
'Een indrukwekkend verleden 
maar geen toekomst ' 

Negen filosofen evalueren de koers van sociale filosofie 

E W A L D E N G E L E N E N R E N É G A B R I E L S 

'Arbeid' en 'klasse' zijn niet langer de centrale categorieën die het sociaal-weten

schappelijke onderzoek sturen en structureren. Nieuwe sociale bewegingen, post-

materialisme, individualisering en postindustrialisme hebben niet alleen de agenda 

van de sociale wetenschappen radicaal gewijzigd. Dat geldt ook voor de sociale filo

sofie. Stammend uit met name de marxistische traditie was politieke economie van 

oudsher haar voornaamste leverancier van theoretische en empirische inzichten, en 

was de emancipatie der arbeidende klasse haar voornaamste morele leidraad. 

Na de val van de Muur is de sociale filosofie zich in toenemende mate tegen cul

tural studies gaan aanschurken. Niet politiek-economische kwesties vormen in dit 

tijdsgewricht haar harde kern, maar culturele fenomenen. Voor het morele pro

gramma van de sociale filosofie betekent dat onder andere dat een politiek der iden

titeiten in de plaats is gekomen van de emancipatie der arbeidende klasse. Soms 

krijgt men de indruk dat de sociale filosofie op sterven na dood is, dat haar plaats is 

ingenomen door cultural studies en modieuze vormen van sociologie. 

De situatie waar de sociale filosofie momenteel in verkeert, roept een drietal vra

gen op. Wat houdt sociale filosofie tegenwoordig nog in? Bevindt zij zich, zoals som

migen beweren, in een crisis? Heeft zij een toekomst, en zo ja, welke? 

O m op deze vragen een (tentatief) antwoord te krijgen hebben wij een willekeu

rig aantal filosofen om commentaar gevraagd. In alfabetische volgorde zijn dat: 

René Boomkens, Paul Cobben, Hans Harbers, Ido de Haan, Machiel Karskens, 

Sjaak Koenis, Michiel Korthals, Pieter Pekelharing en Karen Vintges.1 Hieronder 

volgt een compilatie van hun schriftelijke op- en aanmerkingen die zij de redactie 

over de identiteit, de vermeende crisis en de toekomst van de sociale filosofie hebben 

doen toekomen. 

I d e n t i t e i t 

De identiteit van de sociale filosofie draait om een drietal vragen. Wat houdt sociale 

filosofie de facto in? Hoe zou zij er idealiter uit moeten zien? En zo er een kloof be

staat tussen wat zij is en wat zij behoort te zijn, luidt de vraag: hoe kan die kloof 

worden overwonnen? De antwoorden op deze vragen staan niet los van elkaar. Dik

wijls is de beschrijving van wat sociale filosofie is een voorschrift hoe die behoort te 

worden beoefend. En degenen die hier een kloof tussen zijn en behoren van de so

ciale filosofie ontwaren, neigen er doorgaans toe te spreken van een crisis. Voordat 
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wij ingaan op deze al dan niet vermeende crisis, stellen wij eerst de vraag: wat is so- KIUSIS 77 

ciale filosofie? 

Het merendeel van de bovengenoemde filosofen deelt onze gelijkstelling van so

ciale filosofie met 'kritische maatschappijtheorie'. Zo benadrukt Boomkens dat de 

sociale filosofie na mei '68 het levenslicht zag. Zijns inziens is het 'een nageboorte 

van het succes van de sociale wetenschappen' en 'een poging om de maatschappe

lijke onrust en kritiek van de late jaren zestig een academisch vervolg te geven'. 

Daarbij zette ze maatschappelijke structuren in tegen het existentialistische idee van 

individuele verantwoordelijkheid. Ook De Haan verstaat onder 'sociale filosofie 

grofweg de traditie van de kritische theorie; de poging een voortzetting te geven aan 

wat met Marx ooit begonnen is, maar rekening houdend met de theoretische en 

praktische feilen van het reëel bestaande marxisme en socialisme'. Inhoudelijk ka

rakteriseert De Haan haar als een poging om 'een theorie (te ontwikkelen) over de 

fundamentele categorieën van het menselijk handelen, en een daaruit voortvloeiend 

emancipatoir handelingsperspectief'. Verder als 'een maatschappijtheorie die au

thentiek en vervreemd handelen toewijst aan verschillende maatschappij typen'. En 

ten slotte als een maatschappijtheorie die een al dan niet 'geëxpliciteerde geschied

filosofie bevat die de overgang naar een moreel wenselijker wereld tot empirische 

waarschijnlijkheid maakt'. Ook al heeft Harbers het niet expliciet over een 'kritische 

maatschappijtheorie', de opsomming die hij geeft van de onderzoeksobjecten van de 

sociale filosofie- 'klasse- en machtsverhoudingen, ongelijkheden in handelingsmo

gelijkheden, barrières voor vrije ontplooiing' — worden meestal met deze term in 

verband gebracht. 

De visies van Cobben, Karskens, Korthals en Pekelharing sluiten hier probleem

loos bij aan. Cobben benadrukt de rol van het marxisme als initiator van de sociale 

filosofie. Net als Harbers en De Haan definieert Korthals sociale filosofie aan de 

hand van haar onderzoeksobjecten en verwijst daarbij naar min of meer dezelfde 

fenomenen: 'vervreemdende arbeid, milieuvervuiling, ongelijkheid en consumen

tisme'. En Pekelharing plaatst de sociale filosofie met een verwijzing naar klassen, ar

beid, eigendom, ideologie en uitbuiting als centrale categorieën ook in de traditie 

van de 'kritische maatschappij'. 

Dat geldt niet voor Vintges en Koenis. Vintges is het 'zeer oneens met het uit

gangspunt dat de sociale filosofie stamt uit de marxistische traditie van de politieke 

economie'. In plaats daarvan stelt zij voor ieder denken over het maatschappelijke 

vanuit een normatief perspectief als sociale filosofie te betitelen. Sociale filosofie is 

dan een (sub)discipline die reikt van Platos beschouwingen over de staat tot aan die 

van Foucault over de gevangenis, het ziekenhuis en de psychiatrische inrichting en 

verder. In tegenstelling tot Vintges identificeert Koenis sociale filosofie niet als een 

discipline. Volgens hem is het nimmer een zelfstandige discipline geweest. 

'Sociale filosofie (is) een betrekkelijk vage term (...) waarmee een aantal filosofen een ze

kere verwantschap uitdrukte. Sociale filosofie stond voor disciplinaire openheid, wat tot 

uitdrukking kwam in het veelvuldige pendelen tussen de sociale wetenschappen, met na

me de "grote theorie"-traditie van de sociologie, aan de ene kant, en politieke filosofie en 

ethiek aan de andere kant. En het stond voor politiek engagement, dat ook.' 
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KRTSTS 77 De voornaamste redenen waarom Koenis de sociale filosofie een status van zelfstan

dige discipline ontzegt, zijn gebrek aan intellectuele coherentie en afwezige institu

tionalisering. Het feit dat desalniettemin leerstoelen sociale filosofie in het Neder

landse bestaan, is niet genoeg. Dit punt noemt ook Boomkens: 'De sociale filosofie 

is geen wetenschappelijke discipline en is dat ook nooit geweest.' 

In de ogen van Koenis is sociale filosofie een 'intellectuele stijl' die 'typisch Ne

derlands' is. Die stijl bestaat uit twee kenmerken. Ten eerste 'een traditie van pende

len tussen de (mens)wetenschappen, filosofie en politiek'. Dit pendelen is niet iets 

van de laatste twee of drie decennia, maar kent een veel langere traditie. Koenis 

traceert het pendelen ook bij 'zuilvaders' als Abraham Kuyper, Willem Banning en 

Harry Hoefnagels. Zij deelden met elkaar een intellectuele stijl die hen in staat stel

de in het verzuilde Nederland hun intellectuele boodschappen aan de man te bren

gen. Hier nauw mee samen hangt het tweede kenmerk. Volgens hem 

'spraken en schreven (sociale filosofen) tegen de achtergrond van een vertrouwd "wij-ge

voel", dat zijn oorsprong vond in de zuil. (..) Zij beschikten over een duidelijk publiek, 

en omdat zij over de schutting van de zuil heen konden kijken, waren zij ook in staat 

nieuwe inzichten te importeren uit het buitenland. Het spreekt voor zich dat ze deze in

zichten in mindere mate bij hun concurrenten weghaalden. Het was de tijd dat de intel

lectuele afstand tussen de zuilen groter was dan die tussen Nederlandse intellectuelen en 

Berlijn en Parijs'. 

De identiteit van de sociale filosofie, zoveel moge duidelijk zijn, wordt vanuit zowel 

een synchroon als een diachroon perspectief vastgelegd. Vanuit een synchroon per

spectief probeert men de filosofie te positioneren ten opzichte van andere onderne

mingen. O m vast te stellen wat sociale filosofie inhoudt, is het blijkbaar van belang 

haar een plaats toe te kennen ten opzichte van de empirische wetenschappen en de 

politiek. De aangehaalde Nederlandse filosofen zijn allen van mening dat de gren

zen tussen de sociale filosofie enerzijds en de empirische wetenschappen en politiek 

anderzijds niet bij voorbaat vastliggen, en het overschrijden ervan karakteristiek is 

voor sociaal-filosofen. Vanuit een diachroon perspectief probeert men de sociale fi

losofie in de tijd te plaatsen. Volgens de meesten is de sociale filosofie een relatief 

jonge onderneming die in Nederland in de jaren zestig voor het voetlicht treedt. 

Vintges en Koenis hanteren een langere tijdsas. Hierdoor kunnen zij de sociale filo

sofie makkelijk losweken uit de traditie van de 'kritische maatschappijtheorie'. Zij 

spreken dan ook minder snel van een 'crisis'. 

Cris is? 

Van een crisis van de sociale filosofie kan worden gesproken wanneer er een kloof 

gaapt tussen ideaal en feitelijke toestand. Degenen die van mening zijn dat de socia

le filosofie in een crisis verkeert, dragen daarvoor meestal twee redenen aan. Ten eer

ste zou zij zich niet weten af te grenzen van andere ondernemingen. Sterker nog, wat 

vroeger onder de vlag 'sociale filosofie' voer, vaart tegenwoordig onder een andere 

vlag. Bij voorbeeld cultural studies, 'politieke filosofie', 'ethiek' of'sociologie'. Sociale 
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filosofie zou geen duidelijk afgebakende onderneming meer zijn. Ten tweede be- KRISTS 77 

dient de sociale filosofie zich van een ouderwets vocabulaire waardoor ze geen greep 

krijgt op de problemen van onze tijd. Veel sociaal-filosofen zouden bij vootbeeld 

nog vastzitten aan het vocabulaire van de industriële samenleving, terwijl we nu al 

in een kennismaatschappij leven. De crisis van de sociale filosofie kan men alleen te 

boven komen door haar gereedschapskist te ontdoen van oude concepten en aan te 

vullen met nieuwe. Degenen die spieken ovet een ctisis willen de sociale filosofie 

'oude stijl' liever vandaag nog dan morgen vervangen. 

Onder de negen filosofen heerst verdeeldheid over de vraag of de sociale filosofie 

daadwerkelijk in een crisis verkeert. Karskens laat daarover geen twijfel bestaan: 'De 

ondetgang van de sociale filosofie als maatschappijkritiek was de triomf van de socia

le ethiek als eerlijke-verdelingsrechtvaardigheid.' Deze sociale ethiek, aldus Karskens, 

hangt nauw samen met een premodern 'politiek-theologisch neutraliserend model 

van individuele autonomie van de mens' die 'het handelen en denken betovert' en 

een 'modern' denken van het politieke en sociale als 'actualiteit' in de weg staan. Pe

kelharing laat er eveneens geen twijfel over bestaan. Impliciet blijft in zijn analyse dat 

het conceptuele instrumentarium van de sociale filosofie 'oude stijl' ontoereikend is 

voor een adequate behandeling van kwesties waar mensen tegenwoordig mee worste

len, zoals onveiligheid, normen- en waardeverval, machtsverhoudingen tussen de 

seksen en tanende sociale cohesie. Hij formuleert op basis daarvan een aantal vragen 

die zijns inziens onvoldoende worden gethematiseerd. Sociale filosofie 'nieuwe stijl' 

is dan een zoektocht naar nieuwe conceptuele instrumenten in het licht van gewijzig

de maatschappelijke vraagstukken, een variant op Karskens' 'actualiteitsanalyses'. 

Hoewel Vintges afstand neemt van de vereenzelviging van sociale filosofie met 

kritische maatschappijtheorie en haar marxistische bronnen en er volgens haar dus 

ook geen sprake is van een crisis, sluit haar visie naadloos aan op die van Karskens en 

Pekelharing. Sociale filosofie, aldus Vintges, 'is een voortdurende speurtocht naar 

antwoorden op brandende kwesties'. Omdat sociale filosofie vanuit haar perspectief 

een millennia-oud onderzoeksproject is naar de 'goede samenleving' is de culturele 

ompoling van de laattwintigste eeuw een rimpeling als alle andere die de continuï

teit van het project in grote lijnen onberoerd laat. Voor wie daarentegen, zoals Kars

kens en Pekelharing, sociale filosofie een geschiedenis van een hooguit andethalve 

eeuw meegeeft, vertegenwootdigen de verschuivingen in het onderzoeksdomein van 

de laatste twee, drie decennia radicale breuken die een grote kans op mislukking met 

zich meebrengen. 

Ook Korthals wijst het idee van een crisis af. Zijn reden om dat te doen is echter 

een andere dan die van Vintges. Volgens hem heeft de relatieve overbodigheid van 

sociaal-filosofische maatschappijkritiek niet zozeer te maken met haar falen, als juist 

met haar succes: 'Enkele van de thema's die traditioneel tot de sociale filosofie beho

ren, komen tegenwoordig wel veel aan bod (...). De sociale filosofie is alledaags ge

worden, zou je kunnen zeggen', aldus Korthals. Bovendien, zo voegt hij daaraan toe, 

moet het succes van de sociale filosofie in de jaren zeventig en tachtig niet worden 

overdreven. Ten eerste was het succes kortstondig. Nog in 1970 'was et in Nederland 

in het geheel geen traditie op het gebied van de sociale filosofie'. Niet de betrekkelij

ke marginaliteit van de sociale filosofie behoeft dethalve vetklaringen, maar juist de 
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KRISIS 77 kortstondige periode van publiek succes. Ten tweede was het 'een succes op de pof', 

aldus Korthals: 'er was geen traditie van kwaliteitscontrole en collegiale competitivi

teit, geen zorg voor Nachwuchs, en geen intern forum'. Hiermee sluit hij aan bij de 

stellingen van Koenis en Boomkens dat de sociale filosofie geen discipline was en is. 

Belangrijker acht Korthals echter interne factoren als een sterke mate van 'dogmatis

me' die de sociale filosofie in die jaren zou kenmerken, en een chronisch gebrek aan 

'normatieve concreetheid', waaronder Korthals situationeel oordelen en contextge

voeligheid verstaat. 

Cobben beschouwt de 'culturele wending' in de sociale filosofie evenmin als een 

breuk, maar veeleer als een continuering van de marxistische sociale filosofie. Een 

sleutelrol speelt in Cobbens betoog de notie van 'ruilwaarde': 

'De zogenaamde "culturele wending" vloeit voort uit een amendering van het marxisti

sche marktdenken. Ingezien werd dat de markt losgemaakt moest worden van zijn een

zijdige economische context. De marktstructuur, de ruilwaardevorm, bleek een veel uni

verselere betekenis te hebben.' 

Het neo- of postmatxisme ontdekte in alle levensdomeinen de consument. Daar

mee verloor het echter zijn kritische maatstaf, die van de 'gebruikswaarde'. Volgens 

Cobben moet de sociaal-filosofische reflectie op de zogenaamde 'politiek der identi

teiten' dan ook vooral worden gezien als een zoektocht naar het niet-economische 

equivalent van de 'gebruikswaarde'. 

Harbers, Boomkens en De Haan zijn daarentegen wel degelijk van oordeel dat 

de sociale filosofie zich in een crisis bevindt. In hun ogen dient zij zich te beraden op 

haar centrale concepten en haar methodologisch instrumentarium in het licht te 

plaatsen van gebleken gebleken wil zij nog een toekomst hebben. De Haan geeft de 

meest uitgewetkte analyse. Hij identificeert drie gebreken. De eerste betreft de legi

timiteit van de eigen normatieve maatstaven. Ten tweede heeft de sociale filosofie 

onvoldoende oog voor machtsaspecten, politieke mobilisatie en de rol van politieke 

elites en de publieke sfeer daarbij. Ten derde zou de sociale filosofie gebukt gaan on

der een onderontwikkeld concept van de sociale en democratische rechtsstaat. 

Boomkens typeett de sociale filosofie als een theorie van de maatschappelijke 

maakbaarheid die vooral fungeerde als filosofische legitimatie van het paternalisti

sche sociaal-democratische project. De sociale filosofie is volgens hem 'altijd een 

brave uitvoerende filosofie van de sociaal-democratie gebleven'. En net als deze, zo 

suggereert hij, vetkeert zij in een diepe crisis die wordt veroorzaakt doordat zij, ten 

eerste, te weinig oog heeft voor 'de principiële onstuurbaarheid van belangrijke di

mensies van het maatschappelijk leven', ten tweede 'de blijvende betekenis van 

(over)macht in alle maatschappelijke situaties' onvoldoende naar waarde schat, en, 

ten derde, 'de machtsdimensie van maatschappelijke ontwikkelingen onderbelicht'. 

Die mening is ook Harbers toegedaan. Het gaat de sociale filosofie, aldus Har

bers, van oudsher vooral 'om mensen, om hun vrijheid, om hun recht op een goed 

leven'. De bestaande machtsverhoudingen staan de vrijheid en de kwaliteit van le

ven van mensen in de weg. Evenals Boomkens verwijt hij de sociale filosofie 'oude 

stijl' dat zij zich 'te lang (heeft) laten meeslepen door het verhaal over rationaliteit en 
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maakbaarheid (...); te lang heeft ze zich voornamelijk gericht op het subject en in- KRISIS 77 

tersubjectiviteit (...); te groots, te universeel was haar verhaal...'. 

De toekomst 

De visie op de toekomst van de sociale filosofie vloeit voort uit de ideeën die de ne

gen filosofen hebben over haar identiteit en haar vermeende crisis. Terwijl de één 

optimistisch is ovet de toekomst van de sociale filosofie, bespeurt men bij de ander 

pessimisme. Een verklaring voor deze verschillen is al genoemd. Wie sociale filosofie 

gelijkstelt aan kritische maatschappijtheorie heeft meer reden om te somberen, dan 

wie haar een stamboom tot aan de hemel (Plato) geeft. In ieder geval is de optie van 

business as usual voor de eerste uitgesloten. Een tweede vetklating hangt samen met 

de status van de toekomstschets: is deze eerst en vooral een wensdroom of juist een 

nuchtere inschatting? In Boomkens' bijdrage zijn beide bij voorbeeld tegelijk te vin

den. Na bovengenoemde redenen voor de sociaal-filosofische crisis vervolgt Boom

kens met de constatering dat voor het voortbestaan van de sociale filosofie onder

kenning van deze feilen een cruciale voorwaarde is. Sociale filosofie 'nieuwe stijl' zou 

dan een modus van kritische maatschappijtheorie zijn die zich bewust is van de gren

zen van de maakbaarheid, die oog heeft voor de veranderde machtsverhoudingen, 

en die haar overmatig vertrouwen in rationele overeenstemming, redelijke delibera

tie en vanzelfsprekende gelijkwaardigheid heeft afgeschud. Tegelijk geeft Boomkens 

aan dat hij vreest dat de sociale filosofie zich aan deze imperatieven weinig gelegen 

laat liggen, waarna hij afsluit met de provocatief pessimistische constatering dat de 

sociale filosofie 'dreigt op te lossen in uit badschuim bestaande ethiek'. 

Omdat Harbers Boomkens' definitie en diagnose deelt, en diagnose en definitie 

bepalend zijn voor het toekomstperspectief, kan enig zicht op Boomkens' sociale fi

losofie 'nieuwe stijl' misschien worden verkregen uit Harbers' voorstel voot een so

ciale filosofie van de liefde. Waar Harbers sociale filosofie 'oude stijl' katakteriseert 

als te rationeel, te antropocentrisch en te univetseel, daar doemen van de weerom

stuit de contouren van een sociale filosofie 'nieuwe stijl' op. Deze zou idealiter de 

emoties centraal stellen, de sociaal-filosofische aandacht uitbreiden naar 'dieren en 

dingen', en juist 'het lokale', 'het specifieke', 'het detail' en 'het toevallige' willen be

nadrukken. De aanmaning van Harbers luidt: 

'Laten we (...) routines, het onbewuste, de liefde (...) weer opvatten als volwaardige en 

gelijkwaardige constituenten van het goede leven in plaats van als normatief onderge

schikten. Laten we het principle of charity radicaal uitbreiden, van onze bewust handelen

de medemens, naar het onbewuste, het routineuze - in de ander en in onszelf; maar ook 

naar anderen dan mensen - naar dieren, dingen, apparaten en technieken. En laten we 

liefde tonen voor het detail, voor het bijzondere, in plaats van in naam van weet ik veel 

welk ideaal over het alledaagse, het kleine, het zo gewone heen te walsen.' 

Boomkens en Harbers laten aldus de mogelijkheid van een keer ten goede open, 

waaraan de eerstgenoemde evenwel de 'nagedachte' toevoegt dat zij niet waarschijn

lijk is. En deze keer ten goede lijkt vooral te bestaan uit een aandachtsverschuiving: 
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KRISIS 77 van het universele naar het lokale, het rationele naar het irrationele, het collectieve 

naar het persoonlijke, het menselijke naar het niet-menselijke. Of beter: zij pleiten 

voor een meer symmetrische behandeling van het lokale en het globale, mensen en 

dingen, et cetera. Ook Pekelharing staat een verschuiving voor. Naast aandacht voor 

politiek-economische kwesties (uitbuiting, arbeid, eigendom), moet het nu ook 

gaan om kwesties van identiteit (de effecten van flexibilisering op het katakter), 

marginalisering (gebrek aan erkenning), opvoeding en sociale orde. In alle drie de 

gevallen is echter niet helemaal duidelijk of het hier om een verschuiving gaat of 

juist om een aanvulling. Dit verschil wordt uitdrukkelijk gethematiseerd door Cob-

ben. Hij noemt de 'culturele wending (...) een vooruitgang in zoverre de dominantie 

van de politieke economie een eenzijdigheid tot uitdrukking bracht'. Waarna hij 

vervolgt met de constatering dat een nieuwe, culturalistische eenzijdigheid dreigt: 

'Politieke economie blijft van groot belang.' Voor de sociale filosofie betekent dat 

dat gezocht moet worden naar middelen om de eenheid onder, achter of boven de 

wirwar van 'zelfreflexieve' identiteiten te denken. 

De botsing der identiteiten maakt het noodzakelijk om in kaart te brengen hoe de vele 

identiteiten als een consistent geheel gedacht kunnen worden. Duidelijk moet worden 

aan welke condities een institutionele structuut moet voldoen die deze veelheid van 

identiteiten op een consistente manier mogelijk maakt. Het criterium om de vele identi

teiten in een samenhang te stellen is al gegeven. Alle identiteiten kunnen immers opgevat 

worden als een verwerkelijkingsvorm van vrije en gelijke personen.' 

Uit deze noodzaak volgt volgens Cobben een 'symbiose' van de sociale filosofie met 

de politieke filosofie, de ethiek, de rechtsfilosofie en de sociale wetenschappen. 

Ondanks het feit dat Cobben een ander vocabulaire hanteert dan De Haan heb

ben zij dezelfde intentie. In antwoord op de drie eerder geïdentificeerde feilen van 

de bestaande filosofie, wijst De Haan constitutionele kwesties als de focus voor een 

sociale filosofie 'nieuwe stijl' aan. Constitutie dan niet uitsluitend begrepen als 

grondwettelijk, maar als iedere locatie waar wordt gedelibereerd en onderhandeld 

over de regels van het spel. In de woorden van De Haan: 'De constitutie is het mo

ment waarop de werkelijkheid zelf reflexief, filosofisch wordt.' Net als bij Cobben 

betekent dit evenwel niet zozeer een verschuiving in object en methode van de so

ciale filosofie als wel een aanvulling op de sociale filosofie 'oude stijl'. Want nadat De 

Haan de constitutie als filosofisch moment bij uitstek heeft aangewezen, geeft hij 

vervolgens aan dat dit verbonden moet worden met een nieuw soort benadering van 

aloude sociaal-filosofische thema's als macht, onderdrukking en rechtvaatdigheid. 

'Nieuw' moet de benadering zijn omdat 'een universele sleutel' voot de definitie van 

rechtvaardigheid door de verschillende maatschappelijke praktijken heen ontbreekt. 

De complexe gelijkheid of lokale rechtvaardigheid van theoretici als Walzet en Eister 

laat zich niet meer onderbrengen in een overkoepelend emancipatoir project. Vol

gens De Haan is dat alleen maat winst omdat het betekent dat de geschiedfilosofi

sche hoop die de meeste sociale filosofie heeft aankleven dan eindelijk kan worden 

geschrapt. Maatschappelijke verandering is nimmer Pareto-optimaal. Iedere vooruit

gang gaat gepaard met kosten. Sociale filosofie 'nieuwe stijl' is zich daarvan bewust. 
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Korthals en Vintges voegen zich eveneens bij diegenen die aanvullingen bepleiten Karsis 77 

in plaats van verschuivingen. Naast ttaditionele thema's als arbeid, milieuvervuiling, 

ongelijkheid en consumentisme gaat het dan om kwesties die worden opgeroepen 

door globalisering, lokalisering en informalisering alsmede door individualisering 

en fragmentarisering. Bovendien, zo voegt Korthals daaraan toe, moet de sociale fi

losofie af van het idee van de 'schuldige markt', alsmede van het idee van de 'schuldi

ge technologie'. De normatieve vragen die aan markt en technologie worden gesteld 

moeten concreter en preciezer zijn. Welke keuzes maken zij mogelijk? Welke keuzes 

maken zij onmogelijk? Is dat verlies of winst? Voor de sociale filosoof betekent dat 

onderzoek dat 'dicht op de huid van de maatschappelijke wetkelijkheid blijft'. En 

het verschil met de ethiek ligt dan vooral bij het verschillende publiek waar ethicus 

dan wel sociaal-filosoof zich tot richt. De expertcommissie in het eerste geval, en het 

maatschappelijke debat in het tweede geval. Vintges op haar beurt voegt aan het ge

noemde rijtje 'kwesties rondom multiculturaliteit, techniek, milieu en zorg', vraag

stukken van sociale cohesie en zinverlies, alsook nader onderzoek naar de metatheo-

retische kwestie rond methodologisch individualisme vetsus holisme en de 'leemte 

die het postmoderne denken heeft nagelaten op het gebied van ethiek en politiek' 

toe. Bovendien wijst zij op 'oude' onopgelostheden als verklaringen voor fascisme, 

nazisme en andere totalitaire verlokkingen. Haar motto lijkt te zijn: er is werk te 

doen, en zolang er werk te doen is, kan er geen sprake van crisis zijn. 

Karskens ziet, zoals gezegd, de voornaamste rol van de sociale filosofie in het ma

ken van 'actualiteitsanalyses', daarmee aansluitend bij stijl en methode van Fou-

cault. Kritisch zijn deze analyses voor zover zij disciplinering, onenigheid en macht 

zichtbaar maken. Volgens Karskens vereist dit een rechtvaardigheidsbegrip dat 

haaks staat op het redistributieve techtvaardigheidsbegrip van de Angelsaksische po

litieke filosofie. In geen geval dient de sociale filosofie zich te vetmeien in 'gelamen-

teer over het verval van normen en waarden in de huidige samenleving'. Daartegen

over moet een analyse van de 'ware en valse normen en waarden, technologieën, en 

beheer(s)apparaten (staan) die de huidige samenleving in haar voegen houden'. 

Waarmee Karskens zich evenals Korthals voegt in een op Foucault geënte ondet-

zoeksttaditie die hier te lande naam heeft gemaakt onder de noemer 'empirische fi

losofie'.2 

Koenis is het enige buitenbeentje. Blijmoedig verkondigt hij het einde van de 

sociale filosofie: 'De typische sociaal-filosofische intellectuele stijl heeft (...) een in

drukwekkend verleden in Nederland (...) maar geen toekomst.' Zijns inziens heb

ben sociaal-filosofen vanaf de jaren zestig en zeventig met de ontzuiling hun natuur

lijke achterban verloren. Hierdoor kwam de sociaal-filosofische stijl onder druk te 

staan. 'De vanzelfsprekende koppeling van theorie en praktijk, van analyse en kri

tiek past in de oude traditie. Zo beschouwd was het marxisme een voortzetting van 

verzuilde sociale filosofie in de nadagen van de verzuiling.' 

Maar er is geen kritische maatschappijtheorie die tegenwoordig op een geloof

waardige wijze alle sociale filosofen onder een paraplu krijgt. 'Er is geen maatschap

pijtheorie meer die vanuit zichzelf analyse en kritiek met elkaar kan verbinden', al

dus Koenis. Volgens hem is dat geen reden om te treuren, omdat sociale weten

schappers geen normatief geverseerde woordvoerders in de persoon van de sociaal-
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KRISIS 77 filosoof nodig hebben. 'Sociale wetenschappers zijn mans en vrouws genoeg om zelf 

deel te nemen aan het publieke debat.' Daarnaast hebben ethici in Nederland zich 

een belangrijke adviserende en soms arbitrerende rol weten te verwerven op een 

groot aantal deelgebieden, waarvan die van de medische ethiek en de bedrijfsethiek 

de meest in het oog springende zijn. Betekent dit dat de sociaal-filosoof zich dus 

maar moet omscholen tot sociale wetenschapper of ethicus? Hoe het ook zij, Koenis 

ziet nog wel degelijk een taak voor filosofen. Hij sluit immers niet uit 'dat filosofen 

en wetenschappers uit hun eigen of andermans analyse interessante punten van kri

tiek kunnen destilleren en aan het publiek voorleggen'. 

Het kan ook niet anders of het beeld dat de negen Nederlandse filosofen van de 

sociale filosofie schetsen, is ambivalent. Uit de visies van filosofen laat zich nu een

maal geen Gesamtkunstwerk destilleren. Waar de een naar een optimistische kijk op 

de toekomst van de sociale filosofie neigt, heeft bij de ander een pessimistische kijk 

de overhand. En waar de een aansluiting zoekt bij de traditie van de kritische theo

rie, daar zoekt de ander aansluiting met andere tradities. Waar iedereen het over 

eens lijkt te zijn, is dat de sociale filosofie 'oude stijl' dient te worden vervangen door 

een sociale filosofie 'nieuwe stijl'. Dit houdt in dat bepaalde thema's (opnieuw) op 

de agenda van de sociale filosofie moeten worden geplaatst, en dat zij met behulp 

van een nieuw vocabulaire aan de orde moeten worden gesteld. 

De sociale filosofie 'oude stijl' heeft een aantal gebreken die vooral te maken heb

ben met haar oriëntatie op de staat, op vooruitgang en op te simpele noties van 

maakbaarheid die haar conceptueel instrumentarium ongeschikt maken voor een 

maatschappelijke constellatie die meer dan vroegere constellaties wordt gekenmerkt 

door ondoorzichtigheid, pluralisme en grensoverschrijding in de meest ruime zin 

van het woord, en waarin individuen meer dan in eerdere constellaties over reflexie

ve vermogens beschikken waardoor criteria slechts tijdelijk saillant zijn en goede le

vens in toenemende mate projecten zijn geworden. Dat dit voor de sociale filosofie 

herbezinning op haar conceptueel instrumentarium vereist, staat voor alle respon

denten als een paal boven water. Veel minder consensus bestaat er over de betekenis 

die dat heeft voor het sociaal-filosofische project als kritische maatschappijtheorie. 

Voor sommigen (Koenis, Vintges) is deze vraag een non-starter. Anderen (Pekel

haring, Boomkens, Harbers, De Haan) hopen op haar leervermogen, maar zijn 

sceptisch over de vraag of ze daar daadwerkelijk over beschikt (Boomkens). Weer 

anderen nuanceren het idee van een crisis en wijzen erop dat kritische maatschappij

theorie altijd al matginaal was (Korthals) of dat de 'culturele wending' niet zozeer 

een crisisverschijnsel is als wel een continuering van het marxistische programma 

(Cobben). Zeker is dat de maatschappelijke werkelijkheid meer dan voldoende aan

leiding biedt voor filosofische reflectie, en dat ook in het nieuwe millennium zal 

doen. Of dat ook morgen en overmorgen sociale filosofie moet heten, is daarbij wel

licht irrelevant. 

Noten 

i. Ook hebben wij reacties ontvangen van Gijs van Oenen, Heleen Pott en Gerard de Vries die 

om verschillende redenen niet in deze compilatie zijn opgenomen, maar integraal in dit nummer 

zijn afgedrukt. 
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i. 'Tijdschrift voor empirische filosofie' luidt de ondertitel van het tijdschrift Kennis &Metho- KRISIS 77 
de dat na hoogtijdagen ten tijde van de grote publieke populariteit van de wetenschapsfilosofie te 
kampen had met sterk dalende abonnee-aantallen en zich mede om die reden recentelijk heeft 
omgedoopt in KérM; tijdschrift voor empirische filosofie. Gelijktijdige veranderingen binnen de re
dactie weerspiegelden een grotere betrokkenheid bij her WTCM-programma (wetenschap, tech
nologie, cultuur en maatschappij) dat door Gerard de Vries aan de Universiteit van Maastricht was 
opgezet. Dit programma vertegenwoordigde in Nederland de empirische (lees: sociologische) 
wending die het wetenschapsonderzoek inmiddels had doorgemaakt. Met deze wending verwater
de de kloof die sociale filosofie en wetenschapsfilosofie traditioneel had gescheiden. 
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