
Op de grens van zuid en 
noord, oost en west 

P i e t e r Boe le van H e n s b r o e k 

Het vliegtuig scheert laag over een oerwoud van beton: Beiroet. Via een lege, glim
mend marmeren terminal kom ik in de files terecht. Ongeveer de helft van de auto's 
is een Mercedes; de overige zijn ook grote bakken. Regels zijn nauwelijks nodig, ie
dere bestuurder duwt zijn vierkante bak vastberaden in de kleinste openingen tus
sen de andere auto's. Geen spoor van onnodige concessies, maar ook niet van agres
sie. 'Libanese like to show off and enjoy life', legt de gids uit bij mijn verbazing over 
zoveel winkels, hoogbouw en rijkdom. Libanon is een plek waar veel (zwart) geld 
circuleert en de mensen relatief vrij zijn. Bovendien is Libanon met zijn hoge bergen 
en ligging aan de Middellandse Zee een bijzonder mooi land. In april kun je 's mor
gens skiën en 's middags een duik in de zee nemen. Op het eerste gezicht is nog 
maar weinig te zien van de schade die de ruim vijftien jaar durende burgeroorlog 
(1975-1992) heeft aangericht, al is de oude stad en. een brede strook huizen en flats 
aan weerszijden van de zogenaamde green line compleet vernietigd. De grote reclame
borden met vrouwen in moderne lingerie suggereren dat het zelfs wel meevalt met 
de preutsheid en de invloed van moslimfundamentalisme. 

Zoals veel Nederlandse academici voel ik me, als het over het Midden-Oosten 
gaat, al snel onzeker. Zijn we niet met zoveel stereotypen over de islam en het funda
mentalisme gevoed dat we in discussies daarover al snel door de mand vallen? Zullen 
we niet door de Nederlands-Israëlische vriendschap al direct in de beklaagdenbank 
terechtkomen? Bovendien weten we in het algemeen zo verschrikkelijk weinig van 
de geschiedenis en de situatie in het Midden-Oosten. Ik weet nog dat ik op een reis 
in West-Afrika steeds weer verbaasd was over hoe ontspannen en aangenaam ik de 
islamitische cultuur daar vond: een verbazing die heel wat verborgen vooroordelen 
verraadt. Een probleem is wel de veiligheid in Beiroet. Nog geen week voordat ik 
naar Libanon vertrok, hadden de Israëli een aantal Libanese elektriciteitscentrales 
platgebombardeerd. Demonstrerende studenten moesten bij het kantoor van de 
CNN door de politie worden tegengehouden. 

Ik ben in Libanon voor de door het Prins Claus Fonds georganiseerde conferentie 
The Role of Intellectuals in the Public Sphere (24 en 25 februari 2000). Naast het toe
kennen van de bekende jaarlijkse Prince Claus Awards voor vernieuwende kunste
naars en intellectuelen, beoogt het fonds via publicaties, projecten en activiteiten
subsidies de culturele productie buiten de rijke westerse landen te faciliteren. Om te 
voorkomen dat de discussie een in Europa ontwikkelde conceptie van de intellectu-
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eel en van zijn of haar rol als uitgangspunt heeft, is gekozen voor een locatie in een g-

niet-Europese kosmopolitische s tad Daarmee is er niet alleen een context gescha- *» 

pen voor een originele discussie, maar bovendien een kans voor het fonds ongebaan- 2~ 

de wegen te verkennen en aan te sluiten bij de specifieke situatie van intellectuelen | 

in verschillende ontwikkelingslanden. Deelname uit landen als Libanon, Egypte, 

Tunesië, Cuba, Guyana, Engeland, Nigeria, Benin, Eritrea, de VS en Nederland, 

vormt een. veelbelovende uitgangssituatie voor de conferentie. 3 

Het beeld van. het Libanon uit de toeristengids wordt direct ai bij de opening van T 

de conferentie gecorrigeerd door Elias Koury, een vooraanstaand Libanees schrijver 4? 

en hoofdredacteur van het cultureel supplement van de belangrijkste krant. Koury £ 

bespreekt de rol van intellectuelen aan de hand van een analyse van een schandaal 5 

rond het censureren, van het dagboek, van een bodyguard van een van. de militielei- " 

ders uit de burgeroorlog, een militieleidet die nu minister is. Het dagboek, inmid- =* 

dels via fotokopieën en internet toch beschikbaar voor het Libanese publiek, geeft E. 

een ongegeneerde beschrijving van de orgieën en beestachtige praktijken van de lei- g 
der, de militie en de bodyguard zelf Er is geen reden om aan te nemen dat het in an- o 
dere milities, met leiders die nu ook tot de politieke elite behoren, anders toeging. 3. 

De integriteit van een hele politieke elite, ja zelfs van een heel deel van de bevolking, § 

namelijk de militieleden, is in het geding. Koury betoogt dat het 'gedwongen verge- £ 

ten' van de recente geschiedenis ten behoeve van de stabiliteit van het huidige poli- % 

tieke systeem, een bom legt onder de hele Libanese natie. Hier ligt een belangrijke 

taak voor intellectuelen: de waarheid boven water halen. Een maatschappij kan niet 

zonder waarheid. Ze is bij voorbeeld onmisbaar voor de nationale verzoening, zoals 

in Zuid-Afrika, Argentinië en Chili is gebleken. 

De aansluitende discussie spitst zich toe op een mogelijke eenzijdige fixatie van 

intellectuelen op 'waarheid': leggen verzoening en het gevaar voor sociale instabili

teit niet een zwaardere hypotheek op de verantwoordelijkheid van intellectuelen 

dan de waarheid? Moet de waarheid niet soms worden opgeofferd aan conflictpre

ventie en sociale stabiliteit? Is waarheid steeds het vehikel voor verzoening, of scheppen 

verschrikkelijke waarheden juist tegenstellingen? Zulke vragen blijken bovendien 

niet in hun algemeenheid te beantwoorden. In landen als Zuid-Afrika en Argentinië 

waren er duidelijk twee kampen met een heldere hiërarchie van verantwoordelijk

heden; de commandostructuur van de agressor was doorzichtig. In Libanon echter 

ging het om een veelheid van milities en waren talrijke burgers (als militieleden) be

trokken. Zij waren in meerdere of mindere mate gedwongen actief te zijn in misda

dige praktijken. Het is simpelweg onmogelijk en waarschijnlijk ook ongewenst om 

een groot deel van. een hele generatie voor het gerecht te slepen. 

De interculturele setting van de conferentie brengt nog een. andere complicatie 

betreffende het idee 'waarheid en verzoening' aan het licht. De strategie van een der

gelijke afrekening met het verleden is dat de waarheid boven water komt en er 

schuld wordt bekend. Het is een vorm van openbare boetedoening. De Indiase so

cioloog Arvind Das brengt naar voren dat het hele idee van schuld en boete in. de In-
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S diase culturen, nauwelijks betekenis heeft. Ook het idee van waarheid wordt in. min-
Ê' dere mate beschouwd als een onvoorwaardelijk, goed. Een bekend Indiaas gezegde 
§ luidt: 'Spreek de waarheid, maar spreek de aangename waarheid.' 
Z De discussie over de definitie van de intellectueel blijkt vervolgens niet te vermij-
0 den. Er worden verschillende, belangwekkende accenten gelegd. Een. intellectueel is 
g niet alleen iemand die per definitie actiefin de publieke sfeer opereert, zoals Lolle 
1 Nauta als conferentievoorzitter suggereert. Ahmed Abdalla, een Egyptische journa
ls list-sociaal werker en strijder tegen kinderarbeid, stelt ook invloed en sociale relevantie 

als kenmerk voor. Anderen gaan verder, en stellen dat een intellectueel zonder relatie 
met sociale bewegingen niet meer dan gratuite franje aan de maatschappij is. Grams-
cïs idee van een 'organische intellectueel' blijft relevant. Volgens theaterdirecteur en 
acteur Roger Assaf uit Beiroet is het in zijn maatschappij zelfs onvermijdelijk dat in
tellectuelen actief allianties zoeken met de bevolking. Zonder populaire backing zijn 
intellectuelen totaal machteloos tegenover de staat en economische elite. 

Tijdens de discussies speelt het idee 'fundamentalistische moslimbewegingen' 
een. opvallend geringe rol. Dat heeft wellicht ook te maken met het idee van organi
sche intellectueel, waarbij verschillende discussianten overigens een zeer nauwe ver
binding tussen intellectueel en sociale beweging zeker niet meer als ideaal zien. De 
radicale islamistische beweging Hezbollah wordt in Libanon meestal niet als funda
mentalistische bedreiging beschouwd, maar als een politieke groepering die zich op 
een. legitieme wijze inzet voor het aanpakken van allerlei sociale en politieke mis
standen. Als antwoord op de Franse premier Jospin, die de Hezbollah 'terroristisch' 
noemde, kwalificeert onze christelijke(ï) gids de hezbollahstrijders als helden. Onder 
de conferentiedeelnemers uit het Midden-Oosten wordt de corrupte en onderdruk
kende politieke elite veel eerder als vijand gezien, dan islamitische bewegingen in ei
gen land. 

Het fundamentalisme en een corrupte elite zijn echter niet de enige obstakels 
voor intellectuele vrijheid en autonomie. Het aangrijpende biografische verhaal dat 
de Libanese Dalai el-Bizri vertelt over een meisje dat strijd voert binnen haar familie, 
en via school, liefdesrelaties, politiek activisme en lidmaatschap van de communisti
sche partij als jonge alleenstaande moeder in de burgeroorlog terechtkomt. De ein
deloze strijd als vrouw en linkse, kritische intellectueel blijkt uiteindelijk tot een 
heel persoonlijk project van intellectueelzijn te leiden, een intellectueel die haar ei
gen moderniteit verovert en haar hart volgt. In de ogen van. Dalai el-Bizri stelt een 
intellectueel in een complexe maatschappij juist door flair en een eigen stijl haar au
tonomie veilig. Intellectuele autonomie moet zowel in de private als in de publieke 
sfeer steeds weer opnieuw worden bevochten. 

Tijdens de conferentie wordt ook het ongewone thema van de materiële condi
ties voor intellectueel werk besproken. Kan een intellectueel in een globaliserende 
wereld zonder laptop? De Nigeriaan.se journalist Waziri Adio schetst in dit verband 
een ontluisterend beeld van intellectuelen die het vrijwel zonder bibliotheken, 
elektriciteit en dergelijke moeten doen. 
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De organisatoren verwachten vooral over het thema Tradition: Hindrance or In
spiration.? veel discussie. Het fundamentalisme en, algemener, de politieke mobili
satie van identiteit door de staat of oppositionele bewegingen, is immers een actuele 
kwestie. Zo wordt onder sommige academici veel gediscussieerd over 'Afrikaanse' of 5 
'islamitische' alternatieven voor 'westerse' concepties van democratie, mensenrecht- i 
ten, filosofie en zelfs wetenschap. De discussie over wat de organisatoren van de con- 5 
ferentie 'dilemma's betreffende het aanroepen en aanvechten van de tradities waar 3 
een intellectueel deel van uitmaakt' noemen, concentreert zich echter vooral op in- 7" 
heemse kennis. Professor Mamadou Diawara, leider van een onderzoekscentrum £ 
naar inheemse kennispraktij ken in Mali, introduceert het idee van de 'new south', 
waarbij het niet gaat om het vastleggen in schrift en het bewonderen van traditione
le wijsheid, maar om het traceren van levende lokale landbouwpraktijkcn en de zorg 
voor gezondheid, veelal mengelingen van 'inheemse' en 'westerse' kennis. Vooral de 
dynamiek van deze lokale kennis, bestudeerd door een gemengde Malinees-Euro-
pees/Amerikaanse onderzoeksgroep, is daarbij belangrijk. De discussie over de rele
vantie en mogelijkheid van lokale wetenschap brengt een complete scheiding der § 
geesten teweeg. 5 

Discussies over invoering van de Sharia, over vrouwenbesnijdenis en over cere- § 
monieel slachten van levende dieren, brengen de scherpe dilemma's in verband met £ 
traditie in beeld. Volgens de Libanese kunstenaar/uitgeefster Mai Bhoussoub toont % 
de kwestie van vrouwenbesnijdenis aan dat de erkenning door intellectuelen van de S-
universaliteit van sommige basisnormen een absoluut vereiste is. Daarnaast moet er 
de bereidheid zijn dergelijke normen ook effectief af te dwingen. De Eritrese uitge
ver Kassahun Chekoie stelt vooral het afdwingen ter discussie. Praktijken sterven al
leen uit wanneer de mensen zelf inzien dat dat beter is. In het guerrillaleger tijdens 
de dertigjarige Eritrese onafhankelijkheidsstrijd werden mannen en vrouwen gelijk 
behandeld en wilden de vrouwelijke strijders besnijdenispraktijken bij de bevol
king van de bevrijde gebieden elimineren. Men koos er echter bewust voor de prak
tijken eerst uitgebreid te bestuderen en via gesprek en bewustwording te onder
mijnen. Een dergelijke 'culturele modernisering bleek onomkeerbaar. Zo waren 
huwelijken tussen partners van verschillende religie of klasse na de oorlog heel 
moeilijk in stand te houden vanwege de sociale druk. 

De laatste jaren is het idee 'universele moderniteit' in rap tempo aan het verdam
pen. Daarmee neemt vanzelfde betekenis van lokaliteit toe. Het wordt vanzelfspre
kender de contextualiteit van onze gangbare begrippen te onderzoeken, evenals de 
verankering van opvattingen en kennis in gelokaliseerde praktijken. Toch vinden 
veel deelnemers de door An.nem.arie Mol in haar onnavolgbare stijl gepresenteerde 
uitwerking van dit idee een brug te ver. Zij kunnen eventueel instemmen met het 
idee dat het onvruchtbaar is culturele verschillen in termen van 'kennissystemen"' te 
analyseren, die hoe consistenter ze geconstrueerd worden des te meer met elkaar lij
ken te 'botsen' (modem-premodern; westers-isIamitisch/Afnkaans). Tevens kun
nen de deelnemers instemmen met het idee om in termen van 'praktijken' te analy-
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I seren. Maar zij vragen zich wel af of het echt correct is dat water niet overal bij 100 
E graden kookt, dat feiten in het algemeen niet zomaar te transporteren zijn en dat er 
I 'Pans-based' (intellectueel) of'Athens-based' (public sphere) begrippen zijn. 
I Het is opvallend dat alleen al het noemen van het begrippenpaar traditie en mo-
o derniteit m de conferentieaankondiging tot verwarring leidde. Hoewel de begrippen 
g worden bekritiseerd, blijken ze toch steeds weer bruikbaar, vooral voor de deefnemers 
| uit het Midden-Oosten. De twee begrippen dienen als springplank voor het zoeken 

naar een derde positie. Het postmodernisme blijkt in deze zoektocht niet populair, 
wel het door René Gabriels geïntroduceerde begrip 'contextueel universalisme'. 

Postmodernisme mag dan niet populair zijn in Beiroet, er doen zich wel situaties 
voor die je gerust postmodern zou kunnen noemen. Terwijl een van de conferentie-
genoten zijn roes uitslaapt van een nachtlang feesten met de avangardistische super 
well-to-do jonge kunstelite, kom ik in een Palestijns vluchtelingenkamp terecht. Het 
kamp ligt in de stad Sidon en bestaat sinds 1948. Het verraadt zich door een hoge 
omheining met observatietorentjes en is omringd door half ingegraven tanks en ge
schut. Let wel, Libanees geschut gericht op het kamp. Het is een onvoorstelbare op
eenhoping van mensen, volgens mijn gids zon 60.000, opgepakt in een klein wijkje 
waar slechts ruimte is voor een handvol straten. De huizen staan zo dicht op elkaar 
dat het, naar men zegt, vaak voorkomt dat een dode door de nauwe stegen naar de 
straat gebracht moet worden, om daar pas in een kist gelegd te kunnen worden, om
dat de gangen te nauw zijn voor de kist. Wanneer ik op het Nederlandse nieuws 
hoorde: 'er zijn bases in de vluchtelingenkampen gebombardeerd', dan stelde ik mij 
altijd een soort uitgebreid terrein voor met hier en daar ingegraven bunkers en strij
ders. De bommen vallen hier echter noodzakelijk tussen de volgepakte huizen- de 
plaats van het weggebombardeerde vroegere PLO-kantoor is een klem parkéer-
plaatsje geworden, ingeklemd tussen woonhuizen. Na een halve eeuw van bom
men, Libanese restricties en 'platbuldozeten' van het kamp, wordt dit blijkbaar net 
zo gewoon gevonden als het oorverdovende geluid van de Israëlische straaljagers die 
ik een paar keer hoor overvliegen. 

Voor wie in i948 is gevlucht, is hier na vijftig jaar nog nauwelijks plaats voor 
hoop. Palestijnen mogen in Libanon niet werken, anders dan het allerlaagst betaalde 
werk; wie m het buitenland werk vindt en niet op tijd zijn of haar permissie ver
lengt, mag het land nooit meer in. Het is kennelijk de bedoeling van Libanon de Pa
lestijnen uit te roken. Het treft me des te meer als mijn Palestijnse vrienden me ver
tellen over hun nieuwste kleine initiatief: onder de naam A'idun am proberen ze 
steun te krijgen voor het 'recht op terugkeer' voor wie door geweld is verdreven Een 
prachtige verklaring met een beroep op een hele serie VN-resoluties, internationale 
conventies en algemeen geaccepteerde rechtsprincipes. Universalisme als wapen 
Hadden we het over de publieke rol van intellectuelen? Het loont om in afwezig
heid van inherente universele principes dan maar erg ons best te doen sommige 
principes universeel te maken, en nog meer: die principes dan ook af te laten dwin
gen. 

122 


