Jean Baudrillard (1929-2007) i» ongetwijfeld een van de meest originele en inspirerende cultuursociologen v;in de naoorlogse tijd geweest. Het begon al met
zijn vlijmscherpe analyse van de consumptiemaatschappij die vandaag de dag
nauwelijks aan actualiteit hebben ingeboet. Baudrillard bracht aan het licht
dat consumptieartikelen in de eerste plaats een tekenwaarde hebben waardoor
de consument zich van anderen onderscheidt in een samenleving waarin alles
om status draait.
Ondanks zijn manifeste antikapitalisme, behoorde hij niet tot het linkse kamp.
Zijn niets ontziende aanval op de Franse communistische partij was mede het
consequente gevolg van zi j n fundamentele kritiek op hef marxisme, dat hij als
een typisch voorbeeld van productiviteitsdenken beschouwde.
Het enigszins extravagante karakter van zijn denken heeft hem a l t i j d populair
gemaakt in artistieke milieus. Niettemin beschouwde Baudrillard ook de kunst
aK een typisch modern fenomeen, waarvan we geen fundamenteel alternatief
mogen verwachten.
Bekend was zijn fascinatie voor primitieve culturen die vaak ten onrechte is
begrepen als een soort reactionaire reflex. Baudrillard was ervan overtuigd dat
iets alleen maar betekenis krijgt binnen een ruimer cultureel verband en dit is
veel duidelijker zichtbaar in traditionele samenlevingen. De nadruk op individuele autonomie en hef geloot in een objectieve waarheid hollen daarom de betekenis van het leven steeds meer uit. Via verrassende en briljante observaties
heeft Baudrillard laten zien hoezeer de dingen, de mens en de wereld sinds de
Verlichting hun ‘schaduw’ hebben verloren in een ‘orgie’ van absolute vrijheid.
Met behulp van metaforen als ‘verleiding’ en ‘fataliteit’ betoogde hij dat de totale onttovering van de werkelijkheid wenselijk noch mogelijk is.
Dit perspectief heeft geleid tot talloze bespiegelingen over de meest uiteenlopende onderwerpen: van de cd tot Disneyland, van de graffiti tot de informatieindustrie, van Michael Jackson tot Foucault, van de Golfoorlog tot 9/11.
Het werd hoog tijd voor een toegankelijk overzicht van dit rijke oeuvre in het
Nederlands taalgebied.
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