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Toen een onzer begin jaren negentig aan de Universiteit van Amsterdam zijn doctoraalprogramma sociale filosofie ter goedkeuring voorlegde en daarbij als mogelijk
scriptieonderwerp zoiets als de verdediging van Habermas tegen postmoderne aanvallen noemde, kreeg hij botweg te horen dat 'hier' niemand in Habermas was geïnteresseerd en dat hij er beter aan deed een ander onderwerp te kiezen of anders te
verkassen. O m deze kleine scène van intellectueel terrorisme te kunnen waarderen,
is het van belang te weten dat zij zich afspeelde op dezelfde locatie waar Harry Kunneman in 1983 zijn befaamde samenvatting van het 'blauwe monstei' van Habeimas
concipieerde; waar diezelfde Kunneman promoveerde op een foucaultiaans amendement op Habermas' kritische maatschappijtheorie en waar Jozef Keulartz werkte
aan een gnostische 'genezing' van Habermas' 'verkeerde wereld'. O m maar een kleine greep te doen uit de kritische producten uit het Amsterdamse van die dagen.
Een vergelijking van de studiegidsen uit de jaren tachtig en negentig van dezelfde
'faculteit' vertelt hetzelfde verhaal.1 In de jaren tachtig bestond het onderwijsaanbod
voor een groot deel uit sociale theorieën van moderne en postmoderne snit, met name die van Habermas en Foucault. N u bestaat het curriculum dat onder de noemer
'sociale filosofie' wordt aangeboden uit doctoraalmodules over de 'politiek van het
verschil' en de 'tweede sekse' van De Beauvoir, die worden gegeven door Karen
Vintges. In beide modules staan kwesties van verschil en gelijkheid en van gender en
seksediscriminatie centraal. Deeltijdhoogleraar Bader, de andere sociale filosoof van
de Afdeling Wijsbegeerte, doceert over culturele diversiteit, institutioneel pluralisme en politieke eenheid, en houdt in ieder geval het bekende sociaal-filosofische
thema van de libetalismekiitiek hoog. Hij presenteert zijn module echter niet als
'sociale filosofie', maar als 'politieke filosofie', en dat is gezien de nadruk op staatsvorming en instituties van Hoge Politiek geen onjuiste keuze. De enige constante is
de doctoraalmodule 'kritische maatschappijtheorie en sociale verklaring' die eveneens wordt gegeven door Karen Vintges. 2 Nadere beschouwing leert echter dat de
verschillen met de sociale filosofie van het vorige decennium zich hier ondanks de
vrijwel gelijkluidende titel juist samenballen. Zo staat niet Habermas in deze module centraal, maar Foucault. En zo wordt in deze module niet Habermas gered van de
postmoderne brandstapel, maar wordt juist Foucault gered van een moderne brandstapel.3
In onze optiek vond in andere faculteiten Wijsbegeerte in Nederland een soortgelijke verschuiving binnen de sociale filosofie plaats. Naar onze mening zijn nieuwe
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intellectuele modes onvriendelijk geweest voor de sociale filosofie 'oude stijl'. Intellectuele modes weerspiegelen uiteraard maatschappelijke kwesties en ontwikkelingen. O m die reden kunnen wij ons niet beperken tot anekdotiek - hoe veelzeggend
deze anekdotes ook mogen zijn - noch tot de verschuivingen aan de 'Faculteit'
Wijsbegeerte van de UvA - hoe prominent haar positie in de jaren tachtig in het nationale sociaal-filosofische veld ook was. Hieronder dan ook een eerste poging om
de aangeduide ontwikkeling binnen de sociale filosofie te reconstrueren, en deze te
plaatsen in een bredere maatschappelijke context.

Kritische

maatschappijtheorie

De moeder aller wetenschappen heeft een gespleten persoonlijkheid. De processen
van arbeidsdeling en professionalisering zijn niet aan de filosofie voorbijgegaan.
Ook de filosofie kent allerlei specialismen: ethiek, logica, taalfilosofie, politieke filosofie, metafysica, geschiedfilosofie, wetenschapsfilosofie en ook sociale filosofie.
Sommige van deze specialismen verheugden zich in de jaren zestig en zeventig in
een enorme populariteit, maar zijn tegenwoordig op sterven na dood. Zo lijkt de
eens zo populaire wetenschapsfilosofie te zijn opgegaan in de kennissociologie c.q.
het wetenschapsonderzoek. De filosoof die ooit voorschreef wat goede wetenschap
is, is nu een bescheiden empirist die vooral beschrijft wat wetenschappers in een laboratorium of elders doen en zich zo veel mogelijk onthoudt van normatieve uitspraken (vgl. Boon en De Vries 1989). Hoe interessant ook, het is niet aan ons deze
neergang te beschrijven en - tentatief- te verklaren. Hier gaat het om een (kleine)
geschiedenis van de sociale filosofie.
Interessant is nu dat de sociale filosofie een soortgelijke populariteitscutve kent.
Het heeft er alle schijn van dat wat in de jaren tachtig nog onder de vlag van sociale
filosofie aan de man werd gebracht vandaag de dag sterk verwaterd nog slechts is terug te vinden in de politieke filosofie, cultural studies en de sociologie. 4 Dit roept de
vraag op of de sociale filosofie geen eigen identiteit (meer) heeft. Oftewel, waarin
onderscheidt de sociale filosofie zich van de politieke filosofie, cultural studies en de
sociologie? Heeft ze wel een eigen onderwerp of vocabulaire? En zo nee, betekent dit
dan dat de bestaande afdelingen sociale filosofie beter omgedoopt of opgedoekt
kunnen worden? O m het hoge woord er nu dan toch maai uit te gooien: veikeeit de
sociale filosofie niet onmiskenbaar in een diepe, existentiële ctisis? Of bestaan er
voor deze filosofische subdiscipline in het tijdperk van de globalisering meer dan
ooit mogelijkheden om zich een nieuwe weg te banen tussen de Scylla van de sociologie en de Charybdis van politieke filosofie en cultural studies}
Voor een antwoord op deze vragen keren wij ter contrastering terug naar de
hoogtijdagen van de sociale filosofie. In de jaren zestig en zeventig was de taak van
de sociale filosofie namelijk zonneklaar: het formuleren van een kritische maatschappijtheorie. Filosofen ontwikkelden sociale theorieën waarmee de samenleving
kon worden bekritiseerd. Daartoe hanteerden zij een macroscopisch perspectief. De
gehele samenleving werd kritisch onder de loep genomen, dat wil zeggen niet alleen
de politiek, maar ook de wetenschap, de economie, het recht, en andere maatschappelijke sferen of velden. Men beperkte zich dus niet, zoals politieke filosofen ge38
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woon zijn te doen, tot de vraag welke politieke instituties en stelsels legitiem zijn.
Het macroscopisch perspectief impliceerde dat nagenoeg alle aspecten van de samenleving kritisch werden doorgelicht. De onderliggende logica van deze kritische
maatschappijtheorieën was er een waarbij de diagnose van de samenleving in dienst
stond van de therapie. Het ontwikkelen van een theorie kon niet vrijblijvend (lees:
verklarend of louter beschrijvend) zijn, maar moest de praktijk ten goede komen,
dat wil zeggen de emancipatie van diegenen die op de een of andere manier structureel onderdrukt of gemaiginaliseeid werden. Voorwerp van emancipatie waren dan
ook vooral arbeiders, vrouwen en de mensen uit de toenmalige Derde Wereld. 5 Dit
kwam tot uitdrukking in diagnoses waarin zonder uitzondering werd gewerkt met
veroordelende containerbegrippen als 'het kapitalisme', 'het patriarchaat' en 'het
imperialisme'.
Door theorie en praktijk op elkaar te betrekken, distantieerde de sociale filosofie
uit de jaren zestig en zeventig zich uitdrukkelijk van de sociale filosofie van de decennia daarvoor. De ideeën van de traditionele sociale filosofie zouden 'ideologisch'
zijn. Zij bestendigden slechts de status quo en vethulden bestaande vormen van
structurele marginalisering en achterstelling. Kortom, de traditionele sociale filosofie was misschien maatschappijtheorie, maar zo ze dat al was, kritisch was ze zekei
niet. De nieuwe taak van de sociale filosofie was eerst en vooral intellectueel van
aard: sociaal-filosofen werden geacht oveigeleveide ideeën door te prikken. Dit
heette ideologiekritiek. Deze ideologiekritiek vooronderstelde een daaraan voorafgaande diagnostisering van 'sociale pathologieën' die adequater was dan die van
voorgaande generaties. Te dien einde beriep men zich grotendeels op de politieke
economie van Marx en de psychoanalyse van Freud. De in de jaren zestig veel gelezen Marcuse (1955) en Fromm (1969), die tot de Frankfurter Schule werden gerekend, probeerden het gedachtegoed van Marx en Freud uitdrukkelijk met elkaar te
verenigen. Naast de politieke economie en de psychoanalyse, ontleenden sociaal-filosofen ook veel inzichten aan de kritische sociologie. Met name sociologische analyses ovei machtselites (C. W. Mills 1956), klassenveihoudingen (Dahrendorf 1957)
en vervreemding (Blauner 1964) vormden belangrijk ingrediënten voor een kritische
blik op de samenleving. De verhouding tussen sociale wetenschappen en sociale filosofie was er dus een van toeleverancier en assemblagefabriek. Sociaal-wetenschappelijke inzichten waren het halffabrikaat waaiuit de sociale filosofie haai kritische
maatschappijtheorie construeerde.
De therapie die daaruit volgde, bestond uit een schets van een authentiek, nietvervreemd leven, waarvan de politieke haalbaarheid slechts zelden in alle einst tot
ondetwetp van reflectie werd gemaakt. Enerzijds zette men in op bestaande kanalen
van democratische politiek voor de gewenste institutionele transformatie, anderzijds zocht men het in buiten-parlementaire experimenten. De eerste route werd gepraktiseerd in de vorm van de beruchte 'lange mars door de instituties' (die de babyboom-generatie geen geringe maatschappelijke windeieren legde) en de tweede
kreeg zijn weerslag in allerlei experimenten met alternatieve levensvormen (communes, woongroepen en Paarse September) die zelden een lang leven waren beschoren
en die al helemaal niet uitgroeiden tot de verwachte veranderingsagenten. O p dit
punt viel het sociaal-filosofische kamp uiteen in een pessimistische en een optimistiS O C I A L E F I L O S O F I E O P DE D R E M P E L VAN EEN N I E U W M I L L E N N I U M
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sche vleugel. Enerzijds hield men vast aan de wetten van de geschiedenis die het op
en af van verschillende maatschappijformaties reguleerden (soms tegen beter weten
in), anderzijds benadrukte men de mogelijkheden van agency (soms eveneens tegen
beter weten in). Utopisch denken was veel sociaal-filosofen uit die dagen niet
vreemd (vgl. Plattel 1970). Hoewel men meende slechts tegels te hoeven lichten om
een strand aan te treffen en de rol van de verbeelding benadrukte, zag men tegelijk
ook wel in dat structuren taai waren, politieke elites wendbaar en instituties inert.
De verbeelding vond dan ook vooral een uitweg in kleinschalige projecten van antikapitalistische autatkie. De nog steeds bestaande Kleine Aatde is hieivan een voorbeeld.

Kritiek van de k r i t i s c h e rede
In de jaren zestig en zeventig bekommerden sociaal-filosofen zich nauwelijks om de
status van de noimatieve aannames van hun kritische maatschappijtheorie. Meestal
bleven deze impliciet. De goede veistaandet kon uit de beschrijving van het kapitalisme zelf wel opmaken dat deze het proletariaat kluisteide aan de consumptiemaatschappij en doortrokken was van uitbuiting. Waarom zou je dan nog moeilijk doen
dooi de noimen die een leidraad votmen bij de ktitiek op de samenleving boven water te halen en te techtvaaidigen? Onrecht heeft immers als belangrijk voordeel dat
het doorgaans direct inzichtelijk is. En bovendien, waren moraal en recht door
Marx zelf niet als burgerlijke constructies aangeduid, daarmee suggererend dat normatieve beginselen relatief waren aan de desbetreffende maatschappijformatie en
dat de socialistische fase eigen socialistische beginselen zou genereren? Binnen de sociale filosofie kwam de normatieve theorievorming eerst op gang met de herleving
van de liberale politieke filosofie. Het was vooral John Rawls' Theory of justice (1971)
en het liberale politiek-filosofische debat die het veroorzaakte, die marxistische sociaal-filosofen als G.A. Cohen (1981), Richard J. Arneson (1971), Steven Lukes (1985)
en Norman Geras (1984) aanzette tot reflectie op de eigen normatieve criteria voor
uitbuiting en vervreemding. Het is dan ook hier dat de interne oorzaken voor de geleidelijke vertaling van marxistische kernthema's in liberale termen van rechtvaardigheid, legitimiteit, gelijke vrijheid en stabiliteit moeten worden gezocht.
Maar ook van de andere kant lag de sociale filosofie onder vuur. Het vocabulaire
van de sociale filosofie was doordrenkt van medische metaforen. Zo werd gesproken
over de 'pathologieën van het laatkapitalisme' (Habermas 1973) en was het doel een
'gezonde samenleving' (Fromm 1976). Het gebruik van medische metaforen is deels
teiug te voeren op de invloed van de psychoanalyse. Het begrip 'vervreemding' werd
ook steeds meer in medische termen geduid. In het kapitalisme zou de mens van
zijn ware aard zijn vervreemd, hetgeen tot uitdrukking kwam in allerlei sociale pathologieën die de zelfontplooiing van het individu in de weg zouden staan. Door
middel van een 'zelfontplooiingsregime' (Tonkens 1999) c.q. de 'planning van ontplooiing' (Duyvendak 1999) hoopte men aan deze sociale pathologieën een einde te
maken.
In de tweede helft van de jaren zeventig, en zeker in het erop volgende decennium, leidt onder andere de kritiek op dit medische jargon tot een geleidelijke ver4 O
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schuiving in de sociale filosofie.9 Spreken over pathologieën veronderstelt immers
dat men weet wat gezond en noimaal is. En wie het ovei vervreemding heeft, meent
vast te kunnen stellen wat het ware 'zelf' is. De vraag is echter hoe men kan weten
wat een normaal individu of een gezonde samenleving is wanneer men zelf evenzeer
deel uitmaakt van dezelfde 'zieke' samenleving die men bekritiseert en men - mutatis mutandis — zelf evenzeer door pathologieën is bevangen? Veronderstelt het praten
in teimen van pathologieën en vervreemding niet een essentialistische kijk op mens
en samenleving, een essentie, bovendien, die sommigen wel en de meeste anderen
niet dooizien?
Dit soort kritiek voimde de hatde kern van de postmoderne sociale filosofie.
Foucault is daarvan ongetwijfeld de interessantste en zeker de invloedrijkste vertegenwoordiger. Hij heeft willen tonen hoe in de meest uiteenlopende vertogen op
velschillende wijzen een ondeischeid tussen normaal en abnormaal, gezond en ziek
wordt geconstrueerd. Bovendien trachtte hij duidelijk te maken dat dergelijke constructies niet neutraal waren maar zelf een performatief effect hadden, en dus onlosmakelijk vetbonden zijn met het vraagstuk van de macht. In navolging van Foucault
weid het in sociaal-filosofische kringen bon ton erop te wijzen dat ideeën over het
ware 'zelf' door en door historisch zijn en dat het dus onzin is een transcultureel wezen van de mens te veronderstellen.
Niet alleen het essentialisme van de matxistische sociale filosofie weid dooi de
postmoderne sociale filosofie onder schot genomen. Ook haat macroscopische kijk
op de samenleving moest het ontgelden. Dooi voortdurend in pejoratieve zin te
spreken over het kapitalisme, het patriarchaat en het imperialisme werden niet alleen micioscopische ontsnappingsmogelijkheden ovei het hoofd gezien (de late
Foucault; Deleuze en Guattari), maar suggereerde de sociale filosofie tevens dat institutionele transformatie op zichzelf zou volstaan om een niet-vervreemdende
maatschappij met authentieke individuen te creëren, daarmee voorbijgaand aan de
capillaire vertakkingen van machtspraktijken en het machtsspteken. Zo lichtte (de
vioege) Foucault zijn pijlen op de microfysica van de macht, zoals deze zich manifesteerde in ziekenhuizen, gevangenissen en psychiatrische inrichtingen. In dit soort
instituties worden mensen genormaliseerd en gedisciplineerd aan de hand van veelal
wetenschappelijke ideeën over wat gezond en normaal is. De jaren tachtig gaven een
ongekende bloei te zien - ook op de pagina's van dit tijdschrift — van onderzoek naar
de disciplinerende praktijken in gevangenissen, gekkenhuizen, ziekenhuizen, TBRintichtingen, et cetera. Foucault voimde ook een belangrijke inspiratiebron voor de
in eerste instantie in de Verenigde Staten van de grond gekomen cultural studies. Zo
liet Edwatd Said in navolging van Foucault in tal van publicaties zien hoe in literaire
en wetenschappelijke vertogen een specifiek, veelal eenzijdig beeld van de Oriënt
werd geconstrueerd, hetgeen vooral het imperialisme van de koloniale mogendheden ten goede kwam. Anderen onderzochten hoe in tal van vertogen ideeën over homoseksuelen, vrouwen en 'vreemde' culturen worden gereproduceerd. En gezien het
grote aantal titels met 'construction of...', 'constructivism and ...' in de catalogi van
willekeurig welke sociaal-wetenschappelijke uitgever leent vrijwel ieder onderwerp
zich voor zo'n sociaal-constructivistische benadering.
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Gevolgen
Grosso modo had dit postmoderne offensief twee consequenties voor het onderzoeksobject van de sociale filosofie. Ten eerste begon het van de weeromstuit steeds
meer te lijken op dat van de sterk normatief geladen politieke filosofie. En ten tweede vond ei een cultutaliseiing van de sociale filosofie plaats. Beide punten veidienen
toelichting.
Omdat het noimatieve doel van een gelijke, authentieke samenleving niet meer
gedacht kon worden als beantwoordend aan de 'essentie' van de mens en als het product van de autonome 'wetten der geschiedenis', bekeerden sommige marxisten zich
tot de morele fundamenten die het liberale debat in de analytische politieke filosofie
van na Theory of justice hadden opgeleverd. Contractualisme, gebaseerd op speltheoretische aannames en vrijwillige instemming, weid het grondpatroon van noimatieve consensus die het mogelijk maakte actuele veidelingen van hulpbronnen te bekritiseren zonder een beroep te hoeven doen op presociale 'essenties'. In de woorden
van zo'n no-bullshit marxist - J o h n Roemer: 'Liberaal egalitarisme is de beste invulling van het socialisme.' In meer of mindere mate zijn de meeste sociaal-wetenschappelijk angehauchte sociaal-filosofen in Nederland deze kant uitgegaan. Dat
geldt voor Jos de Beus en — zij het in gecompliceerdere zin - ook voor Veit Bader.
Benadrukt wordt dat liberalisme en socialisme loten aan dezelfde verlichtingsstam
zijn, en dat normatief constructivisme geen moreel relativisme of erger nog moreel
scepticisme hoeft op te leveren. Door deze ontwikkeling schoof de sociale filosofie
ook in Nedetland steeds meer op in de richting van de politieke filosofie. In plaats
van sociale theorieën te ontwikkelen die een kritische diagnose van de problemen
van de samenleving mogelijk maken, zoals die over de kolonisering van de leefwereld en over de panoptische blik van disciplinerende instituties, legden sociaal-filosofen zich in toenemende mate toe op noimatieve vragen ovet de legitimiteit van
politieke instituties en stelsels.
De culturalisering van de sociale filosofie hangt nauw samen met de opkomst
van cultural studies en de veramerikaniseerde Foucault die haar voornaamste icoon
is. De marxistische politieke economie in toenemende mate als een reductionistisch
keurslijf ervarend, benadrukte een groeiend aantal sociale wetenschappers en sociaal-filosofen de eigenstandige werking van culturele factoren. In het brandpunt van
de wetenschappelijke aandacht kwam derhalve de constructie van de identiteiten
van flikkers, potten, gekken en vrouwen te staan. De onderwerpkeuze weerspiegelde
duidelijk de 'linkse', emancipatoire politieke voorkeuren van deze sociaal-filosofen,
terwijl de link met liberale politieke filosofen in een latere fase uitmondde in de politiek-filosofische reflectie op multiculturaliteit in het licht van liberaal-democtatische politieke instituties. Niet altijd was de politieke lading van het onderzoek
echter even duidelijk. Consumptie bij voorbeeld werd door postmoderne sociaalfilosofen niet langer als een inauthentieke en vervreemdende activiteit a priori van
enig belang ontzegd, maai kieeg een tol bij — eveneens - de constiuctie van hedendaagse identiteiten. De normatieve beoordeling van deze fenomenen bleef evenwel
onduidelijk, of was op zijn best ambivalent.
Niet alleen de culturalisering van de sociale filosofie, maar ook haar opschuiven
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naar de politieke filosofie weerspiegelen bredere maatschappelijke ontwikkelingen
als individualisering, migratie, pluralisering en fragmentarisering, evenals de negatieve maatschappelijke effecten. Als gevolg van onder andere individualisering en
migratie werd door communitaiisten en conseivatieven het aloude vraagstuk van de
sociale cohesie opnieuw gethematiseerd. Wat is het bindweefsel van een geïndividualiseerde en multiculturele samenleving? Het zogenaamde liberalisme-communitarismedebat was grotendeels de filosofische vertaling van deze vraag.
N u het postmodernisme bezig is met zijn zwanenzang tekenen zich ook veel duidelijket de overeenkomsten met het modernisme af. Zo lieten in de jaren tachtig,
begin jaren negentig zowel moderne als postmoderne sociaal-filosofen de praktische
pretenties uit de eraan voorafgaande periode varen. Modernistische sociaal-filosofen
verloren zich vooral in ethische theorievorming teneinde de impliciete morele noties
die ten grondslag lagen aan hun kritische maatschappijtheorie eindelijk te expliciteren en rechtvaardigen. Zo zag bij voorbeeld de Diskursethik van Habermas pas in de
jaren tachtig het licht. De theoretische exercities van postmoderne sociaal-filosofen
hadden vooral betrekking op discoutse-analyse. Daarbij werd meestal geen verband
gelegd met de harde werkelijkheid c.q. economische kwesties, en maakte men zich
dikwijls schuldig aan linguïstisch idealisme. Theorie en praktijk werden dus min of
meer ontkoppeld. Dit kwam ook tot uitdtukking in de wijze waarop ovei utopieën
weid gedacht. Modernisten als Habermas (1985) en Offe (1984) stelden dat alle utopische energieën waren opgedroogd. En met hen waren postmodernen van mening
dat blauwdrukken van een volmaakte (of dan toch tenminste betere) samenleving
geïnstfumentaliseeid werden om mensen te onderdrukken. Postmodernen plaatsten
daarom tegenover de utopie de atopie (Barthes). Dit is een vrijplaats waar de identiteit van mensen en dingen niet gefixeerd is en wordt, waar men zich vrijelijk kan
onttrekken aan elke door anderen toegeschreven identiteit. 7 Foucault proclameerde
de dark room tot het zinnebeeld van zo'n vrijplaats.
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W i n s t - en v e r l i e s r e k e n i n g
In het oog springt het velschil tussen de wetenschappen die de oude sociale filosofie
haai halffabrikaten leverde en de wetenschappen die dat nu doen. In de jaren zestig
en zeventig waren dat met name de kritische sociologie (klassenonderzoek, arbeidsen organisatiesociologie), de politieke economie en de psychoanalyse. Sociologen,
politieke economen en psychoanalytici boden sociaal-filosofen destijds het empirische materiaal en soms ook de verklarende instrumenten aan voor haar kritische
oordeel over mens en maatschappij. De postmoderne sociale filosofie daarentegen
put vooral uit de literatuuiwetenschappen en de culturele antropologie, terwijl de
modernistische sociale filosofie van tegenwoordig zich het filosofisch jargon heeft eigen gemaakt van de analytische politieke filosofie en zich hooguit beroept op de empirische politicologie en de neoklassieke welvaartseconomie (Dworkin 1981, Sen
1992, Rawls 1971). Waar postmoderne en moderne sociale filosofie elkaar raken identiteitskwesties — doemen klassieke ethische vragen als die naar het goede leven
op. De vraag naar de levensvatbaarheid van een sociale filosofie nieuwe stijl wordt
daarmee een vraag naar drie verschillende afbakeningsproblemen. Hoe verhoudt de
S O C I A L E F I L O S O F I E O P D E D R E M P E L VAN E E N N I E U W M I L L E N N I U M
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sociale filosofie zich tot voornoemde wetenschappen? Hoe verhoudt de sociale filosofie zich tot de politieke filosofie? En hoe verhoudt de sociale filosofie zich tot cultural studies?
Hoe de antwoorden op deze vragen ook luiden, naar onze mening biedt de ontwikkeling die de sociale filosofie in de jaren tachtig, begin jaren negentig heeft doorgemaakt wel degelijk enkele belangrijke pluspunten boven de sociale filosofie uit de
etaan voorafgaande peiiode. Ten eeiste woidt gewerkt met een realistischer en minder normatief cultuurbegrip. Cultuur is niet langer cultuur met een grote C. 8 In de
jaren zestig en zeventig brachten sociaal-filosofen normerende contrasten aan tussen
de cultuur van de avantgarde en de massacultuui (Adorno en Horkheimer 1947). De
cultuurindustrie zou de brede massa manipuleren en de culturele reproductie van
het kapitalisme garanderen. Postmoderne sociaal-filosofen (Baudrillard 1986) hebben betoogd dat de wereld zo simpel niet is.
Een tweede winstpunt is de toegenomen aandacht voor de eigen morele uitgangspunten. Dit zou de liberale les van de hedendaagse sociale filosofie kunnen
worden genoemd. De traditionele sociale filosofie en de postmoderne sociale filosofie hebben een ding gemeen: beide zijn cryptonormatief. Dat wil zeggen dat zij de
normatieve vooronderstellingen op grond waarvan zij de maatschappij kritiseren
niet of nauwelijks expliciteren en rechtvaardigen. Zowel oude Frankfurters als Adorno en Marcuse als Foucault, en in zijn voetspoor de meeste aanhangers van cultural
studies, verwaardigen zich niet de morele aannames achter hun maatschappelijke
stellingname te expliciteren, laat staan te rechtvaardigen. Dit heeft als merkwaardig
gevolg dat conferenties over identiteiten en multiculturalisme - om twee politiek
correcte onderwerpen te noemen - zich kenmerken door een hartverwarmende politieke consensus zonder dat moreel beladen termen als uitbuiting, ongelijkheid,
achterstelling, marginalisering in de mond genomen hoeven te worden. Waardoor
het sociaal-constructivistisch onderzoek vreemd genoeg dezelfde cryptonormatieve
neutraliteit van de wetenschappelijk onderzoeker lijkt te onderschrijven als ze zelf
altijd bij het positivisme heeft beschimpt. De morele stellingnames vinden h u n
weerslag in de onderwerpkeuze, niet in de methode, de conclusies of de inzet van
het onderzoek. Die blijven onvermeld.
Het derde winstpunt ligt besloten in een gegroeide aandacht voor contexten,
voor de gesitueerdheid van kennis (vgl. Prins 1997). Het microperspectief van de
postmoderne sociale filosofie komt onder meer tot uitdrukking in de grote belangstelling voor de 'politiek der identiteiten' en weerspiegelt tevens een herontdekking
van het ethische of existentiële aspect van het sociale universum. Vrijheid en gelijkheid zijn niet uitsluitend institutionele kwesties, hebben niet uitsluitend te maken
met 'maatschappijformaties', 'politieke instituties', 'verdelingskwesties' en wat verder nog aan macro-onderwerpen kan worden opgehoest, maar hebben heel concreet
betrekking op individuen die uit overgeleverde materialen een eigen bestaan optrekken. De hernieuwde aandacht voor de vraag wie ik zijn wil, vormt een welkome
aanvulling op de traditionele focus van de sociale filosofie 'oude stijl' op de vraag
naar politieke legitimiteit, maatschappelijke 'gezondheid' en sociale stabiliteit.
Maar er kunnen ook vraagtekens worden geplaatst bij de ontwikkeling van de sociale filosofie van de laatste - pakweg - vijftien jaar. Opmerkelijk genoeg hebben die
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betrekking op alle drie de gedaanten van de huidige sociale filosofie. Ten eerste die
van sociale filosofie als politieke filosofie. Net als haar rawlsiaanse model gaat ze gebukt onder een tweetal problemen. Het eerste betreft haar vrijwel exclusieve oriëntatie op de staat. Haar onderzoek betreft weliswaat techtvaaidige instituties in ruime
zin, maar bij de creatie van deze instituties is een gtote tol weggelegd vooi de centrale overheid. In zekere zin legitimeert de rawlsiaanse politieke filosofie het sociaaldemocratische pioject van de naooilogse welvaartsstaat. Dat pioject nu is dooi
toenemende internationalisering van productie en consumptie, evenals door institutievotming op supranationaal vlak (EU), in toenemende mate onder druk komen
te staan. Sociaal-wetenschappelijk inzicht leert dat bestuur op vele niveaus plaatsvindt, die op verschillende wijzen interacteren. Deze ontwikkelingen nopen ook de
sociale filosofie cum politieke filosofie tot een herijking van haar centrale concepten.
Ten tweede wordt zij gekenmerkt door een overmatige graad van abstractie. Ook
door beoefenaars zelf wordt het gebrek aan relevantie van de politieke filosofie als
een probleem ervaren (Favell 1998).IO Zo is hier wederom de relatie tussen theorie en
praktijk relevant. Hoe deze kloof te ovetbtuggen? Het antwoord op die vraag is bepalend voor de richting die de sociale filosofie in het nieuwe millennium zal inslaan.
Ook sociale filosofie als cultural studies kent problemen. De belangrijkste hiervan
vanuit 'oud' sociaal-filosofisch perspectief bezien, is de miskenning van materiële
factoren bij de verklaring voor de actuele levenspositie van individuen. Het linguïstisch idealisme waar beoefenaars van cultural studies zich (huns ondanks?) aan bezondigen ('il n'y a pas un dehors de texte', aldus Derrida) is niet in staat materiële
factoren te vetdisconteren, waardoor de normatieve uitwerking van betere alternatieven onvermijdelijk eenzijdig blijft. Eenzijdige diagnoses leveren eenzijdige
therapieën op. Een ironische rortyaanse herbeschrijving is een aardige en mogelijk
effectieve therapeutische aanbeveling voor de 'babbelende klassen' die de humaniorafaculteiten bevolken, maar is evident ontoereikend voor de verbetering van de levenspositie en de maatschappelijke kansen van de bijstandsmoeder. Werkloosheid is
behalve een concept dat thuishoort in een postindustrieel, postmaterialistisch discours, tevens een vorm van fysieke uitsluiting: de werkloze heeft — in marxistische
termen gesteld — stomweg geen toegang tot de productiemiddelen en dat betekent
vooi concrete gevallen: geen toegang tot locatie x. Dat aibeid in de sociaal-wetenschappelijke reflectie op postindustriële economieën zijn centrale ordenende positie
is kwijtgeraakt, laat onverlet dat de fysieke uitsluiting die werkloosheid ook is reële
sociale effecten heeft die als zodanig dienen te worden gethematiseerd. Een ironische herbeschrijving belicht op zijn vriendelijkst maar één aspect van maatschappelijke vraagstukken." Over het gewicht van dat aspect, en die verhouding ervan tot
andere, meer materiële aspecten, zou de eigenlijke twist moeten gaan. Niet over de
juistheid of superioriteit van elkaar wederzijds uitsluitende idealistische of materialistische verklaringsstrategieën.
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Iets soortgelijks geldt voor het onderzoeksdomein waar beide vormen van sociale
filosofie elkaar raken: multiculturalisme en identiteitspolitiek. 12 Dit onderzoeksdomein wordt tegenwoordig eerder door sociologen als Bauman, Beek, Giddens en
Lash bezet dan door sociaal-filosofen. Ook hier moeten elkaar wederzijds uitsluitende aanzetten worden gemeden. Het ligt vooi de hand dat kwesties van etniciteit en
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gender in belangrijke mate worden verscherpt door de discriminatoire toegang tot
wat Rawls 'sociale posities' noemt. De hulpbronnen waar individuen over moeten
beschikken om daar toegang toe te krijgen, hebben een gendered, klasse en etnisch
karakter. Dat betekent dat gender, klasse en etniciteit ertoe doen juist omdat ze individuen een ongelijke toegang bieden tot posities die diezelfde individuen mede in
staat stellen een zelfgekozen leven te leiden. Onderzoekers die hun wetenschappelijk
bestaan aan dit soort onderwerpen wijden, vertrekken negen van de tien keer van
deze (stilzwijgende) premisse. Dat betekent echter dat onderzoek naar multiculturaliteit en etniciteit tegelijk een stiuctuiele en een culturele dimensie zou moeten hebben. Structureel is dan de construcrie van de verschillende maatschappelijke posities
en de verdeling van bevoegdheden, verantwoordelijkheden en macht over deze posities. Cultureel zijn dan de groeps- en persoonskenmerken die mede verklaren hoe
individuen over deze verschillende posities worden verdeeld. De samenhang tussen
deze twee aspecten komen in het bestaande sociaal-filosofische onderzoek naar multiculturalisme en etniciteit onvoldoende aan bod.

Sociale filosofie 'nieuwe s t i j l '
Zo bezien bestaat de toekomst van de sociale filosofie niet uit een eenzijdige keuze
voor cultural studies boven de politieke filosofie, of omgekeerd, maar juist uit een
omarmen van de amendementen die de critici in de jaren zeventig en tachtig op de
marxistische sociale filosofie hebben aangebracht, onder gelijktijdig behoud van het
materialisme van dat programma en zijn uitdrukkelijke oriëntatie op de (politieke)
praktijk. Wat passé is, zijn haat piotopositivistische nadiuk op historische wetten,
haar essentialisme, haar filosofisch totalitarisme en - uiteraard — haar cryptonormativisme (maar dat laatste geldt evenzeer vooi de postmoderne sociale filosofie). Als
wij haar afsluitend met een paar steekwoorden zouden moeten karakteriseren, dan
zouden wij schrijven dat de sociale filosofie van het komende millennium een normatieve sociale theorie is, die wordt gekenmerkt door een nadruk op contingentie,
pluralisme (zowel normatief als institutioneel), en door een zoektocht naar een adequate en dus contextgevoelige conceptualisering van 'agent' en 'structuur' en van
'cultuur' en 'economie'. De sociale filosofie 'nieuwe stijl' vergt ons inziens een uitbreiding van haar onderzoeksveld en een ander vocabulaire. Haar onderzoeksveld
mag zich niet beperken tot dat van de politieke filosofie en cultural studies. Het zal
moeten wolden uitgebreid met thema's uit de traditionele sociale filosofie (onder
andere uitbuiting en macht) en relatief nieuwe thema's (onder andere globalisering
en ongelijkheid op het Internet). Maar om niet te vervallen tot de zojuist genoemde
fouten van de sociale filosofie 'oude stijl', zal zij deze thema's met behulp van een
nieuw vocabulaire onder de aandacht moeten brengen.
Velen die als sociaal-filosoof te boek staan, hebben zich de laatste jaren beperkt
tot vraagstukken op het terrein van de politieke filosofie en cultural studies. Toch zijn
er meer taken voor sociaal-filosofen weggelegd. Niet voor niets gaan er de laatste tijd
steeds meer stemmen op die men kan duiden als een pleidooi voor het herijken van
de sociale filosofie. Heel wat denkers pleiten voor het weer onder de aandacht brengen van thema's die in de jaren zestig en zeventig het traditionele ondeiwerp van so4 6

EWALD

ENGELEN

EN

RENÉ

GABRIELS

ciale theorieën vormden, zoals armoede, uitbuiting, kwaliteit van leven, et cetera.
Zo wijst Richard Rorty (1998) erop dat de cultural studies weliswaar tal van interessante dingen aan het licht hebben gebracht, maar dat het nu zaak is om versterkt
aandacht te vragen voor de groeiende tegenstelling tussen rijk en arm. Hiermee
geeft hij aan dat sociaal-filosofen niet alleen aandacht moeten besteden aan culturele, maar ook aan economische kwesties. Armoede is immers onlosmakelijk verbonden met de kapitalistische economie. Onlangs heeft Richard Sennett (1998) nog
gewezen op de invloed die de flexibilisering van de atbeid heeft op de kwaliteit van
leven. In het huidige kapitalisme, zo luidt zijn these, heeft de flexibilisering van de
arbeid ertoe geleid dat steeds meer mensen onzeker zijn en aan den lijve ervaren wat
de armoedeval inhoudt.
Door weer verstetkt aandacht te vragen voor de negatieve gevolgen van het kapitalisme, wordt het onderzoeksobject van de sociale filosofie uit de jaren zestig en zeventig weei op de agenda geplaatst. Dit hoeft echter nog niet te betekenen dat men
vervalt tot het destijds gehanteerde vocabulaire. Integendeel. Onder noemers als reflexive modernity en Zweite Moderne wordt expliciet gepleit voor het hernemen van
oude thema's als armoede, uitbuiting en macht met behulp van een nieuw vocabulaire. Sociaal-filosofen zouden daarnaast ook aandacht moeten schenken aan relatief
nieuwe thema's als de omgang met de gevaren van moderne technologieën als kernenergie en gentechnologie. De vooi de hand liggende vraag is of deze gevaren niet
het onderzoeksobject van techniekfilosofen vormen. Dat doen ze inderdaad. Maar ze
zijn tevens het ondeizoeksobject van sociaal-filosofen (of zouden dat moeten zijn),
omdat kernenergie en gentechnologie ook gepaaid gaan met een bepaalde sociale
technologie. Belanghebbenden proberen de bevolking vaak bewust te beïnvloeden,
opdat zij de gevaren van bij vootbeeld gentechnologie en keineneigie aanvaaidbaar
acht. De problemen met dit soort technologieën maken duidelijk, dat het vocabulaire van de sociale filosofie de mogelijkheid moet bieden om mensen en dingen te analyseren, zowel de producenten en gebruikers van kernenergie als de kerncentrales, de
elektriciteitskabels, et cetera.13 Gevraagd zijn kortom sociale theorieën die helderheid
verschaffen over allerlei netwerken die gevormd worden door mensen en dingen.
Maar er valt nog in een ander opzicht een cesuui te bespeuren met het tijdperk
van de postmoderne sociale filosofie 'oude stijl'. Het aantal sociaal-filosofen dat weer
een macroscopisch perspectief hanteert, neemt toe. Dit als gevolg van reflecties op
de consequenties van globalisering. De toename van het aantal en de dichtheid van
wereldwijde economische, culturele en politieke netwerken vormt voor steeds meer
filosofen een belangrijk object van onderzoek. Voorbij het contextualisme van de
postmodernen, richten zij zich op de hele globe. Voor dit macroscopisch perspectief
zullen sociaal-filosofen af en toe de bril van de econoom en socioloog moeten opzetten. De interessantste sociaal-filosofen beperken zich echter niet tot het macroscopisch perspectief, maar koppelen het aan een microscopisch perspectief. Zij hebben
tegelijkertijd aandacht voot mondiale en regionale ontwikkelingen.
Terwijl filosofen in de jaren tachtig nog in koor riepen dat de utopische bronnen
zijn opgedroogd, formuleren sommigen tegenwoordig ideeën voor een alternatieve
samenleving. 14 Het gaat dan niet om het geven van een blauwdruk voor een ideale
samenleving, maar om ideeën voor het aanpakken van de problemen waarmee veel
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landen worstelen, met name de milieuproblematiek en de alsmaar groter wordende
kloof tussen rijk en arm. 15 Dikwijls gaat het om ideeën voor het in het leven toepen
van nieuwe transnationale instituties om de gevaien van technologieën te reduceren
en het verdelingsvraagstuk aan te pakken. Echtet, om niet te vervallen tot een hopeloos utopisme, zullen de normatieve voorstellingen van een ideale samenleving uitdrukkelijk op een pragmatische wijze gerelateerd moeten worden aan allerlei feitelijke ontwikkelingen (globalisering, regionalisering, technologische gevaren, jobless
growth, individualisering, et cetera). Utopisme vermijdt men door rekening te houden met het incrementalisme, dat wil zeggen het gegeven dat men in de politieke
besluitvorming meestal niet sterk afwijkt van ingesleten oplossingsstrategieën en
eeider genomen beslissingen."5 Al met al tekent zich een sociale filosofie 'nieuwe
stijl' af. Haar onderzoeksobject beperkt zich niet tot vragen uit de politieke filosofie,
cultural studies of de sociologie, maar omvat ook de oude en nieuwe schaduwzijden
van het kapitalisme en de gevaren van moderne technologieën. Zij paart op een subtiele wijze een macroscopisch perspectief (ten behoeve van het analyseren van globaliseringsvraagstukken) aan een microscopisch perspectief (om recht te doen aan de
verscheidenheid van contexten). Bovendien bedient de sociale filosofie 'nieuwe stijl'
zich van een nieuw vocabulaire waarmee zij de huidige samenleving beter kan analyseren en kritiseren.

Noten
i. Sinds september 1997 is de Faculteit Wijsbegeerte van de Universiteit van Amsterdam samen
met de faculteiten Letteren en Theologie opgegaan in de Faculteit Geesteswetenschappen en kan
officieel dus niet langer van een faculteit worden gesproken, maar heet zij afdeling. Op zichzelf genomen is deze fusie de institutionele bekrachtiging van de dominantie binnen de filosofie van het
linguïstisch idealisme van het postmodernisme, die zowel wordt gevoed uit de VS [culturalstudies,
cultural analysis) als uit Frankrijk (deconstructie, wederoplevende fenomenologie) en - in toenemende mate - uit Duitsland. Het postmoderne deel der sociaal-filosofen vaart daar wel bij. Het is
de modernistische politieke filosofie cum politieke filosofie die in de verdrukking komt. Onder
andere doordat ook sociaal-filosofische promotieplaatsen in dagbladen worden gepresenteerd onder de noemer van cultural analysis.
2. Begin jaren negentig nog 'kritische maatschappijtheorie in discussie' geheten, waarbij delen
uit Honneths Kritik der Macht, delen uit Habetmas' Theorie des kommunikativen Handelns en delen van Roberto lingers False necessity werden gelezen. Nu bestaat de literatuur uit Van Peperstraatens Samenleving ter discussie en het door Kelly geredigeerde Critique and power. Recasting the
Habermas/Foucault debate.
3. De ondertitel van de module luidt: Moeten wij Foucault verbranden?
4. Terwijl vroeger sociaal-filosofen de hofleveranciers van sociale theorieën waren waarmee de
samenleving kritisch doorgelicht kon wolden, zijn dat tegenwoordig sociologen die hun beschouwingen doorspekken met allerlei filosofische noties. Waren in de jaren tachtig de sociale theorieën
van Habermas en Foucault in de mode, nu zijn dat die van sociologen als Bauman, Beek, Giddens
en Lash.
5. Zie voor wat betreft de Derde Wereld: Achterhuis 1976.
6. Nederlandse sociaal-filosofen verdiepten zich lange tijd en masse in allerlei ideologietheorieën. Aan de belangstelling voor theoretische beschouwingen over ideologieën kwam een einde
op het moment dat Althusser als hype-filosoof werd afgelost door Foucault, de aandacht vetschoof
van ideologische staatsapparaten naar disciplinerende instituties. Deze verschuiving valt het beste
te traceren in het tijdschrift Te Elfder Ure.
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•j. In Nederland werd het onderscheid tussen utopie en atopie vooral gebruikt in beschouwingen ovet literatuur. Vgl. Vogelaat 1988.
8. In Nederland was het vooral de sociaal-filosoof Lolle Nauta (1987) die de factor van de kleine c onder de aandacht bracht. Wat dat betreft treedt zijn opvolger René Boomkens (1994) met
zijn onderzoek naar film en popmuziek in diens voetsporen, ook al hanteert hij deels een ander
vocabulaire. De toegenomen aandacht voot de kleine c betekent niet dat men het eens is over wat
cultuur is. Enerzijds hanteert men een antropologische definitie van cultuur, waarbij cultuur gelijk wordt gesteld aan 'wijze van leven' en alles uiteindelijk onderwerp van cultural studies kan worden. Het belangrijkste nadeel van een dergelijk cultureel imperialisme is dat zij niet-restrictief is
en daardoor nauwelijks verklaringen biedt. Anderzijds identificeert men cultuur met 'betekenisgeving'. Deze laatste definitie kent niet het nadeel van vetldaringsverlies. Bovendien koppelt zij cultuur niet aan specifieke maatschappelijke domeinen, maar stelt zij in staat de invloed van culturele
factoren binnen alle maatschappelijke domeinen in beeld te krijgen (vgl. Ray en Sayer 1999).
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9. Desondanks doet Axel Honneth (1994) een verwoede poging het onderzoek naar pathologieën weer een plek te geven in de sociale filosofie.
10. Zie bij vootbeeld het NWO-project onder leiding van Den Hartogh en De Beus, getiteld
Theories of justice. What's the use?.
11. Zie Bhaskar 1991 p. 81-96 voor een kritisch realistische kanttekening bij Rorty's vrijheidsbegrip12. Zie voor de Nederlandse discussie over identiteitspolitiek: Brill en De Bruin 1995; Koch en
Scheffer 1996; Divendal en Braam 1998 en RMO 1999.
13. Gerard de Vries (1999) kritiseett het gangbate vocabulaire omdat men daarmee onvoldoende rekenschap kan geven van de technologische cultuur.
14. Dat de utopische eneigieën niet geheel opgedroogd zijn, blijkt ook uit ideeën voor een geheel nieuwe samenleving. Tegen de achtergrond van globalisering, individualisering en jobless
growth schetst Ulrich Beek (1999) bij voorbeeld de contouren van een Weltbürgergesellschafi, waarvan niet betaalde arbeid de harde kern votmt, maar de actieve participatie van butgers in allerlei
maatschappelijke sferen. Ook werken sommige sociaal-filosofen aan de utopief!) van een basisinkomen. Vgl. Van Parijs 1992; Van der Veen en Pels 1995.
15. Vgl. Pogge 1998.
16. Lindblom (1959) omschrijft het incrementalisme als doormodderen [muddling through).
Dit houdt in dat bestuurders vaak bereid zijn doeleinden aan te passen aan de beschikbate midde-
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