
de zinloosheid van het bestaan. Weber verweet veel van zijn tijdgenoten dat zij de
zinloosheid van hun onttoverde cultuur

niet onder ogen durfden te zien en daarom
uit alle macht trachtten de wereld opnieuw
te betoveren, door te vluchten in allerhande spirituele of utopische voorstellingen
van de wereld. Weber was van mening dat
de nihilistische waarheid moet worden onderkend en gedragen, zoals een asceet zijn
aandacht concentreert rond zijn geloofstaak. Een charismatische persoonlijkheid
draagt de kracht in zich deze heroïsche
houding vol te houden. Aan de andere kant
associeert Weber de charismatische figuur
juist met diegene die in. staat is zijn omgeving te betoveren, voor een nieuw perspectief te zorgen. Dassen wijst weliswaar op
deze tegenstrijdigheid in Webers bespreking van charisma, maar als het gaat om
diens unieke ascetische omgang met het
probleem van de moderniteit, zet hij Weber op een aantal andere plaatsen in zijn
boek tegenover zijn tijdgenoten. Dassen
blijft hinken op twee gedachten. Zag Weber nu wel of geen heil in 'herbetovering'?
Een tweede kwestie heeft te maken met
de discussie over de Duitse Sondenveg en.
Webers opvatting van charisma. Weber was
een vurig aanhanger van een zogenaamde
leiderdemocratie. Hij wisselde graag een.
deel van de democratische controle in voor
het beschikkingsrecht van een daadkrachtig overheidsgezag. Dit gezag zou moeten
worden, afgedwongen door charismatische
personen die het volk zouden kunnen
overreden en motiveren, in het belang van
de nationale zaak. Wat Duitsland in Webers politieke visie ontbeerde was een charismatische leider die in staat was de bakens te verzetten en daarmee de Duitse
staat weer voor even te betoveren. Zou.
Weber bij leven Hitler hebben gesteund?
Dassen pleit Weber vrij, door er onder meer
op te wijzen dat Weber zich actief heeft in-

gezet voor de emancipatie van joden en de
bestrijding van het diep in de Duitse cultuur gewortelde antisemitisme. Weber zou
zich volgens Dassen nooit hebben kunnen
verenigen met een groot deel van Hitlers
denkbeelden.
De vraag blijft of Weber niettemin een.
bijdrage heeft geleverd aan de latere
machtspositie van Hitler. Het valt moeilijk
te ontkennen dat Weber met zijn pleidooi
voor een. Führerdemokratic, of hij nu wilde of
niet, deel. uitmaakt van een traditie van
wegbereiders. Met deze constatering, waarvan Dassen merkwaardigerwijs afziet,
wordt de zwakke kant van Dassens invulling van 'sociale ideeëngeschiedenis' zichtbaar. Hij laat namelijk wel zien welke invloed de omgeving op Weber heeft gehad,
maar besteedt veel minder aandacht aan de
invloed die, omgekeerd, het gedachtegoed
van Weber heeft uitgeoefend op zijn omgeving, ook later. Door meer aandacht te
schenken aan de receptie van Weber zou
dat beter duidelijk zijn geworden. De wisselwerking tussen auteur en culturele context
wordt niet stopgezet zodra de auteur ophoudt te schrijven. Webers werk is na zijn
dood van invloed gebleven, evenals de reacties die zijn werk heeft opgeroepen van invloed blijven op zijn werk.
Nu is het natuurlijk ondoenlijk Webers
erfenis in een boek als dit ook nog eens volledig recht te doen. Dat neemt niet weg dat
aan de discussie over de Duitse Sonderwcg in
het slothoofdstuk wel wat meer aandacht
had kunnen worden geschonken. Het wilhelminische tijdperk vormt immers een
van de speerpunten in het historisch onderzoek naar die Sondenveg. Bovendien is het
bij uitstek een onderwerp waarvoor de sociale ideeëngeschiedenis als benaderingswijze van betekenis had kunnen zijn.
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