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Walter Benjamin

Walter Benjamin
Walter Bendix Schoenﬂies Benjamin (15 juli 1892, Berlijn - 26
september 1940, Portbou) was een joodse cultuurcriticus, vertaler,
ﬁlosoof, marxistisch theoreticus en antifascist uit Duitsland. Als
ondogmatisch denker wordt hij vanwege zijn nauwe vriendschap
met o.a. Theodor Adorno vaak tot de zogenaamde Frankfurter
Schule gerekend.
Na de machtsovername door de Nazi's ontvluchtte hij Duitsland en
woonde hij enige tijd in Frankrijk. Na de overwinning op Frankrijk
en het instellen van het aan Nazi-Duitsland loyale Vichy-regime
probeerde hij ook Frankrijk te ontvluchten. Via een vluchtnetwerk
wist hij uiteindelijk Spanje te bereiken. Daar hadden echter de
fascisten na de nederlaag van de Spaanse Burgeroorlog en
Revolutie eveneens de macht overgenomen. Zij lieten hem niet
binnen en overhandigde hem terug aan de Franse autoriteiten. In
1940 pleegde Benjamin op 48 jarige leeftijd in een cel op de grens
tussen Spanje en Frankrijk in Portbou zelfmoord. Jaren na zijn dood
zou zijn werk postuum aan bekendheid winnen.

Walter Benjamin

Walter Benjamins denken
Walter Benjamin was een ondogmatisch marxist en verzette zich o.a. tegen het historisch
materialisme en het zogenaamde vooruitgangsdenken dat binnen het marxisme bestaat. Hij noemde
dit een burgerlijke invloed die de ware vooruitgang van het marxisme uiteindelijk in de weg stond.
Hoewel Walter Benjamin initieel meer geloof in de Russische Revolutie en de ontwikkeling in de Sovjet
Unie leek te hebben, brak hij hier uiteindelijk mee en bekritiseerde het despotisme en de autocratie
van de bolsjewistische leiders. Toch leek hij een vreemde sympathie voor Leon Trotski te hebben,
ondanks diens persoonlijke rol in de militarisering van de arbeidersmilities en de onderdrukking van
het arbeiderszelfbestuur, welke een voorwaarde en voorbode vormden voor precies die autocratie.
Het denken van Benjamin is diep geworteld in de Duitse romantische traditie en in de joodse cultuur
van Midden-Europa; het drukt de speciﬁeke historische context uit, de tijd van oorlog en revolutie
tussen 1914 en 1940. Toch zijn de hoofdthema's van zijn denken verrassend universeel. Er zijn uit het
denken van Walter Benjamin ook voor anarchisten een aantal interessante punten te ontlenen - o.a.
over klasse, macht en ook als het gaat om zijn kritiek op het marxisme als marxist.
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Proletarische massa of kleinburgerlijke massa?, 1936
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