D e morele f u n d a m e n t e n
van d e d e m o c r a t i e

Recensie van Tity de Vnes, Complexe consensus Amerikaanse en Nederlandre
intt//ectuelen in debat overpolitiek en cultuur, 1945-1960.(Academisch proefschrift
Unnersiteit van Amsterdam). Hilversum. Veiloren, 1996, 335 pp
Tity de Vries' proefschrift is een welsprekende demonstratie van de recente
stelling dat de intellectuele discussies in
de jaren vijftig veel boeiender en ook
veel belangrijkei waren dan menigeen
liinge rijd heeft gedacht D e jaren vijftig, zo was tot voor kort het stereonepe
beeld, zouden dodelijk saai en confornlisnsch zijn geweest, zeker in vergelijking met de verondersteld-revol~itionai+
re jaren zestig. De laatste tijd zijn door
historici steeds meer vraagtekens gezet
h1j deze opvartingen De zogenaamde
consensus van de jaien vijftig was, zo
stelt De Vries- en mijns inziens volkomen rerecht -, een complex verschijnsel
en bood als sociale en historische constructie aan beide kanten van de oceaan
veel meer ruimte voor onderling debat
en voor n~eningsveischtllendan vaak is
beweerd. Meerdere intellectuelen, zowel
in de Verenigde Staren ais in Nederland,
hebben die ruimte mee helpen scheppen en er ook gebiuik van gemaakt
dooi re kiezen voor een onafhankelijke
opstelling in kwesties die beide naties
tot op het hot heroeiden. In Amerika
spraken ZIJ zich uit tegen het McCarryisrne, 111 Nederland waren zij de woordvoerdersvan her pacifistisch-neutralis-

nsch vertoog tegen de Indonesie-polinek en tegen her Koude-Oorlogsdenken. Goed gedocumenteerd worden de
verschillen van mening over deze en
dergelijke politieke kwesties door D e
Vries gepresenteerd, reiwijl zij er ook
blijk van geeft goed op de hoogte te zijn
van de sec~indaireliteratuur. De mate
van waardeiing ofafkeuring van het gedachtegoed van charismatische voormannen (het Nederlandse intellectuele
klimaat was een exclusief mannelijk domein) als Willem Banning en Jacques
de Kadt blijkt sinds de jaren zestig aan
periodieke schommelingen onderhevig
te zijn geweest, samenhangend met de
politieke conjunctuur. Ook dat is een
argument voor de stelling dat de debatten in de periode 1945-1960 minder
eenvormig en rijker van inhoud waren
dan vaak is gedacht.
Er is een tweede reden te noemen
waarom de analyse van het naoorlogse
intellectuele debat belangrijk is voor het
huidige tijdsgewricht en dat is de aandacht die er in die periode bestond voor
de discussie over de morelehndamenten van de democratie. Het is vooral de
ndnngende behandeling van deze
kwestie die het proefschrift van De
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Vries belangrijk en zeei actueel maakt.
De opmerkelijke overeenkomst tussen
'New York Inrellect~ials'(NYI) als Sidiiey
Hook, Aithui M. Schlesinger jr , Lionel
Trilling, Irwing Howe, Dwight MacDonalds en Daniel Bell en Nederlandse
sociaal-demociarische intellectuelen als
Banmng en De Kadt, m.ur ook P.J.
Bouman, Fred L. Polak, S. Tas, J. den
Uyl, H.M van Randwijk, K. Strijd, J.
Suys en het echtpaar Romein is dat zij
zich in her debat over de morele grondslagen van de demociatie op een wat ik
zou willen noemen cultumhstischsrandpunt stelden. De 'geestelijke' grondslagen van de demociatie zochten ZIJ nier
n het economisch domein, waarsinds
de dagen van Adam Smiths Wralth of
nations'de onzichtbare hand' van her
marktmechanisme ervoor zou zorgen
dat mensen middels het viijelqk aanknopen van handelsbetiekkiiigen een
nrernationale gemeenschap zouden
vormen. Zij stelden zich ook niet op het
constitutionahstische standpunt, volgens welke de belangrijkste menselijke
waarden aan de (pluiahsnsche) democratie immanent zijn door haar procedures en 'checks 2nd balances'. Nee, de
'geestelijke' giondslagen van de democratie zochten zij in het cukuiele domem, m de beoefening van de schone
kunsten en in de godsdienstoefenmg.
Het eerste deel van De Vries' proefschrift is gewijd aan de Amerikaanse intellectuele ontwikkelingen Dir deel
sluit af met een hoofdstukwaarin het
conract tussen de New Yorkers en de
Nederlandse sociaal-democraten centraal sraat. Het tweede deel begmr vervolgens met een beschiijving van de intellectuele coterie rond het echtpaar Romem, Fred Polak en Bouman. Aan respectieveli~kBanmng en De Kadt heeft
De Vries zelfstandige hoofdstukken ge-

wijd Het boek sluit af met een vetge11~kend hoofdstuk.
Cenrraal in het Ameiikaanse dehat
stonden Hdnnah Aiendts The arzgins of
totalztar~anisttz(r951),LionelTiiIItngs
'The libeial imagination' (~gyo),Irwin
Howes artikel Thzsage ofconformity
(1954) en Daniel Bells The endofideolozy (1960) In het Nederlandse debat waren dat vooral WiIIem Bannings De dag
van morgen (1945) en het reeds in 1939
verschenen Hetfascisme en de nieuwe
vr+4eid^w. Jacques de Kadt.
Door de NYI was al vanaf de jaren
dertig een parallel getrokken tussen nazisme, fascisme en communisme in wat
wel het totalira~sme-debatwordt genoemd Vooi de naar deverenigde Staten gevluchte Hannah Arendt waren
deze bewegingen de manifestatie van
een absoluut kwaad dat vanuit mensek oogpunt niet langer begrijpelijk
was', maar wel in zijn historische achtergronden verklaring behoefde. Zij
zocht die in de opkomst, eind negentiende eeuw, van het antisemirisme, in
het ontstaan van de massamens die alle
bindingen verloren had en op zoek was
naar leiders, en in mtellectueleh die zich
aangetrokken hadden gevoeld rot deze
bewegingen. De terreur van de totalit.iire samenleving kon alleen standhouden
door een toraal geloof in de ideologie
van een systeem, dat erop gericht was
de mens en de menseluke waarden van
gelijkheid en solidariteit overbodig te
maken en zowel het openbare als het
pnvÃ©-levere vernietigen. De strijd
tegen de Sovjetunie en het communisme moest, volgens Arendt, op dezelfde
morele gronden gevoerd worden als de
strijd regen her kwaad in nazi-Duirsland.
Volgens de literatuurcriticus Lionel

Trilling was de mens in plaats van revolune beter af met een kritisch conformisme, dat het beste verwoord was in
de modernistische Iiter~tuurHij kritiseerde her rationalisme van intellectuelen die in hun streven naar een betere
toekomst gefascineerd waren door 'social engineering' en efficientie en die de
principiele onvoorspelbaarheid en complexireit van het menselijk bestaan ontkenden Tiillmgs uitgangspunt was dat
'the art yields more tnith than any other
ntellecrual activiry'. Ddann school
tegelijk een probleem, en dat probleem
was vooral een pedagogisch probleem,
zoals hij ervaren had bij het docelen van
moderne literatuur aan de Columbia
Universiteit. Studenten die uit gezinnen
kwamen die weinig .ichrergrond boden
n termen van gezag en evaluatie werden geschokt bij de confrontatie met
moderne literaruur vanwege 'the bitter
m e ofhostility t0 civilization which
runs thro~ighIE',en 'the disenchantment of our culture with culture itself',
zoals hij zou schrijven in 'On the
teaching of modern literature' (1961).
Echtei, ondanks alle verschrikkingen
van de moderne tijd was er een M e of
rhe imnd' mogelijk en her was de taak
van intellectuelen zich voor de geestelijke waarden sterk te maken door zich re
realiseren dat her menselijk bestaan een
tragisch bestdan was vol menselijk tekort.
Voor The end of ideologyvan een andere gederadicaliseerde voorman, de socioloog Daniel Bell stond Johan Huizingis grote mentaliteirshistor~sche
Herfstq der Middeleeuwen model. Dat
l echter geenszins zeggen dat Bell het
eens was met Huizinga's opvattingen en
met die van z i p Amerikaanse collega's
die kritiek leverden op de zogenoemde
n~assaculruurBell beginrzqn boekwel-

iswaar met een citaat uit de Herfsttij,
maar, aldus Bell. 'This theory no longer
serves as a descnption ofwestern Society but as an ideology of romantic piotest against contemporary life' (38) De
moderne, over brede lagen van de bevolking verspreide cultuur bood juist
aanknopingspunten voor een pluralistische, mobiele, democratische samenlevng. Bell pleitte, zoals D . Pels het heeft
samengevat in Het democratisch verschil^
met zijn einde-van-de-ideologie-filosofie voor het afschaffen van het laatsteinstantie-denken en voor het niet meer
rangordenen maar nevenschikken van
de diverse maatschappelijke domeinen.
Toch is voor Bell hei culturele domein
het belangrijkste in die zin dat voor het
behoud en de onrwikkelmg ervan de
grootsre mzet vereist is.
In Nederland had vooral het personalistisch-socialisme van de Leidse
hoogleraar in de godsdienstsociologie,
Willem Banning, grote invloed. Nazisme en communisme, en andere 'machten van deze tijd', hadden volgens hem
duidelijk gemaakt dat waar her de
moderne maatschappij en zqn instellingen, dus ook de democratie, aan ontbrak een geestelijke
was. Het
geestelijke ging aan het politieke vooraf,
anders gezegd, het geestelijke domein
was belangrijker dan her politieke. Banning zocht de geestelijke grondslag in
de volgens hem (exclusief) algemeenchristelijke waarden van vrijheid, rechrvaardigheid en solidariteit. Ook de
~miversiteirenhad het, door het levensen wereldbeschouwelijk neutralisme dat
hen door de o~iderwijs~acificaue-wet
was opgedrongen, aan een geestelijke
grondslag ontbroken, waardoor er geen
geestelijke leiders werden gevormd die
de moderne samenleving, op straffe van
totale ondergang van de menselijke be-
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schaving, nodig had. D e mens was 'een
persoonlijkheid in wording', die zich al
doende zijn metafysische bestaansgrond
en zijn deel uitmaken van de menselijke
geloof'igemeenschap ging realiseren, en
moest dus daartoe woiden opgevoed.
De SDAP moest zich omvormen tot een
de Zuilen doorbrekende op algemeenchnstelqke waarden gegrondveste brede
volkspai t i j
Ook De Kadt rekende het primair
tor de taak van de intellectuele elite om
de beginselen van vrijheid en peisoonIijkheid te verdedigen tegen het totalitai s m e van her nazisme, fascisme en
communisme. Het marxisme was volgens hem te materialistisch, te rationeel
en te weinig op idealen gericht. D e
democratie moest een 'aristocratische'
democratie worden onder leiding van
'de besten' dievoldoende prestige hadden om 'de massa te bewegen tot het
aanvaarden van de lasten der beschaving'.
Anders dan in deverenigde Staten
werd door de Nederlandse ~ntellectuelen in de kunstbeoefening en in het
modernisme geen bron van morele
natstaven voor de democrat~egezocht.
Ik hoop met het bovenstaande duidelijk
te hebben
dar dit proefschrift
belangrijk materiaal aandraagt voor de
discussie over de culturele, lees: morele
grondslagen van de democratie. Her
boek nodigt ook uit tot verder onderzoek Ik denk daarbij met name aan de
vraag in hoeverre in de naoorlogse penode ook de betekenis van de wetenschapsbeoefei~in~
en van de wetenschappelijke gemeenschap voor de fundering van het democratisch bestel in
Amerikaanse en Nederlandse intellectuele kringen in discussie is geweest. De
oorlog was ook reden tor herbezinning

op de taak van de universiteiten en de
rol van de wetenschap in de samenleving. In Amerika stond in het debat een
religieus vertoog tegenover een seculier
vertoog. De aanhangersvan het religieuze vertoogwaren verenigd in The
conference on science, philosopby and rehgion in their relation to the democratie
way of& De geestelijke vader was de
naar de Verenigde Staren gevluchte
Franse rooms-katholieke theoloog Jacques Marirain, die ook-ZIJ het induect
-van invloedis geweest op het personalisme van Willem Banning. Deze en andere Thomisren legden de nadruk op de
behoefte aan waarden in een wereldhlke
samenleving en op de cruciale bijdrage
die in her bijzonder de christelijke godsdienst aan de democratie releveren had.
De bijdrage van de wetenschap aan het
morele fundamentvan de samenleving
werd als dubieus gezien.
Oorspronkelijk waren onder de leden van de in 1939 opgerichte Conference zowel religieuze rraditionalisten als
progressieve denkers als Boyd H . Bode
en Sidney Hook re vinden. Ontevieden
met de sterke religieuze orientatie van
deze Conference richtten aanhangers van
een seculier vertoog, onder wie John
Dewey en Horace Kallen, in 1943 dealternatieve Conference ofthesctentificspim a n d democraticfarthop. Tegenover
de 'absolutisten' volgens wie het overleven van de democratie afhing van een
terugkeer tot het geloof en rot eeuwige
filosofische en sociale denkbeelden, stelden de 'relativisren een democratie die
gerelateerd was aan wetenschappelijk
naturalisme en de experimentele benadering. Verder onderzoek van deze discussie, ook in Nederland, zou nog een
dimensie aan het werk van Tny deVries
kunnen toevoegen.

