Openbaarheid en Apokalyps
De ondergang van een ïntellektuele droom
René Boomkens

"People are afraid to merge on freeways
in Los Angeles"
Bret Easton EUis
(Less than zero)

1. Na de jongste dag: de nieuwe apokalyptici (1)
Veel pubtikaties opfilosofiesen kultureel gebied van de laatste jaren vertolken een omslag van een sociaal-optimistiese inteüektuele kuituur, die de jaren zestig en zeventig van deze eeuw beheerste, naar een nieuwe fase van
'decadence' waarin alle thema's en hang-ups van het vorige fin de siècle aan
een nieuwe karrière rijn begonnen. Met een minzaam glimlachje worden de
optimistiese items van de vorige decennia, de demokratisering, de emancipatoire opvoeding, de maakbaarheid van de sociale verhoudingen, e.d, opzij geschoven: 'les fleurs du mal' bloeien weer en de openbaarheid van de
intellektuele en poütieke debatten wordt verlaten: intellektuelen trekken zich
terug in kleine 'circles' en genootschappen waar een hermeties taalgebruik
garant staat voor de diepte en zwaarte van het besprokene. De innige verbondenheid tussen theorie en politiek, vooral ter Imker rijde, die kenmerkend was voor de tweede helft van de jaren zestig en de eerste helft van het
daaropvolgende decennium, lijken soms te behoren tot een ander universum.
De voorwaarden voor een vruchtbare en konfükmeuze politieke openbaarheid zijn radikaal gewijzigd. Geert Mak wijst in dit verband in rijn The
Amsterdam Dream' (2) op de professionaüsering van de politiek, een verlies
aan kontakt tussen bestuurder en bevolking. Een door professionele bestuurders geregelde en gekontroleerde politieke openbaarheid kan geen werkeüjke openbaarheid meer zijn.
In dit artikel houd ik me bezig met een historiese analyse van het ver1
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anderde zelfbegrip en de veranderde kuituur van 'de inteUektueel', zijn veranderde relatie tot het publieke debat, de politieke en kulturele openbaarheid.
Ik koncentreer mij daarbij op het verschijnsel van een snel aanzwellende
stroom publikaties waarin de moderne (of postmoderne) sociale en kulturele
realiteit in het teken van de ondergang wordt geplaatst Deze nieuwe apokalyptici , zoals Umberto Eco ze noemt, verbinden hun idee van de sociale en
kulturele apokalyps in veel gevallen met de afnemende invloed van intellektuelen op het openbare leven, c.q. op een groeiende invloed van de 'massamedia' en hun ongebreidelde beeld- en tekencirkulatie.
Het meest recente voorbeeld is de best-seller van de klassikus Allan
Bloom, The Closing of the American Mind, een regelrechte aanval op de
moderniteit als zodanig, op de amerikaanse demokratie en op de nivellering
van het wetenschappelijk onderwijs. Ik zal me niet met Bloom bezighouden,
wel met drie veel tekendere 'apokalyptici', wier naam eveneens garant staat
voor goede verkopen, die echter ook, meer dan Bloom, een naam hebben te
verliezen: George Sterner, literatuurhistorikus, Neü Postman, opvoedkundige, en Jean Baudrillard, socioloog en zelfbenoemd 'theoretics terrorist'. Alledrie genieten niet aüeen de nodige aandacht, maar ook het nodige respekt:
Steiner als historikus van de klassieke tragedie, van zijn essays over o.a.
Lukacs, Trotsky, Heidegger, Shakespeare, etc., Postman als auteur van het
histories-pedagogiese boek Het verdwijnende kind, en BaudriUard als subtiel kritüeus van de marxistiese sociologie (in o.a. Le miroir de la production
). Alledrie zijn ze de laatste jaren subjekt en objekt geweest van debatten,
fora en symposia in Nederland. Sterner zag enkele van zijn boeken heruitgegeven en hield twee prestigieuze lezingen in dit land, Postman sprak op
een technologiesymposium en kreeg veel aandacht met rijn Wij amuseren
ons kapot, terwijl BaudriUards recente boeken in het nederlands werden
vertaald en rijn populariteit inradikalekringen snel toenam. Hun theorieën
en opvattingen verschülen radikaal, maar in de kern, zo zal üe betogen, gaat
het bij alledrie om een nieuw soort apokalypties denken, waarbij het vooral
draait om het verval van de politieke openbaarheid en de rol van de inteUektueel daarin.

2. The Postman rings....
"Er is iemand voor nodig die wat we
hadden kunnen zien en toch niet zagen
voor ons onder woorden brengt, zodat
we - net om de hoek - nog een gtimp
ontwaren van wat wij als mensheid ooit
voorstelden".
Deze tekst, met het ronkende pathos van een Rob Out, vormt de introduktie
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van Gerrit Komrij op het boek van Neü Postman, Amusing ourselves to
death (3), een boek dat zich op uiterst serieuze wijze richt op een onderwerp
dat in vele opzichten het tegendeel van ledere ernst lijkt te vertegenwoordigen: de televisie, in het bijzonder het televisieamusement Postinan volgt het
scenario van Huxley's Brave New World: het scenario, waarin de mensheid
zich met welgevaüen monddood laat maken en in een zee van trivialiteiten
verdrinkt Plezier, amusement, als middel tot onderdrukking.
Postmans kritiek op de televisiekultuur laat rich lezen als een vergelijkend
onderzoek naar tekensystemen, opgevat als kornmunikatiemedia. Postman
gaat daarbij uit van de terechte voorondersteUing dat de instrumentaria,
waarmee een bepaald tekensysteem is uitgerust, bepalend zijn voor hetgeen
wel en niet binnen dat systeem tot uitdrukking kan worden gebracht en gekommuniceerd. Met rooksignalen kan men geen filosofie bedrijven. Met behulp van relatief komplexe systemen als onze geschreven talen is dat wel
mogelijk. Onze tekensystemen of media representeren in zichzelf al een bepaalde ordening van de wereld. "Onze talen zijn onze media. Onze media
zijn onze metaforen. Onze metaforen bepalen de inhoud van de kuituur"
(p.23).
Uitgerust met deze vooronderstellingen gaat Postman de televisie te lijf,
om haar effekt op de kultuur in haar algemeenheid te onderzoeken. Zijn onderzoek is 'epistemologies' van aard: "De wil vooral laten zien dat waarheidsdefinities althans voor een deel hun oorsprong vinden in het karakter
van de kornmunikatiemedia door middel waarvan informatie wordt overgebracht" (p. 25). Dit 'epistemologiese' onderzoek spitst zich in Postmans
boek toe op de ontwikkeling van een tweetal kornmunikatiemedia: het medium van het gedrukte woord en het medium van de elektroniese kommunikatie, in het bijzonder de televisie. De kracht van Postmans argumentatie
berust op zijn poging een zo absoluut mogelijke kloof aan te brengen tussen
wat hij het typografiese tijdperk noemt en het televisietijdperk.
Met behulp van dit kontrast tussen een typografiese kultuur en een
beeldkultuur schüdert Postman vervolgens het ontstaan van de Verenigde
Staten met de pen van een in vervoering geraakte patriot:
"Amerika werd, zoals Richard Hofstadter al schrijft, gesticht door intellektuelen, een in de moderne geschiedenis zeldzaam verschijnsel. (..)
Een maatschappelijke orde die door zulke mannen gestalte heeft gekregen, zal niet zo gemakkelijk een andere weg inslaan. We zouden zelfs
kunnen zeggen dat Amerika is gesticht door intellektuelen en dat het land
twee eeuwen en een kommunikatierevolutie nodig heeft gehad om daarNeil Postman, Amusing ourselves to death, New York 1985. Nederlandse vertaling:
Wij amuseren ons kapot. Houten, 1986. Zie de flaptekst en de inleiding van Gerrit
Komrij.
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van te herstellen" (p. 47).
Deze unieke geboorte van een natie had tot gevolg dat de negentiende eeuwse amerikanen uitzonderlijk gretige lezers waren. En als men niet las, dan
bezocht men openbare voordrachten, waar literatoren, redenaars en politici
vaak urenlang optraden voor een publiek dat hongerde naar kennis. Kortweg: "Het maatschappelijk discours voltrok zich door middel van het gedrukte woord, hetgeen zijn weerslag had op aüe andere vormen van discours" (p. 47). En het voornaamste epistemologiese kenmerk van het gedrukte woord bestond in zijn tineaire, propositionele en analytiese struktuur.
Dit door de typografie gedomineerde discours stimuleerde m.a.w. een kuituur waarin argumentatie en een rationele betoogtrant dominant waren. Of
zoals TocqueviUe het uitdrukte: '"Een Amerikaan konverseert niet, hij houdt
een uiteenzetting in de stijl van een proefschrift'" (p. 47). Zo kon de drukpers funktioneren als metafoor en epistemologie van een rationeel maatschappelijk discours: de liberale Hof van Eden.
De rest van Postmans boek is vervolgens gewijd aan een gedetaiUeerde
teschrijving van een langzaam maar zeker aftakeüngsproces van het rationele typografiese discours. Het begint met de opkomst van fotografie en
telegrafie: beide representeren een taal, die onderlinge verbanden loochent
zonder kontekst werkt, geschiedenis als onbelangrijk afdoet niets verklaart
en sensatie biedt in plaats van komplexiteit en koherentie (p. 82). De telegraaf en de fotografie vormen tezamen echter nog niet veel meer dan een onschuldige voorgeschiedenis van de echte grote omslag: de televisierevolutie.
Hoe ziet de epistemologiese struktuur van de televisie, American style, er nu
uit? Bij de televisie staat het kijken centraal, en "wat we zien en willen zien,
zijn bewegende beelden - miljoenen beelden, in snelle opeenvolging en van
een dynamiese gevarieerdheid. Het ligt in de aard van dit medium dat het inhoudelijke aspekt volkomen ondergeschikt is aan het visuele en dat, met andere woorden, de in de showbusiness vigerende normen en waarden allesbepalend zijn" (p. 95). Mensen beroepen rich voortaan op iemands uiterüjk
in plaats van elkaar met argumenten te overtuigen, niet omdat ze de hele
week naar series als Daüas en Miami Vice kijken, maar omdat poütieke diskussies, nieuwsprogramma's en dokumentaires op televisie - wiüen ze enig
effekt sorteren - de 'taal' moeten spreken van het televisieamusement en de
reklamespots. Nergens wordt de 'televisietaal' beter gesproken en benut dan
in de reklame, nergens ook is de 'betoogtrant' gefragmenteerder, onkontroleerbaarder, sneller en 'amusanter' dan in de reklame. En omdat 'saaiheid
geen voorwaarde voor vroomheid is', is deze snelle en amusante beeldtaal
evenzeer geschikt voor de verkondiging van de Blijde(!) Boodschap.
Dankzij de televisie is de scheidsüjn tussen wat amusement is en wat niet,
aan het vervagen. Dankzij de televisie is de 'geloofwaardigheid' van een
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politikus doorslaggevend geworden voor de waarheid van zijn uitspraken.
Door het primaat van de snelheid en de verregaande fragmentatie, die kenmerkend rijn voor televisieprogramma's verüest hetrinvoUebetoog aan
betekenis: de kontradiktie als fundamenteel logies principe raakt ondermijnd.
Reeds üi de loop van de 19e eeuw begon de rationeel te toetsen propositie in
de reklame terrein te verliezen. Haar terrein werd ingenomen door de slogan,
de overredende slagzin, de waarschuwing, aangevuld met meer en meer
beeldmateriaal. De televisie betekende de triomf van dit soort reklame: in de
jaren vijftig wordt de taal als zodanig een achterhaald middel om tot de keuze
van een produkt te komen. Reklame gaat sindsdien niet meer over de kwaliteit van een produkt maar over de eigenschappen van de konsumenten. Relelamespots argumenteren niet maar presenteren hun boodschap vaak in de
vorm van een parabel (de grauwsluier, de witte tomade). Komplexiteit valt
weg, het sneue beeldverhaal prevaleert. De geschiedenis vervaagt, en wij
kunnen bijna al, met Canetti, die merkwaardige en beangstigde vraag aan
onszelf stellen: zou het kunnen zijn dat de geschiedenis allang heeft opgehouden te bestaan? (4).
Zonder kontinuïteit en kontekst kunnen brokstukken informatie niet in een
begrijpelijk en samenhangend geheel worden ingevoegd. De elektroniese
media met hun beelden en gefragmenteerde informatie beroven ons van het
zicht op het verleden. Histories besef dat meer is dan nostalgie vereist een
kontekstuele ondergrond, iets dat de feiten op hun plaats doet vaüen en patronen zichtbaar maakt Aldus Postman, ongeveer aan het eind van zijn
filippica tegen de televisie (p. 136).

3. Steïner: een seizoen in de decibellenhel
"De mythe van de Zondeval heeft meer invloed dan enige godsdienst.
(...) Ergens in dat 'duister en heilig woud' [van de geschiedenis, RB] is
de mens een verkeerde weg ingeslagen en sindsdien heeft hij sociaal en
psychologies gezien tegen het oorspronkelijk levenspatroon in moeten
ploeteren".
(...) "Onze beleving van het heden en de vaak zo negatieve manier waarop wij onze eigen plaats in de geschiedenis beoordelen, meten zich
voortdurend met wat ik 'de mythe van de negentiende eeuw' of 'de geCanetti, geciteerd bij Jean Baudrillard, De fatele strategieën . Den Haag 1985, p. 19.
Letterlijk zegt Canetti: 'Een pijnigende voorstelling: dat vanaf een bepaald punt in de
tijd de geschiedenis ophield reëel te zijn. Zonder het te merken heeft de hele mensheid plotseling de realiteit verlaten; alles wat sindsdient is gebeurd is absoluut niet
waar, maar we kunnen het niet merken'. We merken er niets van, zou Postman kunnen
toevoegen, maar een lol dat we hebben.
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fantaseerde tuin van de liberale kuituur' wil noemen" ( 5) .
Deze woorden zijn afkomstig uit Steiners Een seizoen in de hel. Over de
toekomst van het Westen . Dit boek verscheen onder de titel In Bluebeard's
Castle in 1971 en werd al snel in het nederlands vertaald, aanvankelijk als
In de burcht van Blauwbaard. Steiners woorden zijn een onbedoeld kommentaar op het scherpe kontrast dat Neü Postman aanbrengt tussen een rationele en een liberale kuituur van het woord én de diktatuur van het beeldschermamusement Steiner beschouwt de mythe van de 19e eeuwse liberale
tuin juist als de bron van de problematiek, waarin 'wij' ons op dit moment
bevinden, een werkelijkheid die hij aanduidt met de term post-kultuur.
In Een seizoen in de hel plaatst Sterner de 19e eeuw in het teken van de
'ennui', de attitude van generaties die gedwongenen waren te leven in een
maatschappij die, na enkele decennia totale revolutie, in een haast onverdraaglijke onbeweeglijkheid terecht was gekomen. In de duistere fundamenten van deze 'ennui' of spleen zoekt Steiner een dieptepsychologiese verklaring voor of aankondiging van de latere wereldbranden van de 20e eeuw:
"Het inteüekt en het gevoel werden lettertijk gefascineerd door het vooruitzicht van een zuiverend vuur" (p. 33). De achter de ennui verborgen romantiese droom om de civilisatie (de stedelijke chaos) te ontvluchten mondde uit
in heimelijke wensdromen van een vreselijke ramp, een totale vernietiging,
die door Steiner wordt gekoppeld aan de 'onverklaarbare' genocide op de
joden. Steiners 'analyse' neemt immense proporties aan, wanneer hij zijn
dieptepsychologie aanwendt om van dezelfde genocide een 'godsdienstpsychologiese' verklaring te leveren, die de gehele westerse kultuurhistorie
omspant:
"Het mechanisme is eenvoudig maar fundamenteel. Het meest haten wij
degenen die ons een doel voorhouden, een ideaal, een visionaire belofte
die we niet kunnen bereiken, ook al hebben we onze spieren tot het uiterste gestrekt, die zich steeds opnieuw net aan het bereik van onze ontwrichte vingers onttrekt - maar die toch, en hier gaat het om, uiterst aantrekkelijk btijft, die we niet kunnen verwerpen omdat wij haar opperste
waarde erkennen. Door zijn irritante 'vreemdheid', door zijn aanvaarding
van het lijden als onderdeel van een verbond met het absolute, werd de
jood als het ware 'het slechte geweten' van de Westerse geschiedenis"
(p. 52).
Godsdienstpyschologies gezien is de massamoord van de nazi's op de joden
daarmee een mengeling van schuldgevoel en zelfhaat van 'de' westerse teschaving: schuldgevoel met tetrekking tot niet ingeloste teloften, een daaruit
George Steiner, Een seizoen in de hel. Over de toekomst van het Westen. Weesp
1984, p. 14.
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voortvloeiende zelfhaat, die zich ontlaadt in derichtingvan de meest uitgesproken representanten van de eigen potenties.
Dit alles nu is voor-geschiedenis, onze voorgeschiedenis. Steiner stelde zijn
analyse te boek om een zo kompleet mogelijke inventaris te maken van het
onherstelbare (p. 65). Wij zelf hebten onze grootste droom verstoord.
Sindsdien leven wij in een post-kultuur, di. een kultuur, die niet meer in
staat is tot zijn eigen bronnen door te dringen. De tweede helft van zijn boek
besteedt Steiner aan het in kaart brengen van het landschap van deze kuituur
die zichzelf niet meer kan zijn, om vervolgens enkele lijnen naar een mogeüjke toekomst te trekken.
Als iets erop wijst dat wij ons in een post-kultuur bevinden dan is dat het
gegeven dat aan het bestaan van een algemeen aanvaard, hierarchies waardensysteem een einde is gekomen. Onze kultuur wentelt rond in een welhaast pervers relativisme. Het Westen heeft altijd zijn nobele wilden gehad,
maar verloor, aldus Steiner, nimmer een fundamenteel besef van eigen
superioriteit. Dat nu is voorbij. Wij buigen steeds dieper in het stof voor alle
mogelijke andere kuituren, op zoek naar een oorspronkelijkheid die wij in
onze eigen kultuur, via de middelen van onze eigen kultuur, niet meer kunnen vinden. Dit alles kan ons echter allang niet meer helpen, omdat wij ons
geloof in onszelf niet meer kunnen opdiepen van achter de beschermende
vergeetachtigheid, waarmee wij ons eigen bezoedelde verleden behandelen.
Dit relativisme gaat daarmee gepaard met een absoluut verlies van ons vooruitgangstesef of -geloof. De machinerie van de technologiese vooruitgang is
doel in zichzelf geworden, zij is niet langer een instrument voor de kreatie
van een hemel op aarde, zij is niet langer met menselijke maten te meten - ze
is zelf een abstrakte utopie geworden.
Steiner blijkt geschokt door het algeheel vervagen van de onderscheidingen tussen hoog en laag, tussen geleerdheid en ongeletterdheid, tussen ontwikkeling en onwetendheid, tussen volwassene en kind, tussen man en
vrouw, tussen Mozart en Javaanse tellen:
"Bezien vanuit het perspektiefvan de evolutie van de soort in de richting
van een nog vollediger gebruik van de mogelijkheden van de hersenschors - en daar zou de balans van de geschiedenis wel eens precies op
neer kunnen komen - is het van vitaal belang dat er een politiek systeem
wordt gehandhaafd dat belangrijke gaven erkent en een klimaat schept
waarin deze gaven tot bloei kunnen komen. Hoe vreemd dit ook moge
klinken, het moet niet uitgesloten worden geacht dat het bestaan van een
Plato, een Karl Friedrich Gauss of een Mozart, het bestaan van de
mensheid zal verlossen" (p. 92).
Ons past geen überale vroomheid in dezen, aldus Steiner. Er zijn echter volgens Steiner op het ogenblik maar weinig mensen bereid om een dergelijke
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steUingname in het openbaar en met overtuiging kenbaar te maken. En dit
komt, zo vervolgt hij, omdat wij kuituur nog slechts vatten als een 'manier
van leven', omdat wij een religieuze verhouding ten opzichte van de kuituur
missen, omdat wij niet langer durven gokken op de eeuwigheid. In onze
'post-kultuur' heeft de notie van de onsterfelijkheidsdrang plaats moeten
maken voor de idee van de onherhaalbaarheid en de direktheid: wij zijn met
handen en voeten aan het heden geklonken.
Voor Steiner is deze veroordeting tot het heden toe te schrijven aan de
teloorgang van een literaire' kuituur, waarin het geheugen een hoofdrol
speelde: tot lang na de uitvinding van de drukpers leerde men 'teksten' (van
geschreven woord tot mondeünge overlevering) uit het hoofd, wat allerlei
mnemotechnieken vereiste. Nu we deze technieken niet langer beheersen
gaat ons geheugen sterk achteruit Die teruggang van het geheugen is voor
Sterner het meest schrikbarende symptoom van onze post-kultuur.
Dit alles, het zal niet langer verbazen, hangt samen met de algehele demokratisering van de kuituur. Kenmerkend in dit proces is een algehele
'vlucht voor het woord', dat het ontstaan van een kuituur van post- of subgeletterdheid heeft voortgebracht Bij Steiner dreigt, anders dan bij Postman,
een algehele musüeaüsering van de kuituur, een kuituur buiten het woord.
Sterner voelt zich omsloten door een geluidskapsule, ontsnappen ondenkbaar: rock dringt overal in door.
Steiner is een radikaler apokalyptikus dan Postman: meer dan voor Postman
ligt voor Steiner het laatste oordeel al decennia achter ons. Wij leven in een
'post-kultuur', hoop en troost in de klassieke zin zijn onmogelijk geworden.
Het in stilte lezen van een boek is geschiedenis: het lezen voltrekt zich nu
binnen de nauwe grenzen van de geluidskapsule van de ghetto-blasters. De
in geografies en geneties opricht inferieure kuituren, volkeren en rassen
rukken op (zie bv. p. 143, maar ook elders) en de Mozart-adept is rtiet meer
dan een 'blown husk' (Ezra Pound) geworden. Anders dan Postman koestert Steiner dan ook weinig ülusies: wü de eerste de aan televisie verslaafde
massa's nog het voordeel van de twijfel, d.i. de heropvoeding, gunnen, daar
heeft de leraar klassieke talen zich allang teruggetrokken in zijn burcht, of.,
in de burcht van Blauwbaard, om vast te steüen dat zijn positie (die natuurlijk die van de kuituur als zodanig is) is te vergelijken met die van Judith,
wanneer zij vraagt de laatste deur naar de nacht te openen (p. 127).
4. Jean Baudrillard en de orbitale diffraktie van de neofiguratie
"Als men Baudrillard leest moet men zich realiseren dat hij bij gebrek aan
werkelijkheid geen wetenschap bedrijft, maar een gesimuleerde wetenschap,
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een science fiction" (6).
Als George Sterner en Neil Postman, ieder op eigen wijze, de helden rijn
geworden van een skeptiese of skepties geworden generatie van inteilektuelen, die zichzelf als überaal of gematigd progressief afficheert, dan is Jean
Baudrillard de ongrijpbare guru van de onsamenhangende resten van een
uitgesproken teleurgestelde generatietinkse,revolutionaire intellektuelen in
Nederland Desondanks is Baudrillard een serieus theoretikus, en dient men
hem te lezen als een traditioneel denker, een systeembouwer in de klassiek
filosofiese zin. Zijn recente werk, in het nederlands vertaald als In de schaduw van de zwijgende meerderheden en De fatale strategieën, presenteert
een bijkans kompleet wereldbeeld, dat erin slaagt de centrale begrippen van
de marxistiese sociale en politieke theorie, alsook een aantal kernbegrippen
van de psycho-analyse radüeaal om te keren, zodat een theoretics universum
ontstaat dat op het eerste gezicht wat doet denken aan het middeleeuwse
karnaval, waarin het varken tot koning wordt gekroond. Bij Baudrillard is
het het objekt dat op de troon wordt gezet nadat het subjekt met de staart
tussen de tenen 'het vertoog' is uitgevlucht (of gejaagd).
Het gaat Baudrillard om de konstruktie van een ontologie van het objekt dat
als een (eeuwige of juist aktuele) list van de geschiedenis het zwakke subjekt
verleidt tot handelen, tot daden die zich tegen het subjekt zelf keren, daden
die het arme subjekt opslokken in de overdadige maar passieve en zinloze
wereld van het objekt. Baudrillard lijkt op zijn test als het erom gaat de verleideüjke kracht en de schoonheid van het objekt te schilderen, zoals in de
laatste twee hoofdstukken van De fatale strategieën (FS), maar hij snijdt
zichzelf daarbij de pas af, want eerder had hij er al op gewezen dat 'in onze
maatschappij' (...) "de losbandige energie van de verleiding over (gaat) in de
hartstochtelijke orde van de liefde, om te eindigen in de wisselvallige orde
van de vraag" (FS, p. 167).
In eüt soort globale konstateringen ontmoet Baudrillard zijn kollega's
Steiner en Postman. Hij stemt met hen op één punt overeen: de maatschappelijke werkelijkheid, 'de' kuituur bevindt zich in een nadrukkelijk dalende
kurve, en de abstrakt-ironiese houding waarmee BaudriUard de 'implosie'
van de werketijkheid vanuit de zijlijn lijkt te beschouwen verhult slechts ten
delen zijn fundamentele intellektuele ongerustheid.
Ofschoon BaudriUards hypertheoreties betoog hem moeilijker grijpbaar
maakt dan zijn beide koüega's, deelt hij met hen de aan apokalyptici eigen
methode van het absolute kontrast. BaudriUards zwart-wit-tekening is een
dubbele: enerzijds wordt onze laatmodeme reaüteit als de orde van het simulacrum (een werkelijkheid als een aaneenschakeüng van drogbeelden) uitgeRuurd Bakker, Jeroen Boomgaard, 'Schrijvend voorbij de eigen tekst. Baudrillard en
zijn opponenten'. In: Jean Baudrillard, In de schaduw van de zwijgende meerderheden, Amsterdam 1986, p. 125.
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speeld tegen de vroegmoderne orde van de representatie, anderzijds kontrasteert BaudriUard zijn eigen wereldbeeld met dat van tijdgenoot-filosofen,
ctie niet wiüen inzien dat het achterhaald Is maatschappelijke processen te
analyseren vanuit een produktivisti.es paradigma. Sociale processen staan
niet In het teken van de produktie, maar van de konsumptie - en wel van een
algemene (veralgemeende) konsumptie, waarbij 'vroegmoderne' noties als
gebruikswaarde (die men aan een produkt kan toekennen) geheel opgelost
zijn in een totaal dominante ruilwaarde: het systeem van ruüwaarden is een
systeem van tekens die slechts naar elkaar verwijzen en geen externe referent
meer kennen.
Maar het test valt Baudrillards werkwijze te omschrijven als een onregelmatige akkumulatie van konkrete voorbeelden, ctie tezamen het materiaal vormen op basis waarvan een sociale ontologie, of beter: een sociale tekenleer
wordt ontwikkeld Die tekenleer moet het mogelijk maken om allerlei in
eerste instantie onvergelijkbare gebeurtenissen, voorvallen en processen in
één beeld te vangen. En met 'beeld' hebben we één van de interessantste aspekten van Baudrillards theorie te pakken. Zijn abstrakta zijn helemaal niet
zo abstrakt: zij vervuüen in feite de funktie van teelden, ze verbeelden iets.
Een mooi voorbeeld valt aan te treffen op de eerste pagina's van In de schaduw van de zwijgende meerderheden (ZM) , waar sprake is van de implosieve macht van de (zwijgende) massa's, een opmerking die gevolgd wordt
door de uitspraak dat de massa een verzameling van afzonderlijke deeltjes
sociaal afval en van media-impulsen is: een zwart gat waarin het sociale ten
onder gaat (ZM, 6). Door dergelijke komplexe theoretiese termen als 'zwarte
gat', 'massa', 'deeltjes', 'implosie' te mengen met al even komplexe begrippen uit een ander theoreties domein, zoals 'het sociale', 'de representatie', 'de symboliese orde', etc, verliezen al deze begrippen hun aanvankelijke funktie, om vervolgens te worden opgenomen in een 'vreemd' theoreties domein, waar zij rondtoUen als suggesties van zichzelf, als, ja, simulacra, in een theoreties domein van alleen nog maar simulacra: Baudrillard zegt
'massa', en wij denken tegelijkertijd aan de fysika, aan een rode vlag aan het
hoofd van een betoging, aan wokkels voor de beeldbuis...en ook een beetje
aan de ondergang. Wij kunnen niet anders, omdat zijn theorieën van de
macht van de massa's worden gelardeerd met wülekeurige konkrete voorteelden, die hun konsistentie binnen het betoog ontlenen aan de onmiddellijkheid waarmee ze als bewijsmateriaal worden geannexeerd. Misschien is
deze 'misplaced concreteness' wel Baudrillards geheim: in een betoog over
de ondergang van de werkelijkheid in de orde van de simulacra past natuurlijk een verhaal over een echtscheiding, die wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van 'sociaal-voelende' televisiekamera's, maar hier rijst wèl de
vraag wat nu als bewijs voor wat moet gelden.
Al met al lijkt het er sterk op dat Baudrillards konceptuele kader identiek
is aan het universum dat hij in kaart wil brengen: een totalitaire orde van si125

mulacra,
Pas als we dit beseffen, kunnen we begrijpen waarom de pijlen van BaudrüTards kritiek steeds zijn gericht op de vormen van de maatschappeüjke
processen en gebeurtenissen: hij keert zich tegen 'de orde van de kommunikatie' en niet tegen hetgeen gekommuniceerd wordt En als zijn kritiek ook
dit geldt, dan aüeen omdat aüe kommunikatie een wiüekeurige cirkulatie van
wülekeurige verschillen betreft Baudrillards antwoord op de ondergang
wordt dan ook steeds uitgedrukt in een nadrukkelijke vormloosheid: het
zwijgen van de massa's, de implosie; èf in een overdrijving van de vorm,
een uitputting van elke vorm: de orde van het simulacrum wordt getart door
de hypersimulatie die eigen is aan de massa's.
Het prefix hyper-, afgewisseld met trans-, speelt overigens een hoofdrol
in het universum van Baudrillard: dergelijke voorvoegsels rijn de konsekwente uitdrukking van zijn voorliefde voor de overdrijving, de radikalisering en de omkering. Zij houden de impressie levend dat het hier om een
karnavaleske theorie gaat Tragies aan deze theorie is echter het gegeven dat
er geen duidelijk aanwijsbare werkelijkheid meer is: hoe simuleer je een gesimuleerde werkelijkheid? Hoe overdrijf je een overdreven reaüteit? Baudrillard wil ons overtuigen van het feit dat 'de kommunikatie' helemaal niet
kommuniceert, dat 'het sociale' asociaal is geworden omdat het iedere konkrete referent kwijt is (d.i. 'totaal' is geworden). Hij wil ons dit laten geloven door ons de kuituur van de massamedia voor te houden, door te wijzen
op de peilloze diepten van de 'peilingen' van de mening van 'de massa',
door aan te geven dat enquête en massa elkaar vooronderstellen. Wat hij
hiermee doet is inderdaad niet veel meer dan het plegen van een overdrijving:
wat 'wij allen' allang weten (n.l dat enquêtes doorgaans opleveren wat je er
in stopt, of dat massamedia pulp brengen omdat de kijkcijfers uitwijzen dat
pulp populair is omdat de massamedia pulp brengen) wordt opgeblazen tot
een waarheid over onze kuituur als zodanig. Maar inderdaad: 'wij allen'
wisten dit al, dat wil zeggen: de cocacolisering van de wereld is zo'n gotspe
geworden, is zozeer deel gaan uitmaken van de wijze waarop 'wij aüen' ons
beeld van onze kuituur samenstellen, dat een verrassende theoretiese invalshoek op dit gegeven juist gebruik zou moeten maken van de haarscheurtjes,
van de metaalmoeheid van deze kem van onze common sense.
"Als steeds groter wordend en weldra als universeel residu van de verstrooiing van de symboliese orde heeft het sociale als rest het reële bezet.
Dit is een subtielere manier van afsterven.
Als dit waar is bevinden we ons steeds meer in het sociale, dat wil zeggen in de pure stront, (..) van dode talen en syntagma's (de begrippen
'verhouding' en 'relatie' zelf hebben al iets doods, iets van de dood)"
(ZM, 49).
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Een theoretics universum om dood te zwijgen. Wat is er met 'ons intellektuelen' gebeurd, dat dit aües echt geschreven schijnt te moeten worden?

5. De moraal van het verhaal
'Television made me what I am"
David Byrne (Talking Heads)
Het massamedium regeert, het Westen analfatetlseert en de demokratiese
openbaarheid vervalt tot een 'amusement park', tot een simulacrum. Aldus,
samengevat, de kultuurkritiek van de hierboven besproken theoretici. Maar:
weerspiegelt zich in deze intellektuele fascinatie voor de macht van het medium niet iets van een zelfoverschatting, iets van een iüusie dat de werkeüjkheid ooit door een heel ander medium werd beheerst, ja, gemaakt: gemaakt en bepaald door het redeüjke gemiddelde van een even redelijke diskussie, geleid door al even redelijke kommunikanten, inteüektuelen geheten?
In plaats van me te koncentreren op de steen des aanstoots van de drie
apokalyptici, wü üe me echter verdiepen in wat üe hun maatschappelijk ideaal
zou willen noemen. Ofschoon geen van drieën zich hier expüciet over uitlaat is het mogelijk juist uit hetgeen zij kritiseren of afwijzen af te lezen hoe
het gedroomde universum van Steiner, Postman of Baudrillard er ongeveer
uit ziet. In het onuitgesproken maatschappelijke ideaal van alledrie de auteurs
is sprake van een dominante positie van de intellektueel als stadhouder van
de maatschappeüjke waarheid. Het type intellektueel (en daarmee het soort
maatschappeüjke waarheid) verschüt echter per geval. Tussen de regels is bij
Steiner een maatschappelijke waarheid zichtbaar van aristokratiese snit: een
gemeenschap waarin rangen en standen vastliggen en erfelijkheid de bepalende faktor is, in het bijzonder waar het de overdracht van geestelijke gaven
betreft In de wereld van Steiner kent de zwarte, de Indiër of de Javaan zijn
plaats, regeert de geneties superieure Westerling op grond van een lange traditie van intellektuele vorming en technologiese vindingrijkheid. De superioriteit van een beschaving vinden we terug in de struktuur van haar taal, in
haar grammatika:
"Een expliciete grammatika is een aanvaarding van het bestel: het is een
'hiërarchisering' van de overheersende krachten en waardebepalingen in
het politieke lichaam . (..) De verschillende woordgeslachten, de plaatsingsregels voor suffixen en prefixen, (..) - deze vormen de tegelijkertijd
duidelijke en diepgewortelde figura van de relatie tussen de seksen, tussen meester en onderdaan en tussen de officiële geschiedenis en de utopiese droom" ( 7).
7

George Steiner, Een seizoen in de hel, a.w., p. 117.
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De ondermijning van de 'klassieke' grammatika door de universele dialekten
van popmuziek, televisie en een door bèta-talen beheerste kuituur heeft ons
vermogen ons iets te herinneren van de traditionele ordeningen verregaand
ondermijnd. Een post-kultuur is een kuituur zonder geheugen.
Dit beeld van een eeuwig heden, dat in alle polemieken rondom het postmodernisme een grote rol speelt, behoort ook tot de spoken van Neü
Postman, wiens hoogstpersoonlijke maatschappelijke Ideaal wat dichterbij
ligt dan dat van Sterner: we kenden het al, het betreft de negentiende eeuw en meer in het bijzonder hettijdperkvan het amerikaanse liberalisme, toen
het politieke discours nog lineair, rationeel en propositioneel was opgebouwd. Maar dit prachtige plaatje wordt terdege getekend door een soort
subtekst, die overigens zeer konsekwent aan hetzelfde negentiende eeuwse
Amerika wordt ontleend: Postmans community is die van de Dissenters, de
Puritans, het is een bijtelvaste gemeenschap, en als het inderdaad zo is, dat
in het negentiende eeuwse Amerika meer gelezen en gediskussieerd werd
dan ooit tevoren en ever since, dan weten we nu wat men las. Dit moge
meteen verklaren waarom Postmans liberale utopie zo idylties overkomt:
alleen een liberale openbaarheid met een zo sterke centripetale ideologie en
zulke vanzelfsprekende geestelijke leiders als de bijtelvaste voorgangers in
de negentiende eeuw kan garant staan voor de niet te schokken orde, die
Postmans Superego uitstraalt Niet voor niets vormen de fundamentaüstiese
televisiedominees één van de grofste teledigingen van zijn maatschappetijke
ideaal: God als videoclip!
Een dergelijk beeld zou slechts muziek rijn voor de oren van BaudriUard,
wiens In de schaduw van de zwijgende meerderheden in de Groene
Amsterdammer werd ontvangen als videocüpfilosofie. Dit oordeel sluit aan
bij de konstatering hierboven, dat BaudriUards stijl de door hem 'beschreven' werkelijkheid van het simulacrum lijkt te spiegelen.
Maar BaudriUards belangrijkste objekt van fascinatie, zowel in Fatale
strategieën als in In de schaduw... wordt gevormd door de massa's : het is
hun amorfe kracht die als enige bestand lijkt tegen de kommunikatiedruk en
konsumptiedwang, de eeuwige pressie te moeten cirkuleren. De geheime
kracht van de massa's bestaat in hun vermogen tot zwijgen, hun inertie.
BaudriUards fascinatie voor de massa's verwijst ons naar het laat-negentiende, begin twintigste eeuwse marxistiese intellektuele universum, dat
werd gedomineerd door de eeneiïge tweeling van een epistemologies bevoorrechte arbeidersklasse ('de massa') en het zelfbewuste klasseverraad
van de Weinburgerüjke mtellektueel die rijn politieke roeping vindt in het
'vertolken' van de objektieve belangen van de produktieve klasse. Net als
zijn leninistiese voorgangers verwart BaudriUard zijn voorstelling van de
massa's met de reële ervaringen en kennis van diezelfde massa's. Net als de
leninisten schrijft hij de massa's eigenschappen toe die hij persoonlijk, als
mtellektueel, adekwaat acht om de huidige situatie tegemoet te treden. Anders dan bij de leninisten is voor BaudriUard echter de kracht van de massa's
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gelegen in hun passiviteit: in hun massale zwijgen.
De doem, kortom, die deze drie auteurs over de huidige westerse samenleving uitspreken hangt nauw samen met de voorsteüing cüe zij zich hebben
gevormd van een kuituur waarin het type inteUektuele praktijk dat zij zelf
vertegenwoordigen, dominant is, zonder dat zij aan een kritiese analyse van
de eigen inteUektuele kuituur toekomen . Als de massa's bij Steiner de dommekrachten zijn die het precisieuze kultuurgoed dreigen te vermorzelen, als
zij bij Postman de degenererende platgeamuseerde Moloch zijn en bij Baudrillard hèt voorbeeld van de hypersimulatie, dan zijn Steiner, Postman en
Baudrülard zelf het voorbeeld van een InteUektuele kultuur die aan haar eigen
narcisme ten gronde gaat Niet voor niets suggereerde Umterto Eco in zijn
Apokalyptiker und Integrierte (8) dat de visies van de apokalyptici van 'de
massakultuur' wel eens het meest geraffineerde produkt van diezelfde massakultuur zouden kunnen zijn: immers, in wezen troost de apokalyptikus de
(vermoedelijk) inteUektuele lezer: er is nog steeds een uitverkoren community van ware schrijvers en lezers (die Einzigen die nicht Masse sind). Maar,
zo vervolgt Eco met een zeker leedvermaak, de Uetermensch van Nietzsche
is ontleend aan een typies massakultureel produkt als de achttiende eeuwse
feuületonroman, zoals bijvoorbeeld De graaf van Montechristo . Zelfs zo'n
nomadiese Einzelganger als Nietzsche is daarmee tot op zekere hoogte een
'Integrierte': de voorwaarden van het universum van de massale kommunikatie zijn nu eenmaal de onze. Ook de waarlijk 'deugdzame' kan daaraan niet
ontsnappen, zijn protest moet noodzakelijkerwijs van dezelfde kommunikatiekanalen gebruik maken.

6. Intellektuelen en de nieuwe openbaarheid
Onderzoek naar en diskussie over de politieke of kulturele rol van 'laatmoderne' intellektuelen is ondenkbaar zonder de herinnering die intellektuelen
zelf over hun vroegere funkties koesteren. Bij Postman, Sterner en Baudrülard fungeert die herinnering echter op een uiterst onkritiese wijze, zonder een greintje zelfspot Zij herhalen de klassieke inteUektuele zelfoverschatting, die de vorming en reproduktie van een kultuur opvat als een in
laatste instantie intellektueel gebeuren. Eco noemde cüt de opvatting van
kultuur als 'aristokraties feit': kultuur wordt door hoogontwikkelde kultuurdragers gemaakt en vervolgens vanuit het centrum naar de periferie gedistribueerd. *Massakultuur' kan dan alleen nog verschijnen als een vorm
van 'lokaal verval', op zijn ergst als het oprukken van de half-gealfabetiseerde horden naar het centrum, waarin de 'kultuurmens' kan optreden als
Umberto Eco, Apokalyptiker und Integrierte: Zur kritischen Kritik der Massenkultur,
Frankfurt a/Main 1984.
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getuige van de apokalyps: de ware dissenter, zoals Postman rich bij uitstek
zal voelen (9).
Het is onterecht de herinnering aan andere en welücht glorieuzer funkties van inteüektuelen geheel te verdringen en ons simpelweg op te werpen
als enthousiaste aanhangers van Sterrenslag en ons te laten veroordelen tot
een amorf heden. In dat geval zouden we net als de apokalyptici de ons omringende kultuur opvatten als een homogene totaliteit met één beslissend
kenmerk: een kwestie van 'massa' versus 'individu' of 'geest'. Dit totaalbeeld van de (massa)kultuur wordt door Postman opgeroepen middels leuk
bedoelde anekdotes en twijfelachtige statistieken, terwijl Steiner en BaudriUard ongeveer om de bladzijde terugvallen op de stijlfiguur Men zegt',
'Het schijnt zo te zijn', 'Men beweert wel', etc. Dergelijke formuleringen,
alsook het door BaudriUard vaak gebmikte suggestieve Misschien is het wel
zo dat', zijn bepaald geen uitingen van bescheidenheid, integendeel, ze vormen doorgaans de opmaat tot de meest boude beweringen. Op zulke momenten ontstaat een soortfilosofie-van-horen-zeggeii,die ons moet verleiden
mee te denken met de stoutste fantasieën van de auteurs. Precies op zulke
momenten, momenten waarop een niet nader te duiden voxpopuli, een
zuchtje wind dat een gerucht doet overwaaien, ongemerkt in de theoretiese
bouwsels doordringt blijkt de instabüiteit en de inkonsistentie van hun
konstruktie: wat heeft een 'men zegt wel' of een 'velen stellen' voor overtuigingskracht in het universum van de getotaliseerde tekenkonsumptie, in
een post-kultuur vol ghettoblasters, In een aan amusement teloor gaande
samenleving?
Is dit een flauw punt van kritiek? Nee. Formuleringen als 'men zegt wel'
of 'misschien is het wel zo dat' vooronderstellen een terrein waarop zich een
gesprek, een diskussie, een konflikt, een dialoog afspeelt een plek waar
twijfels worden geuit, waar 'men' openstaat voor nader onderzoek dat de
geuite voorzichtige hypothese zou kunnen bevestigen of weerleggen. Een
dergelijke ruimte lijkt ten ene male te ontbreken in de universums van Postman, Steiner en BaudriUard. Het 'men', het 'publiek', is in hun analyses
identiek met de platgeamuseerde tv-kijker, de neo-analfabeet of de konsument van wülekeurige betekenissen. Achter het 'men' van BaudriUard tigt
nog de ironiese mogeüjkheid van een implosie: de overdaad aan nietszeggende tekenproduktie kondigt reeds haar zelfvernietiging aan, het zwijgen
van de eindeloos geënquêteerde meerderheden spreekt als het ware boekdelen. Maar opvallend aan de opvattingen van de drie auteurs büjft het feit
dat (hoezeer zij zelf ook het levende bewijs van het tegendeel vormen) het
deelnemen aan de politieke of kulturele openbaarheid in deze 'postkultuur'
een zuiver passieve aangelegenheid is, iets waarvan men het onwetende
slachtoffer is. De macht in de postkultuur ligt geheel aan de rijde van de
betekenisproduktie , die wordt geduid in termen van absrxakte systemen,
9
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Umberto Eco, Apokalyptiker und Integrierte, a.w., p. 15.

burokratiese apparaten en anonieme krachten. De betekeniskonsumptie is
niets dan een afgeleide van de produktie, tenzij ze zoals bij Baudrillard gedacht wordt als afwezigheid van konsumptie, als een soort totaalVerzet',
weüicht zoiets als antikommunikatief terrorisme. Dat konsumptie louter een
afgeleide van produktie Is kan alleen dan een kritiese observatie zijn als er
ooit sprake was van het tegendeel: een politieke of kulturele openbaarheid,
waarin konsument en producent identiek zijn, of waarin de konsument bepaalt wat geproduceerd wordt. Dat zijn sociaüstiese of radikaal-demokratiese
utopieën, die ontbreken op het lijstje van onze drie apokalyptici. Voor hen
geldt immers a priori het primaat van de betekenisproduktie .
Maar: produktie (van betekenis) veronderstelt altijd komsumptie: er is
geen sprake van een absolute oppositie tussen spreker en toehoorder, tussen
beeldbuis en kijker. Dit geeft aan het 'men zegt' (aan de stem van de 'konsument') een veel groter gewicht Andersom relativeert het de status van de
beiekenisproducent: hij of rij is dit bij de gratie van de konsumptie van de
kuituur waarin hij/zij intervenieert. De kuituur als aristokraties feit, de titerale Hof van Eden, de orde van de representatie, het zijn evenzovele verabsoluteringen van de positie van de betekenisproducent, d.i. van de Intellektueel, als schouwer van de waarheid, als lezer van het Boek der Natuur, als
Representant van het Weten van de massa's, etc. (10).
Producent en konsument vormen de uitersten van een sociale, kulturele
en tekstuele eenheid: de openbaarheid, het geheel van tetekenisvoüe handelingen dat in passieve of aktieve zin bestemd is voor of verricht wordt door
aüen. Om de kwaliteit van die openbaarheid gaat het hier. Anders dan
Steiner, Postman en Baudrillard wil ik benadrukken dat openbaarheid
vooreerst bestaat uit een (al dan niet gereguleerde) reeks handelingen. Het
zijn handelingen, daden of praktijken die de 'kulturele tekens' tot leven
wekken, die zin verlenen aan de aaneenschakeling van teksten, die wij graag
beschouwen als 'ons kulturele erfgoed'. Iets doen, iets kunnen doen met dat
erfgoed veronderstelt een praktiese vaardigheid bij de konsument/producent
en een toegankelijkheid van dat erfgoed. En op dit punt aangeland komen we
voor een dubbel probleem te staan.
Ten eerste is veel van ons 'kulturele erfgoed', veel van ons type openbaarheid, inderdaad vooral een 'aristokraties feit': de taal van dat erfgoed
was sterk gekodeerd, richtte zich tot exquise oortjes en werd geformuleerd
in een taaieigen dat zich vaak bewust afsloot van een al te groot gehoor. Dit
geldt voor de taal van de kerk, maar evenzeer voor etie van de kunsten en ctie
van de politiek. Alle andere kulturele uitingen werden al snel gedefinieerd als
'vulgarisaties', als afgeleiden van de 'eigenlijke' kuituur. Traditionele intel10 Ik heb aan de verhouding producent-konsument in een ander artikel reeds aandacht
besteed. Daar betrof het de konsumptieverhoudingen op de 'massamarkt' van de
popmuziek. Zie: 'Secundary Modern. Modernisme, alledaagsheid en de bedoelingen
van Costello*. In: Krisis 12, december 1985, pp. 7-25.
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lektuelen speelden vooral een rol bij het koderen en specialiseren van dat
exquise erfgoed en hadden weinig oog en oor voor de 'eigen' betekenis van
'afgeleide1 kultuurvormen. Deze onzichtbaarheid van de populaire kuituur
zet zich in de betogen van Steiner, Postman en Baudrülard op onthullende
wijze voort.
Ten tweede bevinden we ons nu in een situatie, waarin de oude 'aristo10*311656' kuituur weliswaar is teruggedrongen, maar van een waarlijk 'demokratiese' kuituur niet echt kan worden gesproken. Er is op zijn minst
sprake van een demokratiese openbaarheid cüe vervormd wordt door de inbreng of de belangen van zeer specifieke, zeer kleine groepjes producenten/konsumenten van kuituur. Het betreft hier echter een nieuwe 'aristokratie'.
De traditionele intellektueel is in dit universum naar de achtergrond gedrongen: de leraar, de priester, de redenaar en representant van de massa's, de
schrijver en rechtspreker, zij allen zijn in dezelfde passieve rol gedrongen als
'hun' 'massa's'.
En hier treffen we de kruciale ergernis of eigenlijk aüergie aan, waardoor de
betogen van Postman, Sterner en BaudriUard worden gekenmerkt: zij zijn
allergies voor de gedachte dat 'hun' klassiek-intellektuele vertoog zelf 'massa' is geworden, slachtoffer van modes, grillen en konsumptiegolven,
slachtoffer van de investeringsdrang van namaak-inteUektuelen die 'de markt
beheersen'. Die allergie wordt slechts in stand gehouden door hun eigen
(door traditie bepaalde) onvermogen zich echt toegang te verschaffen tot de
populaire kultuur, die altijd al hun eigen produkties en produkten begeleidde, en, ongemerkt, ook beïnvloedde. Duizenden historici en antropologen
die zich bezig hielden en houden met de moeizame rekonstruktie van die
betrekkelijk autonome bronnen van populaire kultuur, duizenden sociologen
die aandacht vroegen voor de wijze waarop diezelfde populaire kultuur rijn
weerslag had en heeft op de programmering van moderne massamedia, op
de popmuziek, op genres als cabaret, variété en vaudeviUe, e.d., evenzovele
üteratoren die kwa stijl en kwa inhoud een oeuvre opbouwden dat zonder de
'volks'kultuur niet eens had kunnen bestaan, dat alles ging voorbij aan onze
helden van de sehriftkultuur en van de orde van de representatie. Natuurlijk,
hun verzet tegen de manipulatieve tendenzen van de 'massamedia' is heroïes, maar het blijft tegelijk blind, letterlijk ongeuinformeerd, zolang het de
eigen betekenis van die populaire kultuur blijft ontkennen, zolang het de
eigen rol als konsument blijft verhuüen en zichzelf steeds weer opnieuw als
een baron von Münchhausen uit het moeras van het massavermaak tracht te
trekken.
InteUektuelen in een 'massakultuur' hebben een geheel andere rol dan Postman, Steiner en Baudrülard pogen te vertolken. Tenzij ze zich gaarne vermeien in de rol van trooster van de eigen afkalvende kaste, kunnen ze op
twee manieren een uiterst vruchtbare rol spelen.
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Aüereerst kunnen zij een hoofdrol spelen in de 'dekonstruktie, van hun
eigen (aristokratiese) traditie: ze kunnen m.aw. die traditie opnieuw trachten
vruchtbaar te maken door haar af te breken. Wat iets anders is dan haar af te
sluiten.
Daarnaast, maar dit is veel moeüijker, is een rol van inteUektuelen voorstelbaar als 'massa', niet als 'representant van massa's', maar - o jéé - als
'inteUigente massa'. We moeten ons hierbij zoiets vreemds voorsteUen als
een sociaüst - of beter: een socialisties anarchist - ctie de marktverhoudingen
als gegeven neemt, als omgeving waarin men zich een thuis moet veroveren,
maar waarin men zich nooit ten voüe thuis zal kunnen voelen. Het is de
houding van de 'independent' rockartiest, van het 'independent' platenlatel,
dat zijn eigen geluid wü laten horen en daar gedurende enige tijd in slaagt,
om vervolgens te moeten toezien hoe dit geluid wordt opgeslokt door de
'grote maatschappijen'. Elke keer blijkt dat daardoor het eigen geluid verbleekt, op rijn minst verzwakt. Elke keer ook blijkt geen enkele 'grote maatschappij' bestand tegen de aandrang nieuwe 'independents' op te slokken.
Dat is een aloud principe, dat Gramsci ooit aanduidde als 'burgerlijke hegemoniepolitiek'. De 'intelligente massa' verhoudt zich tot deze poütiek door
het ontwikkelen van zoveel mogelijk barrikades en belemmeringen tegen de
politiek van het 'opslokken' enerzijds èn van zoveel mogelijk verleidingen,
uitdagingen en aandrangen om opgeslokt te worden anderzijds. Voorwaar,
een uitdagende positie voor 'intelligente massa'...

133

