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Over intellectuelen gesproken 
Door Pamela Kribbe 

D e intellectueel heeft het moei
lijk in deze dagen. Zijn maat
schappelijke rol lijkt vrijwel 

uitgespeeld. Net als de calculerende bur
ger zou hij de politiek de rug toe hebben 
gekeerd. Het zou hem ontbreken aan be
trokkenheid, aan verantwoordelijkheids
zin. Vroeger was dat anders. Bevlogen in
tellectuelen beklommen de barricaden 
voor Vietnam en Cuba, voor vrouwenbe
vrijding en zelfontplooiing. 

Het is het aureool van het 
wetenschappelijke dat de 

politiek-wetenschappelijke 
tijdschriften opbreekt. 
Veeleer zouden zij zich 

rrweten bezinnen op het 

staan in de 1ge eeuw had de klassieke so
ciologie zichzelf bedeeld met een sociale 
missie; haar functie zou wezenlijk gelegen 
zijn in het geven van radicale kritiek op 
de gevestigde maatschappelijke orde. 
Maar tegenwoordig staan we toch wat 
sceptisch tegenover zulke pretenties. Con
temporaine sociologen zijn goed in statis
tieken en enquêtes, maar zij kunnen ons 
niet de weg wijzen in politiek-morele di
lemma's. Daarom is het ook misplaatst de 
wetenschappers een gebrek aan maat
schappelijke betrokkenheid te verwijten. 
De wetenschappelijke methode, de ratio
naliteit van de wetenschapper, is niet op 
normatief geladen vraagstukken gemaakt. 
Neem het migrantenvraagstuk; de weten
schapper kan uitzoeken hoeveel migran
ten er binnen komen, welke oorzaken deze 
migratie heeft en hij kan proberen uit te 
rekenen wat de effecten zijn van migratie 
op werkgelegenheid, huisvesting en leef
milieu. De wezenlijke politieke vraag of en 

intellectuele karakter 
van hun arbeid, 

Vietnam en Cuba bleken evenwel op een 
totale desillusie uit te lopen. De Rode 
Vrouwen zijn inmiddels opgeheven en al 
midden jaren tachtig werd zelfontplooiing 
ook door de VVD omarmd, getuige de ver
kiezingsleus "Gewoon jezelf zijn". Schrij
vers van de zogeheten Generatie Nix, die 
werd geboren uit ouders die zich in de 
jaren zestig zo strijdbaar toonden, hebben 
er fijntjes op gewezen dat het toenmalige 
engagement ook niet door de hoogste mo
tieven werd geleid: engagement kende 
volgens hen vooral een sociaal motief. 

in de zin van een kritische 
reflectieve activiteit. 

Pas dan zullen de normatieve 
en politiek-inhoudelijke 
dilemma's in het vizier 

kunnen komen, waar het in 
deze tijd zozeer om draait. 

. -------------------------------e. 

Als aan intellectuelen weer eens gebrek aan engagement ver
weten wordt, voel ik altijd een lichte wrevel in me opkomen. Wie 
is nu eigenlijk die intellectueel die ervan wordt beschuldigd mo
reel in gebreke te blijven? Wie is die groep van burgers die gewe
zen wordt op hun maatschappelijke verplichting tot kritische re
flectie op de samenleving? Vaak wordt in dit verband gewezen 
naar de universiteiten, naar de academici, naar de wetenschap
pers. 
Het lijdt geen twijfel dat in politieke besluitvorming veelvuldig 
gebruik gemaakt wordt van wetenschappers; economen, be
stuurskundigen, allerlei gespecialiseerde deskundigen bevolken 
reeksen van adviesraden en commissies. Bovendien zijn ze regel
matig te gast in actualiteitenrubrieken en zelfs in talkshows om 
daar aan een breed publiek hun boodschap te verkondigen. Maar 
kunnen deze wetenschappers dan ook worden beschouwd als in
tellectuelen? Vervullen zij met andere woorden ook de functie van 
de intellectueel in de eigenlijke zin des woords? 
Als we de intellectueel zien als iemand die -idealitair- een zeker 
moreel gezag uitoefent door middel van onafhankelijke kritische 
reflecties op politieke machtsverhoudingen, dan is het zeker mis
plaatst om deze gelijk te stellen aan de wetenschapper, of meer 
precies, de sociale wetenschapper. Toegegeven, vanaf haar ont-
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hoevéél asielzoekers en andere migranten 
kunnen worden toegelaten kan hij evenwel niet beantwoorden. 
De in deze vraag besloten afweging is onontkoombaar moreel van 
karakter. En op dit punt staat de wetenschapper met lege han
den. Veeleer wordt de wetenschapper in verlegenheid gebracht 
als we hem morele dilemma's voorleggen. 
De rationaliteit van de wetenschap wordt wel eens aangeduid als 
'instrumentele rationaliteit': gegeven een bepaald doel, kan de 
wetenschapper ons vertellen met welke middelen we dit doel het 
beste en het snelste kunnen bereiken. De wetenschap levert ons 
instrumenten, maar géén doelstellingen. De wetenschap levert 
ons feiten, maar geen waarden. En de intellectueel... dat was nou 
juist iemand die wel op morele dilemma's reflecteert. Met ander 
woorden, als we op zoek zijn naar een theoretische reflectie op po
litiek-morele dilemma's, dan moeten we niet aankloppen bij de 
wetenschapper. Maar bij wie dan wel? 
Misschien is het probleem niet zozeer dat de intellectuelen bnbe
trokken zijn, maar dat 'dè intellectueel' niet of nauwelijks meer 
bestaat. Wetenschappelijke specialismen dijen uit en eigenen zich 
een veelheid van terreinen toe. Een professioneel econoom bij
voorbeeld overziet alleen nog maar een specifiek deelterrein. Hij 
heeft verstand van de arbeidsmarkt of van de overheidsfinanciën, 
van het effect van milieuheffingen of van beurskoersen. Hetzelfde 
geldt voor psychologen, politicologen en eigenlijk alle wetenschap
pers. Met het teloorgaan van het overzicht lijkt ook de intel
lectueel, met zijn generalistische inslag, het veld te hebben 
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moeten ruimen. Maar er is méér. De erosie van de positie van het 
intellectuele heeft niet alleen te maken met de onstuitbare ten
dens tot specialisering, maar ook met het onderscheid dat we se
dert de opkomst van de moderne wetenschap gewend zijn te ma
ken tussen 'subjectief en 'objectief. Wetenschap zou ons objec
tieve kennis van de werkelijkheid leveren, terwijl ethiek en kunst 
louter subjectieve beelden van de werkelijkheid presenteren. We
tenschap zou een kwestie zijn van feiten, ethiek en kunst een 
kwestie van smaak. Dat water uit H20-moleculen bestaat, is een 
feit dat je kunt toetsen; 
dat jij Van Gogh mooier 
vindt dan Andy Warhol is 
een kwestie van smaak en 
daarover - zo luidt het cli
ché - valt niet te twisten. 
Vanuit deze optiek, met 
andere woorden, zouden 
we over feitelijke kwesties 
rationeel kunnen discus
siëren, maar op normatief 
terrein dienen we te be
rusten in een halfzacht 
pluralisme, dat al gauw 
omslaat in cultuurrelati
visme. Maar in een derge
lijk klimaat is er voor de 
intellectueel in de traditionele zin des woords helemaal geen 
plaats meer. Zo gezien lijkt hij zelfs geen lege plek achter te la
ten. Want waaraan zou hij zijn moreel gezag moeten ontlenen, 
zijn opinie is er immers slechts één onder vele andere? 
Dit beeld van een kloof tussen wetenschap en ethiek, tussen ob
jectieve feiten en subjectieve waarden, is de laatste decennia 
scherp onder vuur genomen door postmoderne filosofen, zoals 
Thomas Kuhn, Richard Rortyen Stephen Toulmin. Zij betwijf
elen of wetenschap wel zo objectief is en kwesties van ethiek en 
esthetiek wel zo subjectief. Wetenschap is helemaal niet 'waarde
vrij'; wat voor feit doorgaat hangt er mede af vanuit welke theorie 
je naar de wereld kijkt. Theorieën zijn niet onfeilbaar, feiten zijn 
dus vaak lang niet zo bbjectief als ze lijken. 
Dit deel van de postmoderne filosofie is zo langzamerhand wel in
gezonken bij een breed publiek. Minder bekend is het feit dat, 
waar postmoderne filosofen enerzijds de objectiviteit van de we
tenschap wat relativeren, zij anderzijds juist opkomen voor de 
cognitieve status van waarden! Zij bestrijden het idee dat als iets 
niet wetenschappelijk beslist kan worden, het dus slechts een 
kwestie van smaak, van willekeur wordt. Stephen Toulmin heeft 
erop gewezen dat in de pré-moderne, humanistische traditie 
naast de wetenschappelijke rede óók de praktische rede erkend 
werd - hij noemt in dit verband met name Montaigne en 
Erasmus. Deze praktische rationaliteit betreft een vorm van deli
bereren die zich niet laat vastleggen in vaste regels, maar zich 
steeds aanpast aan concrete situaties en historische ontwikkelin
gen. Praktische rationaliteit houdt rekening met de eigen ge
schiedenis van een bepaald 'geval' en toont aldus een sensibiliteit 
voor de eigenheid van een specifieke situatie. Praktische rationa
liteit is volgens Aristoteles eerder een deugd dan een kunde: ze 
heeft alles te maken met wijsheid en ervaring. 
Teruggrijpend op deze traditie benadrukt Toulmin dat we wel 
degelijk rationeel kunnen discussiëren over morele dilemma's. 

We moeten evenwel niet suggereren dat zij op quasi-wetenschap
pelijke wijze beslist kunnen worden. Veel postmoderne filosofen 
zoeken dus naar de mogelijkheid van kritische theoretische re
flectie, die niet wetenschappelijk van aard is maar toch als ratio
neel kan worden beschouwd. Zo'n intellectuele reflectie is er juist 
op gericht de grenzen van het wetenschappelijke wereldbeeld aan 
te geven en de vaak impliciete normatieve stellingnames ervan te 
expliciteren. 
Een voorbeeld van de beperkingen van de wetenschappelijke 

rationaliteit is de benade
ring van het milieu-pro
bleem. Vanuit het weten
schappelijke wereldbeeld 
gezien, manifesteert het 
milieuprobleem zich pri
mair als een 'technisch' 
probleem. Om welke ver
vuiling gaat het? Hoe kan 
de vervuiling worden ge
stopt? Welke schoonmaak
methoden kunnen worden 
ingezet om de troep op te 
ruimen? Maar vooral, wat 
zijn de kosten en hoe kun
nen die worden verhaald? 
Het wetenschappelijke we

reldbeeld valt vaak samen met het geëconomiseerde wereldbeeld, 
waarin bepaalde economische prioriteiten de status van een soort 
wetten krijgen, die niet ter discussie gesteld kunnen worden (in 
het jargon 'randvoorwaarden' genoemd). Deze economisering van 
het wereldbeeld versluiert helaas de fundamentele politiek-more
le dilemma's die vanuit de wetenschap zelf niet gezien, laat staan 
gearticuleerd kunnen worden. Een dergelijke 'articulatie' is naar 
mijn mening bij uitstek het onderwerp van filosofische, intel
lectuele reflectie. Zo bezien; ligt er dus een terrein braak voor de 
beoefenaar van de praktische rede die bereid is om de grenzen 
van het wetenschappelijke, geëconomiseerde wereldbeeld zelf ter 
discussie te stellen. Met enig gevoel voor modieuze typering zou 
ik háár als de postmoderne intellectualiteit kunnen aanduiden, 
ware het niet dat we hèm eigenlijk ook al voor de 17e eeuw aan
treffen - zoals door Toulmin zo mooi is beschreven . 
Vandaag gaat het over politiek-wetenschappelijke tijdschriften en 
wetenschappelijke bureaus van de politieke partijen. Met het bij
voeglijk naamwoord 'wetenschappelijk' schijnen deze bureaus en 
tijdschriften dus ongewild een zekere verlegenheid uit te druk
ken. Wetenschappelijk klinkt goed, maar juist als het gaat om in
tellectuele reflectie rond politieke dilemma's, heeft nou juist de 
wetenschap, zoals ik heb betoogd, ons weinig te bieden. Volgens 
sommigen moet de benaming 'wetenschappelijk' worden be
schouwd als 'geuzennaam'. Maar ik vrees dat het bestaansrecht 
van de betreffende bureaus en tijdschriften met deze naam uit
eindelijk niet gediend is. Willen de politiek-wetenschappelijke 
tijdschriften een podium bieden voor intellectuele, kritische re
flectie, dan doen zij er goed aan het aureool van wetenschappe
lijkheid af te werpen. Zij dienen daarentegen de vinger te leggen 
op de politiek-morele dilemma's, die in het quasi-wetenschappelij
ke jargon dat de hedendaagse politiek aanneemt, altijd weer on
gezien en onbenoemd blijven. 
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