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Intellectuelen hebben elkaar in de geschiedenis op velerlei manieren dwarsgezeten 
en zwartgemaakt. Maar geen beschuldiging is in al zijn beknoptheid zo vemieti- 
gend gebleken als de beschuldiging 'fout' te zijn. 'Fout' is immers een door-en- 
door morele term die de 'ergste' situatie veronderstelt die de politiek rijk is. Een 
'foute intellectueel' is een collaborateur die heult met de vijand. De term 'fout' 
speelde in de afgelopen jaren dan ook slechts tweemaal een ml binnen de politiek- 
filosofische discussie in Nederland. De eerste keer was dat toen Victor FarÃa ont- 
hulde dat Heidegger tot het bittere einde met het nazisme was blijven sympathise- 
ren, waarop een hevig tumult losbarstte dat nog steeds niet geheel geluwd is. De 
tweede keer dat intellectuelen als fout' werden gebrandmerkt is van recenter da- 
tum, toen als gevolg van de onttakeling van het communisme een hele generatie 
linkse intellectuelen opeens in het beklaagdenbankje belandde. 

Deze debatten over 'goed' en 'fout' in de Warme en de Koude Oorlog namen al 
gauw het uiterlijk aan van een rechtszaak, compleet met verdachten, aanklagers en 
verdedigers. In het geval van de fellow-travellers van links kon men bovendien 
waarnemen dat veel verdachten niet alleen genereus tot zelfbeschuldiging overgin- 
gen, maar daaruit ook nog enig moreel en publicitair kapitaal wisten te slaan. In 
beide gevallen ontbrak echter een onafhankelijke rechter, reden waarom er geen 
definitief 'schuldig' of 'onschuldig' werd uitgesproken. 

Dit nummer van KRISIS is geheel gewijd aan 'foute intellectuelen'. Maar wie 
nu een compilatie van onthullingen, apologie'n en requisitoirs verwacht, komt be- 
drogen uit. De schuldvraag is natuurlijk maar matig interessant wanneer aange- 
klaagden als Plato, De Sade of Heidegger al duizenden, honderden of tientallen ja- 
ren dood zijn. Maar belangrijker zijn de meer principÃ¯el bezwaren die tegen het 
idioom van schuld en boete, en de bijbehorende 'bijzondere rechtspleging' kunnen 
worden ingebracht 

Een eerste bezwaar is door de Amsterdamse historicus Blom geformuleerd als 
kritiek op de moraliserende geschiedschrijving van Nederland in (warme) oor- 
logstijd door dr. L. de Jong. Hij maakte zich daarmee tot spreekbuis voor jongere 
historici die de oorlog niet hadden meegemaakt, en daardoor 'noodgedwongen' 
een natuurlijke afstand namen tot het voor ouderen nog acute dilemma van colla- 
boratie of verzet. Blom betoogt dat de verhalende geschiedschrijving in termen van 
goed en fout moet worden aangevuld met een meer analytische, 'waardevrije' be- 



nadering, die beter in staat is om continuÃ¯teite tussenvredes- en oorlogstijd en de 
verschillende schakeringen van collaboratie en verzet in kaart te brengen. (1) 
Scherper geformuleerd, voert dit naar het inzicht dat goed en fout vaak niet zo hel- 
der zijn te scheiden als door het voordeel van de terugblik wordt gesuggereerd, dat 
in de tussenliggende grijze zone goed en fout elkaar soms op een verontrustende 
manier naderen; dat politieke keuzen soms sterk door het toeval worden geregeerd; 
en dat een 'goede' houding lang niet altijd een produkt is van goede motieven, 
noch omgekeerd. 

Dit historisch contextualisme 'voorbij goed of fout' lijkt ook van toepassing op 
de geschiedenis van de politieke rol van de intellectuelen in de twintigste eeuw. 
Ook op dit bredere toneel lijken de eenvoud en scherpte van het morele oordeel, 
nog zo vanzelfsprekend tijdens de Dreyfus-affaire en de anti-fascistische strijd, 
danig te zijn zoekgeraakt. De historische ervaringen met de vermeende heilstaten 
van het fascisme en het communisme hebben inmiddels een definitief 'einde der 
ideologieÃ«n ingeluid dat een nieuwe relativering heeft gebracht van enkele klas- 
sieke morele oriÃ¨ntatiepnnte en oordeelsgronden. Wanneer het probleem van de 
intellectuele collaboratie zo dramatisch wordt verdubbeld als is gebeurd na de val 
van de communistische staatsinrichtingen, wordt het minder gemakkelijk om het 
oordeel simpelweg op te hangen aan de klassieke politieke tegenstelling tussen 
Links en Rechts. Wanneer bovendien de postmoderne kritiek op de grote emanci- 
patieverhalen zodanig heeft toegeslagen dat Wauheid en Gerechtigheid hun van- 
zelfsprekende vastigheid hebben verloren, bestaat er even weinig kans dat we ons 
criterium nog kunnen vinden in een gemakkelijke filosofische tegenstelling tussen 
Verlichting en anti-Verlichting. 

Julien Benda achtte het nog de heilige taak van de intellectueel om zich te wij- 
den aan Rede, Waarheid, en Gerechtigheid - hetgeen volgens hem impliceerde dat 
de 'ware' intellectueel zich verre moest houden van de politieke waan van de dag. 
De intellectuele verdedigers van kapitein Dreyfus meenden daarentegen dat Rede 
en Rechtvaardigheid rechtstreeks de weg wezen naar de politieke agora, en de ob- 
jectieve grondslag konden vormen van rationeel gefundeerde interventies in de po- 
litiek. Romantische anti-rationalisten als B d s  en M a m s  stelden zich onmiddel- 
lijk teweer tegen deze abstracte 'politiek van de rede' en scholden de Dreyfusards 
uit voor... 'intellectuelen', die deze scheldnaam vervolgens als geuzennaam gingen 
dragen. Zo werd zelfs het begrip 'intellectueel' geboren op het scherp van de snede 
tussen goed en fout, waarbij de figuur die voor de rechtse Romantici per definitie 
in de fout ging, juist daardoor een glansrol kon gaan spelen in het grote Rationali- 
seringsverhaal. 

Een eeuw verder, en na de ontluistering van een reeks van aardse paradijzen, 
beseffen wij dat deze grote woorden en waarheden, inclusief die over de 'ware' 
intellectueel, zelf hun foute kanten hebben. De normatieve, 'essentialistische' op- 
vatting van deroeping van de intellectueel als hoeder van de Rede heeft plaats 
moeten maken voor een veel realistischer en dubbelzinniger beeld dat meer ruimte 
laat aan de banale belangen van de intellectuele kennispolitiek. Die kennissociolo- 
gische banalisering van de rol van intellectuelen heeft het idee van hun 'bijzondere' 

1 J.C.H. Blom, In de ban van goed en fout?. Octavo. Bergen 1983. 



taak en status sterk ondergraven. Zonder rationalistisch verguldsel en roepings- 
ideologie blijkt het intellectuele werk een beroep als alle andere, vatbaar voor de 
verleidingen die aan elk professioneel specialisme verbonden zijn. Intellectuelen 
blijken net als politici, apothekers, loodgieters en andere beroepsbeoefenaren niet 
meer (maar ook niet minder) dan een 'noodzakelijk kwaad'. 

Waarheid en macht, rationaliteit en belang, kennis en politiek, goed en kwaad 
in intellectuelenland zijn daardoor dichter bij elkaar komen te liggen. Zowel het 
contextuaiisme als de rationalisme-kritiek maken attent op de grijze zones, de pro- 
liferatie~ en de eigenaardige verbindingen tussen goed en fout, wals die vooral 
zichtbaar worden zodra intellectuelen zich opwerpen als woordvoerders van grote 
heilsboodschappen of als leiders c.q. fellow-Ã®ravellersva millenarisch gestemde 
politieke bewegingen. Idealisme en opportunisme blijken eerder in elkaars ver- 
lengde dan tegenover elkaar te liggen. Het 'gelijk van rechts' en dat van de anti- 
Verlichting heeft het gemakzuchtige rationalisme van links ondergraven. Het goede 
blijkt minder goed, het foute minder fout dan vaak werd aangenomen. 

In dit nummer van KRISIS worden verschillende pogingen gedaan om deze 
vervaging van de 'oude' goed-fout tegenstelling in kaart te brengen, en een nieuw 
gevoel te kweken voor de subtiliteit en veranderlijkheid van grenzen tussen goed 
en kwaad. In zoverre is onze titel 'foute intellectuelen' ironisch. In een ander op- 
richt echter is zij welgemeend. Het is immers ons vermoeden dat het relativerende 
contextualisme met rijn hang naar normatieve abstinentie niets anders kan zijn dan 
een noodzakelijk maar voorlopig doorgangshuis. Chris Lorenz heeft in een analyse 
van de Duitse HistorikersÃ®rei al gesuggereerd dat Blomiaanse pogingen tot waar- 
devrije geschiedschrijving uiteindelijk weinig zinvol zijn, omdat zij normatieve 
vragen niet zozeer elimineren als wel verplaatsen en afdekken. De Duitsediscussie 
laat volgens hem eens te meer zien dat aan het normatieve gehalte van de geschied- 
schrijving niet te ontkomen valt. (2) 

In dit themanummer wordt dan ook gepoogd om, voorbij de drassig geworden 
oude oordeelsgronden, nieuwe oriÃ«ntatiepunte te vinden voor een morele delibe- 
ratie over de rol van de intellectueel. Het ligt voor de hand dat een andere, meer 
relativerend-contextualistische beschrijving van de intellectuele praktijk en van ty- 
pische intellectuelenverleidingen ook andere waarderingmaatstaven meebrengt die 
ons kunnen helpen om deze praktijk anders in te richten. Die maatstaven zullen 
echter zowel qua inhoud als qua epistemologische status verschillen van de tradi- 
tionele. Niet alleen zullen zij wellicht moeten worden gevonden voorbij klassieke 
tegenstellingen als die tussen Verlichting en anti-Verlichting of Links en Rechts, 
maar ook zal hun 'oordeelskracht' precairder en contingenter zijn. Het wegwerpen 
van deze criteria staat echter niet gelijk met moreel agnosticisme. Het is waar dat 
de Bijbelse boom die objectieve kennis van Goed en Kwaad verschaft inmiddels is 
verdord. Dat er zo'n Kennisboom bestaat, blijkt zelf een foute gedachte. Maar het 
debat over de politieke en maatschappelijke rol van de intellectueel kan (en mag) 
niet buiten alle normativiteit om worden gevoerd. In die zin kunnen we niet voorbij 
aan 'goed of fout'. 

2 Chris Lorenz, Geschiedenis in perspectief. Oratie Rijksunivers%e% Lalden 1990, pp. 54-55. 
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In het eerste artikel onderzoekt Tsjalling Swierstra het onderscheid tussen goede en 
foute intellectuelen bij Plato, door het in de context te plaatsen van de Atheense 
slavenmaatschappij. Een 'goede' intellectueel belichaamt de onafhankelijkheid van 
de vrije burger in optima forma, terwijl de foute' intellectueel een 'slaafse' onaf- 
hankelijkheid vertoont. Het is deze sociale metaforiek van de (0n)afhankelijkheid 
die ten grondslag ligt aan de Platoonse opvatting van de Rede en die uiteindelijk 
ook de politieke heerschappij-claim van de filosoof-koning legitimeert. Wanneer 
we deze willen onttronen, vereist dat volgens Swierstra dat we radicaal afscheid 
nemen van het Platoonse verlangen naar onafhankelijkheid. 

In het tweede artikel relativeert Dick Pels de klassieke notie van het 'intellectu- 
elenverraad' door een vergelijkende blik te werpen op het oorlogsverleden van 
Paul de Man en rijn oom Hendrik de Man. Socialisme en fascisme, links en 
rechts, opportunisme en idealisme blijken op verontrustende wijze in elkaars na- 
bijheid te verkeren. Een van de thema's in deze schemerzone is beider kritiek op 
rationalisme en intellectualisme, die soms overgaat in een beperkte vormvan anti- 
semitisme (de Jood als abstracte, 'ontwortelde' intellectueel), maar die ook antici- 
peert op een kernpunt van de hedendaagse postmoderne cultnurkritiek. Pels sug- 
gereert dat een nieuw criteriumvoor intellectueel 'verraad' kan worden gevonden 
in de kritiek op de reiBeatie, erfzonde van alle rationalisme maar ook van zijn his- 
torische tegenhanger, en grondslag voor alle claims op een 'dienende' heerschappij 
der intellectuelen. 

Hierna volgt een kort dossier over het 'geval Heidegger'. De vertaling van 
diens beruchte Rekmratsrede uit 1933 wordt voorafgegaan door Pierre Bomdieu's 
voorstel tot een programmatische 'dubbellezing' van Heideggers ontologie die het 
kennispolitieke karakter ervan blootlegt. Waarom nogmaals al die aandacht voor 
een zowel filosofisch als politiek zo duistere denker? Dat is omdat de Heidegger- 
connectie een zo uitermate strategische plaats inneemt in het huidige debat over de 
schaduwzijden van de Verlichtingskritiek. Heidegger legt, Sterker dan Nietzsche, 
die er 'niet zelf bij was' en zich alleen posthuum liet misbruiken, de precaire, intri- 
gerende maar ook gevaarlijke verbinding bloot tussen de 'rechtse' traditie van de 
Verlichtingskritiek en die van het postmodernisme, dat zich meestal in de aller- 
voorste voorhoede van het ontnuchterde en progressieve denken waant. Vandaar 
de soms schandalige apologetische spitsvondigheden waarin postmoderne filoso- 
fen als Demda, Baudrillard en Lyotaid zich inmiddels de een na de ander hebben 
begeven. 

De lezer van Heideggers rede zal daarbij zelf de verleidingen ervan kunnen on- 
dergaan. Niet alleen van de eigenaardige, bezwerend-poÃ«tisch taalcadans, of van 
de kritiek op de steriliteit van de versnipperde disciplines en van de waardevrije 
wetenschapsbeoefening. De voornaamste verleiding van Heideggers 'vergeestelij- 
king' van het nationaal-socialisme steekt immers in dezelfde 'Platoonse' heer- 
schappijclaim voor de filosoof of de politieke intellectueel die op een meer onder- 
huidse manier ook zo sterk leeft in het Marxisme-Leninisme. Men hoeft in deze 
tekst alleen het Duitse volk te vervangen door het internationale proletariaat om een 
vlamrnendLeninistisch revolutionair manifest over te houden - dat, het zij toege- 



geven, nog steeds wat aan de abstract-fdosofische kant blijft. Zo laat Heideggers 
rede iets zien van de schrikbarende nabijheid tussen de revolutionair-nationalisti- 
sche en de revolutionair-socialistische Glitieke aammatica. 

Een curieus detail dat niet ongenoemd mag blijven is Heideggers eigenzinnige 
vertaling van de zinsnede uit Plato's Staat die het slotaccoord van de rede vormt: 
'Alles Grosse steht im Stunn.' Bemd Martin suggereert in het voetspoor van on- 
der andere Ewith en Jaspers dat die vertaling letterlijk genomen fout is. (3) De 
woordenboeken geven inderdaad betekenissen van het Griekse episfal* als 'wan- 
kel', 'precair' of 'gevaarlijk'; in de courante Nederlandse vertaling wordt (iets te 
gemakkelijk) gekozen voor de laatste: Want al wat groot is, is gevaarlijk.' Martin 
herinnert er vervolgens aan dat 'Stunn' in het jaar 1933 verre van een politiek on- 
schuldig begrip was. De plechtigheid waarbij Heidegger het rectoraat overnam was 
bijvoorbeeld de eerste officiÃ«l gelegenheid dat de Freiburgse aula was gevuld met 
geÃ¼niformeerd en gelaarsde SA-studenten, die volgens een ooggetuige niet zoveel 
van de rede begrepen maar niettemin samen met hun nieuwe rector aan het slot met 
gestrekte arm het Horst Wessel-lied aanhieven. 

Heidegger geeft dus zoiets als de 'volkische' of SA-vertaling van de Platoonse 
spreuk, die bovendien een verhulde zelfverwijzing lijkt te bevatten. 'Grootsheid' 
wordt door Heidegger immers geassocieerd met de missionaire, leidende rol van 
de filoswf die de onverbiddelijkheid van zijn opdracht verstaat in de 'uiterste 
nood' van het Duitse lot. 'Geest', verstaan als dienstbaarheid aan het precaire lot 
van het Duitse volk, staat gelijk met de verplichting voor de voorhoede van 'we- 
tenden' tot niet aflatende strijd. Men ontkomt niet aan de indruk dat het bedoelde 
'weten' samenvalt met de Heideggeriaanse filosofie, en half versluierd door 
'volkse' projecties het heroÃ¯sc pathos maar ook de grootheidswaan uitdrukt van 
de man die zich als filosoof in het eerste gelid voelt staan van de nationaal-socia- 
listische stormloop. 

In het volgende artikel voert Janvan Heemst een geheel andere Verlichtings- 
criticus ten tonele, de libertijnse markies De Sade. Middels zijn excessief geweld- 
dadige sexuele fantasieÃ« brengt De Sade het besef van een radicale godloosheid 
tot uitdrukking. Een godloos universum is in zijn ogen bovenal een limietloos uni- 
versum, waarbinnen alleen nog een teugelloze verbeelding heerst. Als filosoof van 
de ondergrondse verbeelding ontpopt De Sade zich als genadeloze criticus van alle 
wetten, regels en grenzen, die op dat moment door de 'bovengrondse' Verlichting 
werden opgesteld. 

Daarna problematiseert GabriÃ« van den Brink in een semi-autobiografisch arti- 
kel goed en fout in het 'paradoxale engagement' van linkse Nijmeegse studenten 
tussen 1970 en 1980. Temidden van de motieven om het communisme te omarmen 
legt hij vooral de nadruk op de rol van een geseculariseerde versie van het Christe- 
lijke lijdensverhaal, op de anti-autoritaire 'oorlogsstemming' die haaks stond op de 
katholieke gezagsgetronwheid, en op het hooggespannen vertrouwen in de weten- 
schap en een wetenschappelijke politiek dat door het Marxisme leek te kunnen 
worden ingelost. 

3 Bernd Martin, 'Alles Grosse 1st auch gefdhrdet' in: idem (ed.), Martin Haideggerunddas 'Dritfe 
Reich'. Ein Kompendium. Wissenschafihche Buchg~selischaft, Darmstadl 1989. pp. 4-5. 



Ren6 Gabriels analyseert vervolgens hoe het Westduitse debat over goede en 
foute intellectuelen, zoals gevoeld door neo-conservatieven, modernisten en post- 
modernisten, doorwerkt in verschillende visies op de Duitse hereniging en op de 
'Abwicklung' van 'foute' intellectuelen aan de voormalig Oostduitse universitei- 
ten. In zijn stuk ligt de nadruk vooral op de onderlinge rivaliteit en op de vaak op- 
portunistische manier waarop intellectuelen hun normatieve maatstaven inzetten ter 
verwezenlijking van hun politieke doeleinden. In de column van Antoine Verbij 
ontmoeten we tenslotte Henri Mensonse. fictieve deconstructeur van het decon- 
structivisme, met zelf een twijfelachtig verleden. Het nummer wordt afgesloten 
met recensies van Uwe Becker (red.). Maatschappij, macht, Nederlandse politiek, 
van Stephen Toulmin, Kosmopolis. Verborgen agenda van de moderne tijd en 
van Tmdy Dehue, De regels van het vak. 


