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Een opmerkelijke anecdote heeft de ron- 
de gedaan over de Franse socioloog en 
filosoof Georges Sorel. In 1932, tien 
jaar na zijn dood, zonden de ambassa- 
deurs van ItaliÃ en van de Sovjet-Unie 
onafhankelijk van elkaar aangeboden 
hebben het graf van Sorel in goede staat 
te brengen en een monument te zijner ere 
op te richten. Dit voorval is illustratief 
voor de kwalijke reputatie die Sorel lange 
tijd met zich heeft meegedragen. Vernie- 
tigende commentaren op het werk van 
Sorel door Julien Benda en Georg Lu- 
kiics werden bevestigd door monogra- 
fieÃ« met titels als Radicalism and the 
revolt agaiust reason (I.L. Horowitz) en 
The cult of violence (J.J. Roth). 

Van Stokkom stelt dat het stereotype 
beeld van Sorel als irrationalist en ptoto- 
facist als een legende moet worden be- 
schouwd die hoofdzakelijk gebaseerd is 
op een selectieve lezing van diens boek 
RÃ©flexion sur la violence (1908). Aan 
dit boek, dat in meerdere talen vertaald 
is, dankt Sorel zijn bekendheid als 'the- 
oreticus van het syndicalisme'. Sorel 
neemt het in dit boek op voor het syndi- 
calisme, de beweging van autonome 
vakorganisaties die aan het begin van 
deze eeuw met name in Frankrijk zeer 
invloedrijk was. Hii verwerpt geweld- 
dadige revoluties, die in zijn ogen het 
resultaat zijn van utopische politieke 
programma's, via de staat doorgevoerd 
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worden en steunen op manipulatie van de 
haat van de armen tegen de rijken. Sorel 
verdedigt echter het revolterende geweld 
van het proletariaat, omdat er een loute- 
rende werking van uit zou gaan. 

Hoewel Van Stokkom niet ontkent 
dat er wel enige grond is voor een inter- 
pretatie van Sorel als "bad guy", wil hij 
met zijn proefschrift aantonen dat er ook 
een andere Sorel bestaat. In navolging 
van De Kadt, die in zijn afgewogen mo- 
nografie uit 1938 een 'chaotische* en een 
'constructieve' Sorel onderkende, on- 
derscheidt Van Stokkom 'Sorel de dich- 
ter' en 'Sorel de denker'. Als 'dichter' 
heeft Sorel een heilig geloof in de missie 
van het proletariaat, die een nieuwe 
Grandeur kan inluiden in Frankrijk. De 
strategie van de algemene werkstaking 
die de decadente burgerlijke cultuur zal 
doen instorten functioneert daarbij vol- 
gens Sorel als verleiding, als "mythe". 
Het marxisme heeft geen wetenschappe- 
hjke of politiek-programmatische bete- 
kenis, maar dient beschouwd te worden 
als "sociale poÃ«zie" Deze romantische 
Sorel componeerde de RÃ©flexions Maar 
in de eerste penode van zijn loopbaan als 
publicist had Sorel een subtiele kritiek op 
het Verlichtingsdenken, en een pragma- 
tische filosofie ontwikkeld. 

Het is deze constructieve Sorel 
waarop Van Stokkom zijn zoeklicht 
werpt. Daarmee past de dissertatie van 
Van Stokkom in een internationale her- 
waardering die voor het welk van Sorel 
sedert het begin van de jaren '80 gaande 
is. In een drietal hoofdstukken probeert 
hij een beeld te geven van de 'coherente 
denker' die achter de paradoxale figuur 
van Sorel schuil gaat: de wetenschapsfi- 
losoof, de criticus van de Verlichting en 
de vooruitgangswaan, en de reformist. 
Hij begint echter in het eerste hoofdstuk 
met een overzicht van het leven van Sorel 
met zijn nogal zwenkende politieke affi- 
liatie~. 

Op het lyceum en tijdens zijn oplei- 
ding aan de prestigieuze Ã‰col Poly- 
technique excelleerde Sorel in de wis- 



kunde. Als bouwkundig ingenieur werkt 
Sorel vervolgens 25 jaar voor de Franse 
rijkswaterstaat (Pants et ChaussÃ©es in 
de uitvoerende dienst. Een erfenis stelt 
hem in staat op 45-jarige leeftijd te gaan 
rentenieren en zijn verdere leven te wij- 
den aan zijn schrijversschap. Van Stok- 
kom doet daarbij in vogelvlucht verslag 
van zijn gevarieerde oeuvre. Hij schrijft 
een boek over het proces van Socrates, 
doet een studie naar de 'heroÃ¯sch lessen' 
van de Bijbel, publiceert over het marx- 
isme, wetenschapsfilosofie, economie en 
recht, en reflecteert daarbij voortdurend 
op de politieke actualiteit. 

Sorels politieke leven verloopt nogal 
grillig. Als conservatieve moralist he- 
gonnen bracht zijn wetenschapstheoreti- 
sche studie hem hij het marxisme. De 
periode waarin zijn theoretische werk het 
meest met zijn politieke affiliaties 
overlapte was de periode 1904-1908, 
waarin hij de RÃ©$exion schreef. Nadat 
het revolutionair syndicalisme zijn 
aantrekkingskracht had verloren, ver- 
keerde Sorel enige tijd in kringen van de 
monarchistische en extreem-nationalisti- 
sche Action FranÃ§aise In 1919, aan het 
einde van zijn leven, schrijft hij een 
Plaidoyerpour Gnine, die als appendix 
opgenomen wordt in de 4e editie van de 
RÃ©flexion (1930). 

Van Stokkom slaagt er in hoofdstuk 
2 op overtuigende wijze in Sorel als een 
origineel denker in de traditie van de te- 
gen-Verlichting te portretteren. Hij steunt 
hierbij voornamelijk op wetenschapsthe- 
oretische teksten uit de jaren 1890 en op 
De l'utilitÃ du pragmatisme (1921). So- 
rel is een onvermoeibaar criticus van het 
scigntisme. Pretenties om de wereld of 
de geschiedenis "met de ogen van een 
arend" te kunnen overzien beschouwt hij 
als speculatief en arbitrair, en gevaarlijk 
als ze de basis vormen van maat- 
schappelijke hervormingsprogramma's. 
Tegelijk verwerpt Sorel echter het scep- 
ticisme dat geen geloof hecht aan de rea- 
liteit van de wetenschap, alsmede de me- 
tafysische aannames van de in zijn tijd 

zeer populaire levensfilosofie. Hiertoe 
ontwerpt Sorel een tweedeling tussen 
nature naturelle en nature artificielle. 
Slechts de kunstmatige natuur, het door 
de mens geconstrueerde domein is ken- 
baar. De rede is werkzaam in het labora- 
torium, hij het experiment, in de moder- 
ne industrie, kortom overal waar de 
mens constructies schept. In dit gebied is 
re'le vooruitgang mogelijk volgens So- 
rel. Over de 'natuurlijke natuur" (het we- 
zen van de mens, de loop van de ge- 
schiedenis, het wezen der dingen) is 
echter niets met wetenschappelijke ze- 
kerheid te zeggen. Hier heerst het toeval, 
waar alleen overtuigingen zekerheid 
kunnen verschaffen. 

Van Stokkom gaat ook in op de kti- 
tische behandeling door Sorel van de na- 
tuurwetenschappelijke pretenties van de 
positivistische sociologie en van het 
marxisme. Een beetje onderbelicht bij 
Van Stokkom is de pluralistische maat- 
schappijopvatting bij Sorel, die het logi- 
sche complement is van zijn filosofisch 
pluralisme. Het idee van een open en 
dynamische samenleving, bestaande uit 
niet tot elkaar herleidbare fragmenten 
zonder vooruitzicht op een synthese, 
verdraagt zich vanzelfsprekend niet met 
de organische metaforen van Durkheim 
en het totaliteitsdenken van Marx. Te- 
recht beschouwt Van Stokkom Sorels 
marxisme-kritiek als zeer geslaagd. Dit is 
eigenlijk het enige terrein waar zijn we- 
tenschapsfilosofische werk heeft door- 
gewerkt, wat zich uit in zijn invloed op 
Bemstein, Gramsci en Korsch. 

Van Stokkom wijst er verder op dat 
Sorel in het hoofdstuk La genese de la 
veritÃ in De l'utilitÃ du pragmatisme 
vooruitloopt op Kuhn's wetenschaps- 
theorie. Sorel stelt daarin dat waarheid in 
een wetenschap niet alleen gebaseerd is 
op constructies - en dus niet correspon- 
deert met een daarbuiten bestaande 
'essentie' -, maar tevens geworteld is in 
de 'didactische machines' en het 'disci- 
plinerend vermogen' van academische 
baronnen en scholen in een wetenschap- 



pelijke gemeenschap (CitÃ savante). 
Sorel neemt de CitÃ esthetique van de 
middeleeuwse kathedralenbouwers tot 
voorbeeld, waarin vernieuwingsdrang 
gecombineerd werd met een sterke 
traditie. Het is jammer dat Van Stokkom 
geen verdere verbindingen legt met 
hedendaagse discussies in de weten- 
schapstheorie. Er bestaat bijvoorbeeld 
een sterke familiegeiijkenis met bet werk 
van Foncault, die mogelijk indirect - via 
Bachelard - door Sorel is beinvloed. De 
pragmatische koppeling van denken aan 
maken vinden we terug bij bet instm- 
mentalisme van Dewey, dat met name via 
bet werk van RoiÃ® weer sterk in de be- 
langstelling staat. 

In het derde hoofdstuk, dat als titel 
'Kritiek op de vooruitgangswaan' 
draagt, staat Sorels boek Les Ulusions du 
progrÃ¨ centraal. Dit betreft een cnltuur- 
sociologische analyse van het voomit- 
gangsbegrip zoals dat zich in Frankrijk in 
de 18e eeuw heeft ontwikkeld. De Car- 
tesiaanse abstracte denkwereld staat zo- 
ver van de werkelijkheid, dat welhaast 
alles mogelijk lijkt. Van Stokkom typeert 
dit treffend als de 'illusie van de subjec- 
tieve rede', een droomwereld die uto- 
pie& en vooruitgangsprojecties produ- 
ceert. Sorel verbindt zijn kritiek op deze 
gedachtenwereld met de sociale milieus 
van de salon en de ambtenarij van het 
Ancien Rkgime. In de salons traden de 
'philosophes' op als entertainers van het 
aristocratische publiek. De daar ten toon 
gespreide mondain-speelse kennis stond 
in het teken van anivisme. De ambtenarij 
verdedigde de geprivilegeerde positie van 
de denkende stand en ontwikkelde op die 
basis een dirigistische ideologie; het ver- 
licht despotisme dat in Sorels ogen altijd 
verbonden is gebleven aan de Franse 
staat. 

In hoofdstuk 4, 'Rechtsbewustzijn', 
schetst Van Stokkom grondig gedocu- 
menteerd het beeld van de reformistische 
Sorel, waarbij de invloed van Proudhon 
naar voren komt. Deze Sorel verzet zich 
tegen de natuurrechtelijke fantasieÃ« van 

verdelende rechtvaardigheid die door de 
verovering van de staat zouden moeten 
worden gerealiseerd. Hij wijst erop dat 
de Franse revolutionaire traditie leidde tot 
staatsgeweld en schending van recht en 
vrijheden. Sorel pleit ervoor dat de ar- 
beidersbeweging zich de woorden van 
Mam eigen maakt, dat het proletariaat 
zijn eigen bevrijder is, en zich niet moet 
verlaten op staat of politiek. De opstan- 
dige gevoelens moeten omgebogen wor- 
den in een rechtsbewustzijn, hetgeen 
dient te leiden tot de vorming van auto- 
nome instituties en de ontwikkeling van 
nieuw recht in praktische situaties. 
Volgens Sorel is een dergelijke juridische 
evolutie afhankelijk van het kapitalisme. 
Dele vaak onbegrepen opvatting is in het 
licht van de recente ontwikkelingen in 
Oost-Europa actueel. Niet collectief ei- 
gendom of centrale planning, maar de 
dynamiek van het industriÃ«l kapitalisme 
maakt de emancipatie van het proletariaat 
mogelijk. 

Van Stokkom noemt zijn methode die 
der 'ideeCngeschiedenis', waarin zelf- 
standig recht wordt gedaan aan het den- 
ken van een auteur. Dat is bij Sorel geen 
sinecure, gezien het moeilijk toeganke- 
lijke, over talloze tijdschriften versnip- 
perde materiaal, dat bovendien inhoude- 
lijk nauwelijks eenheid kent. De compo- 
sitie en de gepaste ironie die de auteur bij 
tijd en wijle ten toon spreidt tonen dat 
Van Stokkom het materiaal goed be- 
heerst. De gevolgde methode heeft twee 
nadelen. Ten eerste wordt het materiaal 
buiten de sociaal-historische context be- 
handeld, hetgeen de lezer tot een enigs- 
zins abstracte afweging dwingt. Ten 
tweede worden verbindingen met heden- 
daagse debatten over Verlichting en 
tegen-Verlichting, postmodernisme en 
pragmatisme slechts in voetnoten en in 
een appendix gelegd. De niet geringe 
verdienste van het boek is echter dat er 
op grondige en heldere wijze een beeld Is 
geschetst van een constmctieve Sorel, 
met tal van aanknopingspunten voor 
verder onderzoek en debat. 


