Intellektuele praktijken
Reaktie op Dick Pels
Lolle Nauta

Waar ligt de steen des aanstoots? Ik heb te ideaüsties over inteüektuelen geschreven. Zij zijn niet zo onbaatzuchtig om ach in dienst te steüen van onderdrukte groeperingen. Zij volgen ook hun eigenbelang, waken over de
bankrekening van hun reputatie en bedienen zich, als het zo uitkomt, daarbij
graag van groepen die niet aan de bak komen.
Ik zou kunnen antwoorden dat deze kritiek mij niet raakt. 3k zeg namelijk
niet dat de spraakmakende inteüektuelen in ons land onbaatzuchtig zijn. Mijn
stelting is juist dat zij niettegenstaande hun universele air met duizend draden
vastzitten aan onze verzuilde kuituur. "Achter de Zeewering" is een diagnose
van dit kultureel bepaalde eigenbelang. En het is tussen haakjes dan ook
verbluffend dat er naar aanleiding van dat stuk een diskussie ontstond over
de vraag wie nu wel en wie nu niet recht zou hebben op het brevet van intellektueel. Zelfs in de laatste "Vader en Zoon" van Peter van Straaten wordt de
vraag besproken "Ben jij eigenlijk een intellektueel...? (1). Verbluffend omdat ik de rechtmatigheid van het brevet bij een aantal bezitters juist betwist.
InteUektuelen, beweer ik, zijn mensen die gek zijn op debatteren en van die
debatten in principe niemand wülen uitzonderen. Een aantal spraakmakende
kolumnisten - in NRC-Handelsblad, Het Parool, De Gids, Hollands
Maandblad enz. - beantwoorden nu juist niet aan deze inderdaad normatieve
definitie. Vredes-demonstranten, feUow-travellers, vakbondsmensen en andere linkse aktivisten zijn wat hen betreft intellektueel nauwelijks respektatol
en ook over feministen hoor je ze zelden. De onderwerpen waar dit soort
figuren zich zenuwachtig over maken, zijn niet ton ton in de salons waar de
kolumnisten van het midden spraak maken. Hun gedrag is hier niet recu.
Blokker en Brandt Corstius zijn uitzonderingen die de regel bevestigen. Dat
is de teneur van het stuk die door tal van reagerende "intellektuelen-van-hetmidden" niet werd opgemerkt. Dat inteüektuelen voor publieke debatten een
obsessie hebben, dat schreven onze kolumnisten met hoofdletters over. Dat
ik echter tegelijkertijd bij de ware intellektueel - Zola, Luxemburg, de Beauvoir, Russell, Enzensberger en Frisch b.v. - een allergie voor uitsluiting
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vaststel, dat vergaten de kritici er bijna altijd bij te vermelden (2).
Als ik zo zou reageren, dan zou Pels zijn kritiek kunnen aanscherpen. O.K.,
zou hij kunnen zeggen, met je schets van het hoüandse inteUektuelendom,
daar kan ik wel mee leven. Hier en daar zijn retouches nodig. Je overschat
b.v. de invloed van de verzuiling, maar goed. Mijn kritiek geldt nietje empiriese beweringen maar de normatieve vlag die je voor de intellektueel uitsteekt Jij neemt de nederlandse kolumnisten de maat en ik wantrouw de
maatstok. Kijk maar naar Marx die het dus wel opnam voor jouw onderdrukte groepen. Een analyse van diens proletariaat-koncept leert dat we hier
te doen hebben met een uitvergroting van de marginale positie van deze inteüektueel in ballingschap. Alleen op die manier valt de wereldhistoriese
missie waarmee de arbeiders in de negentiende eeuw worden opgezadeld, te
verklaren (3).
En Pels is niet de enige die zich aan mijn normatieve opvatting stoot
Ook René Boomkens ontdekt achter mijn pleidooi voor "politieke duidelijkheid iets van een moreel appèl dat erop vertrouwt dat intellektuelen het goede
zullen doen of kiezen" (4). Welke rol Pels voor intellektuelen ziet weggelegd, daar kom ik niet goed achter. Boomkens is duidelijker. In plaats van
moralist of probleem-oplosser is zijn intellektueel iemand die distantie schept
en gemakkelijke oplossingen doorprikt. De intellektueel van Boomkens valt
vlotte babbelaars lastig. Werk genoeg aan de winkel dus.
Ik moet Dick Pels met betrekking tot een aantal specifieke punten gelijk geven. Het eerste punt betreft de inderdaad te grote afstand tussen de normatieve en de empiriese beweringen in mijn essay. De normatieve definitie
waarmee ik zo ongeveer halfweg kom opdraven, valt inderdaad uit de lucht
(5). De afstand tussen dat ideaal, dat inderdaad met termen als obsessie en
allergie nader omschreven wordt, en de rest is te groot En de vraag is dus
hoe die afstand verkleind kan worden, gesteld, we zijn inderdaad van mening dat aan intellektuelen specifieke taken toevallen.
Van een logiese saamhorigheid tussen feit en waarde zou ik overigens
niet willen spreken, al was het alleen maar omdat ik niet weet wat ik me
daarbij moet voorsteUen (6). De bewering van analytiese filosofen dat uit
empiriese premissen geen normatieve konklusies kunnen worden afgeleid,
lijkt mij moeilijk voor weerlegging vatbaar. Het door analytici nog al eens
verwaarloosde probleem is alleen, dat loepzuivere proposities in dit opzicht
met een lampje te zoeken zijn. Hun voorbeelden zijn niet voor niets meestal
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gruwelijk simpel. De taal die wij spreken en schrijven dient norm en feit de
hele dag in allerlei mengvormen op en het is dus beter om van de sociale of
wat mij betreft sociologiese saamhorigheid van feit en waarde te spreken.
Overigens moet de moeite die het kost om in wetenschappeüjke of essayistiese vertogen de afstand tussen norm en feit te verkleinen, ook niet
worden onderschat. Mijn polemies essay is inderdaad van a tot z normatief
geladen. En de kritiek van Pels daar weer op is toch in hoofdzaak empiries
van aard. Het lijkt wel alsof bij dit soort dingen ons een soort Midas-effekt
parten speelt. Wie van een normatief idee uitgaat, kleurt alles wat hij aanraakt En wie zijn zoekücht empiries instelt en bijvoorbeeld geïnteresseerd is
in verifikatie van de Nieuwe-Klasse-theorie, blijkt weinig normatieve problemen tegen te komen.
Ik wil in deze repliek een voorstel doen dat ons in staat kan stellen de afstand tussen deskriptieve en normatieve beweringen in het intellektuelendebat inderdaad te verkleinen. Voordat ik daarmee echter op de proppen
kom, stel ik vast dat het begrip inteUektueel gekoppeld is aan de publieke
sfeer. Het is daar onverbrekeüjk mee verbonden. Ook voor Dick Pels lijkt
dat het geval. Reputaties kunnen niet gebroken of opgebouwd worden, zonder dat er een dergelijke ruimte voorhanden is. En de ontstaansgeschiedenis
van de term wijst daar eveneens op. De term start zijn karrière als geuzennaam tijdens de Dreyfus-affaire aan het eind van de negentiende eeuw. Het
"J'accuse" van Zola van 13 januari 1898, waarbij zich de volgende dag het
zgn. "manifest der intellektuelen" aansluit, kan niet adekwaat vertaald worden met "Ik beschuldig". Het betekent: ik maak hierbij beschuldigingen pubüek (7). De uitspraak krijgt pas realiteitswaarde dank zij een publiek medium, het dagblad "L'Aurore" in dit geval. De term inteUektueel is gemunt met
het oog op een publieke rol. Het is niet toevallig dat juist die politieke bewegingen die in de twintigste eeuw de publieke sfeer wülen verkleinen of zelfs
elimineren, de term inteUektueel in pejoratieve zin van allerlei nieuwe ladingen voorzien (8).
Hieruit blijkt trouwens ook - en dat is het tweede punt dat Pels wat mij
totreft skoort - dat termen als debat en diskussie te smal zijn om de publieke
sfeer te karakteriseren. Strikt genomen steüen Zola en de zijnen niks ter diskussie. Zij vuren een schot af. Zij kiezen in een krant partij tegen het establishment en voor een gediskrimineerde en ten onrechte verbannen legerofficier van joodse komaf. Het debat is slecht één van de praktijken waardoor
de publieke sfeer wordt gekonstitueerd. En op het moment waarop dit middel doorfilosofenverabsoluteerd wordt, ontstaat er inderdaad gemakkelijk
een sfeertje van rozegeur en maneschijn. Het idealisme dat met zo veel filosofies vertoon door de voordeur was uitgelaten, sluipt aldus gemakkelijk
toch weer naar binnen en opnieuw is de filosofie een strategie om de wer7
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kelijkheid van zijn weerbarstigheid te ontdoen.
Goed, dan nu mijn voorstel. De publieke sfeer ontstaat inderdaad niet zo
maar, dank zij bijvoorbeeld het vrijwillige engagement van inteüektuelen die
het ineens met onderdrukking op de heupen krijgen. De pubüeke sfeer wordt
gekonstitueerd door specifieke kulturele praktijken. Het zijn kulturele praktijken waardoor die sfeer aan banden kan worden gelegd, maar ook uitgebreid of versterkt. De zeepkist in Hyde Park is zo'n kulturele praktijk, net zo
goed als het Reglement van Orde van de Tweede Kamer. Maar ook het terugdringen van geweld in een samenleving, van geweld als "beslisser" met
name, als sluitings-mechanisme - een fenomeen waar Elias zijn beroemdheid
aan te danken heeft - kan als kulturele praktijk worden betiteld. Ik wil mijn
normatieve definitie dan ook bijstellen door die personen als inteüektuelen te
beschouwen die erin slagen de kulturele praktijken die de pubüeke ruimte
konstitueren, te vernieuwen of te versterken. Een publieke sfeer bestaat niet
eens en voor altijd. Zij moet steeds opnieuw in het leven worden geroepen
door het eümineren van bepaalde praktijken, het reaktiveren van andere of
het uitvinden van nieuwe. En op dit schamierpunt spelen inteüektuelen mijns
inziens een kruciale rol. Kulturele praktijken vormen de omweg, waarlangs
leden van de nieuwe inteüigentsia - om met Gouldner en Pels te spreken - in
staat gesteld worden hun maatschappelijke betrokkenheid of juist het gebrek
daaraan kenbaar te maken.
Het voordeel van deze ten opzichte van "Achter de Zeewering" bijgestelde
definitie is tweeledig. Ten eerste worden debat en diskussie, zoals gezegd,
hiermee van hun idealisties aureool ontdaan, zonder daarbij overigens hun
onmisbare funktie in te boeten. De nadruk trouwens van iemand als Habermas op debat en diskussie zou wel eens verband kunnen houden met specifieke duitse kulturele praktijken, met specifieke kenmerken van de duitse
politieke kuituur. Het Nazi-verleden is nog zo nabij, het gevaar van de verdringing van Auschwitz nog zo reëel, de gewoonte om poütieke kontroverse
niet met geweld te beslissen is nog zo omstreden, dat een linkse inteüektueel
voortdurend zijn rationele geloofsbrieven moet kunnen laten zien. In Duitsland moet je altijd tot vervelens toe bewijzen dat je een demokraat bent. De
politieke druk waaraan iemand bloot staat wiens ideeën niet sporen met die
van de konservatieve meerderheid, is hier enorm. En een dergetijke politieke
pressie kan, paradoxaal genoeg, een overwaardering van diskussie tot gevolg hebben.
Een tweede, hiermee samenhangend voordeel van de bijsteüing: inteüektuele aktiviteiten zijn nu niet meer exklusief gebonden aan het gesproken of
geschreven woord, hoe onmisbaar dat ook blijft. Gemeten aan hun vernieuwende invloed op de publieke sfeer, leggen de geschriften van tal van kolumnisten het af tegen de aktiviteiten van feministen van allerlei slag sinds de
tweede golf. Of, om een totaal ander voorbeeld te geven: een door zestig testations uitgezonden en door ongeveer een müjard mensen bekeken pop53

koncert ter ere van de zeventigste verjaardag van Mandela, versterkt de pubüeke sfeer ten aanzien van zaken die door de witte fascisten met alle macht
buiten de pubüciteit worden gehouden.
Vanuit deze brede definitie wordt het bovendien interessant om te onderzoeken, welke kulturele praktijken in het ene land de publieke sfeer dragen
en welke in het andere. Over de rol van de poütiek en de politici in Frankrijk
is al vaak geschreven (9). In het duitse taalgebied ontpoppen toneelspelers
en toneelregisseurs zich nog al eens als intellektuelen. Vanaf Piscator tot en
met Peymann (10). In Nederland is dit laatste ondenkbaar. In onze kuituur
zouden bijvoorbeeld juristen wel eens gemakkelijker voor een intellektuele
rol in aanmerking komen dan in sommige nabuurlanden (11).
Hoe die versterking en/of vernieuwing van de publieke sfeer in haar
werk gaat, is natuurlijk een hoofdstuk op zichzelf. Ik maak van dit onderwerp gebruik om Pels een derde en wat mij betreft laatste doelpunt te gunnen. Die vernieuwing kan op allerlei verschiUende manieren plaatsvinden en
hoeft niet per se via de keus voor onderdrukte groeperingen te verlopen.
Misschien is mijn omschrijving in dit opzicht wel wat ouderwets, stammend
uit een tijd waarin inderdaad sommigen konden schrijven en vele anderen
daarentegen niet. Een tijd waarin de publieke sfeer überhaupt eerst nog
moest worden gekonstitueerd (12). Het marxisme van Marx c.s. draagt
hiervan inderdaad de sporen. Het is een theorie of ideologie voor mensen die
in tal van opzichten niet voor zichzelf op konden komen. Vandaar dat deze
ideologie zich er soms in de twintigste eeuw ook toe zal lenen om juist te
verhinderen dat mensen dat wel zullen kunnen doen. Wat de publieke sfeer
betreft, is het werk van Marx uitgesproken dubbelzinnig (13).
Partijkiezen voor de onderdrukten, het klinkt inderdaad wat gedateerd.
Maar uit het voorgaande blijkt wel dat het ontstaan van een publieke ruimte
en het terugdringen van geweld nauw met elkaar verbonden zijn. De processen van verburgerlijking en zelfbeheersing die Elias heeft onderzocht, gaan
gelijk op met het ontstaan van nationale staten en een nationale rechtspraak.
Het verband met geweld en onderdrukking is er dus wel maar het verloopt
minder direkt dan sommige moraliserende passages in "Achter de Zeewering" zouden kunnen doen vermoeden. Inteüektuelen zijn, of zij dat beseffen
of niet, via de kulturele praktijken waarin zij zijn ingebed, verbonden met de
rol van het geweld in de samenleving waarvan zij deel uitmaken.
Het zal mij trouwens een zorg zijn om welke reden mensen kulturele ak9 Recent: H.t. Wesseling, Vele ideeën over Frankrijk, Amsterdam 1987.
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tMteiten ondernemen die de publieke sfeer versterken en de rol van geweld
terugdringen. Of zij dat doen voor zichzelf of voor anderen, voor de Mammon of voor God, is wat mij betreft tamelijk irrelevant Met behulp van de
uitvergroting van zijn marginale positie als intellektueel slaagt Marx er dan
toch maar in de problemen van arbeiders, vrouwen en andere slaven op de
europese agenda te zetten. Die problemen die gedurende zoveel milennia
niets met de veelgeprezen humaniteit en rationaliteit te maken hadden, werden door het werk van de negentiende eeuwse socialisten en sociaal-überalen
een publieke affaire. Voortaan kon men van de arbeidersbeweging denken
wat men wüde; eraan voorbijgaan kon men alleen niet meer. Zelfs Nazi's
zullen zich in de twintigste eeuw nog socialisten noemen. Misschien is Dick
Pels zelf op dit punt nog wel wat horig aan de moralistiese mythes die hij
door wü prikken. Of moeten uitdrukkingen als "de kwade" of "donkerder"
kanten van het intellektuelen-bestaan alleen in ironiese zin worden opgevat?
Met behulp van het begrip kulturele praktijk kan ik het centrale probleem van
"Achter de Zeewering" nog eens toelichten. Dit essay onderwerpt een aantal
kulturele praktijken die bij ons de onderbouw vormen van de pubüeke ruimte, aan een nader onderzoek. Staan de palen waarop die ruimte rust, nog
steeds stevig in de grond of zijn zij inmiddels flink aan het vermolmen?
In het kader van die vraag besteed ik aandacht aan de verzuüing als een
kulturele praktijk die volgens mij het pubüeke leven in Nederland nog steeds
in ernstige matefrustreert.Tal van kritici zijn hierover gevallen en misschien
is het wenselijk verder in de tijd terug te gaan en het krakkemikkig karakter
van de publieke ruimte - de angst voor kritiek en polemiek b.v. - in verband
te brengen met het proces van verburgertijking dat behalve in Engeland ook
bij ons vroegtijdig op gang kwam. Speelt de wet van de remmende voorsprong ons hier misschien parten? Ik ben niet in staat dit hier uit te werken,
maar vast staat dat vergeleken met bijvoorbeeld onze duitse naburen hier al
vroeg zoiets als een publieke sfeer tot stand komt Aan de ene kant is dit natuurlijk winst. De hegemonie van de adel wordt ingeperkt Handel en zeevaart kunnen zich ontplooien. Voor diverse burgerüjke grondrechten komt al
relatief vroeg aandacht Aan de andere kant echter wordt van deze burgerüjke sfeer, zoals dat destijds nu eenmaal ging, van alles en nog wat - arbeider,
vrouwen, jeugd - uitgesloten. Wie geen belasting betaalt draagt zijn of tiever haar steentje nu eenmaal niet bij tot de pubüeke sfeer. En de wet van de
remmende voorsprong zou hierin kunnen bestaan dat dankzij de vroegtijdige
hegemonie van de burgerüjke klasse ook allerlei vormen van uitsluiting veel
hechter in de "nieuwe" kulturele praktijken verankerd zijn.
Ik wü hiervan twee voorbeelden geven die niets bewijzen natuurlijk en
alleen maar een vermoeden ülusfreren. In 1987 bestond het gerenommeerde
kiiltureel-literairetijdschrift"De Gids" honderdvijftig jaar en de redaktie had
een lumineus idee: een jubüeum-nummer over Nederland waar alleen buitenlanders in zouden schrijven. Ons eigen land, gezien door mensen die niet
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van achter de zeewering afkomstig zijn. En het is inderdaad een aardig nummer geworden met behalve allerlei gelegenheidspraatjes ook interessante,
diepgravende artikelen (14). Kurieus is aUeen één ding: de auteurs zijn allemaal dames en heren van stand. Doktores, kunstenaars, ambassadeurs, professoren en direkteuren. Er is geen gastarbeider, Surinamer, Molukker of
buitenlandse junk bij. Vertegenwoordigers van groepen die wij ongevraagd
in de gelegenheid hebben gesteld onze minder prettige kanten te observeren,
werden niet uitgenodigd. En dit illustreert precies het in mijn ogen typies
nederlandse karakter van "De Gids" zelf. Vooruitstrevende redaktie? Zeker.
Interessante ideeën? Zonder twijfel. Maar tegelijk burgerlijke regenten.
Heren van stand die hun honderdvijftigste verjaardag vieren met een receptie
in het Rijksmuseum. Alleen het toste is goed genoeg. Openingsrede van
Mulisch. Titel uiteraard: het spel van de traditie. En natuurüjk in aanwezigheid van H.M. en Z.K.H.
Het tweede voorbeeld ontleen ik aan de kritieken op "Achter de Zeewering". In dit stuk staat de zin: "Komt het ooit voor dat een intellektueel tegen
de vakbond zegt: hier ben ik; zeg maar wat ik moet doen; ik heb twee dagdelen per week beschikbaar?" (15). Wat was de reaktie? De auteur wil dat
wij ons in dienst gaan steUen van sociale bewegingen. Was dat wat ik wilde?
Nee, ik wilde precies wat ik had geschreven. Laten zien dat de dames en
heren van stand inderdaad nooit op een dergeüjk idee zuüen komen. Stel je
voor. Dan ben je toch je inteüektuele vrijheid kwijt. Mijn stelüng is natuurüjk niet dat inteUektuelen zich de handen en voeten moeten laten binden door
sociale bewegingen. Mijn stelüng is dat een dergeüjke keus - zoals die bijvoorbeeld gedaan is door de intellektueel Harmsen - de maatschappeüjke
armslag van een inteüektueel minder beperkt dan de identifikatie met de
standsbroeders, waartoe de meeste spraakmakers zich in Nederland geroepen voelen. Minder, omdat er in zo'n geval tenminste sprake is van een bewuste keus die bovendien de noodzakelijke beperktheid van het eigen standpunt voor lief neemt. Wie zich bij een vakbond aansluit - en nogmaals, dit is
maar een voorbeeld - zal zich niet gauw verbeelden ook het werkgeversstandpunt te vertolken. Zulks in tegenstelling tot onze spraakmakers van het
midden die pochen op hun onafhankelijkheid en redelijkheid en altijd het
woord voeren namens iedereen.
Tenslotte: wat Dick Pels over het maatschappeüjk midden schrijft, daar snap
tic eertijk gezegd niks van. Hij deelt mijn "voornaamste slotsom dat er een
'trek is naar het midden' in die zin dat we lijden aan een te veel aan tolerantie
en dat eerlijke vijandschap in de polemiek in Nederland taboe is". Tegelijk
koerst hij zelf op het midden af door de waarschuwing uit te delen dat we
ons zowel moeten hoeden voor linkse identifikatiezucht als rechtse identifi14 De Gids, 150e Jaargang, nr. 2/3, maart 1987.
15 De factor van de kleine c, p. 44.
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katie-angst, een therapeuties advies waar volgens mij niemand veel wijzer
van wordt Het spreekt toch vanzelf dat intellektuelen die zich met een bepaalde zaak identificeren, hun verstand niet op sterk water zetten? Zeker, er
zijn voorbeelden van het tegendeel Maar er zijn ook genoeg voorbeelden
van een warm hart en een koel hoofd.
Maar waar ik de grootste moeite mee heb, is de veronderstelling dat uit
het verval der ünkse en rechtse ideologieën zou volgen dat ook ünkse en
rechtse poütieke posities hun relevantie verloren hebben. Dat is een vergissing die tegenwoordig vaker wordt gemaakt Naarmate men beter weet aan
te tonen dat liberalisme en socialisme onhoudbare negentiende eeuwse premissen hanteren, meent men ook bewezen te hebben dat er geen sprake meer
kan zijn van ünkse en rechtse poütiek. Allemaal opeengepakt in het overvoUe
maatschappelijke midden. Dominante kleur: grijs.
Zeker, links vecht niet aüeen meer voor het verwerven van bepaalde
rechten, maar in onze verzorgingsstaten ook voor het behoud daarvan. En
enige behoudzucht misstaat links dus niet (16). Maar anderzijds zijn er toch
nog wel enkele, onbelangrijke kwesties die dringend om een oplossing vragen en met betrekking waartoe de bankjes in het parlement nog steeds uit elkaar gaan volgens de aloude kriteria van rechts en links. Sankties voor ZuidAfrika, om maar iets te noemen. Of een effektieve bestrijding van de werkeloosheid, om iets totaal anders te noemen. Het sprookje dat linkse partijen
niks meer hebben om zich druk over te maken en alleen maar radeloos zijn,
moet door ünkse inteüektuelen niet masochisties worden gekoesterd, maar
polemies worden ontmaskerd.

16 Vgl. J.W. de Beus over links konservatisme in Krisis, no. 31, juni 1988, p. 44 e.v.
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