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De ene 'foute' intellectueel is de andere niet. Al naar gelang de context worden er 
andere constructies van intellectuelen gemaakt. (1) Wie gisteren nog tot de ' god  
guys' werd gerekend, behoort vandaag misschien al tot de 'bad guys'. Een derge- 
lijke omslag heeft zich onlangs in de voormalige DDR voltrokken. Tot voor kort 
bestonden 'foute' intellectuelen wel in de voormalige Bondsrepubliek, maar nage- 
noeg niet in de DDR. Wat in het westen aan intellectuelen 'fout' was, bijvoorbeeld 
dat ze nestbevuilers waren en het werken aan de 'echte' arbeiders overlieten, werd 
aan de grote klok gehangen (2); wat in het oosten 'fout' was aan intellectuelen 
verdween in de doofpot van de 'Staatssicherheitsdienst". Wie lastig was kwam in 
de gevangenis of mocht, zoals bijvoorbeeld Wolf Biermann en Rudolf Bahro, het 
land verlaten. De politieke resonantie van intellectuelen was onder andere daar- 
door, zeker in vergelijking met de BRD, uiterst gering. 

Tijdens het herenigingsproces van de beide Duitslanden veranderde deze situa- 
tie: plotseling werden DDR-intellectuelen die hadden geheuld met de heersers 
'fout' bevonden. De huidige herstructurering van de universiteiten in de DDR, 
'Abwicklung' genoemd, biedt hiervoor een goede illustratie. Een groot deel van 
het wetenschappelijk personeel, dat gisteren nog in de maat van de SED (Sozialis- 
tische Einheitspartei Deutschland) liep, is bij deze zuiveringsactie ontslagen, of zal 
dat binnenkort worden. 

Naar aanleiding van de Duitse hereniging heeft zich een intellectuelen-debat 
ontsponnen, waarbij het voornamelijk om twee kwesties gaat: ten eerste om het 
opmerkelijke verschil tussen de rol die intellectuelen bij de revolutionaire omwen- 
telingen in de DDR en in andere landen in Oost-Europa speelden (3), en ten tweede 
om de kwestievan de 'foute' intellectuelen, met name aan de universiteit. Voor een 

1 De familiegelijkenis' (Wingenstein) tussen traditionele intellectuelen, managers, bureaucra- 
ten en onderzoekers vormt in dit stuk de basis voor een brede definitie van intellectuelen In- 
talieduelen zijn mensen die kennis produceren en organiseren en m de vorm van teksten ma- 
teriaiiseren om op grond daarvan te kunnen intervenieren in debatten over kwesties die van 
publiek belang z$n.~e Kadt wijst er terecht op dat d'it tevens de organisatie van mensen en 
dingen impliceert. Zie: J. de Kadt, De deftigheidin hetgedrang. Een keuze uitzijn geschrif- 
ten. Amsterdam 1991 

2 Het beste bewijs hiervoor is dat het boek Die Arbeitiun die anderen. Klassenkampf und 
Pr~esterherrschaft der Intellekiuellen (Opladen 1975) van de Duitse socioloog H. Scheisky 
een bestseller werd, terwijl het Ã©Ã scheldkanonnade tegen intellectuelen is. 

3 M. Kennedy, 'Eastern Europe's Lessons for Critica! Intellectuals'in. C. Lemeri (ed.), Inlel- 
lactuals and Politics Social Theory in a changing world London 1991. 



goed begrip van dit debat is het zinvol om eerst te kijken naar constructies van 
'foute' intellectuelen in de BRD (I). Daarna onderzoek ik in hoeverre deze con- 
structies een rol spelen bij de diverse interpretaties van de Duitse hereniging (n). 
Vervolgens geef ik een algemene indruk van de ml van intellectuelen in de DDR 
door deze te contrasteren met die in Hongarije, Polen en Tsjechoslowakije (SS). 
Tot slot ga ik in op de wijze waarop de genoemde constructies van 'foute' intellec- 
tuelen enkele visies op de reorganisatie van de universiteit in de DDR hebben be- 
Ã¯nvloe (IV). 

I. Nestbevuilers, meesterdenkers, tegenintellectuelen en  contextualisme 

In een idealistische voorstelling zijn intellectuelen mensen die hun cultureel kapitaal 
belangeloos inzetten voor zaken van publiek belang. Hoewel intellectuelen zich 
graag als zodanig afficheren weten ze zelf wel beter. Zij hebben weet van de macht 
van het woord en volgen diverse strategie'n om het binnen een bepaald maat- 
schappelijk veld te kunnen en mogen voeren, bijvoorbeeld om bun collega's van 
het predicaat 'fout te voorzien. (4) 

Het is uitdrukkelijk niet mijn bedoeling om de vraag te beantwoorden of een 
intellectueel al dan niet 'fout' is. In plaats daarvan beschrijf ik enkele constructies 
van 'foute' intellectuelen in de voormalige Bondsrepubliek. Daarbij zijn drie par- 
tijen in het geding: neoconservatieven, postmodernen en modernisten. Samen 
creÃ«re zij vier types 'foute' intellectuelen: nestbevuilers, meesterdenkers, tegen- 
intellectuelen en contextualisten. De modernisten nemen twee constructies voor 
hun rekening, de anderen elk 66n. 

Het eerste type is een product uit het neoconservatieve kamo. Neoconservatie- 
ven als A. Gelden, H. Schelsky en K. Sontheimer (5) keren zich tegen linkse in- 
tellectuelen, omdat die in hun ogen veelal nestbevuilers zijn en de eenheid en sta- 
biliteit van de samenleving of natie bedreigen. Het prefix 'neo' heeft betrekking op 
het feit dat ze geen radicale anti-modernisten zijn: de parlementaire democratie en 
het kapitalisme hebben hun goedkeuring. Alleen op cultureel vlak zijn zij anti-mo- 
demistisch, omdat zij vasthouden aanzaditie. Intellectuelen die van mening zijn 
dat de politieke cultuur niet beperkt mag blijven tot het parlement, achten zij een 
gevaar voor de beoogde stabiliteit en eenheid. (6) Bovendien brengen dergelijke 
'nestbevuilers' met hun voortdurende kritiek on hun eieen cultuur de natie in dis- - 
krediet. In de ogen van neoconservatieven zijn intellectuelen alleen als ideologie- 
planners acceptabel: het collectieve bewustzijn moet enkel gevoed worden met 
denkbeelden die een ontspannende en daarmee compenserende functie vervullen. 

Vgl. D. Pels, Macht of Eigendom? Een kwestie van intellecfuele rivaliteit. Amsterdam 1987, 
hoofdstuk 9. 
Vgl. A. Gehlen, 'Das Engagement der Intellektuellan gegen den Staat' in: Einblicke. Frankfurt 
am Mam 1978; H. Schetsky, Die Arbeit tun die anderen. Klassenkampf undPriesterherrschaft 
der Inieiiektuefien . Opladen 1975; K. Sontheimer, Das Elend unserer Intellektuellen. Linke 
Theorie in der Bundesrepublik Deutschland. Hamburg 1976 
Vgl. C. Offe, '"Unregierbarkei!". Zur Renaissance konsewaliver Krisentheorien' in: J. Haber- 
mas (uitg ), Slichworte zur 'Geistigen Situalion der Zeil'. 1979. 



Het tweede type 'foute' intellectuelen is een constructie van postmodernen 
huize (J.-F. Lyotard, J. Demda, K.-H. Bohrer). De postmodemen trekken tegen 
de oude en nieuwe meesterdenkers ten strijde, omdat die het bijzondere onder het 
algemene suhsumeren en de pluraliteit onderdrukken met behulp van hun univer- 
salistische rede. Ze wantrouwen intellectuelen die nog termen als universalisme, 
waarheid en identiteit in de mond durven te nemen, en wijzen er op dat zich achter 
de zoektocht naar waarheid onvermijdelijk de wil tot de macht verbergt. Tegenover 
de desastreuze politieke gevolgen van het identiteitsdenken plaatsen zij het zoge- 
naamde differentiedenken. 

Het derde type 'foute' intellectuelen is een constructie van Frankfurter makelij. 
Thecdor W. Adomo verzet zich in 'Jargon der Eigentlichkeit' (7) tegen wat hij de 
"anti-intellectuele intellectuelen" noemt. Hauke Bmnkhorst en JÃ¼rge Habermas 
spreken in deze van tegenintellectuelen (Gegenintellektuellen) (8): intellectuelen, 
die met intellectuele middelen tegen hun collega's ten strijde trekken. Modernisten 
als Bmnkhorst en Habermas keren zich tegen tegenintellectuelen, omdat die met 
hun poging om andere intellectuelen het zwijgen op te leggen een radicale demo- 
cratie in de weg staan. Volgens modernisten moet democratie zich niet, zoals de 
tegenintellectueel meent, beperken tot het parlement. Hiervoor is een goed functio- 
nerende openbaarheid onontbeerlijk, waarbinnen aan intellectuelen een belanrgijke 
rol toekomt. Zij kunnen met hun specialistische 'knowhow' (9) in publieke de- 
batten interveniÃ«re en zo een brugfunctie tussen de cultuur van experts en de aiie- 
daagse cultuur vervullen, zonder bevoogdend op te treden. Bevoogding en exper- 
tocmtie is datgene wat juist schuil gaat achter de ideologieplanning van de tegenin- 
tellectuelen. 

Volgens Bmnkhorst en Habennas zijn niet alleen de tegenintellectuelen 'fout', 
maar ook de zogenaamde contextualisten. Laatstgenoemden zijn van postmoderne 
snit en op sociologisch vlak minder naÃ¯e dan de neoconservatieven; zij beseffen 
dat ideologieplanning, gezien de differentiatie van allerlei maatschappelijke functies 
en de fragmentering van het alledaagse bewustzijn van mensen, onmogelijk is ge- 
worden. Contextualisten zetten nu echter het fragment op eenvoetstuk, zonder nog 
een poging te ondernemen om een nieuwe, post-metafysische eenheid in de veel- 
heid te zoeken. Zij beseffen niet dat een contexttranscenderend moreel universalis- 
me noodzakelijk is om recht te kunnen doen aan zowel de autonomie van de locale 
gemeenschap als de solidariteit tussen individuen uit verschillende contexten. (10) 
Met hun vaak terechte kritiek op cultuur en maatschappij gooien contextualisten het 
universalistische kind met het logocentrische badwater weg. Het kind dat B&- 

7 Th.W. Adorno, Gesammelte Schriften Bd. 6. Frankfurt am Mam 1977. 
8 Vgl H. Brunkhorst, Der Inteliektueile irn Land der Mandarina. Frankfurt am Main 1987; J. Ha- 

bermas, Eine Art Schadensabwicklung . Frankfurt am Mam 1987. 
9 Evenals Michel Foucault is Habermas van mening dat het tijdperk van de algemene intellectu- 

eel a la Sarire zo goed als voorbij is en plaats heeft gemaakt voor dal van de specifieke intel- 
lactueel. Het verschil tussen beiden is echter dat de specifieke intellectueel bii Habermas nog 
vasthoudt aan een moreel universalisme, 

1 0  "Dass ieder Schrift zur Individualisierung einen ForischrM der Universalislerung voraussetzt, 
der alle partikularen Fessein sprengt, daran liessen Intellektuelle wie Horkheimer, Adorno, 
Marcuse, Lowenthal nie den gerlngsten Zweifel". J. Brunkhorst, 'Platon und die Intellektuel- 
len' in. Merisur, Heft 7. 1991, p. 634. 



horst en Habennas willen redden zijn de ideeÃ« van 1789 vrijheid, gelijkheid en 
solidariteit. 

11. Strijd om de  interpretatie van de Duitse hereniging 

Neoconservatieven interpreteren de Wiedervereinigung' in termen van de eenheid 
van het Duitse volk, die door de Tweede Wereldoorlog was verstoord. Door de 
gebeurtenissen in november 1989 deed zich de mogelijkheid voor om de verloren 
eenheid te herstellen. Duitsland kreeg daardoor de unieke kans om een 'normaal 
volk' onder andere te worden. Men kon nu eindelijk ook eens met trots spreken 
over historische continuÃ¯teite zoals de Duitse literatuur. (1 1) De hereniging zou 
ook de stabiliteit van de samenleving ten goede komen, omdat de economische, 
culturele en politieke spanningendie het gevolg waren van het bestaan van twee 
Duitse staten ook meteen zouden verdwijnen. Voor neoconservatieven rijn alle 
critici van de hereniging 'nestbevuilers' ($Z), omdat zulke voortdurende kritiek een 
destabiliserende werking zou hebben. Neoconservatieven verwijten vooral Haber- 
mas en de zijnen het Duitse nest te bevuilen met een 'posmationale arrogantie'. 
Doordat de modernisten voortdurend hameren op de democratische procedures die 
bij de Wiedervereinigung' gehanteerd werden, vergroten ze de legitimatiedruk, 
hetgeen alleen maar tot vertragingen leidt bij de samensmelting van de twee Duits- 
landen. 

Postmoderne intellectuelen beschouwen de ontwikkelingen in Oost-Europa als 
een bevestiging van hun visie dat het tijdperk van de droom der rede nu eindelijk 
voorbij is. De gewelddadige Franse Revolutie heeft in de vreedzame revolutie van 
1989 een tegenvoeter gevonden die de posthistoire inluidt. Het locale bevrijdt zich 
uit de greep van het universalisme (bijvoorbeeld het alles tot een eenheidsworst 
makend Stalinisme). De hereniging is volgens postmodernen als Kar1 Heinz 
Bohrer de politieke articulatie van de Duitse natie. (13) De postmodemen staan dus 
over het algemeen positief tegenover de hereniging, omdat daardoor de specifieke 
culturele waarden van de Duitse natie weer tot hun recht kunnen komen. Hun op- 
ponenten zijn de meesterdenkers die geen oog hebben voor het bijzondere van lo- 
cale gemeenschappen. Door de hereniging alleen te meten aan de universele maat- 
staven voor democratie gaan de meesterdenkers voorbij aan de waarden die con- 
stitutief zijn voor de Duitsepolitieke gemeenschap. 

Habermas tenslotte interpreteert de gebeurtenissen in Oost-Europa van 1989 als 
een 'Nachholende Revolution'; men tracht enkel in te halen wat in het westen reeds 
voorhanden was: democratie en een succesvoller economisch stelsel. (14) Het ei- 
genaardige aan deze revolutie is het vrijwel volledig ontbreken van innovatieve, op 

11 De filosoof Dieter Henrich loopt wat dit betreft in de pas van de neoconservatieven, omdat hij 
de hereniging rechtvaardigt door onder andere te wilzen op de continuiteiten van de 
'deutsche Lebensgemeinschaft'. Vgl. D. Henrich, Eine Repubhk Deutschland. Frankiurt am 
Main 1990. 

12 Vgl J Habermas, Verganganheit alsZukuntt. Zurich 1991a, p. 64. 
13 Vgl. Merkur 1989. Heft 12, p. 1039 
14 Habarmas 1990, pp. 180-181. 



de toekomst gerichte idee'n. Het zijn over het algemeen ideeÃ« die reeds lang ge- 
leden hun beslag kregen en nu eindelijk ook in Oost-Europa opgang doen. De 
tweede wereld probeert ten opzichte van de eerste wereld alleen iets in te halen. 

Wat betreft de Duitse hereniging keert Habennas zich niet zozeer tegen het feit 
dat die plaats vond, maar tegen hoe die tot stand kwam. Volgens hem heeft het 
Duitse volk de gelegenheid voorbij laten gaan om voor een radicaal-democratische 
modus van hereniging te kiezen. Via artikel 146 van de Duitse grondwet hadden 
alle kiesgerechtigden zelfbewust hun keuze voor of tegen de hereniging kunnen 
maken. Bovendien zou het een uniek democratisch leerproces met zich mee hebben 
gebracht dat de politieke cultuur in Duitsland ten goede zou zijn gekomen. Via het 
nu gehanteerde artikel 23 van de grondwet - dat voorziet in het toetreden van 'an- 
dere delen van Duitsland' - konden de burgers het herenigingsproces alleen onder- 
gaan (15) en werd viervijfdevan de kiesgerechtigden uitgesloten om eventueel 
'Neen' tegen de hereniging te zeggen. Habermas verzet zich ook vehement tegen 
het veelvuldig en bewust teruggrijpen op een nieuw nationalisme. Democratisch 
burgerschap vereist een post-nationale identiteit die gebaseerd is op universele 
waarden (bijvoorbeeld mensenrechten) en niet gebonden is aan nationale grenzen. 
Volgens Habennas is het normatieve tekort ven de hereniging dat men zich te 
weinig rekenschap heeft gegeven van het democratische gehalte van het hereni- 
gingsproces. 

Habermas en Brnnkhorst herkennen in de vertolkers van de neoconservatieve 
interpretatie van de hereniging de tegenintellectueel die het herenigingsproces zo 
snel mogelijk wilde doordrukken en tegen het hanteren van het genoemde artikel 
146 was, opdat er zo weinig mogelijk debat zou zijn. Dit 'doordrukken' is een 
doom in het oog van de modernisten, omdat het niet voldoet aan hun standaard 
voor democratie. Zij kritiseren ook de ideologieplanning waar de neoconsewatie- 
ven een voorstander van zijn en die bij het herenigingsproces het karakter van een 
'elite-nationalisme' (Claus Offe) heeft gekregen: de politieke elite maakt bewust 
gebruik van nationale gevoelens die hij de bevolking aanwezig zijn om de econo- 
mische integratie met leuzes als 'Wij verheugen ons op Duitsland' te stroomlijnen. 
(I 6) Habermas verdedigt zich tegen het verwijt van de neoconservatieven dat zijn 
interventies destabiliserend zouden werken. Hij stelt te hebben gewezen op het 
normatieve tekort van de hereniging omdat een goed functionerende openbaarheid, 
die gebruik maakt van al haar mogelijkheden, onontbeerlijk is voor de stabiliteit 
van een democratische rechtsstaat. (17) 

Volgens Brunkhorst en Habermas vergeten de contextualisten hij hun pleidooi 
voor de locale waarden, dat het moreel universalisme een voorwaarde is voor be- 
paalde waarden die zij zelf hoog achten, zoals individualisme en zelfverwerkelij- 
king. (18) Zo ook bij hun interpretatie van de vreedzame revolutie in 1989. Die 

15 Vgl J. Habermas, 1990, pp. 21 6.221. 
1 6  J Habermas, Vergangonheit als Zukuntl. Zurich 1991a. pp. 70-71. 
17 Ibidem, p. 64. 
18 "Wir haben geiernt, dass moralischer Univorsalismus nich das Gegenteil von Individualismus 

und Selbstverwirklichung bedeutat, sondern eine Voraussetzung dafur ist. dass sch Auto- 
nomie und Solidaritat erganzen kennen". J Habermas, Texte undKontexle. Frankfurt am 
Main 1991b. p 215. 



kan niet geÃ¯nterpreteer worden, zoals de contextualisten dat doen, als het begin 
van de posthistorie en het einde van de gewelddadige, op de verlichting gebaseerde 
revoluties. Integendeel, volgens Habermas maakt deze omwenteling duidelijk, dat 
het universalistische reservoir van de verlichting nog lang niet opgedroogd is zo- 
lang het nog een normatieve bron is voor kritiek op bestaande maatschappelijke 
verhoudingen. De dissidenten in Hongarije, Polen en Tsjechoslowakije beoogden 
immers primair het zeker stellen van de mensenrechten. 

Vanuit het perspectief van modernisten als Habermas en Bnmkhom hebben 
tegenintellectuelen en contextualisten Ã©Ã ding gemeen: rij identificeren democratie 
(volkssoevereiniteit) met nationale identiteit (volksgeest). Zij zien met andere 
woorden een nauw verband tussen 'Demos' (het volk) en 'Ethnos' (de integratie 
van mensen op basis van een gemeenschappelijke taal, normen- en waardenstelsel, 
overleveringen, etc.). Bij democratisch burgerschap gaat het volgens Brunkhorst 
en Habennas echter niet om de ethnische en culturele eigenschappen die burgers 
delen, maar om de praktijken waarin burgers van hun democratische participatie- 
en communicatierechten gebruik maken. Het vraagstuk van democratie dient dus 
aan het nationale vraaggesprek vooraf te gaan. 

111. Helden en verraders 

Het is vaak gemakkelijker om intellectuele helden aan te wijzen, dan om iemand 
van intellectueel verraad te beschuldigen. De huidige situatie van intellectuelen in 
Oost-Europa is daarvoor illustratief. Viclav Havel is een held die overal op handen 
wordt gedragen. In het geval van Christa Wolf is het daarentegen moeilijk vast te 
stellen of er inderdaad sprake is van verraad. Hiervan getuigt het felle debat rond 
haar autobiografische verhaal 'Was bleibt', waarin ze kond doet van haar woede 
en angst vanwege de wijze warop ze in 1979 door de Stasi werd bewaakt. (19) 
Terwijl intellectuelen in Tsjechoslowakije en ook in Polen en Hongarije als de hel- 
den van de revolutie worden beschouwd. hebben ze in de DDR voleens velen bun " 
democratische en kritische functie als gangmakers van publieke debatten verraden, 
omdat ze heulden met de machthebbers. Waarin is hetverschil met andere landen 
in Oost-Europa gelegen? Hiervoor zijn drie redenen te geven. 

De eerste reden is het anfi-fascisme. Veel linkse intellectuelen waren in 1949 
van mening dat alleen de DDR de juiste consequenties uit het nationaal-socialisme 
getrokken had. (20) Er bestond in de beide Duitslanden na de oorlog een brede 
consensus om iets te leren uit de jongste geschiedenis en te streven naar een poli- 
tieke en morele vernieuwing die ertoe zou leiden dat het fascisme voor eens en 
voor altijd tot het verleden zou behoren. Veel intellectuelen zagen de oorzaken voor 

19 Val. o.a. U. Greiner, 'Keiner ist frei von Schuld. Deutscher Lileratenstreit: Der Fall Christa 
Wort und die Inle.lekl-ellen'in: Diezeit. nr. 31. 27 juli 1990; W. Biermann. 'Nur wer scn an- 
den. bteibt sich t r e ~ .  Der Stieir urn Chnsta WoH. das Ende der DDR. das Elend der IntellekÃ®u 
ellen: Das alles ist auch komisch' in: D i e z e t  nr. 35,24 augustus 1990. 

2 0  Vgi S Me~schel. 'Wanoel durch Auflehnung Thesen zum Veda bumkratischer Hertscnafl 
m der DDR' in- R DOODS e a ( ~ t a  l. Dernokratischer Urnbruch in Osleumm Frankfurt arn . - .  
Mam 1991, pp. 27-33.' 
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het fascisme in het kapitalisme en meenden dat het communisme hiertegen de enige 
remedie zou zijn. Dat ze de democratie niet als oplossing zagen, had zowel te ma- 
ken met hun economische visie op het fascisme als met een wijd verspreid wan- 
trouwen tegen het volk dat Hitler gevolgd was. Democratie kon gezien de ervarin- 
gen met de Weimar-republiek en de versplintering van het linkse verzet tegen Hit- 
Ier niet op een formele en burgerlijke leest geschoeid worden, maar alleen op de 
eenheid van de arbeidersklasse en het volk. De SED zag zich als eenheidspartij die 
het volk anti-fascistisch zou heropvoeden. Zij legitimeerde haar handelen jarenlang 
met behulp van dit anti-fascisme. Door, in tegenstelling tot de BRD, alle nazi's uit 
invloedrijke posities te verwijderen en de oorzaak van het fascisme, het kapitalis- 
me, uit te roeien, dacht men in de DDR in het 'hetere Duitsland' te wonen. (21) 

De tweede reden voor het verschil tussen intellectuelen in de DDR en andere 
Oosteuropese landen moet worden gezocht in hun houding ten opzichte van het 
communisme. De dissidenten die zich in het KOR (Polen), de Demokratische Op- 
positie (Hongarije) en Charta 77 (Tsjechoslowakije) verenigden, hebben gemeen 
dat ze afscheid hebben genomen van het hervormingsgezinde communisme en 
enkel streden voor het naleven van de mensenrechten. Hierin vonden ze ook aan- 
sluiting bij de bevolking. Het KOR vormde de strategische denktank van Solidar- 
nosc, Charta 77 het bruggehoofd voor de vorming van het burgerforum en de De- 
mokratische Oppositie was een van de groepen die tot de val van KidÃ¡ leidden en 
bovendien de op een na sterkste partij na de verkiezingen. Doordat de dissidenten 
zo'n adhesie vanuit de bevolking kregen, spreekt men in deze landen ook wel van 
de 'revolutie van de intellectuelen'. (22) In de DDR daarentegen vormden de 
meeste intellectuelen geen felle oppositie, omdat zij zichzelf als hervormingsgezin- 
de communisten zagen; zij waren niet principieel tegen het communisme, maar 
vonden dat het reÃ«e bestaande socialisme in de DDR de lakmoestest van het 'wa- 
re', democratische socialisme niet doorstond. Zo heeft Bahro's Alternative een 
romantische, hervormingsgezinde toonzetting (23), die sterk afwijkt van het werk 
van mensen als VÃ¡cla Have1 en GyÃ¶rg KonrÃ¡d Het merendeel vande bevolking 
in de DDR, zo bleek tussen 4 en 9 november 1989, was echter gÃ©Ã voorstander 
van hervormingen binnen het socialisme. Op spandoeken stond dan ook te lezen: 
'geen socialistische experimenten'. Zodoende vonden de hervormingsgezinde in- 
tellectuelen in de DDR geen aansluiting bij de bevolking en kregen ze bijgevolg 
niet dezelfde status als hun collega's in Hongarije, Polen en Tsjechoslowakije. 

De derde reden voor het verschil tussen intellectuelen in de DDR en elders in 
Oost-Europa heeft te maken met privileges en sociale zekerheid. De intellectuelen 
in de DDR werden in veel grotere mate ingekapseld door de staat: zij werden in 
hun activiteiten tegelijkertijd nauwlettend gevolgd en ondersteund en zo gebonden 
aan het systeem. De subsidies en sociale zekerheid die ze van de SED kregen, 
-- 

2 l Inlellecluelen die ontevreden waren konden lot de bouw van de mui-r op grond van het leh dat 
Duitsland door de oelina uil twee staten bestond, de DDR meestal gemakke.i,ker verlaten dan - " 

in Hongarije, Polen en Tsjechosbwakije. 
22 Vgl. Deppe e.a. 1991, p. 19. 
23 Met Die Alternitive (1977) beoogde Bahro de hervorming en niet de opheffing van het commu- 

nisme. Het laatste deel van hel boek heet dan 00k:'Zur Stratqie einer kommunistischen Al- 
ternative'. 



maakte van hen een soort binnenlandse 'fellow travellers'. In vergelijking met de 
DDR werden intellectuelen in Hongarije, Polen en Tsjechoslowakije veel meer 
economisch gemarginaliseerd. Schrijvers, kunstenaars en wetenschappelijke on- 
derzoekers moesten in deze landen vaak een ander beroep Uitoefenen. Het is daar- 
om begrijpelijk dat, toen het tij in 1989 eenmaal gekeerd was, de bevolking in 
Hongarije, Polen en Tsjechoslowakije zich in elk geval niet verraden voelde door 
de intellectuelen. 

De vergelijking tussen intellectuelen in de DDR en andere Ã»osteuropes landen 
levert alleen op dit ze in het ene geval 'fout' werden en in het andere geval helden. 
De reorganisatie van de universiteit in de DDR laat zien wat het betekent om in een 
specifieke context 'fout' te zijn. 

IV. 'Streit der Fakultaten' 

Pierre Bourdieu wijst er op dat het binnen de universitaire wereld niet alleen om 
ideeÃ« gaat, maar ook om personen. (24) De ideeÃ« die onderzoekers voortbren- 
gen, dienen niet alleen tot meerdere eer en glorie van de wetenschap, maar ook als 
middel om als persoon erkenning en faam te verwerven. Binnen de universiteit 
wordt gestreden om het monopolie over de wetenschappelijke competentie. (25) 
Hoe ziet deze strijd er uit in een plotseling veranderde context, waar onderzoekers 
van de ene dag op de andere onder de verdenking geplaatst worden 'fout' te zijn? 
En in hoeverre spelen de constructies van 'foute' intellectuelen een rol bij de hou- 
ding die de neoconservatieven, postmodemen en modernisten innemen ten aanzien 
van de veranderingen in het universitaire veld van de DDR? 

Sinds de herfst van 1990 wordt in de Duitse media veel aandacht testeed aan 
de twijfel ten aanzien van de wetenschappelijke competentie van hoogleraren en 
ander wetenschappelijk personeel uit de DDR. Alsof men altijd al wist dat het we- 
tenschappelijk veld een eigen mixture van feiten en waarden aan de dag legt, laat 
men massaal het kleed van de waardevrijheid, waarmee men zich sinds Weber in 
brede kringen tooide, vallen. De wetenschappelijke competentie van onderzoekers 
die tot voor kort nog een hoog aanzien genoten, wordt nu niet alleen op grond van 
vakinhoudelijke, dat wil zeggen cognitieve redenen, maar ook op grond van nor- 
matieve redenen betwist Onderzoekers in de DDR zonden niet de geest van de 
academische vrijheid uitademen, maar die van Stalin. 

In het verdrae waarin de Duitse herenirine ziin besiae krees, het 'Einimnss- 
w  w - .  w  -. w  w  

veruag', slaat dat v661 2 januari 1991 de universiteiten in de DDR 'gezuiverd' 
moeten zijn van alle politiek beladen iecrkrdchten. De zuivcringsoperatie, in han- 
den van commissies met voornamelijk professoren uit het westen, heeft tot een 
'Streit der Fakultgten' (Kant) geleid. De zuivering, de zogeheten 'Abwicklung' 
(26)' houdt op de eerste plaats in dat hoogleraren worden gescreend op hun poli- 

24 Vgl. P. Bourdieu, Homo Academicus. Pans 1984; en Opstellen over smaak, habitus en veld- 
begrip. Amsterdam 1989, pp. 175-212. 

25 Vgl. Bourdieu 1989, p 179. 
26 Het begrip 'Abwicklung' is nota ben8 ontleend aan de zogenaamde 'Knslalnacht' (9 november 

1938), waarmee de onteigening van het bezit van Joden werd aangeduid Vgl. G. de Jong, 'De 



hek verleden en hun vakinhoudelijke competentie. Op de tweede plaats moesten 
ideologisch beladen studierichtingen voor 2 januari 1991 worden opgeheven. Zo 
werden aan de vermaarde 'Humboldt-Universitat' te Berlijn de studierichtingen fi- 
losofie, geschiedenis, economie, rechten en pedagogiek met ingang van l januari 
van dit jaar opgeheven, om opnieuw van de grond te kunnen worden getild. We- 
tende dat de schoonmaakactie er aan dreigde te komen begonnen veel Oostduitse 
hoogleraren halsoverkop een 'andere' leer te verkondigen en de naam van hun 
colleges te veranderen. (27) Ook werden veel akten met belastend materiaal vroeg- 
tijdig vernietigd. Desondanks hebben veel mensen ontslag genomen. Weer ande- 
ren werden op non actief gesteld, eufemistisch met het begrip Wartestand' aange- 
duid. 

Achter de 'Abwicklung' woedt een strijd om het monopolie over de weten- 
schappelijke competentie. Ten eerste ziet het academisch middenkader de moge- 
lijkheid om de oude kaste van hoogleraren uit hun monopolie-positie te verdrijven. 
(28) En ten tweede zien onderzoekers die in het westen niet aan de bak komen in- 
eens mogelijkheden voor een universitaire carriere in het oosten. 

De zuiveringsoperatie wordt inmiddels door velen als mislukt beschouwd. On- 
danks de 'Abwicklung' hebben velen die zogenaamd 'fout' waren, dat wil zeggen 
nauwe banden met de Stasi of de SED hadden, of er zelfs direct voor werkten, hun 
baantjes behouden. Zo heeft Siegfried Prokop, een historicus van de SED, de op- 
dracht gekregen om de geschiedenis van de oppositie in de DDR te schrijven. Hij 
wordt daarvoor gefinancierd door de Europese Gemeenschap. En de voormalige 
directeuren voor 'fiancÃ¯en techniek en bouwwezen' aan de Humboldt-Universitat 
mogen zich weliswaar alleen nog maar afdeliigsleiders noemen, maar vervullen 
nog steeds dezelfde functie. (29) 

De vraag is nu in hoeverre de reeds voor november 1989 in de BRD gesmede 
constructies van 'foute' intellectuelen de diverse visies op de 'Abwicklung' kleu- 
ren. Hoe beoordelen neoconservatieven, postmodernen en modernisten het feit dat 
veel onderzoekers in de DDR 'fout' worden bevonden? Spelen de impliciete stan- 
daards van hun constructies van 'foute' intellectuelen een rol bij hun beoordeling? 

Neoconservatieven hebben geen moeite om in het koor van die mensen mee te 
zingen die weten wie de 'had guys' zijn en wat met hen moet worden gedaan. Al 
degenen die hebben samengewerkt met de SED of Stasi en de communistische leer 
hebben verkondigd, zijn 'fout' en moeten van hun functie worden ontheven. Zij 
bevuilen het nieuwe Duitse nest dat vrij moet zijn van fascistische en communisti- 
sche smetten. Neoconservatieven nemen dan ook meestal gretig plaats in commis- 

koude sanering van de Humboldt Universiteit' in- UK31. RUG, 25 april 1991. 
2 7  In Leipzig maakt man van de sectie 'Wissenschaftlicher Kommunismus' de sectie 'Politikwis- 

senschaft und Soziologie', van de leeropdracht 'PoIrtischar Oekonomiedes Sozialismus' de 
leeromtracht 'Volkswirtschaft III' en van de afdelina 'Leitunq und Organisation der sozialisti- . 
sche Industrie' de afdeling 'Wittschaftsorganisation und UnternehmerfÃ¼hrung' Vgl. G. Isen- 
nurg en W. Jahn, 'Elend in Leipzig. Wird SED-Kaderschmiede dernokratische Univetsital?' in: 
Die Zeil m. 48.23 novembr 1990 

28 Der Spfegel. 1991, p. 97. 
29 Th. RietzscheL 'Vertrauen is noch besser. Die Hunboldt-Unwersitdt bei der Abwicklung bob-  

achter m: FAZ. 6 maart 1991. 



sies voor de zuivering van de universiteit in de DDR. Hun houding ten opzichte 
van 'foute' intellectuelen is schijnbaar in strijd met enkele van hun eigen stan- 
daards waaraan een intellectueel zou moeten voldoen. Immers, hebben de 'foute' 
intellectuelen in de DDR door hun activiteiten binnen het universitaire veld niet een 
steen bijgedragen aan de eenheid en stabiliteit van de DDR? Waren zij met bun 
Marxistisch-Leninistisch onderwijs en onderzoek niet bij uitstek de waterdragers 
voor de ideologieplanning? 

Toch is de neoconservatieve opstelling uiteindelijk niet strijdig met hun con- 
stmctie van 'foute' intellectuelen, wanneer men beseft dat de neoconservatieven 
daarvan een strategisch gebruik maken. Zij rijn geÃ¯nteresseer in het heden en niet 
in de vraag of de 'foute' intellectuelen van tegenwoordig vroeger wel aan hun 
standaards voldeden. Bij neoconservatieven is de vraag of een intellectueel 'fout' 
is niet primair een morele, maar een economische vraag. Als iemand dringend no- 
dig geacht wordt, is het niet zinvol om hem of haar als 'fout' te bestempelen en te 
ontslaan. Helmut Dubiel wijst er op dat hierin een parallel bestaattussen dewijze 
waarop in Duitsland met het fascistische en communistische verleden wordt om- 
gegaan. (30) Veel intellectuelen die heulden met het fascistische of communistische 
regime werden en worden niet ontslagen, omdat ze zogenaamd onontbeerlijk zijn 
voor de wederopbouw van Duitsland. Daarom is het in de ogen van neoconserva- 
tieven opportuun om selectief te zijn met het oordeel 'fout'. 

De postmodernen hebben een ambivalente houding ten opzichte van de 'Ab- 
wicklung', welke veroorzaakt wordt door het probleem om de grenzen van een 
localiteit, een gemeenschap, een leefwereld of een natie vast te stellen. (31) Het 
verhaal over bijvoorbeeld de identiteit van Duitsers ziet er anders uit al  naar gelang 
men het heeft over de Duitse gemeenschap in zijn geheel of die van de DDR of 
BRD afzonderlijk. In het eerste geval is men er eerder toe geneigd de 'Abwick- 
lung' te ondersteunen, omdat dan de warenonnen, waarden en identiteit van de 
Duitsers eindelijk tot hun recht kunnen komen en de Duitse universiteit bevrijd 
wordt van de Stalinistische meesterdenkers. In het tweede geval is men ertoe ge- 
neigd er op te wijzen dat de beide Duitslanden na veertig jaar een relatief eigen 
maatschappij en cultuur hebben ontwikkeld (32), zodat de specifieke nonnen en 
waarden van de DDR van de ene op de andere dag dreigen te worden bedolven 
onder die van de BRD. De postmodemen zitten dus met het probleem om te be- 
palen wie in deze kwestie de meesterdenkers zijn. Zijn hoogleraren uit de BRD die 
m de commissies voor de herstmctering van de universiteit in de DDR zitten 
meesterdenkers, omdat sommigen wel levensvatbare waarden van de DDR onder- 
geschikt maken aan hun eigen waardenstelsels? Of rekenen zij daarentegen juist af 
met de oude Stalinistische meesterdenkers die het universalisme en voomitgangs- 

30 H Dubiel, 'Vergangenheitsbewaltigung in Deutschiand' in. Frankfurter Rundschau. 9 juli 
1991 

31 Dit probleem steekt ook de kop op bij het debat in de politieke filosofie over liberalism VS 

communitarianism'. De 'communrtarians'zitten immers ook met het probleem wat precies een 
commumty is. 

32 Zie bijvoorbeeld voor het verschil in de juridische cultuur' U. Wesel, 'Schuldrecht, besondarer 
Teil Als Westprofessor vor Oststudenten - ein Semester Jura an der Berliner Humbotdt-Uni- 
versitdt' in: DieZeÃˆ 8 mei 1991. 



denken van het Marxisme-Leninisme predikten? 
Modernisten hebben een gereserveerde houding ten aanzien van de 'Abwick- 

lung' en staan niet in de rij om in de daarvoor in het leven geroepen commissies te 
gaan zitten. Evenmin als hereniging voldoet de huidige zuiveringsactie aan hun ra- 
dicaal-democratische normen. De stem van de betrokkenen is bij de 'Abwicklung', 
die voor het grootste gedeelte gedirigeerd wordt door experts uit de BRD. De uo- 
Ne wil dat men bij de herstructurering van het hoger onderwijs en de introductie 
van de markteconomie in de DDR gezien het autocratische karakter en het centra- 
lisme waarmee dit gebeurt, vaak roomser is dan alle Marxistisch-Leninistische 
pausen. 

De modernisten verwijten de neoconservatieve tegenintellectuelen en de post- 
moderne contextnalisten dat ze vrijwel geen rekening houden met het democrati- 
sche gehalte van de 'Abwicklung'. Ze kunnen dit ook niet, omdat ze niet uitgaan 
van een voor de democratie onontbeerlijk moreel universalisme. Wanneer de aan- 
dacht voor locale normen en waarden niet verbonden wordt met een moreel UN- 

versalisme, kan men moeilijk kritiek uitoefenen op het moment dat mensen in een 
gemeenschap uitgesloten worden. In de lijn van hun democratische standaard ver- 
zenen de modernisten zich ook tegen de bevoogdende en moralistische toon van 
sommige intellectuelen die zich met de 'Abwicklung' bemoeien. Habennas vindt 
de wijze waarop commissies uit het westen het oosten screenen in moreel opzicht 
obsceen, omdat dit vaak zonder veel consideratie en respect voor de betrokkenen 
gebeurt. (33) De wijze waarop de Duitsers in het westen dikwijls hun medeburgers 
uit het oosten bejegenen, wekt hij de 'ossis' het gevoel in een land te leven dat is 
veroverd door de 'wessis'. Een dergelijke 'mora1 economy' tussen de BRD en de 
DDR kan uiteindelijk gevaarlijke ressentimenten (Nietzsche) oproepen. 

Wolf Lepenies merkt op dat de BRD na 1945 niet het betere, maar het gelukki- 
gere Duitsland was. (34) Volgens hem moet men zien te vermijden dat een here- 
Ngd Duitsland ontstaat, waar driekwart van de bevolking haar morele zelfgenoeg- 
zaamdheid conserveert door een minderheid voortdurend onder een rechtvaardig- 
heidsdruk te houden. Door een dergelijke druk wordt het zelfrespect van de DDR- 
bevolking aangetast. De mensen in de DDR kunnen alleen maar een politiek zelf- 
bewustzijn ontwikkelen wanneer ze niet worden vernederd en voortdurend onder 
voogdij van westerse commissies staan die betweterig vertellen hoe het moet. (35) 

Met dank aan Gerrit-Barm Dielissen 

33 "Die Peiniichkeiten mag man sich garnicht ausmalen, Z.B. die moraiische ObszÃ¶nitÃ¤ mil der 
inzwischen unzahlige West-Kommissionen befasst sind, wenn sie ihre Ã¶stliche Koliegen in 
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