
  

 

Ook in Nederland is Andre Gorz (1923 - 2007) wellicht het meest bekend door zijn boek “Afscheid 

van het proletariaat”, het boek waarin hij zowel een kritiek op de arbeid formuleerde als een kritiek 

op het idee dat de arbeidersbeweging de plek zou zijn va waaruit een socialistische samenleving ge-

boren zou worden. Twee decennia eerder schreef Gorz nog het boek ‘De verrader’, waarin hij betoog-

de dat het de ultieme taak van iedere intellectueel was om lid te worden van de communistische par-

tij.  Zijn later afscheid is echter geen terugtrekking in pessimisme, maar aanleiding voor een nieuwe 

zoektocht naar radicale perspectieven van verandering. Hiervan getuigen ook de teksten die in 2011 

zijn gepubliceerd onder de titel “De markt voorbij” (te bestellen via www.socialisme.be. Zie ook de 

recensie: http://www.globalinfo.nl/Recensies-enzo/nieuwe-boek-de-markt-voorbij-door-andre-

gorz.html 

 

In zijn leven heeft Gorz ook verschillende keren afscheid van zichzelf genomen, of beter gezegd, zich-

zelf meerdere keren herontdekt. Andre Gorz was de schrijversnaam van de bekende journalist Michel 

Bosquet, die minutieus het alledaagse leven beschreef van de armen, arbeiders en migranten, in de 

jaren zestig in Frankrijk. Michel Bosquet was echter de naam van de in Zwitserland opgegroeide 

maar in 1923 in Wenen geboren Gerhardt Hirsch, zoon van een Joodse houthandelaar. Het etiket 

Franse filosoof is om meerdere redenen een beklemmende en knellende benaming. Gorz was meer 

dan filosoof, en in een wereld waar mensen geacht worden een nationaliteit te hebben, de bezitter 

van een Frans paspoort. Maar zijn betrokkenheid was de wereld, en meer in het bijzonder de bevrij-

ding van de wereld van een onderdrukkend en vervreemdend systeem genaamd kapitalisme.  

 

Waarom aandacht voor Andre Gorz in Hydra? Daarom dus. Maar ook omdat Gorz met het verwer-

pen van de fabriek als de centrale focus, een belangrijke verwantschap vertoont met het autonome 

marxisme van o.a Negri, waaraan we in Hydra ook de nodige aandacht besteden. Zo introduceerde 

Gorz het concept “nonclass of nonworkers”, waarmee hij refereerde aan diegenen die zich niet langer 

willen identificeren met betaalde arbeid, en in plaats van een betere baan, of betere betaling, een be-

ter leven eisen. Volgens Gorz moeten we niet trachten de productiemiddelen zoals ze zijn over te ne-

men, in zijn woorden, want dat zou er op neer komen de arbeidsklasse te vragen hun eigen ketenen 

toe te eigenen. Gorz was van  mening dat het socialisme niet tot stand gebracht kan worden via een 

toe-eigening van de productiemiddelen, dat had de ervaring in de Sovjet-Unie wel geleerd, maar al-

leen via een radicale technische reorganisatie, een herdefiniëring van wat we willen produceren, hoe 

en in welke vorm.  

 

Zijn kritiek op het hedendaagse kapitalisme ging daarom steeds gepaard met een zoektocht naar een 

ander, beter leven, en alternatieve vormen van handelen die dat betere leven in zich konden dragen, 

en realiseren. Dat komt ook tot uitdrukking in wat Gorz in 1983 schreef, en wat in retroperspectief 

bijna profetisch aandoet. ‘We bevinden ons aan het begin van een mondiale economische crisis die 

nog decennia zal duren. Het ergste moet nog komen: de financiële ineenstorting van grote banken, 

waarschijnlijk ook van landen. Deze instortingen, alsook de middelen om hen te voorkomen, zullen 

enkel maar de crisis van de maatschappij en van de heersende waarden verergeren. (…) Zó kan het 

niet meer verder. We zullen grote beproevingen te verduren krijgen. Laten we daarom ernstig na-

denken over radicale alternatieven.’ 

intro 
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Laat ik het maar al dadelijk zeggen: er bestaat 

een mysterie ‘André Gorz’. Die naam roept on-

getwijfeld een grote interesse op. Want hij is één 

van de belangrijkste theoretici van de sociale 

kritiek van de voorbije vijftig jaar. Zijn boeken 

hebben dikwijls veel succes gehad, in Frankrijk, 

maar ook elders in de wereld: in Duitsland voor-

al, in Scandinavië en in Zuid-Amerika. Ze heb-

ben steeds de theoretische reflectie gevoed en 

publieke discussies losgeweekt. Nochtans zijn de 

mens achter het pseudoniem ‘André Gorz’ en 

zijn levensloop minder bekend. 

 

André Gorz was erg bescheiden en hoorde bijge-

volg niet tot degenen die regelmatig de televisie-

plateau ’s bevolkten, die te beluisteren waren in 

populaire radioprogramma’s of stonden te pron-

ken op de voorpagina’s van populaire tijdschrif-

ten. Hij maakte evenmin deel uit van de fast 

thinkers, die altijd wel een mening te verkondi-

gen hebben, wat ook het onderwerp moge zijn. 

Neen, André Gorz was - volgens zijn eigen woor-

den – een ‘priegelend’ auteur, genuanceerd, 

streng, veeleisend. Zijn werk is diepgaand en zal 

invloed blijven uitoefenen. 

 

André Gorz is, als ik me zo mag uitdrukken, 

‘geboren’ op de leeftijd van vijfendertig jaar. 

Het is immers op dat ogenblik dat hij uit de 

schaduw trad. In 1958 liet hij bij Editions du 

Seuil zijn eerste werk, Le Traître, publiceren, en 

veroverde hij onmiddellijk de erkenning van de 

toenmalige intellectuele kringen. Het dient ge-

zegd dat de tekst voorafgegaan wordt door een 

zeer lovend voorwoord van Jean-Paul Sartre, 

die zich toen in het zenith van zijn roem bevond. 

Dit autobiografisch en filosofisch essay, voor een 

groot deel geschreven in de derde persoon enkel-

voud, is een fascinerend boek dat in geen enkele 

categorie thuishoort. 

 

‘Görz’ is de naam van een stadje op de grens van 

Italië en het huidige Slovenië. De verrekijkers 

van het Austro-Hongaarse leger die de vader 

van André Gorz hem in zijn jeugd geschonken 

had, waren er vervaardigd. ‘André’ is een Franse 

voornaam die in die tijd veel voorkwam, moge-

lijkerwijs is het een zinspeling op Malraux, au-

teur van La Condition humaine (1), en net als hij 

een autodidact. ‘André Gorz’ is de auteursnaam 

die hij zich dus gekozen had en waarmee hij zijn 

theoretische werken zal ondertekenen. 

 

Nochtans heeft hij op dat ogenblik reeds een an-

der pseudoniem: ‘Michel Bosquet’. Hij heeft de-

ze schrijversnaam in 1955 aangenomen, toen hij 

als journalist economie bij L’Express in dienst 

trad. ‘Michel’ is ook een Franse voornaam die 

veel voorkwam. ‘Bosquet’ is de vertaling uit het 

Duits van zijn ware naam in de burgerlijke 

stand: ‘Horst’. In het naoorlogse Frankrijk vond 

Jean-Jacques Servan-Schreiber, oprichter van 

L’Express, die het talent van de jonge polyglot 

ontdekt had, dat zijn familienaam veel te ‘Duits’ 

klonk. Hij had hem bijgevolg aangeraden een 

schrijversnaam aan te nemen, hetgeen de jonge 

é

~ 

Christophe Fourel 
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debuterende journalist niet weinig voor het 

hoofd stootte. 

 

Wat Gérard Horst betreft, die is ‘geboren’ in 

1954, op de leeftijd van eenendertig jaar, toen 

hij de Franse nationaliteit aanvroeg en hij deze, 

met de steun van Pierre Mendès France, ver-

kreeg. Hij besluit dan zijn naam te verfransen. 

Voordien noemde hij zich Gerhardt Horst. En 

dàt vanaf 1930, het jaar waarin zijn ouders be-

slist hadden hun familienaam te veranderen. 

Gerhardt Horst is dus ‘geboren’ op de leeftijd 

van zeven jaar.  

 

Bij zijn geboorte, op 9 februari 1923 in Wenen 

(Oostenrijk), heette hij Gerhardt Hirsch. Of juis-

ter: Gerhardt, Robert, Jakob Hirsch. Hij is het 

tweede kind van Robert Hirsch, die in 1880 in 

Wenen geboren werd, en van Maria Hirsch, die 

in 1895 als Starka in Nuremberg geboren werd. 

Zijn oudere zus, die twee jaar ouder was dan hij, 

had als voornaam Erika. 

 

Deze opeenvolging van levens vormt ongetwij-

feld het beste uitgangspunt om de complexe 

loopbaan van André Gorz te begrijpen. Ze is in 

elk geval het meest tastbare teken van een per-

manente zoektocht naar de identiteit en de zin 

van het leven. Deze zoektocht zal de grondstof 

van zijn  filosofische reflectie vormen. Een op-

eenvolging van ‘geboortes’ die zal uitlopen op 

een ware hergeboorte of veeleer op een ‘morele 

bekering’ (in existentialistische betekenis), waar-

van het met André Gorz ondertekende boek Le 

Traître de materialisatie vormt. 
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VAN WENEN NAAR PARIJS, EEN 

‘INAUTHENTIEKE BASTAARD’ 

 

Gerhardt is de zoon van een Joods-Oostenrijkse 

houthandelaar. Voordat hij de leiding van het 

kleine bedrijfje op zich nam werkte zijn vader – 

een bedeesde, weinig briljant en pietluttig man – 

als ‘correspondent’ in de handel van ‘kisten en 

tonnen’. Maria, de toekomstige moeder van Ger-

hardt, werkte er als secretaresse en zou er zaak-

voerder worden. Ze was vijftien jaar jonger dan 

Robert Hirsch. Afkomstig uit een katholiek ge-

zin, droomde ze van een ‘hogere maatschappelij-

ke rang’. Ze zou uiteindelijk met Robert trou-

wen, een beetje ‘uit berekening’ zou André Gorz 

in Le Traître schrijven, om te voldoen aan haar 

onweerstaanbare drang op te klimmen op de so-

ciale ladder. En dat ondanks het sterke verzet 

van haar vader, die dit huwelijk ‘met een Jood’ 

met een slecht oog bekeek. 

 

De homerische discussies tussen Maria en haar 

vader over dit huwelijk lopen eropuit dat hij 

haar ervan weet te overtuigen haar man te vra-

gen zich te laten dopen. Dat gebeurt in 1930. Bij 

die gelegenheid krijgt ze het eveneens van hem 

gedaan dat hij zijn familienaam laat veranderen 

opdat, in een tijd waarin het antisemitisme 

steeds meer tastbaar werd, ‘de jodenzooi minder 

opvallend werd’. De Hirsch werden aldus de 

Horst. De kleine jongen botst ondanks alles met 

het antisemitisme in het vooroorlogse Oosten-

rijk, meer bepaald op school, waar sommige lera-

ren hem strikvragen stelden om hem niet de no-

ta ‘zeer goed’ te hoeven geven. Hij is beducht 

voor de militante nazi’s en beschouwt hen ‘als 

een vijandig ras dat in staat is hem af te troeven 

omwille van zijn twee Joodse grootouders’. 

 

Parallel hieraan kent de jonge Gerhardt een 

moeilijke relatie met zijn ouders. Hij heeft geen 

hoge pet op van zijn vader, en hij vindt hem wil-

loos, routineus uit angst voor het onbekende, 

kwetsbaar. En iemand op wie hij niet kan reke-

nen om zichzelf te vormen of te identificeren, 

met name omwille van zijn ‘jodenzooi’ die door 

zijn moeder veracht wordt. Maria, zo lijkt het, 

zweert enkel bij een kille ambitie dat ze over-

draagt op haar twee kinderen door ze goede ma-

nieren op te leggen. Voor haar zoon stelt ze bui-

tengewone eisen die erop uitlopen dat ze hem elk 

zelfrespect en elke mogelijkheid op natuurlijke 

relaties met anderen vernietigt. 

 

Langzaam verslechtert de verstandhouding in 

het koppel. En de situatie neemt een nog drama-

tischer wending op het ogenblik van de An-

schluss, de annexatie van Oostenrijk door nazi-

Duitsland in 1938. Ongetwijfeld was het uit 

trots dat Maria niet de echtscheiding aanvroeg: 

om haar ‘nederlaag’ niet aan haar familie, en 

met name niet aan haar vader, te moeten toege-

ven. ‘Maar ze had niettemin de scheiding van 

tafel en bed aangevraagd, en terwijl ze met haar 

kinderen ging wonen in het appartement van 

haar zuster, werd Robert, de vader, verwezen 

naar een groezelige pensionkamer, waar ze hem 

elke dag gedurende een uurtje bezocht’ (2). 

 

Om te voorkomen dat haar zoon in het Duitse 

leger moest dienstnemen, besloot Maria hem in 

Zwitserland te laten verder studeren. Aldus be-

landde de jonge Gerhardt in juli 1939 op een in-

ternaat in het oosten van Zwitserland, het insti-

tuut Montana, gelegen in de bergen in de buurt 

van Zurich. Hij zal er zijn eindexamen van de 

middelbare school afleggen en in 1941 zal hij in 

Lausanne op een hogere school terechtkomen, 

waar hij in 1945 afstudeert als ingenieur in de 

scheikunde. Die scheiding beleefde hij als een 

‘onherstelbare eenzaamheid’, als een veroorde-

ling tot ballingschap. Juister gezegd, de verwij-

dering van zijn vaderland en van zijn verwanten 

wekt bij hem het gevoelen van een inwendig bal-

lingschap op waarvan hij, tot dan, nooit de ech-

te draagwijdte heeft kunnen vatten: 

‘Het was dus verkeerd dat ik in 1938, op vijf-

tienjarige leeftijd, meende te kunnen zeggen dat 
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hij op het punt stond zich te integreren, en dat 

de Anschluss hem opnieuw in ballingschap ge-

dreven had. (…) Het enige wat waar is, is dat de 

toenmalige gebeurtenissen hem het besef van 

een ballingschap bijgebracht hebben, een besef 

waar hij in feite nooit is uitgeraakt, hem ver-

plicht hebben in te zien dat de bruggen tussen 

hem en de anderen verbroken waren, deze breuk 

die hij toen met reusachtige inspanningen 

trachtte te lijmen, te aanvaarden’ (3). 

 

Zijn hoedanigheid van ‘inauthentieke bastaard’ 

stuwt hem bijgevolg tot een passionele zoek-

tocht naar de zin van zijn leven. Hij tracht aan 

zichzelf te ontsnappen via een abstracte reflectie 

over zijn eigen bestaan. Indien zijn scheikunde-

studies hem niet konden boeien, dan weet de lec-

tuur van filosofische werken hem daarentegen 

ganse dagen op te slorpen. Hij neemt ook regel-

matig deel aan de samenkomsten van de studen-

tenvereniging ‘Belles Lettres’. Hij zal er overi-

gens zijn allereerste wapenfeiten als leerling-

filosoof plegen in een kleine conferentie, op 23 

juni 1943, over het thema ‘Kafka en het pro-

bleem van de transcendentie’. Hij is dan nog 

maar tweeëntwintig. 

 

Hij voelt dan reeds aan dat de opheffing van de 

angst enkel mogelijk is indien hij zich openstelt 

voor de transcendentie, indien de revolte van de 

mens tegen de absurditeit van de dood zélf het 

bewustzijn veronderstelt dat de mens méér is 

dan natuur. Deze ballingschap in Zwitserland 

zal dus ook zijn kans betekenen. Het feit dat hij 

van zijn opdringerige moeder gescheiden werd, 

opent voor hem een ruimte waarin hij zichzelf 

kan vinden en eigen keuzes kan maken. 

 

GESCHIEDENIS VAN EEN MORELE  

BEKERING 

 

De lectuur, vanaf 1943, van L’Être et le Néant 

(Het Zijn en het Niet) van Sartre leek een ‘morele 

bekering’ bij hem te veroorzaken. Eind 1945 be-

gint hij een filosofische verhandeling te schrij-

ven met de ambitie de reflectie van Sartre, die 

hij onvolledig en niet voldoende operationeel 

vindt, voort te zetten. ‘Hij moest een theorie 

van de vervreemding en een moraal uitwerken, 

dit wil onder andere zeggen, uitleggen waarom 

(…) de individuen in hun mogelijkheden ver-

minkt kunnen worden en ze deze verminking 

kunnen verdragen’ (4). Zijn schrijfactiviteit valt 

samen met andere gebeurtenissen die voor hem 

van groot belang zijn. 

 

Op de eerste plaats zijn eerste ervaringen in de 

journalistiek, want hij publiceert in het tijd-

schrift van de Zwitserse coöperatieve vereniging.  

 

Vervolgens op 23 oktober 1947 de ontmoeting 

met een jonge vrouw die hij in Le Traître ‘Kaj’ 

noemt. In werkelijkheid heet ze ‘Doreen Keir’; 

als het jonge koppel in 1949 beslist zich in Parijs 

te vestigen wordt het ‘Dorine’. Ze is een Engelse 

en verblijft als kinderoppas in Lausanne. Ze lijdt 

nog steeds onder het gemis van haar ouders, die 
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kwamen te overlijden toen ze nog maar vier was. 

Hun ‘geërfde kwetsuren’ zullen hen voor altijd 

aan elkaar binden. André Gorz zal zestig jaar 

later hun ware geschiedenis onthullen in een 

aangrijpende Lettre à D. (5). 

 

De derde gebeurtenis vond een jaar eerder 

plaats: de jonge Gerhardt ontmoette Sartre (die 

hij in Le Traître ‘Morel’ zal noemen), die in het 

begin van juni 1946 in Lausanne een lezing 

kwam geven. Ze zullen elkaar, in aanwezigheid 

van Simone de Beauvoir, een week later terug-

zien in een café in die grote Zwitserse stad. Tij-

dens dit eerste gesprek zou Sartre zich laten ont-

vallen: ‘ik denk dat u een weinig het concrete 

misprijst’ en vervolgens zegt: ‘u bent in elk geval 

een beetje essentialistisch’. De jongeman zou 

met een bedeesd ‘ja’ antwoorden, alvorens aan 

zijn verhandeling verder te werken.  

 

Haast 1.500 bladzijden verder, nadat hij zich in 

Parijs gevestigd had en van Frankrijk zijn adop-

tieland gemaakt had, legt hij aan ‘Morel’ de 

vrucht van zijn arbeid voor. Sartre wordt opge-

slorpt door het schrijfwerk van zijn Critique de la 

raison dialectique. Hij werpt maar een verstrooi-

de blik op het werk van deze autodidact: ‘Het 

liep er aldus op uit zoals hij het steeds voorzien 

had. Gedurende de acht of negen jaar dat hij aan 

het ding gewerkt had, was hij zichzelf blijven 

voorhouden dat niemand dat ooit zou lezen. (…) 

Hij leefde in de anticipatie van deze mislukking. 

(…) Daarom zou hij zelfs geen poging onderne-

men om te vechten’ (6). En omdat hij deze mis-

lukking geanticipeerd had, wierp hij zich vervol-

gens op het schrijven van zijn autobiografisch 

essay, ‘dat de beste manier was om zich van het 

ding los te maken’. Zijn verhandeling zal uitein-

delijk twintig jaar later in een herwerkte versie 

en onder de titel Fondements pour une morale ge-

publiceerd worden (7). 

 

Wat zocht de jonge leerling-filosoof via het 

schrijven van deze existentialistische zelfanaly-

se? Hij probeert ‘een activiteit te ontwikkelen 

die zijn eigen “diaspora” vergaart en zijn ver-

spreide leden naar een nieuw vaderland 

brengt’ (8). Hij probeert zich in staat te stellen 

‘Ik’ te kunnen zeggen. Daartoe heeft hij al tas-

tend een methode uitgewerkt: door onophoude-

lijk tussen zijn verleden en zijn huidige toestand 

over en weer te gaan, laat hij zijn denken een 

vaste vorm aannemen, laat hij het ontstaan en 

groeien, om er vervolgens een theoretische syn-

these uit te distilleren, waarbij hij zich steunt op 

de geschriften van Sartre en Merleau-Ponty, op 

zijn kennis van de psychoanalyse of ook op zijn 

kritische lectuur van het werk van Marx. 

 

En het resultaat werd Le Traître, een boek dat in 

geen enkele categorie thuishoort, dat soms moei-

lijk is maar steeds weet te fascineren. Eerst zul-

len fragmenten van deze tekst in twee opeenvol-

gende nummers van het tijdschrift Les Temps 

Modernes verschijnen (9). Vervolgens zal het ge-
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heel van de tekst gepubliceerd worden met het 

beroemde lovende voorwoord van een veertigtal 

pagina’s van Sartre. André Gorz is geboren en 

het is zijn ‘Meester’ die dit aankondigt: ‘De 

scherpzinnigheid van Gorz valt bij de eerste oog-

opslag op: het is één van de slimste en scherpste 

die ik ken; hij had dit middel groot nodig als je 

ziet dat hij het zo goed geslepen heeft. (…) Le 

Traître pretendeert niet ons de geschiedenis van 

een bekeerling te vertellen, het is de bekering 

zelf’ (10). 

 

Tot ridder geslagen door degene die hij enkele 

jaren eerder, toen hij verteerd werd door wan-

hoop en bedreigd door psychische chaos, als zijn 

‘God’ beschouwde, streed hij met de pen in de 

hand tegen zijn ‘complex van nietswaardigheid’. 

Nu werd Gorz geconfronteerd met zijn lot als 

schrijver. Weet hij het? Begrijpt hij het echt? 

Ongetwijfeld. En met een inzicht dat hem voort-

aan zou kenmerken: 

‘Ik had begrepen dat ik nooit zou kunnen op-

houden opnieuw te beginnen, dat mijn grondstof 

dat witte blad is, mijn leven: de activiteit het 

vol te schrijven. Ik had geloofd dat het leven 

mogelijk zou worden wanneer ik alles zou gezegd 

hebben, en nu besef ik dat het leven er voor mij 

in bestaat te schrijven; telkens weer vertrekken 

om alles te zeggen en onmiddellijk weer te herbe-

ginnen omdat alles nog moet gezegd 

worden’ (11). 

 

Het succes van Le Traître is zeer belangrijk. Het 

heeft het leven van deze ‘kleine priegelaar’ ver-

anderd. Het voorwoord van Sartre heeft ‘door 

zijn verdiensten te loven, een deel van zijn pres-

tige op hem afgestraald’ (12). 

 

In het daarop volgende jaar, 1959, publiceerde 

Gorz bij Editions du Seuil La Morale de l’histoi-

re, waarvan de basis reeds voorkwam in het be-

ruchte manuscript van 1.500 bladzijden dat hij 

Sartre had laten lezen. Hij begon, zoals hijzelf 

zei, ‘het werk van Marx (te) doorkruisen’. In dit 

nieuwe werk ontwikkelt hij dan een kritiek van 

het marxisme. Meer bepaald weerlegt hij het di-

alectisch materialisme zoals dat door de stalinis-

tische regimes onderwezen werd. Hij geeft ook 

een aanzet tot een frontale aanval op de vermen-

ging van structuralisme en marxisme, zoals dat 

met name door Louis Althusser ontwikkeld 

werd, en dat in die tijd in vele Franse universi-

taire kringen langzaam begon door te dringen. 

Tenslotte en bovenal werkt hij verder aan zijn 

theorie van de vervreemding dat hij aangevan-

gen had in de Fondements en in Le Traître. 

 

Hij tracht aan te tonen dat de ‘krachten eigen 

aan de mens’, zoals Marx dat in De Duitse ideolo-

gie noemt, zich tot vreemde krachten omvormen 

en hem gaan domineren, onderwerpen en hem 

van zijn eigenheid beroven. Hij tracht ook een 

antwoord te vinden op de volgende vraag: hoe 

kan een klasse (het proletariaat) voorbeschikt 

zijn zichzelf te bevrijden en aldus alle domeinen 

van de maatschappij te emanciperen? Hij toont 

tenslotte aan dat voor hem ‘het kapitalistisch 

ontwikkelingsmodel de collectieve behoeften ne-

geert en er al het mogelijke toe doet om hen om 

te vormen tot individuele behoeften voor com-

merciële consumptie’ (13). 

 

Die drie werken – Fondements pour une morale,  

Le Traître en La Morale de l’histoire – vormen in 

zeker opzicht een trilogie. Het vormt in elk geval 

het meest filosofische deel van het werk van de 

‘jonge Gorz’. Finn Bowring, de beste Angelsaksi-

sche specialiste van het werk van Gorz, meent 

dat ‘deze vroege teksten de meest systematische 

en meest uitdrukkelijke formulering van de exis-

tentiële fenomenologie van Gorz’ vormen (14). 

Het valt moeilijk deze teksten te beschouwen als 

‘noodzakelijke sleutels’ om de verborgen beteke-

nis van de latere werken van Gorz te kunnen 

ontcijferen. Niettemin kan men niet echt de ori-

ginaliteit van zijn werk vatten wanneer men 

zich niet op een bepaald moment op deze drie 

teksten ‘werpt’. 
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EEN INVLOEDRIJK INTELLECTUEEL 

 

Parallel hieraan zet Gérard Horst zijn carrière 

als journalist voort. Zoals we gezien hebben, is 

hij onder de schrijversnaam Michel Bosquet eco-

nomisch journalist bij L’Express geworden. Het 

blad was opgericht door Jean-Jacques Servan-

Schreiber als steun aan Pierre Mendès France. 

Michel Bosquet wordt er in 1958 hoofd van de 

economische rubriek. Maar in 1964 ondergaat 

het weekblad een koerswijziging en neemt het 

afstand van Mendès. Er wordt aan een nieuwe 

formule gewerkt. Dat veroorzaakt een crisis in 

de schoot van de redactie: Jean Daniel en Karol 

Kewes (genaamd ‘K.S. Karol’) worden ontsla-

gen; op enkele maanden tijd nemen een aantal 

medewerkers, waaronder Serge Lafaurie, vrijwil-

lig ontslag. De redactie wordt dan toevertrouwd 

aan Georges Suffert en de economische rubriek 

aan Maurice Roy. 

 

Michel Bosquet voelt zich langzaam aan de kant 

geschoven. In september schrijft hij dan een 

brief aan Jean-Jacques Servan-Schreiber om 

hem, niet zonder enig verdriet, zijn ontslag aan 

te kondigen: ‘Ik schrijf u deze brief waarvan ik 

beter eerst de conclusie samenvat: ik herken me 

niet meer in uw blad, in haar strekking, in haar 

medewerkers’ (15). Hij sluit zich dus aan bij 

Jean Daniel, K.S. Karol, Serge Lafaurie en an-

deren om Le Nouvel Observateur op te richten. 

 

Enkele jaren voordien was Gorz’ invloed in de 

intellectuele kringen beginnen groeien. Hij was 

nu opgenomen in het tijdschrift van Jean Paul 

Sartre en Simone de Beauvoir, Les Temps Mo-

dernes, waarvan hij één van de meest invloedrij-

ke redactieleden werd. Hij trad overigens korte 

tijd later toe tot het directiecomité. Dat was in 

1961, het jaar waarin één van de steunpilaren 

van het tijdschrift, Maurice Merleau-Ponty, 

kwam te overlijden. Hij wordt zelfs redactiese-

cretaris, ter vervanging van Marcel Péju. Hij 

publiceert datzelfde jaar in twee opeenvolgende 

afleveringen een lang filosofisch artikel waarin 

hij stelt dat het ouder-worden van de mens al-

tijd in eerste instantie een ‘maatschappelijke 

veroudering’ betekent. We worden oud, zegt hij 

in feite, omdat het steeds moeilijker wordt op-

nieuw te beginnen. Ons verleden wordt steeds 

meer de voorafschaduwing van onze toekomst. 

 

Maar Gorz wordt ook snel de ‘politieke redac-

teur’ van het blad, niet zonder soms bepaalde 

spanningen in de schoot van de redactie te ver-

oorzaken (16). Hij interesseert zich steeds meer 

voor de syndicale bewegingen en poogt zich tot 

hen te richten. Aldus verschijnt in 1964 bij Edi-

tions du Seuil Stratégie ouvrière et néo-

capitalisme, waarin hij aantoont dat de ontwik-

keling van het kapitalisme en haar nieuwe ver-

schijningsvormen een evolutie met zich mee-

brengt in de behoeften van de bevolking, met 

name bij de arbeidersklasse. Hij stelt bijgevolg 

een ‘strategie’ voor om de strijdvaardigheid van 

de arbeiders te verhogen en om de doelstellingen 

en de actiemethodes van de arbeidersbeweging 

te vernieuwen. 

 

Hij laat zich daarbij inspireren door de reflectie 

en de methodes zoals die uitgewerkt werden door 

bepaalde Italiaanse marxisten: Bruno Trentin, 

Vittorio Foa, enz. Deze evolutie van zijn ge-

dachtegoed brengt hem ook dichter bij de CFDT 

(Confédération française démocratique du travail) 

en bij sommige van diens leiders, zoals Michel 

Rollant. Hij werkt verder aan zijn radicaal re-

formisme en tracht ‘revolutionaire hervormin-

gen’ te theoretiseren in Le Socialisme difficile, 

dat in 1967 verschijnt, en in Réforme et révoluti-

on, dat in 1969 verschijnt (17). Deze verwant-

schap met de ‘kritische marxisten’ is op zijn 

hoogst als André Gorz in april 1971 in de kolom-

men van Les Temps Modernes de emblematische 

tekst van de Italiaanse kritische marxisten laat 

afdrukken: Il Manifesto (18). 
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In juni 1974 zal hij opnieuw belangstelling ver-

tonen voor de radicale Italiaanse linkerzijde 

door een gans nummer van het blad te wijden 

aan de lessen die er te trekken zijn uit de erva-

ring van Lotta Continua (19). Dit nummer zal 

eveneens tandengeknars in de schoot van de re-

dactie oproepen, zodanig zelfs dat André Gorz 

zijn ontslag aan het directiecomité zal aanbie-

den. Dit zal evenwel zonder effect blijven, want 

tot oktober 1983 zal hij nog aan het blad blijven 

meewerken. Het markeert niettemin een zekere 

verwijdering, zijn bijdragen worden zeldzamer. 

Gorz verwijt immers aan het blad een zekere 

‘maoïstische’ afwijking die zich sedert mei 1968 

doet gevoelen. 

 

EEN PIONIER VAN DE POLITIEKE  

ECOLOGIE 

 

Parallel hieraan werd er in het begin van de ja-

ren 1970 een nieuwe fase in de theoretische re-

flectie van André Gorz aangevat. Dat was de 

vrucht van een aantal belangrijke ontmoetin-

gen. 

 

Eerst, in 1971, ontmoette hij Herbert Marcuse, 

met wie er zich een ware vriendschap zal ont-

wikkelen. Onder de naam ‘Michel Bosquet’ 

neemt hij de auteur van ‘De eendimensionale 

mens’ (20) een lang interview af, dat in juni 1972 

zal verschijnen in Le Nouvel Observateur. Bij die 

gelegenheid laat hij zich steeds meer inspireren 

door andere theoretici van de zogenaamde 

Frankfurter Schule (Theodor W. Adorno, Jür-

gen Habermas), die de opheffing van het econo-

misme van de traditionele marxistische maat-

schappijanalyse beogen. Hij zet eveneens zijn 

kritiek van het structuralisme, dat hij aangevat 

had in La Morale de l’histoire, voort. 

 

Vervolgens, in 1973, vindt zijn ontmoeting met 

Ivan Illich plaats. Jean Daniel (de directeur van 

Le Nouvel Observateur) had hem vanaf 1971 de 

vertaling gevraagd van een belangrijke tekst 

met als titel Retooling Society, dat één van de 

hoofdwerken van deze auteur aankondigt: La 

Convivialité (21). Net als André Gorz was Ivan 

Illich in Wenen geboren. Hij zal een steeds gro-

ter wordende invloed uitoefenen op het gedach-

tegoed van de theoreticus van de sociale kritiek. 

De popularisering van de belangrijkste concep-

ten van het denken van Illich in Frankrijk, zoals 

dat van de ‘contraproductiviteit’ of de ‘niet con-

viviale werktuigen’, heeft veel te danken aan 

André Gorz. 

 

Vanaf die tijd zal Gorz méér dan ooit de kwestie 

van de autonomie van het individu in het mid-

delpunt van zijn theoretische reflectie plaatsen. 

Voor hem vormt dit de onvermijdelijke voor-

waarde voor een waarachtige maatschappijver-

andering. De verwantschap van de twee denkers 

neemt nog toe als het koppel Horst in 1974 een 

bezoek brengt aan Cuernavaca, in Mexico, waar 

Ivan Illich in 1961 het Cidoc (Centre internatio-

nal de documentation culturelle) opgericht had. 

André Gorz zal van deze reis terugkomen met 

verschillende artikelen voor Le Nouvel Observa-

teur, en vooral met de elementen voor de bundel 

Ivan Illich 
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Ecologie et politique (22), vervolgens het essay 

Ecologie et liberté (23), fundamentele teksten van 

de huidige politieke ecologie, die hij onderteken-

de met zijn twee pseudoniemen: Michel Bosquet/

André Gorz. 

 

Vanaf dat ogenblik zal in de ogen van het brede 

publiek de journalist en de theoreticus één en 

dezelfde persoon vormen. In die tijd zocht hij 

overigens naar alle mogelijke kanalen om zijn 

nieuwe theoretische reflecties en het ecologische 

denken te verspreiden. Met dit voor ogen publi-

ceert hij eveneens in het maandblad Le Sauvage, 

opgericht door Alain Hervé – met wie hij in 

1971, naast Brice Lalonde, deelnam aan de op-

richting van de Franse afdeling van Les Amis de 

la Terre. Zijn teksten beogen bijgevolg een toe-

nadering van zijn kritische analyses van het 

marxisme met de ecologie. Ze worden steeds 

meer gekenmerkt door het antiproductivisme en 

het anti-utilitarisme.  

 

Het is dus door de kritiek op het consumptiemo-

del dat de hedendaagse maatschappij kenmerkt, 

dat Gorz een voorloper van de ecologie geworden 

is. Hij is van mening dat de ecologische impera-

tief niet noodzakelijkerwijs tot de politieke eco-

logie leidt. Want, zegt hij, ‘deze imperatief kan 

ons evenzeer naar een radicaal antikapitalisme 

als naar een groen pétainisme leiden’ (24). Vol-

gens hem dient men te vertrekken vanuit de kri-

tiek van het kapitalisme om onvermijdelijk uit 

te komen bij de politieke ecologie ‘dat, met haar 

onvermijdelijke kritiek van de behoeften, terug-

leidt naar de verdieping en de radicalisering van 

de kritiek van het kapitalisme’ (25). 

 

‘De maatschappelijke ideologie van de eigen wa-

gen’, dat in 1975 verscheen, is ongetwijfeld één 

van de meest veelzeggende teksten over de intel-

lectuele invloed die Ivan Illich op Gorz zou uit-

oefenen. Gorz rehabiliteert op een schitterende 

manier de gebruikswaarde ten koste van de ruil-

waarde dat steeds meer de overheersing van het 

kapitalistisch systeem versterkt. Voor André 

Gorz is het immers deze overheersing die het on-

overkomelijke obstakel voor de beperking van 

de productie en van de consumptie vormt. Ze 

creëert steeds meer, in elk individu, een schei-

ding tussen de arbeider-producent, enerzijds, en 

de consument, anderzijds. Ze leidt er ook naar 

‘dat we niets produceren van wat we consume-

ren en niets consumeren van wat we produce-

ren’. 

 

Deze steeds radicalere kritiek van de organisatie- 

en productiesystemen leidt ertoe dat hij lang-

zaamaan uit de economische rubriek van Le 

Nouvel Observateur verbannen wordt. Het dos-

sier dat hij in 1978 over de kernindustrie samen-

gesteld had, zal uiteindelijk niet gepubliceerd 

worden onder druk van energieproducent EDF, 

die ermee dreigt haar reclameadvertenties uit 

het blad terug te trekken. Dit dossier zal uitein-

delijk afgedrukt worden in een speciale uitgave 

van het blad van de consumentenvereniging 

UFC-Que Choisir. Er zullen méér dan 30 000 

exemplaren van verkocht worden – een groot 

succes. 

 

VOOR EEN KRITIEK VAN DE ARBEID 

 

Op het einde van de jaren 1970 vestigde het kop-

pel Horst zich op het platteland, ver van Parijs. 

Ze lieten er een huis bouwen waarvan Dorine de 

plannen getekend had. De ironie van de geschie-

denis wil dat er korte tijd later in hun buurt een 

kerncentrale gebouwd werd, waardoor het kop-

pel zich gedwongen zag opnieuw te verhuizen. 

Ze zou in 1983 haar ‘toevlucht’ vinden in een 

ander mooi huis, in het kleine dorpje Vosnon, 

nabij Troyes (Aube). 

 

André Gorz trekt zich daarop uit het openbare 

leven terug. Hij had de redactie van Les Temps 

modernes verlaten en Michel Bosquet had bij Le 

Nouvel Observateur zijn pensioen genomen. Hij 

besluit zich enkel nog te wijden aan zijn eeuwige 
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levensgezel, die door een slepende ziekte getrof-

fen was. Niettemin zou hij zijn theoretische re-

flecties verderzetten. Hij zal overigens in die 

nieuwe omgeving haast een derde van zijn oeu-

vre schrijven. In de overtuiging dat hij alles al 

gezegd had over de ecologische problematiek, 

stapt hij over op de kritiek van de arbeid. 

 

In 1980 publiceert hij één van zijn meest succes-

rijke boeken: Adieux au prolétariat (26), met als 

ondertitel ‘Het socialisme voorbij’. Het werkt 

bij de linkerzijde en in de syndicale wereld een 

zeer levendige discussie op. Gorz is van mening 

dat de arbeidersbeweging niet meer de plek is 

waar een postkapitalistisch denken tot ontwik-

keling komt. Links heeft zich opgesloten in een 

ware religie van het proletariaat waarvan hij 

meent dat men dit dringend dient op te geven. 

Volgens hem is het zinloos te beweren dat het 

proletariaat de betekenis van de geschiedenis in 

zich bergt zolang men niet aantoont dat deze 

betekenis de juiste is. 

 

Welnu, hij merkt een steeds groter wordende 

scheiding op tussen de mogelijkheden van de ar-

beiders en het belang van het werk waar ze aan 

onderworpen worden. Deze situatie stelt vraag-

tekens bij het productiesystemen diens waarden. 

Hij bemerkt het ontstaan van wat hij de ‘niet-

klasse van niet-werkers’ noemt. In zijn ogen zijn 

dit niet de uitgeslotenen uit het arbeidsproces 

maar veeleer al degenen die niet een ‘betere job’ 

eisen maar een leven waarin de zelfbepaalde ac-

tiviteiten de voorrang hebben op het heterono-

me werk. 

Deze analyse, waarvan de grote verwantschap 

met die van Ivan Illich nog opvalt, werd niet 

altijd goed begrepen. Het riep een aantal nega-

tieve kritieken in de syndicale wereld op. Meer in 

het bijzonder veroorzaakte het een afwijzing 

door de toenmalige algemeen secretaris van de 

CFDT, Edmond Maire, die hem verweet nog 

maar één enkele klasse te erkennen, die van de 

marginalen en tijdelijke werknemers en aldus 

elke mogelijkheid van syndicale actie te misken-

nen. De uitbreiding van ‘de sfeer van de autono-

mie ten koste van de sfeer van de heteronomie’, 

zoals Gorz dat bepleitte, riep veel kritiek op. Het 

gaat hier overigens om een thema waarvan Gorz 

later zou toegeven dat het fout was (27). 

 

Drie jaar later zet hij in Les Chemins du paradis 

(28) zijn reflectie voort over wat het socialisme 

zou kunnen betekenen. De centrale stelling van 

dit nieuwe werk behelst het voorstel tot het cre-

ëren van wat hij toen een ‘maatschappelijk inko-

men’ noemde. Volgens hem zou het recht op een 

inkomen, en de hoogte ervan, moeten losgekop-

peld worden van de evolutie van de van iedereen 

vereiste arbeidstijd. De technologische omwen-

teling zou volgens hem een dergelijke evolutie 

mogelijk maken. Maar hij voegt eraan toe dat 

deze omwenteling op zichzelf niet wenselijk en 

niet bevrijdend is. Ze bevat een bevrijdende po-

tentie ‘die zich enkel zal realiseren indien men 

bereid is er zijn voordeel uit te halen’. Voor Gorz 

is de garantie van een maatschappelijk inkomen 

één van de middelen hiertoe. Dit voorstel beoogt 

aan onze industriële maatschappijen opnieuw 

een kompas te geven, een toekomstvisie die ze 

verloren hebben. 

 

‘Quête de sens’ (Zoektocht naar betekenis) zal ove-

rigens de ondertitel luiden van zijn volgend 

werk, Métamorphoses du travail, dat in 1988 ver-

schenen is (29). Met dit boek geeft Gorz vorm 

aan een debat dat tot dan nogal verwarrend 

was, over de aard, de functie en de betekenis van 

de arbeid. Hij maakt een onderscheid tussen de 
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activiteiten waarvan de vergoeding de betekenis 

bevestigt en die activiteiten waarvan ze de bete-

kenis vernietigt. Het feit te kopen in plaats van 

zelf te produceren heeft maar één enkele recht-

vaardiging: tijd te winnen. Maar de ontwikke-

ling van de dienstensector, met name van dien-

sten aan personen, leidt ertoe dat een groeiend 

deel van de commerciële ruil erin bestaat van 

anderen diensten te kopen die men zelf niet 

graag doet. 

 

Deze logica herschept aldus iets wat Gorz 

‘dienstbodewerk’ noemt. Volgens Gorz is de ont-

wikkeling van dit soort werk zonder betekenis 

omdat het geen enkele efficiëntiewinst oplevert. 

Méér nog, opdat deze logica kan functioneren is 

het nodig dat de ongelijkheden toenemen, zodat 

de meest bevoordeligde categorieën de middelen 

hebben om zich de diensten van andere, sociaal 

kwetsbare en geprecariseerde categorieën te kun-

nen veroorloven. Gorz besluit daaruit dat de 

economische rationaliteit de uitbreiding van de 

niet op winst gerichte activiteitsdomeinen als 

doel zou moeten hebben en hij pleit opnieuw 

voor een maatschappelijk inkomen waarbij het 

inkomen losgekoppeld is van de arbeidstijd. 

 

In 1997 zet André Gorz in deze kwestie een vol-

gende stap. In Misères du présent, richesse du pos-

sible (30) verdedigt hij de instelling van wat hij 

voortaan een basisinkomen (‘revenu d’existen-

ce’) zal noemen, dit wil zeggen een toereikend 

inkomen, dat onvoorwaardelijk voor iedereen 

gegarandeerd wordt. Gorz had dit idee sedert het 

midden van de jaren 1980 bekampt (31). Hij legt 

nu uit dat hij op dit punt geëvolueerd is, voorna-

melijk onder invloed van een aantal vaststellin-

gen. De vorm waarin het werk gestalte krijgt, 

dit wil zeggen vooral de loonarbeid, is aan het 

verdwijnen. Terzelfdertijd is niet enkel de vorm 

en de aard van het werk aan het veranderen, 

maar ook de aard van het kapitaal en van de 

rijkdom. 

 

Maar Gorz legt ook uit dat hij eveneens in zijn 

denken geëvolueerd is onder invloed van de tal-

rijke kritieken die sommige van zijn vrienden in 

verband met het maatschappelijk inkomen ge-

formuleerd hadden. Ook Jean-Marie Vincent, 

samen met Toni Negri oprichter van het blad 

Futur antérieur (dat in 2000 zou omgevormd 

worden tot Multitudes) had hem aldus verweten 

niet voldoende rekening te houden met wat 

Marx in de Grundrisse (32) het ‘General Intellect’ 

noemde. De kennis wordt de belangrijkste vorm 

van het vast kapitaal en de belangrijkste pro-

ductiviteitsbron. Op dezelfde manier wordt de 

productie van kennis en van cognitieve, imagi-

natieve en communicatieve activiteiten de be-

langrijkste vorm van arbeid, veel belangrijker 

dan de onmiddellijk productieve arbeid. ‘Nog 

langer mensen enkel maar voor hun onmiddellij-

ke arbeidstijd willen vergoeden, is een absurdi-

teit’(33). De loonmaatschappij dient dus afgelost 

te worden door ‘een maatschappij van veelzijdi-

ge activiteiten; waarin productie niet het be-

langrijkste doel is en waarin de discontinuïteit 

van het werk geen precariteit of onzekerheid met 

zich meebrengt’.  

 

De instelling van een toereikend basisinkomen is 

volgens André Gorz het beste middel om een 

dergelijke postloonmaatschappij te laten ont-

staan. Dit idee, waarop hij terugkomt in L’Im-

matériel (34), dat begin 2003 verscheen, is op 

zichzelf al een teken van een breuk. Volgens hem 

verplicht het ons de dingen op een andere ma-

nier te bekijken en vooral om ons te concentre-

ren op het belang van rijkdommen die niet de 

waardevorm kunnen aannemen, dit wil zeggen 

de vorm van geld en waren. ‘Wanneer het basis-

inkomen zal geïntroduceerd worden, zal het een 

ander soort geld zijn dat dan wat we momenteel 

gebruiken’ (35). Maar Gorz voegt er als waar-

schuwing aan toe, in Ecologica, een bundel die 

begin 2008 verscheen, slechts enkele maanden 

vóór zijn zelfmoord: ‘Ik denk niet dat het basis-

inkomen geleidelijk en vreedzaam, via een her-
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vorming van hogerhand, kan geïntroduceerd 

worden’ (36). 

 

FILOSOFISCH TESTAMENT 

 

Ecologica is een postuum werk. Misschien is het 

wel de enige in deze categorie. Tenzij een uitge-

ver beslist tot het publiceren van de ‘fragmenten 

van een antiroman waarin de absurditeit van 

alles aangetoond wordt, daarbij inbegrepen het 

gevoelen van de absurditeit van alles’, een tekst 

geschreven tussen 1944 en 1945, die Gorz in zijn 

archieven heeft nagelaten. Ecologica is een bun-

deling van teksten die recentelijk gepubliceerd 

werden in tijdschriften of in enkele van zijn ou-

dere werken. 

 

Gorz heeft regelmatig zijn artikelen gebundeld 

in boeken waarin hij de samenhang van zijn ge-

dachtegoed tot uiting bracht. Dat was bijvoor-

beeld het geval met de tweede druk van Ecologie 

et politique (37), dat verscheen in 1978, of van 

Capitalisme, socialisme, écologie (38), verschenen 

in 1991. Maar deze keer nam de bundel de vorm 

aan van een testament. Want op het moment 

waarin hij zijn teksten op het einde van de lente 

van 2007 voor Ecologica uitkoos, verzamelde en 

ordende, wist Gorz dat zijn dood nabij was. De 

gezondheid van Dorine was zodanig verslech-

terd, dat ze in de lente lange tijd moest gehospi-

taliseerd worden.  

 

Ecologica vertelt ons dus op de eerste plaats wel-

ke sporen de auteur in de geschiedenis wil ach-

terlaten. Ongetwijfeld dat van een pionier van 

de politieke ecologie. Dat werk toont ons ook 

aan welke ontmoetingen volgens hem zijn werk 

het meest beïnvloed hebben. De vermelde na-

men vormen even zovele aanwijzingen voor de 

rode draad van de loopbaan van deze denker. 

 

We zijn niet verbaasd vooraan de naam van 

Sartre tegen te komen. Zoals we gezien hebben 

werd de jonge Gorz vanaf 1943 diepgaand beïn-

vloed door de lectuur van L’Être et le Néant (Het 

Zijn en het Niet).Maar het is diens Critique de la 

raison dialectique die, in het begin van de jaren 

1960, zijn interesse voor de kritiek van de tech-

niek zal opwekken. Dan komt uiteraard Ivan 

Illich, wiens invloed zich gedurende gans de ze-

ventiger jaren zal laten gevoelen, en zelfs tot aan 

de publicatie van Chemins du paradis. Tenslotte 

betuigt Gorz zijn theoretische schuld aan Jean-

Marie Vincent voor gans dat deel van zijn werk 

dat gewijd is aan de kritiek van de arbeid. Noch-

tans was het al vanaf 1959 dat Vincent hem ge-

ïnitieerd had in de lectuur van de Grundrisse van 

Marx, dat geschreven werd vóór Het Kapitaal en 

waarin de Duitse filosoof de basis van zijn kri-

tiek van de politieke economie ontwikkelde. 

 

Laten we niet vergeten dat het parcours van de-

ze grote theoreticus van de sociale kritiek vooral 

dat van een autodidact is. Op de vraag ‘Wie is of 
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hoe definieert zich André Gorz?’ antwoordde hij 

als volgt: 

‘Ik zie mezelf als een gestrande filosoof die, door-

heen schijnbaar politieke essays, van oorsprong 

filosofische reflecties tracht binnen te smokke-

len. (…) Ik vat dus de filosofie niet op zoals de 

creators van grote filosofische systemen dit doen 

maar als de poging zichzelf te begrijpen, zichzelf 

te ontdekken, zichzelf te bevrijden, zichzelf te 

scheppen. Het leven, en meer in het bijzonder 

het menselijk leven, is zelfcreatie, 

‘autopoiesis’ (…), een mens kan zichzelf maar 

begrijpen, bevrijden, zichzelf antwoorden, in de 

mate dat hij er zich van bewust is dat hij zich-

zelf produceert, in de mate dat hij zichzelf er-

vaart als subject van zijn bestaan’ (39). 

 

André Gorz heeft dus zichzelf tot filosoof uitge-

bouwd met behulp van zijn pen. Als autodidact 

heeft hij ongetwijfeld minder dan anderen de 

invloed van heersende dogma’s en valse eviden-

ties ondergaan. Met als risico gemarginaliseerd 

te worden, heeft hij zijn oeuvre uitgebouwd in 

de eenzaamheid die kenmerkend is voor degenen 

die tot geen enkele school, tot geen enkele kliek, 

tot geen enkele vooraf bepaalde discipline beho-

ren. 

 

Ongetwijfeld heeft deze ‘vrijheid’ de scherpzin-

nigheid van zijn visionaire gedachte bevorderd. 

In de herfst van 2007 schreef hij voor het tijd-

schrift EcoRev een profetische tekst:  

‘De kwestie van de uittocht uit het kapitalisme 

is actueler dan ooit. Ze stelt zich op een radicaal 

nieuwe manier en met grote dringendheid. Op 

basis van haar ontwikkeling zelf heeft het kapi-

talisme een zowel interne als externe grens be-

reikt, die ze niet kan overschrijden en die haar 

tot een systeem maakt dat enkel met behulp van 

listen de crisis van haar fundamentele categorie-

ën kan overleven: de arbeid, de waarde, het ka-

pitaal. (…) De reële economie wordt een aan-

hangsel van de speculatiebellen die door de fi-

nanciële sector in stand gehouden worden. Tot 

in het onontkoombare moment waarin de bellen 

uit elkaar spatten, en de banken één na één fail-

liet gaan, het mondiale kredietsysteem met een 

ineenstorting bedreigd wordt, en de reële econo-

mie met een ernstige en aanhoudende reces-

sie’ (40). 

 

André Gorz toont eens te meer aan dat hij erg 

bekwaam is de grenzen en de contradicties van 

het kapitalistisch systeem bloot te leggen. Vol-

gens hem zal de uitstap uit het kapitalisme 

plaatsvinden ofwel op een geciviliseerde ofwel op 

een barbaarse manier: ‘De vraag is enkel welke 

vorm deze uittocht zal aannemen en aan welk 

ritme ze zal plaatsvinden’ (41). Maar Gorz kent 

zijn gelijke niet om ook, in de plooien van de 

huidige toestand, de zaden op te merken die mo-

gelijkerwijze de toekomst in zich bergen – zodra 

men ervoor kiest. Een beetje verder voegt hij 

eraan toe: ‘In werkelijkheid wijzen vele tekenen 

erop dat deze opheffing reeds begonnen is en dat 

de kans op een geciviliseerde uittocht uit het ka-

pitalisme vooral zal afhangen van onze be-

kwaamheid de tendensen en praktijken te onder-

scheiden die de mogelijkheid daartoe aankondi-

gen’ (42). Gorz zegt niet dat deze transformaties 

zich zullen voordoen. Hij zegt enkel dat we, voor 

de eerste keer, kunnen willen dat ze gerealiseerd 

worden. 

 

DORINE, EXISTENTIËLE LEVENSGEZEL 

 

Op het einde van zijn leven heeft André Gorz eer 

willen betuigen aan degene die hem de kracht 

gegeven heeft deze intellectuele loopbaan uit te 

bouwen. Hij is haar ontzettend dankbaar voor 

haar geduld en haar scherpzinnigheid. 

 

In Lettre à D. verhaalt Gorz van de plechtige 

belofte die ze elkaar gedaan hadden om samen te 

sterven: ‘We zouden elkaar niet willen over-

leven’ (43). De plotselinge verslechtering van de 

ziekte van Dorine beslist over hun overlijden op 

22 of 23 september 2007, op enkele dagen na was 
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dit zestig jaar nà hun eerste ontmoeting. De ge-

meenschappelijke daad roept de herinnering op 

aan die van de van oorsprong Hongaarse schrij-

ver Arthur Koestler en zijn derde echtgenote, 

Cynthia, in 1983 in Londen (44) of, langer gel-

den, die van Stefan Zweig en zijn levensgezel 

Lotte (Charlotte Altmann) in 1942 in Brazilië. 

 

Deze ultieme en in hoge mate filosofische daad is 

geenszins exemplarisch. Ze hoort toe aan Gérard 

en aan Dorine, en enkel aan hen. Omdat ze kin-

derloos waren, hadden ze hun bezittingen over-

gedragen aan de Cimade (Comité intermouve-

ments auprès des évacués dat later Service oecu-

ménique d’entraide werd). Deze organisatie, 

waarvoor Gorz reeds lang veel sympathie had 

(met name voor zijn erevoorzitter, dominee Jac-

ques Maury), was opgericht om ter hulp te ko-

men aan de geëvacueerden uit de Duitse grens-

zones nà de ontketening van de Tweede Wereld-

oorlog. Op het ogenblik dat de Cimade opgericht 

werd, in 1939, ging de jonge Gerhardt Horst ‘in 

ballingschap’, om te ontsnappen aan de inlijving 

in het leger van nazi-Duitsland. André Gorz 

heeft er overigens voor gekozen de archieven 

van zijn werk toe te vertrouwen aan het Institut 

Mémoires de l’édition contemporaine (IMEC), 

waar zich eveneens de archieven van andere gro-

te theoretici van de sociale kritiek bevinden: 

Louis Althusser, Michel Foucault, Félix Guatta-

ri, enz. 

 

Voor Gorz heeft de tijd van het schrijven, dit wil 

zeggen de tijd die in zijn eigen leven aan de au-

teur toebehoort, plaats gemaakt voor de tijd van 

het oeuvre, in een ‘levensduur die zich niet be-

wust is van de dood’, volgens de woorden van 

Paul Ricoeur. Het gedachtegoed van André 

Gorz kan nu weer ingeschreven worden in de 

transhistorische tijd ‘van de receptie van het 

werk door andere levende wezens’ (46). 

 

Uit: ‘André Gorz. Un penseur pour le XXIe siè-

cle’, Christophe Fourel (dir.), Paris: La Décou-

verte, 2009. Vertaling: Johny Lenaerts, waar-

voor uiteraard onze grote dank!. 

 

Noten:  

 

(1) Deze mogelijke allusie op André Malraux is een hypo-

these. Ze is geloofwaardig omwille van de verwijzin-

gen naar La Condition humaine in Le Traître. Meer 

bepaald zou ‘Kay’, de voornaam die André Gorz geeft 

aan degene die zijn levensgezel zal worden, heel een-

voudig de samenvoeging kunnen zijn van de voorna-

men van de twee jonge helden uit het boek van Mal-

raux: Kyo en May (zie over dit onderwerp: Le Traître, 

Seuil, coll. ‘Points’, Paris, 1978, p. 261). 

(2) Le Traître, o.c., p. 131. 

(3) Idem, p. 117-118. 

(4) ‘Préface’ van Fondements pour une morale, Galilée, 

Paris, 1977. 

(5) Lettre à D. Histoire d’un amour, Galilée, Paris, 2006. 

(6) ‘Préface’ van Fondements pour une morale, o.c., p. 18. 

(7) Fondements pour une morale, o.c. 

(8) Le Traître, o.c., p. 168. 

(9) Les Temps modernes, nr 144, décembre 1957, en nr 

145, mars 1958. 

(10) ‘Préface’ van Le Traître, o.c., p. 32. 
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(11) Le Traître, o.c., p. 308. 

(12) André Gorz, ‘Le vieillissement’, Les Temps modernes, 

nr 187, décembre 1961. 

(13)  Interview met André Gorz, gepubliceerd in het boek 

van Françoise Gollain, Une critique du travail. Entre 

écologie et socialisme, La Découverte, Paris, 2000, p. 

222. 

(14) Finn Bowring, André Gorz and the Sartrean Legacy. 

Arguments for a person-centred social theory, Macmil-

lan Press, London, 2000. 

(15) Fonds André Gorz/IMEC. 

(16) De publicatie van zijn artikel ‘Détruire l’université’, 

in april 1970, zou verschillende medewerkers, waar-

onder Jean-Bertrand Pontalis, ertoe brengen hun 

ontslag in te dienen. 

(17)  Allebei gepubliceerd bij Seuil.  

(18)  Les Temps moedernes, nr 296, avril 1971. 

(19)  Les Temps modernes, nr 335, avril 1974. 

(20)  Herbert Marcuse, De eendimensionale mens. Studies 

over de ideologie van de hoog-industriële samenleving, 

Uitgeverij Paul Brand, Bussum, 1968. 

(21)  Ivan Illich, La Convivialité, Seuil, Paris, 1973.  

(22)  André Gorz/ Michel Bosquet, Ecologie et politique, 

Galilée, Paris, 1975.  

(23)  André Gorz/ Michel Bosquet, Ecologie et liberté, Ga-

lilée, Paris, 1977.  

(24)  Ecologica, Ed. Galilée, Paris 2008. (Deze bundel, 

aangevuld met talrijke andere teksten van André 

Gorz, verschijnt in Nederlandse vertaling onder de 

titel ‘De markt voorbij. Voor een hedendaagse poli-

tieke ecologie’, Leuven, 2011. ‘Pétainisme’ verwijst 

naar het regime van maarschalk Pétain, die tijdens 

de Tweede Wereldoorlog met de nazi’s collaboreerde 

en een eigen, Franse vorm van fascisme uitwerkte, 

waarin ‘volk’ en ‘natuur’ belangrijke begrippen wa-

ren, jl.) 

(25)  idem, p. 15. 

(26)  Galilée, Paris, 1980. Vertaald als ‘Afscheid van het 

proletariaat’, Van Gennep, Amsterdam, 1982. 

(27) Ecologica, o.c., p. 18. ‘L’écologie politique, une éthi-

que de la libération’, interview dat oorspronkelijk 

verscheen in EcoRev’, nr 21, automne-hiver 2005. 

(28)  Les Chemins du paradis. L’agonie du capital, Galilée, 

Paris, 1983. 

(29)  Bij éditions Galilée. 

(30)  Bij éditions Galilée. 

(31)  Met name in een kritiek op het idee van een univer-

sele uitkering, dat voorgesteld werd door Philippe 

Van Parijs. 

(32)  Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, gepu-

bliceerd in Duitsland in 1953. 

(33)  Interview met André Gorz, ‘Le travail perd de sa 

centralité dans la vie des gens’, Alternatives économi-

ques, nr 157, mars 1998. 

(34)  L’Immatériel. Variation sur le thème de la production 

de soi, Galilée, Paris, 2003. 

(35)  Ecologica, o.c., p. 153. 

(36)  Idem. 

(37)  Seuil, Paris, 1978. Nederlandse vertaling… 

(38)  Capitalisme, socialisme, écologie. Désorientations, 

orientations (nawoord van Otto Kallscheuer), Galilée, 

Paris, 1991. 

(39)  ‘L’homme est un être qui a à se faire ce qu’il est’, 

interview met André Gorz in 1983 en gepubliceerd in 

het tijdschrift van de Duitse vakbondsconfederatie 

(DGB), Gewerkschaftliche Monatshefte, januari 1984. 

(40)  ‘La sortie du capitalisme est déjà commencé’, 

EcoRev’, nr 28, automne 2007; herdrukt in Ecologica, 

o.c., p. 25. 

(41)  Ecologica, o.c., p. 30. 

(42)  Idem. 

(43)  Letrre à D., o.c., p. 75. 

(44)  Ik ontleen deze vergelijking aan Michel Contat, uit 

de zeer mooie recensie van Lettre à D. die hij voor Le 

Monde geschreven heeft, en dat verscheen in de uit-

gave van 26 oktober 2006.  

(45)  Olivier Abel, voorwoord bij Paul Ricoeur, Vivant 

jusqu’à la mort, Seuil, Paris, 2007, p. 7. 

(46)  Idem. 

 


