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De receptie van het werk van Theodor W. Adorno (1903-1969), vaandeldrager van de
Frankfurter Schule vanaf het begin van de jaren '40 tot het eind van de jaren '60, is ook
in Nederland op gang gekomen. Na een lange periode die niet meer dan enkele artikelen
over Adorno opleverde, verschenen sinds 1987 dissertaties van Jan Baars, Hent de Vries,
Geirit Steunebrink en Jan Hoogland. (1)
Er zijn verschillende verklaringen te noemen voor deze plotselinge hausse aan hoeken over Adorno. Men zal het gat in de markt hebben ontdekt, waar het gaat om het introduceren in Nederland van een gerenommeerd filosoof. Uit de genoemde studies wordt
echter duidelijk dat er meer in het spel is dan slechts het historische belang van Adorno.
De vergelijking van Adorno's fundamentele maatschappijkritiek met de 'formalistische'
communicatietheorie van zijn opvolger Habermas wordt nier vaker gemaakt. De studies
grijpen terug op Adomo's metafysische inslag om de 'grote vragen' aan de orde te kunnen stellen. Adomo's begrip van geschiedenis, met name zijn these van een 'dialectiek
van de Verlichting', wordt nader onderzocht, alsmede zijn begrip van filosofie als 'negatieve dialectiek' en de verhouding daarvan tot de kunst.
Mogelijk valt de metafysische invalshoek van deze boeken in verband te brengen
met een afkeer van diagnoses als zouden wij in een 'postmetafysisch' tijdperk leven.
Hier zal ik betogen dat dit perspectief op het werk van Adorno het gevaar met zich meebrengt dat de eigen aard van zijn sociaal-politieke filosofie in de knel komt. Na een korte algemene introductie van de vier dissertaties zal ik ze bespreken aan de hand van de
volgende thema's: Adomo's (vermeende) estheticisme, zijn theologische motief en zijn
Verlichtingskntiek. Hierbij zal ik naar voren brengen dat men de sociaal-politiekeinzet
van Adorno's filosofie in het oog kan houden door zijn Veriichtingskritiek centraal te
stellen.
Vier dissertaties

De overzichtelijk opgezette studie van Baars wil het door Adorno en Horkheimer samen
geschreven boek Dialektik der Aufklarung (1947) in Nederland introduceren. Dit boek,
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waar Adomo sterk zijn stempel op drukte, wordt door Baars terecht beschouwd als een
'knooppunt' in het werk van Adorno en Horkheimer in de jaren '40 en verder als een
medium om Adomo's gehele werk te belichten. Baars legt in zijn onderzoek de nadruk
op onderwerpen die aan de orde zijn in de (filosofie van de) sociale wetenschappen. Zo
gaat hij in op Adorno's en Horkheimers visie op de post-liberale maatschappij in de jaren '30 en op hun sociaal-psychologisch empirisch onderzoek naar het ontstaan van het
totalitarisme, dat in de jaren '40 zijn neerslag vond in de studie The Authorilariari Personality Opmerkelijk is dat Baars Adorno's latere werk, met name zijn Negalive
Dialektik (1966) en zijn Asthetische Theorie (1972), beschouwt als een "radicale toespitsing" van bepaalde momenten uit Dialektik der Aufklarung. Het maken van zo'n
inhoudelijk onderscheid tussen Adorno's latere werk en zijn vroegere werk ligt evenwel
niet voor de hand, aangezien Adorno zelf zijn latere werk beschouwde als (quasi-)
methodologische reflectie op zijn eerdere werk.
In de breed opgezette studie van De Vnes - die in het Duits is gepubliceerd wordt
echter ook een inhoudelijk onderscheid gemaakt tussen later en eerder werk van Adomo.
Maar de evaluaties van Baars en De Vries verschillen aanzienlijk. Terwijl Baars het latere werk negatief beoordeelt, omdat het onverbloemd zou getuigen van een soort doemdenkerij die in Dialektrk der Aufklarung nog niet de overhand heeft, beoordeelt De Vries
het latere werk juist positiever dan het vroegere. Volgens De Vries is Adorno's latere
werk geinspueerd door het motief van het 'spoor' een motief dat ook in de hedendaagse
Franse differentie-filosofie te vinden is. De Vnes betoogt dat Adomo wat betreft deze
'open dimensie van het spoor" - die volgens hem staat voor "een zowel rationeel als
concreet gedenken van het Andere" - vooral kan worden vergeleken met Levmas. Afgezet tegen de formalistische benaderingen van het rationele discours, zoals De Vries die
bij Habermas en Demda aantreft, zou de actualiteit van Adomo en Levinas enn bestaan
dat ze op oorspronkelijke wijze de uit het rationele discours niet weg te denken 'informele' of 'metafysische' noties ter sprake hebben gebracht. Adomo en Levinas staan bij
De Vries aldus model voor wat hij programmatisch beschrijft als "Theologie lm Pianissimo". Daarmee doelt hij op een vorm van wijsgerige hermeneutiek die de genoemde
informele motieven wil interpreteren zonder terug te vallen in de klassieke metafysica
of theologie.
De nogal rommelig opgezette studie van Steunebrink richt vooral zich op Adorno's
esthetica, zoals die is te vinden in zijn Asihelische Theorie en in zijn vele cnltuurkntische essays. Van daaruit worden vervolgens ook Adorno's opvattingen van geschiedenis en metafysicaaan de orde gesteld. BIJ de behandeling van Adomo's begrip van kunst
gaat het Steunebrink vooral om Adomo's opvatting dat kunst en esthetische ervaring
enerzijds een correctie zijn op de heerszucht van het begnppehk kennen, maar dat ZIJ
anderzijds voor hun juiste interpretatie toch op dit begrippelijk kennen zijn aangewezen.
Steunebrink beschouwt deze problematiek tegen de achtergrond van de schoonheidsopvattingen van Thomas van Aquino, Kant en Hegel. Als een soort rode draad fungeert
hier het inzicht dat het kunstwerk zijn gemaakt-zijn verbergt. Steunebrink stelt dat
kunst volgens Adorno zowel het idee (wezen) als het 'onwezen' van het bestaande uitdrukt. Dit zou de vele dubbelzinnigheden verklaren die Adomo constateert in het (mo-
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derne) kunstwerk, dat door hem wordt geduid als een vorm van vertwijfeling, als een
gevecht met zijn eigen mogelijkheid.
Steunebrink maakt geen inhoudelijk onderscheid tussen eerder en later werk van
Adorno. Zijn oordeel over het gehele werk is hetzelfde, namelijk zonder meer negatief.
Adorno verschijnt hier steeds als doemdenker en het utopisme dat Steunebnnk bij hem
constateert zou daar niets aan veranderen en het doemdenken zelfs in de hand werken.
Maar Steunebnnk lijkt dit beeld zelf op te roepen, doordat hij Adorno's werk voortdurend meet met de maatstaven van de klassieke metafysica of theologie. Adomo zelf echter stond, zoals De Vries goed aangeeft, op het standpunt dat de klassieke metafysica en
theologie onhoudbaar zijn geworden.
In de helder geschreven studie van Hoogland, waarin net als bij Steunebrink geen inhoudelijk onderscheid tussen eerder en later werk van Adorno wordt gemaakt, wordt net
k t Adorno iedere terugkeer naar een voor-kritische (voorals hij De Vries b ~ n a d ~dat
kai~tia;~nse)
metafysica uitsloot. H(wgt:ind presenteert Adorno als denker niet een "nidiraal ambivalente verhouding tot de metafysica". Hij wil hiermee aantonen dat AJoriio's
positie. die in belangrijke oplichten vergelijkbaar zou /ijn met die van Kam, leidt lot
antinomieÃ«naporieen en paradoxen.
In de lijn van De Vries wordt Adorno's werk hier zo ook tegenover dat van Habermas opgevoerd als getuigend van aandacht voor de grenzen van de discursieve rede.
Hoogland houdt zich vooral helig met N e N w Dialektik. Adorno's filosofische hoofdwerk dut wordt sdmengeval als "een voortdurende pendelbeweging tussen Kam en tlegel". Hoogkind ni:iakt duidelijk dat het Adomo daarbij gaat om een kritiek op het identificerende denken, maar dat hij paradoxaal gcnocg een positieve waardering houdt voor
het 'identiteitsprincipe' en tic daarmee vcrliondcn autonomie van het denken. Adorno zou
zich wel steeds kritisch opstellen tegenover elke "veronderstelde" autonomie van de rede, maar toch op een onkritische wijze aan deze autonomie als "regulatieve idee" vasthouden, waardoor antinomieen 0n~eIInijdelijkworden.
Adorno's (vermeende) estheticisme

Adorno heeft zeer veel geschreven over kunst - vooral over muziek en literatuur. Onloochenbaar is dat hij dit deed vanuit het inzicht dat kunst een zeker 'waarheidsgehalte'
bevat. Steeds weer heeft dit in de Adorno-receptie de vraag opgeroepen welke verwachtingen Adomo precies van de kunst had en hoe hij dacht over de verhouding van kunst
tot filosofie en wetenschap.
Volgens Baars geeft Adorno's late werk een hopeloos abstracte maatschappijkritiek
te zien. Deze abstractheid zou tot uitdrukking komen in de'esthetisering' van zijn maatschappijtheorie. Adorno zou de revolutionaire theorie, die uitgaat van het standpunt van
het proletariaat, hebben vervangen door de esthetische theorie, die uitgaat van het standpunt van de authentieke kunst. Daarbij zoekt Adorno volgens hem het 'sociale gehalte'
van de kunstwerken juist in de mate waarin kunst zich onttrekt aan maatschappelijke
communicatie. Het gevolg zou zijn dat de kunst bij Adorno in een isolement raakt, net
als de filosofie, die alleen nog de taak zou houden om de esthetische ervaring te zuiveren.

Steunebrink gaat er in zijn kritiek op Adomo van uit dat Adomo historisch gezien
een voormodem metafysisch ideaal van het (aan)schouwen verwisselt met het moderne
ideaal van de esthetische ervaring. Hierbij zou een projectie plaatsvinden van de metafysische transcendentaliÃ«n
de eenheid van het ware, goede en schone, op het kunstwerk
als voorbode van de utopie. Het 'leitmotiv' van Steunebrinks kritiek is dat Adorno te
hoge (haastreligieuze) verwachtingen van de kunst zou hebben. Hij koppelt dit aan het
idee dat Adomo van de begrippelijke, intentionele taal van de filosofie te lage (bijna
geen) verwachtingen meer zou hebben. Steunebrink legt Adomo's filosofische aanschouwingsideaal uit als een esthetisch en nader als een muzikaal ideaal. Daarbij zouden
er aan het kunstwerk echter zulke hoge eisen worden gesteld, dat het wordt uiteengereten
tussen de bestaande, slechte wereld en de utopie.
De Vries daarentegen betoogt dat men het esthetische gehalte van Adorno's denken
niet moet overdrijven. Met een aan Levinas ontleende term legt hij uit dat filosofie en
kunst bij Adorno in een verhouding van 'alternantie' staan. In dezelfde lijn wijst ook
Hoogland op de 'complementariteit' van Adorno's kennistheorie en esthetica. De Vries
en Hoogland benadrukken mijns inziens terecht dat filosofie en kunst bij Adorno elk
een eigen taak houden bij het (gemeenschappelijke) doel om waarheid aan het licht te
brengen. Bij hen verdwijnt op plausibele wijze het idee van een esthetisering van de filosofie bij Adorno - het estheticisme dus dat Baars en Steunebrink hem aanrekenen. Het
'aanschonwingsideaai'betekent in de inteipretatie van Hoogland niet meer dan dat filosofie en kunst bij Adorno allebei de taak hebben om "het onzegbare te zeggen, waarbij
de filosofie dit slechts kan doen door het te zeggen en de kunst slechts door de mimetische technieken die haar ten dienste staan".
Adorno's theologische motief

Met deze verwijzing naar het metafysische schouwingsideaal als 'het onzegbare' geeft
Adomo's filosofie blijk van een theologisch molief. Adomo heeft een joodse achtergond
die zo nu en dan in zijn werk doorschemert. Zo stelt hij al in Dialektik der Aiifklarung
het oude joodse beeldverbod het verbod om zich voorstellingen van God te maken ten voorbeeld aan de filosofie. De filosofie zou analoog 'negatief moeten blijven door
op geen enkele wyze op de utopie vooruit te lopen en zich te beperken tot het "concreet
negeren" van de status quo. Dat roept de vraag op hoe dit theologische motief 'inhoudelijk' in Adorno's filosofie functioneert.
Hoogland besteedt geen aandacht aan het theologische motief. Dat komt omdat hij
de antinomieSn bij Adomo opvat als indicatoren van de grenzen van de rede - maar als
grenzen die uitsluitend immanent, vanuit de rede zelf, zichtbaar gemaakt worden. Hoogland meent dat Adomo daarmee vasthoudt aan de autonomie van het denken en zo, als
iedere rationele metafysica, er geen oog voor heeft dat elk denken religieus gemotiveerd
is. Vanuit dit laatste inzicht, waarvoor Hoogland zich beroept op Dooyeweerd, zou de
rationele filosofie haar "kwade geweten' kunnen kwijtraken en zouden antinomieÃ«vermeden kunnen worden.
Ook Steunebrink beschouwt Adorno als atheist. Nog sterker dan bij Hoogland gaat
dit bij Steunebrink als een verwijt fungeren. Steunebrink meent dat de problemen in
Adorno's opvatting van het kunstwerk (de te hoge eisen die eraan gesteld worden) voort-

-

komen uit Adorno's weigering om de eindigheid van het kunstwerk positief te bepalen.
ZIJ zou verband houden met Adorno's weigering om de verhouding van het eindige en
het oneindige positief te bepalen. Met als gevolg dat het andere, transcendente, door
hem nooit wordt begrepen "als het andere van alle wereldse verhoudingen, maar als een
andere wereld". Steunebrink geeft aan dat Adorno's interpretatie van het schouwingsideaal als het onzegbare verband houdt met het beeldverbod uit de joodse religie, maar
vindt zelf dat "dit beeldverbod moet worden opgeheven omdat het op deze wijze leidt tot
afgoderij".
.
Steunebnnk constateert bij Adorno een verwisseling van God met de utopie, waardoor "de wereld bezwijkt onder de absoluutheidsdruk". De wereld zou bij Adorno uiteenvallen in een bestaande, slechte wereld en een toekomstige, goede wereld. Door deze
twee-werelden theorie zouden verandering en zelfverwerkelijking niet goed meer gedacht
kunnen worden. Steunebnnk concludeert dat Adorno's estheticisme leidt tot een opvatting van de geschiedenis en de metafysica, waaruit ieder ethisch perspectief verdwenen
IS.

Baars heeft meer oog voor het theologische motief dat in Adorno's werk een rol
speelt. Adomo's joodse achtergrond zou volgens hem met zich mee brengen dat "het
vluchtpunt van zijn filosofie wordt gevormd door een negatieve theologie van een zich
vernederende God".Baars legt dit uit als een verwijzing naar God als "het totaal andere"
een verwijzing die zou voortkomen uit het feit dat Adomo, tenminste in zijn latere
werk, het eindige bestaan zou beschouwen als per definitie ellendig. Het enige heil zou
dan nog te verwachten zijn in een "verlossing uit de wereld, maar daar gelooft Adorno
volgens Baars ook niet in. Baars concludeert dat Adorno's filosofie zo dreigt op te gaan
in louter verwijzingen: de filosofie verwijst naar de kunst, die echter weer terugverwijst
naar de filosofie omdat ze ook geen waarheid kan bieden, terwijl filosofie en kunst beiden verwijzen naar een negatieve theologie, die met een slecht geweten weer terugverwijst naar de filosofie.
Ook De Vties gaat op bet theologische motief hij Adomo in. Hij hoedt zich er echter voor Adomo te beschouwen als een 'quasi-messianistisch' denker die de banden met
de historische praktijk radicaal zou hebben doorgesneden. De Vnes meent dat Adomo in
Dialektik der Aufklarung nog op de subjectfilosofie van de Verlichting was gefixeerd,
maar dat zijn latere werk een andere orientatie te zien geeft.
Adorno zou zich daar zij
het niet consequent verlaten op de meer dubbelzinnige idee van "de sporen van het andere danlvan het bestaande". Daarmee zou bij een tendens uit zijn allervroegste,
vooroorlogse geschriften hernemen en radicaliseren - een tendens die een verwijdering van de
subjectfilosofie, een "antihegelianisme" te zien geeft.
De Vries wijst in dit verband op de sterke parallellie van Adomo's negatieve dialectiek met Levinas' filosofie van "de alternantie van het Zelfde en het Andere". Beide
denkers zouden door hun differentie-filosofische notie van het spoor kunnen worden ingepast in het programma van een "Theologie im Pianissimo", In dit programma moet,
zo stelt De Vries, plausibel worden gemaakt dat de "resten of sporen van het Absolute"
niet als tekens van Ã©Ã
of andere goddelijke of profane Aanwezigheid geduid kunnen
worden. Juist om deze reden zouden de genoemde sporen volgens hem - in de etymologische zin van het woord 'absoluut' genoemd moeten worden. De Vries verstaat daar-
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mee onder 'sporen' zoiets als de ervaring van een 'afwezige Aanwezigheid' en daarmee
een ervaring van het 'Andere' die een decentrering van het subject met zich meebrengt.
Hij betoogt dat de manier waarop Levinas de notie van het spoor aanwendt zeker consequenter is dan de manier waarop Adomo dit doet. Maar daar staat tegenover dat Levinas
zich ("Ã©Ã©nsporig
zou fixeren op vragen over ethiek en intersubjectiviteit, terwijl
Adorno zich ("meerspong") bezighoudt met vragen Over metafysische ervaring, kunst,
natuur en moraal. De conclusie van De Vries luidt dat Adomo en Levinas zo samen ter
sprake brengen wat zij elk op zich niet overtuigend uitdrukken.
Adorno's beroep op het beeldverbod uit de joodse religie mag mijns inziens niet, zoals Hoogland en Steunebrink willen, eenvoudig worden uitgelegd als atheisme. Baars
constateert terecht iets als een negatieve theologie bij Adorno, maar legt dit onterecht
uit als een afkeer van de geschiedenis. De Vries gebruikt het concept van een "Theologie im Pianissimo" goed om Adorno's betrokkenheid op de praktijk in het oog te houden. De Vries stelt echter ook dat Adomo zich hiermee van de Verlichting zou hebben
gedistantieerd. Uithet volgende moge blijken dat dat laatste niet is vol te houden.
Adorno's Verlichtingskritiek

Adorno's filosofie moet mijns inziens primair als Verlichtingskritiek beschouwd worden. Deze kritiek is radicaal in die zin dat ze de Verlichting als een nieuwe mythe poogt
te ontmaskeren, maar minder radicaal doordat ze deze ontmaskering zelf opvat als een
nieuwe fase van Verlichting. Adorno heeft zijn kritische inzet daarom steeds een "immanente kritiek" genoemd. Hij behandelt het probleem van de Verlichting vooral als
verhouding van geest en natuur. Zijn beroemde these van een 'dialectiek van de Verlichting' komt hierop neer, dat de geest zich in de Verlichtmg wel heeft bevrijd van de onmiddellijke natuurdwang, maar dat deze geest daarbij zelf de kenmerken van een blinde
natuurdwang is gaan vertonen. Het natuurgeweld komt dus terug in de heerschappij van
de geest. Adorno's kritische inzet wil vervolgens de geest ook nog van deze "tweede natuur" bevrijden. Onvermijdelijk rijst hier de vraag hoe deze hoop op een (echt) bevnjdende geest door Adorno nog gedacht kan worden, nadat hij zich eerst zo negatief over
het feitelijke Verhchnngsproces heeft uitgelaten.
Steunebrink meent dat Adorno zichzelf hier heeft vastgezet in een abstracte iweewerelden theorie -- in het starre dualisme van een bestaande slechte wereld en een toekomstige goede wereld, dat iedere inspanning om de bestaande wereld te verbeteren bij
voorbaat doet mislukken. Adomo's filosofie zou zo worden beheerst door het hopeloos
abstracte alternatief van "alles of niets". Stennebrink brengt deze abstractheid in verband
met het door hem bij Adorno geconstateerde estheticistische aanschouwingsideaal. Dit
zou in feite een steriel "onmiddellijkheidsideaal"zijn, aangezien Adorno's estheticisme
zou voortkomen uit de neiging om de natuur als onmiddellijkheid te verabsoluteren.
Steunebrink suggereert hiermee dat Adorno alle ervaringen wilde herleiden tot directe,
zinnelijke ervaringen. En enkel omdat hij zou zijn teruggeschrokken voor de conseqnentie dat daardoor de geest in de verdrukking komt, zou Adorno bij een aporetische verhouding van geest en natuur zijn uitgekomen.
Hoogland komt tot een soortgelijke conclusie, al presenteert hij deze aanzienlijk
voorzichtiger. Hij constateert geen twee-werelden theorie bij Adorno; hij laat het bij de

reconstructie van Adomo's metafysische antinomieen. Hoogland geeft goed aan dat
Adorno van een expliciete utopie niets wilde weten, maar dat daarmee nog niet iedere
utopische dimensie is genegeerd. Hij bekritiseert Adorno's filosofie uiteindelijk echter,
omdat deze niet meer zou presteren dan het construeren van antinomieen, waarbij ieder
perspectief op oplossingen ervan zou worden prijsgegeven.
Hoogland beschouwt Adorno dus als een soort scepticus. Zijn kritiek is pelnsccrd
op de consutering hij Adorno van een fundamenteel ('kanliaans'; dualisme van rede en
iiiinschouwing. Hoogland nieenl namelijk dat Adomo rijn kritiek op de idealistische
er ah sol uit-ring van de rede uitvoert middels een soort strategische verahiolutering van
de tegenpool ervan, de aanschouwing. Hierdoor zou het dualisme ontstaan, waarbij elke
dialectische verzoening van de polen ervan uitgesloten is.
De Vries daarentegen stelt een "retorisch-hermeneutische lezing" van Adorno voor
met als inzet om diens "naar het scepticisme neigende denkfiguren met meer als doodlopende wegen te hoeven zien". De Vries gaat er daarbij van uit dat Adorno's vermeende
geschiedfilosofischenegativisme en het daaraan beantwoordende utopisme op een meer
subtiele wijze geinterpreteerd kunnen worden dan vaak gebeurt. Hij verdedigthet inzicht
dat met name Adomo's latere werk een "contmgente en efemere historische ervaring"
beschrijft, die doet denken aan Levinas'notie van het spoor. Met betrekking tot Dialektik der Aufklurung suggereert De Vries dat het grootse karakter van dit boek juist daarin
schuilt, dat de auteurs ervan er inderdaad niet in slagen om hun intentie - dat is het
voorbereiden van een positief begrip van Verlichting - waar te maken. In het latere werk
zou Adomo zich volgens De Vries dan expliciet tegen de subjectfilosofie van Kant en
Hegel keren, waardoor hij m de huurt van de filosofie van Levinas geraakt.
De Vnes omzeilt het door Steunebnnk en Hoogland bij Adomo geconstateerde dualisme in de verhouding van geest en natuur dus met behulp van de differentie-filosofische notie van het spoor van het andere danlvan het bestaande. Het ligt mijns inziens
inderdaad voor de hand om, zoals De Vries doet, vast te stellen dat Adomo de polen van
zijn 'negatieve dialectiek' (geest en natuur, subject en object, zelf en ander) niet dacht
als met elkaar verzoend noch als dualistisch tegenover elkaar staand, maar als staand in
een verhouding van 'altemantie'. Maar De Vries trekt hiemit onterecht de conclusie dat
Adorno's filosofie als anti-hegelianisme moet worden aangemerkt. Het negatieve van
Adorno's dialectiek, de onafsluilbaarheidervan, impliceert weliswaar kritiek op Hegels
positieve, afsluitbare dialectiek, maar het duidt daarmee nog niet op een principiÃ«lonverzoenbaarheid van geest en natuur. Het negatieve van Adomo's dialectiek onstaat door
het inzicht dat de verzoening in de realiteit nog niet heeft plaatsgevonden. Maar Adomo
blijft in Hegels voetspoor doordat zijn negatief-dialectische 'differentie' van geest en natuur het perspectief op hun verzoening openhoudt. In Adomo's visie is deze verzoening
weliswaar utopisch, maar ze is daarmee nog niet ondenkbaar.
Baars geeft, althans ten aanzien van het boek Dialektik der Aufklurung, een visie op
Adomo's filosofie die plausibeler is. Baars stelt voor om dit boek niet, zoals volgens
hem vaak gebeurt, te verklaren uit vijandschap tegen de Verlichting, maar juist uit een
kritische identificatie ermee. In plaats van het te interpreteren als een klaagzang over
een noodlottig historisch gebeuren beschouwt hij het als een "anamnetisch retrospectier. Dat betekent dat de auteurs een kwalitatieve verandering ten goede verwachten van

een bezinning op de aard van de geschiedenis, die vanuit het actuele totalitarisme wordt
gereconstrueerd. Baars gaat er met deze interpretatie terecht vanuit dat het boek sterk is
beÃ¯nvloedoor zowel Freuds therapeutische model als door religieuze en mystieke motieven die ook bij Benjamin te vmden zijn (verlossing uit menselijk lijden en vergankelijkheid; redding van voorbijgegane betekenisfragmenten). Het anamnetische relrospectref zou aldus zijn gericht op "verwerking, bewustwording en transformerende verzoenmg van verdrongen problematische aspecten van de vooruitgang".
Baars levert wel pnncipiele kritiek op Dialekrik der AufklÃ rung Hij meent dat de
auteurs onder invloed van het joodse beeldverbod niets hebben willen loslaten over de
maatstaf die zij bij hun Verlichtingskritiek hanteren. En omdat de kritiek daarmee verzuimt een eigen standpunt in te nemen, zou ze afhankelijk worden van het bekritiseerde
- van de "burgerlijke" Verlichting. Baars meent dat Adorno en Horkheimer zo m feite
hun eigen autonomie-ideaal ontlenen aan de (inmiddels definitief verdwenen) relatieve
maatschappelijke zelfstandigheid van de burgerlijke ondernemer. Aldus zou de burgerlijke traditie als een relikwie tegenover de huidige maatschappij worden gesteld; door
het ontbreken van een maatstaf zou de kritiek de actualiteit niets meer te bieden hebben.
Baars meent dat dit in Adomo's late werk openlijk blijkt. Het anamnetische motief dat
ook daar aanwezig is het herinneren aan Auschwitz zou zonder meer abstract zijn,
omdat Adomo de maatschappij dan weliswaar niet als principieel onveranderlijk, maar
wel als praktisch onveranderlijk zou beschouwen. Adomo zou tenslotte vanuit een cynische superioriteit, die zelf niets dan uitzichtloosheid biedt, op de maatschappelijke
praxis neerkijken.
Deze kritiek van Baars is te gemakkelijk. Men mag Adomo's thema van een 'immanente kritiek' van de Verlichting niet uitleggen als het ontbreken van een maatstaf of
als de volledige afhankelijkheid van een voorbije fase. Adomo beschouwde zijn immanente kritiek als een zelfkritiek van de Verlichting, dus als een kritiek van de geesttrede
op zijn eigen, eenzijdig op heerschappij gerichte ontwikkeling. Maatstaf van deze zelfkritiek is de aloude, maar nog steeds niet verwerkelijkte vrijheidspotentie van de menselijke rede.
Mijns inziens biedt het interpretatiemodel van Baars een goed aanknopingspunt om
Adorno's Verlichtmgskribek, zowel in het eerdere als in het latere werk, te begrijpen als
meer dan afbrekende kritiek. Hei anamnetische aspect is immers opbouwend-kritisch in
die zin, dat het de geest van de Verlichting herinnert aan zijn in de loop van de geschiedenis verdrongen 'samenhang' met de natuur. Adomo's diagnose van de Verlichting is
dat de geest zich er te abstract tegenover de natuur heeft opgesteld. De geest miskent
daarbij dat hij zelf ook tot de natuur behoort. Volgens Adomo is juist deze miskenning
er de oorzaak van dat de geest zijn bevrijdende potentie niet langer kan waarmaken. De
geest die zich aan gene zijde van de natuur waant, komt nooit boven de blinde natuur
uit. Om zich (echt) van de natuurdwang tebevnjden zou de geest zich daarom met de
natuur moeten verzoenen.
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Conclusie
Resumerend kan worden vastgesteld dat de vier besproken disseraties in de beeldvorming
en waardering van Adomo's filosofie bepaalde overeenkomsten maar ook grote verschil-

len te zien geven. Baars (in het late werk) en Steunebrink constateren bij Adorno estheticisme, terwijl De Vries en Hoogland dit niet doen. Steunebrink en Hoogland beschouwen Adomo als atheÃ¯stterwijl Baars (in het late werk) en De Vries oog hebben voor
het theologische motief bij Adorno. En Steunebrink en Hoogland leggen Adomo's Verlichtingskritiek uit als een radicaal scepticisme. De Vries waardeert de Verlichtingskritiek (in het late werk) positief door haar in verband te brengen met de Franse differentiefilosofie. Baars interpreteert de Verlichtingskritiek (in het vroege werk) als anamnetisch
retrospectief, waarbij onduidelijk zou blijven wat de maatstaf van de kritiek is.
Uit deze beeldvorming en waardering blijkt ook hoe sterk de invloed is van de kntiek die Habermas op zijn leermeester Adorno heeft geleverd. Nadat Habermas Adorno
in 1969 al eens had beschreven als een atheist die niettemin bleef vasthouden aan een
theologisch concept van verzoening, bracht hij in 1981 in zijn hoofdwerk Theorie des
kommumkativen Handeins Adomo's estheticisme ter sprake als een bewuste poging
om de filosofie uit te leveren aan de niet-discursieve prestaties van de kunst. En in
1985, in Der philosophÃ¬rchDiskurs der Moderne, heeft Habemas het over Adomo's
'ongeremde rationaliteitsscepsis". Op verschillende manieren heeft Habermas zo, in
enkele korte en zeer algemene besprekingen, naar voren gebracht dat de maatstaf van
Adomo's kritiek ontbreekt. Zoals ik hierboven heb aangegeven blijft een dergelijke kritiek op Adomo te uitwendig. ( Z )
De invloed van Habermas' kritiek blijkt het duidelijkst in de 'sociaal-politieke' studie van Baars, die voortdurend verwijst naar de thwrie van Habermas als een verbetering
van de thwrie van Adomo, maar die vreemd genoeg nergens inhoudelijk op Habermas
ingaat. In de 'metafysische' studie van Steunebrink worden de door Habermas in het leven geroepen beelden van Adomo voortdurend gebruikt, terwijl de naam van Habermas
maar een enkele keer wordt genoemd. Bij Hoogland en De Vries, die beiden aangeven
uit een zekere onvrede met de 'formalistische' benadering van Habennas op Adomo terug te grijpen en daarbij het idee van zijn estheticisme vermijden, blijft het beeld van
Adomo's rationaliteitsscepsis overheersen. Bij Hoogland doordat hij Adorno's metafysische antinomieen uiteindelijk "zinloos" noemt en bij de "Theologie im Pianissimo"
van De Vnes doordat Adomo daar van de Verlichting wordt losgemaakt.
Mijns inziens is hiermee de kern van Adomo's filosofie nog steedsniet beschreven.
Adorno was geen scepticus. net zo min als hu estheticist of atheist was. Vanaf Diaiekuk dei Aufklarung zag hij het als zijn taak om de Verlichting te ontmaskeren als een
nieuwe mythe, maar hij wilde hiermee juist een volgende stap in het emancipatie-proces van de Verlichting mogelijk maken. Ik heb hier, met Baars, gesuggereerd dat deze
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Dit wordt uitvoeriger beschreven in Peter Egmond, 'Rede en natuur. Over Habermas' kritiek op
Adomo', in R Commers, Acta Filosofiedag 1990, Eburon, Delft 1992, pp 15-18 In 1986 schreef Ton
Salman al een artikel in Knsfs,waann hij beschrijfthoe Adorno's filosofische identiteit zich, gestempeld door actuele debatten en ontwikkelingen. ~EtknstalhseertSalman voert hier-enig matenaal aan
ter correcÅ¸ op het wel erg eenzijdige beeld"dat van Adomo verkregen wordt In dit wat technische,
maar zeker behartenswaardige artikel gaat Wman wel in op de kntiek van Honneth, maar niet op
die van HaberÃ¬naZie Ton Salman, 'De onvoltooide werkelijkheid Opmerkingen over Adorno's
flessenpos?, in

Krisis, 1986, nr 24, pp 64-83

stap bij Adorno een anamnetisch karakter heeft. Dit 'herinneren' van het natuurlijke in
de geest toont Adomo's materialistische, freudo-marxistische inzet. Deze inzet heeft primair een sociaal-polihek motief en brengt Adorno eerder in de buurt van Foucault dan
van Levinas. Dit motief wordt bij de hier besproken dissertaties alleen in die van Baars
centraal gesteld, maar Baars neemt Habennas' kritiek op Adorno daarbij nagenoeg kritiekloos over.
De overige studies stellen metafysische motieven centraal. Dit is zeker misleidend
bij een auteur als Adorno die zichzelf altijd op afstand van de metafysica heeft gehouden. Adorno heeft wel te kennen gegeven dat het hem er uiteindelijk ook om ging "de
waarheid van de metafysica te redden", maar niet anders dan door "de transmutatie van
metafysica in geschiedenis" -dus via de omweg van de historische waarheid. In die zin
heeft Hoogland gelijk als hij wijst op Adorno's radicaal ambivalente verhouding tot de
metafysica, maar Hoogland tekt hieruit niet de conclusie die ik zelf zou willen trekken,
namelijk dat de nadruk op de metafysische dimensie de aandacht afleidt van de historische, sociaal-pohtieke dimensie. Deze laatste dimensie stond bij Adorno zelf, ondanks
het feit dat er in zijn werk een theologisch motief te vinden is, centraal.
Mogelijk valt de metafysische inslag van de dissertaties ook in verband te brengen
met een bij de auteurs levende afkeer van Adorno's neo-marxistisch gekleurde diagnose
van onze maatschappij. Een expliciete analyse of kritische bespreking van deze diagnose wordt in deze studies echter nergens gegeven.

