
Intellectuelen in de politiel~ 

Door Ido de Haan en Pieter Pekelharing 

I ntellectuelen hebben zich altijd dicht 
in de buurt van de macht opgehouden. 
Nu de macht van de staat lijkt te ver

brokkelen, wordt het voor intellectuelen 
moeilijker om hun kritische functie te be
houden. Veel intellectuelen maken op het 
ogenblik een 'ethische wending' door, 
maar deze wending is eerder een symp
toom van, dan een antwoord op de maat
schappelijke veranderingen. Als er nog 
een politieke taak voor intellectuelen is 
weggelegd, dan is dat eerder 'de orga
nisatie van de kleinste eenheden'. 

Het politiek-wetenschappelijke 
tijdschrift opereert op het 
scheidsvlak van theorie en 

praktijk. Hoe staat het dan 
met de verhouding tussen 
intellectuelen en politiek? 

stellen van machthebbers die aan die 
wensen voorbijgaan. 
In de laatste decennia lijkt de kritiek van 
intellectuelen echter veel van zijn kri
tische lading verloren te hebben. Steeds 
weer constateert men het einde van de 
ideologie, het levenselixer van de intellec
tuelen. Parallel daaraan is er volgens de 
heersende mening sprake van een func
tieverlies van de politieke partijen, die 
sinds het begin van de twintigste eeuw de 
sJnidse vormden waar ideologieën ges
meed en stukgeslagen werden. Volgens 

Of beter, welke is de politieke 
betekenis van de intellectueel 

heden ten dage? 

Intellectuelen zijn een recente uitvinding; 
het is nog geen honderd jaar geleden dat 
zij hun intrede in het maatschappelijk 
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leven deden. Maar al veel langer bestaan er mensen die van den
ken en schrijven over de samenleving hun broodwinning maken 
en die de pretentie hebben dat machtsuitoefening gebaseerd kan 
worden op redelijke argumenten. Daarom bestaat er ook al ver 
voor onze eeuw de eigenaardige dubbelzinnigheid die altijd aan 
intellectuele arbeid wordt toegeschreven, en die gevormd wordt 
door het feit dat het redelijke argument enerzijds het tegengif 
tegen brute macht is, maar aan de andere kant een rechtvaardi
ging voor een dergelijk soort macht kan vormen. Die dubbelzin
nigheid tekent ook de positie van denkers over de samenleving, 
van filosofen en intellectuelen. Hoewel zij altijd over de samen
leving spreken, staan zij daar vaak met hun rug naartoe, en kij
ken zij vooral de machthebbers naar de ogen. Zij zijn daardoor in 
dubbel opzicht gemarginaliseerd: zij maken niet echt deel uit van 
de samenleving, die in hun ogen gedreven wordt door de waan 
van de dag, maar zij maken evenmin echt deel uit van de machts
elite, die, gedreven door de waan van de macht, hen wantrou
wend bekijkt. 
Intellectuelen vormen dus een kritische massa. Zij staan op de 
scheidslijn tussen de samenleving en de machthebbers en het is 
voortdurend weer de vraag in wiens voordeel hun kritiek op ideo
logie, leugen en onrechtvaardigheid uitvalt. Voor de machtheb
bers zijn ze waardevol, omdat ze de ware aard van de samen
leving zeggen te kennen en pretenderen te weten hoe de samen
leving het best bestuurd kan worden. Voor de leden van de sa
menleving zijn ze waardevol, omdat ze zich opwerpen als woord
voerders van hun diepste wensen en de willekeur aan de kaak 
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sommigen zijn burgers inJniddels zo mon
dig geworden, dat zij niet langer intel
lectuelen nodig hebben om als hun woord-
voerder op te treden of de willekeur van 

de macht te ontmaskeren. De intellectuele pretentie dat men ken
nis zou moeten hebben van de fundamenten van de samenleving 
om haar te kunnen besturen of te mobiliseren heeft plaats ge
maakt voor het inzicht dat de samenleving helemaal geen ge
bouw op fundamenten is, maar een fijn vertakt netwerk, waarin 
men slechts lokale knooppunten kan ontwarren of juist strakker 
kan aantrekken. De partij die een dergelijke pragmatische opstel
ling voorstaat, D66, zou daaraan zijn winst hebben te danken. En 
de intellectueel die een vooraanstaande vertegenwoordiger van 
het pragmatisme is, Richard Rorty, zou daarom het meest tege
moet komen aan de eisen van deze tijd. 

Drie soorten inteLlectualiteit 

Het is nog maar de vraag of het klopt dat denkers als Rorty het 
voorbeeld zouden moeten zijn voor de intellectueel van vandaag. 
De reden voor onze twijfel is dat Rorty al te makkelijk heen en 
weer schippert tussen twee posities die de gemoederen al sinds de 
vorige eeuw verdeeld houdt. Beide posities draaien om het idee 
van sociale gelijkheid. Links van het gelijkheidsideaal bevond 
zich een stroJning die er op toezag dat niemand van het streven 
naar gelijkheid werd uitgesloten. Universele gelijkheid, ongeacht 
nationaliteit, huidskleur of sekse was hun devies. Rechts van het 
gelijkheidsideaal bevond zich een stroming die het streven naar 
gelijkheid met toenemend wantrouwen bejegende. Het 'Niemand 
mag worden uitgesloten' lazen zij als 'Iedereen wordt gelijk
geschakeld'. Pluriformiteit en individuele excellentie moesten 
kost wat kost behouden blijven. 

De eerste soort denkers over de sàmenleving, de egalitaristen, 
verschijnen op het toneel als vanaf de zestiende eeuw de centra-
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lisatie van grote staten op gang komt. Er ontstaan dan overheden 
die gericht zijn op het uitbannen van interne conflicten over goe

deren, aanzien en vooral over het juiste geloof, in de hoop daar
mee tegelijkertijd de produktiviteit van de bevolking te vergroten 
om met dat vermogen oorlog tegen andere staten te voeren. 
In veel beschrijvingen van dit proces, bijvoorbeeld die van Michel 
Foucault, bestaat evenwel de neiging deze ontwikkeling op te 
vatten als een toename van controle en disciplinering van de 
bevolking. Maar wat daarbij nogal eens vergeten wordt, is dat de 
interne rust van de staat tot stand wordt gebracht door iedere 
burger gelijkelijk de vrijheid te geven om te bidden, te werken en 
genieten naar eigen voorkeur en vermogen. Het streven om voor 
iedere burger een menswaardig bestaan te garanderen vergt niet 
alleen een politiemacht, die maatschappelijke onrust in toom 
houdt, maar ook een uitgebreid administratief apparaat, dat vol
gens vaste criteria belastingen int, en op gecontroleerde wijze 
geld en goederen verdeelt. Om dit te kunnen doen is kennis van 
de samenleving nodig; van de omvang van de bevolking, haar sa
menstelling, haar sterke en zwakke punten, en van de regel
matigheden waaraan haar gedrag onderworpen is. Vandaar dat 
degenen die deze ontwikkeling toejuichten een grote sympathie 
voor de sociale wetenschap koesterden. Zij waren enthousiaste 
bevorderaars van de wetenschap van de staat, de statistiek, en 
van de staathuishoudkunde, de economie. Een twintigste-eeuwse 
erfgenaam van dit soort intellectualiteit is, naast Tinbergen, 
bijvoorbeeld Den Uy!. Daaruit blijkt al dat dergelijke 
'wetenschappelijke' intellectuelen zich dicht bij de macht ophou
den; zoals Den Uyl, beginnen zij hun carrière als wetenschapper, 
maar maken zij eenvoudig de overstap naar de politiek. 
Voor de tweede soort intellectuelen is het dicht aanschurken 
tegen de politieke macht echter een verraad van de intellectuele 
integriteit. Zij menen dat intellectuelen zich niet moeten inlaten 
met de grootste gemene deler, maar dienen te zoeken naar het 
uitzonderlijke'; niet naar de steeds terugkerende regelmaat, maar 
naar het onverwachte. Het prototype van zo'n intellectueel is 
Nietzsche. Hij staat in de traditie waarin niet de wetenschap, 
maar de letteren de geijkte discipline van de intellectueel is. 
lntellectualiteit behelst dan veeleer het vormgeven van het in
dividuele leven, als ware het een romanpersonage, en de intel
lectueel zou zich dan ook niet moeten laten verleiden tot de afge
sleten frases die de massa bekoren, maar zijn eigen, hoogst in
dividuele expressie van zijn karakter moeten aanscherpen. 
Zoals gezegd tracht Rorty een tussenpositie tussen deze polen in 
te nemen, die beide soort critici, de egalitaristen en de Nietzsche
anen in hun waarde laat. Daarmee treedt hij in het voetspoor van 
een socialist als Jacques de Kadt, die zich scherp van het gevaar 
van assimilatie bewust was. De Kadt toonde zich bezorgd over de 
opkomst van het biefstuksocialisme, waarin geen plaats meer 
was voor hogere ideeën, voor individuele creativiteit en afwijken
de levensexperimenten. Zowel De Kadt als Rorty zou men als 
pleitbezorgers van een Nietzscheaanse vorm van democratie kun
nen beschouwen. Zij vatten de democratie niet op als een 
wetenschappelijk probleem, maar als een intellectueel avontuur 
op. Een goed functionerende democratie is in hun ogen een demo
cratie waarin plaats is voor democratisch gekozen individualisten 
- mensen die een grootse visie paren aan het vermogen die visie 
op democratische wijze uit te voeren. 

Complexiteit en de grenzen valt rechtvaardigheid 

Het is echter geen toeval dat figuren als De Kadt en Rorty slechts 
marginale posities bekleden. Zowel in de politiek als de filosofie 
heeft het wetenschappelijke specialisten dom op het ogenblik de 
overhand. De verschillende vertegenwoordigers van de weten
schappelijke intelligentia hebben een prominente plaats gekregen 
in het beheer van de moderne staat. Economen, bestuurskundi
gen, juristen, sociologen en politicologen hebben hun weg gevon
den in het ambtenarenapparaat. Zij bevolken de diverse advies
colleges en overlegorganen, maken deel uit van ambtelijke com
missies en projectgroepen, en voorzien van het laagste tot het 
hoogste niveau de politiek verantwoordelijke bewindslieden van 
kosten- en risicoberekeningen, rendementsschattingen en effect
studies, die de grondslag vormen voor de politieke besluitvor
ming. Zij baseren zich op hun beurt weer op het werk van 
wetenschappers van allerlei slag, die in al of niet door de overheid 
gesubsidieerde onderzoeksinstituten het stromen van het water, 
het waaien van de wind, het razen van de auto's en het borrelen 
van het gas onderzoeken. Verder staan zij in contact met een heel 
arsenaal van maatschappelijke dienstverleners, die uitkeringen 
uitkeren, subsidies toekennen, vergunningen uitgeven en verbo
den afdwingen. 
Er is een steeds verder uitdijend institutioneel raamwerk ont
staan, waarbinnen de gelijke vrijheid van alle burgers van ga
ranties, verzekeringen, voorzieningen en noodzakelijke beperkin
gen is voorzien. Met het groeien van dit raamwerk is echter dat 
oorspronkelijke idee van gelijke vrijheid op de achtergrond ge
raakt. Er is een steeds grotere discrepantie ontstaan tussen de 
zwaar aangezette maatschappelijke doelstellingen waarmee po
litiek verantwoordelijke bewindvoerders hun beleid verdedigen 
en de dagelijkse strijd over verdeelsleutels en evaluatiecriteria, 
efficiency-vergroting en budgettering, taakbijstellingen en afv
loeiingsregelingen. Dat neemt niet weg dat er binnen staatsappa
raten, en daarbuiten, in de publieke sfeer van kranten, radio, te
levisie en congrescentra onophoudelijk gesproken wordt over de 
verschillende beleidsterreinen. Maar tussen het punt waarop de 
woorden zijn neergeschreven of uitgesproken, en het punt waarop 
zij in besluiten, wetten of convenanten een daadwerkelijke be
leidswijziging tot stand brengen, is zo'n lange weg af te leggen, 
dat het verband tussen het eerste en het laatste woord ver te zoe
ken is. Anders gezegd, de besluitvonning in moderne staten is zo 
complex geworden, dat nog maar weinigen het hele proces kun
nen overzien en niemand het geheel nog kan sturen. 
Voor politici is dat een probleem, omdat daarmee het beginsel 
van politieke verantwoordelijkheid uitgehold raakt. Niettemin 
wordt er aan vastgehouden, zelfs als dat tot gevolg heeft dat het 
staatsrechtelijke beginsel van ministeriële verantwoordelijkheid 
in stelling wordt gebracht tegen bewindslieden die nooit alles wat 
er in hun naam gebeurt persoonlijk kunnen goedkeuren ofbijstu
ren. Politici zullen er derhalve op uit zijn de effectiviteit van hun 
optreden te vergroten, om op die manier hun politieke ver
antwoordelijkheid waar te maken. 
Ook voor intellectuelen is de complexiteit van de moderne 
maatschappij een moeilijk te accepteren gegeven. Zij worden van 
denkers die de organisatie van de samenleving in de breedste zin 
voor hun rekening nemen, tot ambachtslieden of zelfs routinear
beiders, die zorg dragen voor het soepel draaien van hun persoon-
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lijke radertje in een machinerie waarvan ze de complete werking ganisatie van solidariteit in: solidariteit met mensen die men dik- n 
niet langer doorgronden. Het uiteenvallen van de staat in een wij Is niet goed kent, met wie men weinig gemeen heeft en met wie v 
complex netwerk, dat geregeerd wordt door onvoorziene omstan- men soms diepgaand van mening verschilt. Als degenen die het d 
digheden en onbedoelde gevolgen, heeft zijn evenknie in het frag- voor de wind gaat niet of slechts onder zeer stringente voorwaar- a 
menteren van het intellectuele veld in een ontelbaar aantal deel- den bereid zijn die maatschappelijke solidariteit op te brengen, ie 
disciplines, waarover in algemene zin nog nauwelijks iets te mel- gaat de kwaliteit van de samenleving hollend achteruit. Wat aan b 
den valt. De intellectueel, die zich erop laat voorstaan maatschap- de onderkant van de samenleving gebeurt is daar een gevolg, en d 
pelijke verschijnselen in een algemener verband te plaatsen en de niet de oorzaak van. s 
grootst mogelijke samenhang te onderzoeken, is in die omstandig- Ofschoon deze benadering onze sympathie heeft, schiet ze volgens Ic 
heden met stomheid geslagen. Wie zich tegenwoordig met het ge- ons tekort. Rorty beklemtoont voortdurend dat sociale problemen Îl 

heel bezig houdt, kan alleen nog maar naïef zijn. alleen langs organisatorische weg kunnen worden opgelost, maar b 
Degenen die het bestuur in handen hadden, hebben sinds de jaren hij weet weinig tot niets te zeggen over de wijze waarop de mate- lA 
zeventig getracht het tij van de complexiteit te keren door hun riële en sociale voorwaarden voor die inventiviteit praktisch vorm- d 
verantwoordelijkheid te minimaliseren. Naar het model van het gegeven moeten worden. Zijn werk is vooral een sympathiek be- C 
bedrijfsleven werden in het openbaar bestuur de verantwoorde- toog ten behoeve van de stelling dat welvaart een zekere verplich- d 
lijkheid voor het rendement verlegd van het rijk naar de ge- ting met zich mee brengt. Zij die maatschappelijk bevoorrecht zijn, 0 

meente, en binnen de gemeente naar de verschillende diensten, hebben de plicht om attent te zijn op onopgemerkt leed en te wer- s 
daarbinnen naar de verschillende afdelingen, die op hun beurt via ken aan het ontdekken van nieuwe levensstijlen. Maar voor de n 
personeelsbeoordelingen de ver- mensen die er slecht aan toe zijn, 
antwoordelijkheid bij de individuele biedt hij slecht de wankele hoop dat 
werknemer legden. Zo rekent het de mensen in goede doen hun lot op-
ministerie van Onderwijs tegen- merken. Hij geeft ze weinig tot niets 
woordig met de universiteiten af, in handen waarmee zij op eenzelfde 
waar de Colleges van Bestuur ver- inventieve wijze aan hun leven 
volgens de afzonderlijke faculteiten vorm kunnen geven. 
de rekening presenteren, die op Belangrijker zijn volgens ons dege-
hun beurten de vakgroepen aans- nen die concreet van de huidige 
laan, met als eindresultaat dat we- nood een deugd proberen te maken. 
tenschappelijk medewerkers han- Nu de machinerie van de verzor-
delaren worden in studiepunten. In gingsstaat hapert en allerlei afde-
de sociale zekerheid worden voor- lingen plots op eigen kracht verder 
zieningen het recht van steeds pre- moeten, kan men proberen daar een 
ciezer omschreven groepen, zodat positieve wending aan te geven. In-
uitkeringen individueel afgemeten teressant en inspirerend zijn in 
zijn en het individu zelf wordt opge- Bakermat van de lokale illtellectualiteit ? onze ogen diegenen die bewust af-
deeld in subindividuele functionele stand hebben gedaan van de orga-
eenheden; in Nederland bestaan nisatorische hoogmoed van de oude, 
slechts nog arbeidsongeschikte handen of ruggen en steeds minder wetenschappelijke intellectuelen, die het tragische inzicht in de 
arbeidsongeschikte mensen. grenzen van de rechtvaardigheid met de critici van de verzor

gingsstaat delen, maar weigeren dat als legitimatie te gebruiken 
Deu.gden en zelfredzaamheid om mensen aan hun lot over te laten. De intellectuelen die wij in-

teressant vinden, geloven in de zelfredzaamheid van kleine orga-
Dit afschuiven van verantwoordelijkheid naar de eenheid met de nisatorische eenheden -variërend van een buurt tot een vakgroep 
minste macht gaat vanzelfsprekend gepaard met uitgebreide of een gemeente. Opvallend is dat zij daarbij bereid zijn grote so-
waarschuwingen van de elites tegen het gevaar van zelfzuchtige ciale verschillen te tolereren, op voorwaarde dat dit de zelf red-
calculatie en met lofredes op de deugd van prudente berekenend- zaamheid van deze eenheden in het algemeen ten goede komt. 
heid. Wat de politiek niet vermag moet voortaan de ethiek doen. Een voorbeeld van zo'n intellectueel is Daniel Cohn-Bendit. Als 
Bestuurlijke problemen moeten zo veel mogelijk door moreel den- ambtenaar voor migrantenzaken in zijn woonplaats Frankfurt 
kende burgers worden opgelost. keert hij zich tegen het optimisme dat de gelijkberechtiging van 
Niet alleen politici, ook intellectuelen zijn de laatste tijd ethischer migranten een zaak is van eenvoudige oplossingen en goede wil. 
gaan denken. Dit geldt zeker voor Rorty die sterk de neiging heeft In plaats daarvan benadrukt hij dat niet alle problemen in een 
de bestuurlijke problemen van de verzorgingsstaat te herbesch- keer kunnen worden opgelost en dat het er in de eerste plaats om 
rijven als ethische problemen. In tegenstelling tot wat veel politici gaat dat migranten zichzelf kunnen redden. Op die manier be-
denken, doen die problemen zich volgens Rorty echter niet aan de strijdt hij de weerstand tegen hun aanwezigheid niet frontaal, 
onderkant, maar aan de bovenkant van de samenleving voor. Het maar vanuit de flank, door hun afhankelijkheid van een mogelijk 
zijn volgens Rorty niet de werklozen, de drop-outs, de migranten, vijandige omgeving te verkleinen en tegelijkertijd de waarde van 
de uitkeringstrekkers of junkies die de voornaamste bedreiging hun aanwezigheid te vergroten. 
voor de samenleving vormen, maar de materiële hebzucht en po- Een ander voorbeeld is te vinden in' de werken van wijlen Jan 
litieke kortzichtigheid van de elites. Politiek houdt voor Rorty or- Schaefer. Ook hij benadrukte altijd dat maatschappelijke ver-
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nieuwing moest beginnen in de buurten en uit moest gaan van het 
vermogen en de ideeën van de bewoners zelf. Als zij een idee had

den, kon je proberen ze te helpen bij de uitvoering daarvan, maar 
als er geen zelfstandig initiatief was, had het geen zin hen goede 
ideeën op te dringen. Het verwijt dat daardoor de initiatiefrijke 
burgers bevoordeeld worden, beantwoordde hij met de stelling dat 
dit risico op de koop toe moest worden genomen. Vasthouden aan 
streven naar een alomvattende sociale rechtvaardigheid via col
lectieve regelingen werkte uiteindelijk verlammend voor lokale 
initiatieven, volgens Schaefer. In plaats daarvan leek het hem 
beter daar te beginnen waar de kans op succes het grootste was en 
te hopen dat welslagen zijn eigen succes zou kweken doordat an
deren het succesvolle voorbeeld zouden navolgen. 
Cohn-Bendit en Schaefer zijn twee voorbeelden van intellectuelen 
die organisatietalent koppelen aan bezieling en gaandeweg ideeën 
ontwikkelen voor de organisatie van een rechtvaardige maat
schappij. Ze doen geen moreel beroep op de elites en zijn niet of 
nauwelijks geinteresseerd in politieke partijen. Hun aandacht 

gaat in de eerste plaats naar de zelfredzaamheid van burgers uit. 
De organisatie van de gelijke vrijheid van alle burgers begint voor 

hun bij de kleinste bestuurlijke eenheid. Het interessante is dat ze 
de vrijheid van die gemeenschappen om zelfstandig te opereren 
onder de huidige maatschappelijke condities belangrijker achten 
dan hun sociaal-politieke gelijkheid. Het kan best zijn dat dit offer 
voorlopig te hoog is om te betalen, maar het voordeel van de focus 
op zelfredzaanilieid is dat hij duidelijk maakt wat de belangrijke 
politieke issues zijn: hoeveel gebeurt er in weerwil van, hoeveel 
dankzij de politiek? Leidt de nadruk op zelfredzaanilieid tot een 
ondermijning of tot een versterking van de verzorgingsstaat? Wel
ke problemen kunnen door collectieve regelingen worden opgelost 
en welke niet? Hoever moet men gaan in het bevorderen van loka
le intitiatieven? Waar en wanneer verandert 'lokaal initiatief in 
'lokaal egoïsme'? Cohn-Bendit of Schaefer hebben deze problemen 
niet opgelost, ze hebben ze wel met des te meer scherpte op de po
litieke agenda geplaatst . • 
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