
Reanimatie van de sociale f i losofie 

En dus, Glaucon, is de mythe bewaafd, en niet vetloren gegaan. 

En als we erin geloven, kan hij ons ook tedden. 

Plato, De Republiek 

Beste Krisisredactie, 

De vtaag was dus: waarom is de sociale filosofie verdwenen uit het filosofische debat, 

en is dat erg. Jullie geven zelf al een voorzet: sociale filosofie was vooral marxistische 

filosofie, en het marxisme is sinds de jaren tachtig in diskrediet geraakt, de vrije 

markteconomie heeft gewonnen. Exit Marx! Leve het liberalisme en de analytische 

ethiek! Maar hier beginnen meteen ook de problemen. Kennelijk werd de sociale fi

losofie geassocieerd met een nogal eenzijdige, anachronistische variant van het 

marxisme. Hoe valt anders te verklaren dat ze na de val van Mao ZeDong en van de 

Muut zo reddeloos verloren was? De eigenlijke vraag-achter-jullie-vraag is dan ook, 

wat mij betteft: waarom is die marxistische filosofie zo kwetsbaar en weinig creatief 

gebleken. Waarom heeft ze het 'reëel bestaande socialisme' niet overleefd? Of heeft 

het marxisme filosofisch eigenlijk nooit veel meet voorgesteld dan de legitimatie van 

primitieve autoritaire regimes? 

In Nederland komt het daar wel ongeveer op neer. En omdat het marxisme hier 

filosofisch nooit veel impact had, is de sociale filosofie nu net zo dood als Marx zelf. 

In feite valt de snelle opkomst en ondergang van de sociale filosofie samen met de 

ontwikkelingsgang van een generatie intellectuelen - mijn eigen generatie - die hal

verwege de jaren zeventig nog links-revolutionair was en sympathiseerde met de we

reldrevolutie, in de jaren tachtig yup werd, en in de jaren negentig, al dan niet ondet 

regie van Bolkestein, met kenmerkend opportunisme haar eigen verleden verloo

chende en het marktliberalisme omhelsde. 

Ter toelichting: toen ik mij in 1976 inschreef als student wijsbegeerte waren er 

twee filosofen die het debat bepaalden: Marx en Nietzsche. Het denken van Marx 

bestudeerde je bij sociale filosofie, waar je verder vooral filosofen van de Derde We

reld las (zie het gelijknamige boek van Hans Achterhuis, dat in 1975 zijn vierde(!) 

druk beleefde): Illich, Mao, Che Guevara. Marxisme als sociale filosofie was een in

trigerende cocktail van theorie en praktijk, van duistere schema's over de kapitaalac

cumulatie en handleidingen voor de guerillaoorlog. De gemiddelde sociale filosoof 

identificeerde zich met bevrijdingsbewegingen in exotische landen en zag overal in 

de wereld verzetshaarden opflakkeren, die zich weldra zouden verenigen tot de grote 

Wereldbrand. Met een actuele analyse van technologie, politiek en cultuur in het 

laatkapitalisme, met kritische reflectie op de globalisering van het kapitaal en de in

vloed van media en cultuurindustrie, met ondetzoek naar nieuwe vormen van ver-
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KRISIS 77 vreemding et cetera, had dit allemaal niets te maken. Sociale filosofie behelsde niet 

veel meer dan een romantisch programma voor de revolutie, grotendeels geënt op 

een andere tijd en cultuur. 

Als filosofisch geloofsartikel verschafte het marxisme zijn aanhang evangelische 

bevlogenheid, een gevoel van morele superioriteit en een ideaal voot de toekomst. 

Toen die toekomst uitbleef verloor het zijn functie. Aan het einde van de jaren ze

ventig desintegreerde de linkse beweging, een voor een vielen de concrete utopieën 

en communistische regimes door de mand. Intussen werd de gemiddelde linkse in

tellectueel een dagje ouder, de charmes van het burgerlijk bestaan - een vaste baan, 

een eigen huis - eisten hun tol. Ten slotte bezweek eind jaren tachtig ook nog de 

Sovjet-Unie. Het engagement van de opstandige generatie was tegen die tijd groten

deels gebakken lucht gebleken. Na een ideologische kater en een periode van vrij

willig resocialiseren richting communicatief burgerschap, waarin vooral Habermas' 

'blauwe monster' ijverig werd uitgespeld, gaf de sociaal-filosoof zich gewonnen en 

ging Rorty lezen: de 'nieuwe mens' was niet langer hip, er was voor het kapitalisme 

simpelweg geen alternatief. 

Gelukkig was Nietzsche er ook nog. Wie eind jaren zeventig bij filosofie een Nietz-

sche-programma afsprak kwam terecht in de wereld van kunst en cultuur. En terwijl 

de radiale kritiek tet ziele ging in de sociale filosofie, leefde ze op in de esthetica en de 

cultuurfilosofie. Via de Nietzsche-receptie in Parijs kwam je daar in contact met Fou-

cault, Deleuze en Guattari, Baudrillard, Lyotard, waarbij het aardige was dat al deze 

postmarxisten en poststructuralisten, net als trouwens Adorno, de epistemologische 

basis, de wetenschappelijke pretenties en het revolutionaire optimisme van het 

marxisme afwezen, maar tegelijk de weg vrijhielden voor een esthetisch geïnspireerde 

cultuurkritiek. Het is waar dat de klassieke ideologiekritiek officieel doodverklaard 

werd op de rive gauche. Maar de kritische impuls overleefde in het diffetentiedenken, 

in de rituele deconsttuctie van binaire opposities die inmiddels de motor is geworden 

van de politics of identity, van alle recente vormen van feminisme en postkolonialisme. 

Dit nieuwe type ideologiekritiek veronderstelt geen historisch gefundeerde Waarheid 

en wil ook niet alles reduceren tot klasseposities. Macht, ongelijkheid en onderdruk

king worden niet langer op systeemniveau geanalyseerd, maar verbonden met thema's 

die dichter bij de gewone dagelijkse ervaring liggen, zoals gender, etniciteit, tas, seksu

aliteit. Postmarxistische culturele kritiek is persoonlijker, minder gebaseerd op ab

stracte ptincipes, en daarom effectiever. Ze toont zich gevoelig voor het multi-etni-

sche katakter van de samenleving, voor de visuele aspecten van de postmoderne me

diacultuur. Ze heeft maar twee nadelen, die helaas fataal zijn. Het eetste is dat haat 

analyses vooral bloeien op de universitaire campus, en weinig invloed hebben op de 

praktische politiek. Het tweede is dat haar kritiek zich exclusief ophoudt binnen de 

geesteswetenschappen, en alle contact met de sociale, politieke en economische facul

teiten is kwijtgeraakt. Binnen de Nederlandse filosofie is ze sinds de jaren tachtig te 

bezichtigen geweest in de esthetische hoek van de wijsgerige faculteiten, totdat die in 

het kader van nieuwe bezuinigingen werden gesaneerd en de kritiek verdreven werd 

naar cultural studies en literatuurwetenschap. In het, zoals gebruikelijk weer zeer poli

tiek correcte studieprogramma van de Afdeling Wijsbegeerte van de Universiteit van 

Amstetdam is er bij voorbeeld geen spoor meer van te bekennen. 
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Is er nog hoop voor de sociale filosofie? Wie weet. Er doet zich in de wereld van KRISIS 77 

vandaag in ieder geval iets paradoxaals voor. Terwijl het matxisme een ttagikomisch 

cliché is geworden, is onze dagelijkse werkelijkheid steeds beter gaan beantwoorden 

aan de typeringen van Marx. Nooit eerder in de geschiedenis heeft het kapitalisme 

zoveel speelruimte gehad als nu, nu de arbeidersbeweging niet meet bestaat en het 

socialisme is verdwenen. De markt is heilig verklaard en transnationaal geworden. 

Productie en consumptie zijn ons hoogste doel. Er is een grenzeloze overschatting 

van de functie van betaalde arbeid, bij krapte op de atbeidsmarkt krijgen zelfs bij

standsmoeders met kinderen en asielzoekers arbeidsplicht opgelegd. De tegenstel

lingen tussen rijk en arm nemen toe, de structurele economische ongelijkheid werkt 

nog steeds door in banen, kansen, gezondheid, opleiding, politieke en culturele in

vloed. Maar tegenwoordig identificeert de sociaal-democratie zich liever met de 

winnaars dan met de verliezers, de samenleving is toch niet maakbaar. Er is armoe

de, in deze nieuwe Gouden Eeuw, er is ideologie in overvloed. Het verenigde Euro

pa zegt pal te staan voor de mensenrechten, maar spant zich vooral in voor een ster

ke euro die pal staat tegenover de dollar en de yen. Onlangs voerde de NAVO een 

humanitaire oorlog om haar eigen geloofwaardigheid te handhaven, zonder toe

stemming van de VN maar enthousiast gesteund door Europa's socialistische leidets, 

waarbij Kosovo etnisch werd gezuiverd van de Serviërs. De ontpolitisering die evi

dent is bij politici als Kok en Blait sluit keurig aan bij de empirische wending die de 

sociale filosofie bij Giddens cum suis doormaakt, en die in beide gevallen het einde 

van elk socialistisch ideaal betekent. Intussen worden de verschillen tussen witte en 

zwarte scholen groter, neemt het racisme toe, en groeit er in de getto's van de grote 

steden gestaag een onderklasse die verstoken blijft van het culturele kapitaal dat ze 

nodig heeft om te participeren in de diverse onderhandelingsnetwerken. Kortom, 

het filosofische dilemma is duidelijk: politieke economie en cultuur zijn hopeloos 

uit elkaar gespeeld en moeten weer met elkaar verbonden worden. Maar de tijdgeest 

zit tegen, de oplossing is ver weg en zal uiteindelijk natuurlijk niet van de universi

teit c.q. de academische filosofie komen, het publieke debat moet eldets aangezwen

geld wotden. Wat intussen aan de universiteit minimaal nodig is, is dat de analyse 

van de postmoderne - cultural politics - filosofie wordt bevrijd uit haar exclusieve al

liantie met de geesteswetenschappen en weer in contact gebracht met actuele 

macrotheoretische petspectieven op economie en samenleving, zoals die alleen maar 

ontwikkeld kunnen worden binnen de sociale, economische en politieke weten

schappen. 

Een aldus gereanimeerde sociale filosofie zal pluralistisch, feministisch, gede

construeerd en antifundamentalistisch zijn, maar ze zal tegelijk een ouderwets in

stinct bewaard hebben voor de relatie tussen sociale emancipatie en de politiek-eco-

nomische structuren die onze wereld bij elkaar houden. 

Het maakt niet uit of je zo'n sociaal-kritisch filosofisch programma neomarxis

tisch of postmarxistisch noemt, of iets heel anders. Terry Eagleton heeft zich ergens 

afgevraagd of een boot die plank voor plank herbouwd wordt nog wel dezelfde boot 

is. Dat zal mij eerlijk gezegd een zorg zijn. Als hij maar weer vaart. 

Heleen Pott 
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