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BESCHOUWING 

De intellectueel in baUingschap 
Of: de lotgevallen van een handelsreiziger in water in een wereld van ijs 

Door Allan Varkevisser 

I
n zijn co-referaat 'Bij Konrád' stel
de Hans van Mierlo de zijns in
ziens catastrofale afzijdigheid van 

de intellectuelen ten opzichte van de po
litieke discussie aan de orde. Ongetwij
feld geïnspireerd door de persoon van 
Geärgy Konrád benadrukte lllj het belang 
van de deelname aan de politiek door in
tellectuelen: "Zonder de participatie van 
intellectuelen op juridisch, cultureel, fi
losofisch en sociologisch terrein, maar ei
genlijk op alle terreinen, direkt in het 

Hoe verloopt de ontmoeting 
tussen intellectueel en 

lengde liggen: Konrád, de politiek geënga
geerde intellectueel, en Van Mierlo, de in
tellectuele politicus. 

politicus ? Is er sprake van 
een kruisbestuiving of gaat 

het om een steriele 
confrontatie? Een poging 

tot een beschrijving. 

Wat is een 'intellectueel ' ? 

Alvorens we een ontmoeting engageren 
tussen de intellectueel en de politicus zul
len we toch eerst deze identiteiten nader 
moeten omschrijven. Ik ga ervan uit dat 
de figuur van de politicus geen verduide
lijking behoeft: lllj of zij is actief in de po
litieke organen in het politieke domein. 

• 
werk van de politiek, is de redding van 
het publieke domein in Europa eigenlijk onmogelijk."(l ) De po
litiek en de intellectuelen zouden bij zichzelf te rade moeten gaan 
om het apart functioneren van intellectualiteit en politiek te ver
klaren. Het opmerkelijke was dat in hetzelfde nummer van Idee 
een deel van het antwoord gegeven werd in een interview met de 
toen zojuist aangestelde directeur van het wetenschappelijk bu
reau, Christiaan de Vries. Volgens de Vries zijn de intellectuelen 
al betrokken bij 'de kleine politiek': "Zij zijn in het algemeen al 
administratief ingeschakeld, nog voordat zij betrokken kunnen 
raken bij het openbare politieke proces." (2) Voor de intellectuelen 
bestaat echter geen forum meer dat hen in staat stelt actief be
trokken te raken bij de politiek. De politieke partij bijvoorbeeld is 
zelf onderdeel geworden van het politiek-administratieve systeem 
en waar intellectuelen spreken, blijven zij binnen hetzelfde idi
oom als hun dagelijkse administratieve arbeid. Zij spreken vanuit 
en in naam van het systeem. 
Kennelijk zijn de sferen van politiek en intellectualiteit zo sterk 
gescheiden dat het zelfs in Idee niet tot een ontmoeting heeft 
kunnen komen. Ik wil in dit artikel proberen na te gaan waarom 
zo'n ontmoeting niet tot de mogelijkheden behoorde. Mijn vooron
derstelling is dat er te grote verschillen in denken en handelen 
zijn ontstaan, waardoor een reële confrontatie tussen deze twee 
personages voorlopig uitgesloten lijkt. 
Daarnaast wil ik direct al opmerken dat het eigenlijk pas ècht in
teressant wordt als de ontmoeting tussen politiek en intellectua
liteit binnen één persoon plaats heeft. Daarom zijn naar mijn me
ning de persoonlijkheden van Van Mierlo en Konrád zo boeiend. 
Het zijn hybride persoonlijkheden die als het ware in elkaars ver-

AI/lil/, VlIrk'evisser is socioloog ell belcidsmedewerh'cr 'VlIIL hc/. 
lVelellsc!w/lJ!elijk Bure"". V"" D66. 

(1) 'Bij KOllrád ', II.A.F.M.O. vlIlIlI1ierlo , Ic/ee, 1I/1/(/r11991 
(2) 'Over Cl/III/llr, 1II11chi ell J!oliliek ', eell illierview door lI1eine Heli" 
Klijnsm.lI ell M,trill Lo"PlJen, Ic/ee, m,utrl ] 991 
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Met de intellectueel is het anders gesteld. Definities van intel
lectuelen blijken vaak even recalcitrant als de dragers ervan. Wat 
is eigenlijk een 'intellectueel'? Een beroemde definitie is die van 
"die relativ sozial frei schwebende Intelligenz" van de socioloog 
Kar! Mannheim. De intellectueel is volgens Mannheim iemand 
met een academische opleiding of daaraan gelijkstaand, is geen 
drager van een klasse-ideologie, heeft een open moraal, is in staat 
om een totaalvisie te geven op de koers en ontwikkeling van de 
samenleving en is vooral ook moedig. Helaas bevat deze beschrij
ving weinig aanknopingspunten voor een antwoord op de vraag 
wie we heden ten dage als intellectuelen kunnen beschouwen. Zo 
zouden intellectuelen volgens Mannheim terug moeten keren 
naar hun klasse en de belangen van hun klasse moeten articule
ren zonder in de ideologie van hun klasse te vervallen. Een ver
haal dat anno 1993 voor de geletterden in Nederland onverstaan
baar is geworden: het begrip klasse heeft aan betekenis ingeboet 
en in plaats daarvan leven we in een schijnbaar egalitaire, geïn
dividualiseerde samenleving met een tot op het bot opengewerkte 
moraal, waar bijna iedereen een academische opleiding heeft ge
noten . In navolging van NRC-journalist Marc Chavannes zou 
men zich afkunnen vragen: Iedereen doctorandus en iedereen in
tellectueel? 

Ik spreek liever niet van 'de intellectueel', maar van 'het intel
lectuele' als houding. Deze is niet voorbehouden aan een bepaalde 
persoon, maar vormt veeleer onderdeel van een intellectuele 
cultuur. Of zoals Gramsci het formuleert: "All men are intellec
tuals, one could therefore say: but not all men have in society the 
nmction ofintellectuals". Het gaat dus om de functie van de intel
lectueel, om het nut van het intellectuele (3). 
Waaruit bestaat dan deze intellectuele houding? Het is het 

(3) Toch :cd ik· hier 'voor hel gem"k' blijve Il sprek'e ll 'V{/II de ill/cllecll/.eci. Ik· 
doel c/,ulf/nee d"s lIiel op de perSOO Il , 1II(1(/f op :ijnll/lllllsc!wppelijk'e rol. 
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zichzelf vrijstellen voor de kritiek, of vrijmaken voor de kritische 
arbeid. Het is een vorm van transcendentie. Een intellectueel 
denkt na, in de meest letterlijke zin van het woord. Hij laat de ge
beurtenissen op zich inwerken, proeft de taal en toetst het gezeg
de aan zijn eigen geweten. De intellectueel produceert ideolo
gieën. In het werk van Gouldner heeft het begrip 'ideologie' de be
tekenis van een rapport over de werkelijkheid dat zowel rationeel 
als kritisch is: "Intellectuals are bearers of 'a culture of critical 
discourse'. This is a form of speech 
and writing which emphasizes that 
all assertions -particilarly those in 
the political sphere- are open to 
challenge." (4) De vrijmaking stelt 
hem in staat om radicale kritiek te 
leveren vanuit een teruggetrokken 
positie. Deze vrijmaking vereist 
moed: de moed om je vrij te maken 
van alle bindingen, na te denken en 
je over te geven aan de consequen
ties van het denken, want het den
ken heeft grote consequenties en ri
sico's. Het vereist alsmede moed 
omdat de radicale kritiek alle feite-

genover de staatsman. De intellectueel staat voor 'the power of 
the spirit' en de staatsman voor 'the power of the state'. Deze 
twee zijn on verzoen baar want het zijn twee radicaal verschillende 
vormen van macht. De intellectueel is een onafhankelijk denker 
en dient daarmee geen enkel belang. Hij schendt grenzen en zijn 
intellectuele gewicht is te meten in het aantal grensoverschrijdin
gen die hij waagt. Intellectuelen vormen een soort aristocratie, 
die noodzakelijk is om de democratie te waarborgen. De staat 

maakt zich namelijk schuldig aan 
het binnen de eigen invloedssfeer 
trekken van talloze kwesties en be-

lijkheden vloeibaar maakt, je ver
liest alle vaste grond onder de voe-
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sluiten die daar eigenlijk niet thuis
horen - "private matters or technical 
questions with which, in the last 
analysis, the state has nothing to 
do." (5) De taak van de intellectueel 
is volgens Konrád om het maat
schappelijk leven te depolitiseren, te 
ontdoen van de invloed van de staat, 
te bevrijden uit de greep van de po
litiek. Hij noemt dit anti-politiek. 
Anti-politiek betekent niet het steu
nen van de oppositie, maar het voe
ren van een eigen koers op basis van 

ten. De intellectueel is een soort handelsreiziger in water. 
Ik zou nog één element aan de defirutie van de intellectueel wil
len toevoegen en dat is de irorue: de irorue als levenshouding, 
zowel ten opzichte van anderen als ten opzichte van zichzelf. 
Kees van Kooten en Wim de Bie werden vorig jaar gekozen tot de 
meest vooraanstaande intellectuelen van Nederland. Naar mijn 
mening volkomen terecht, maar ik wil hier vooral wijzen op het 
feit dat het om twee intellectuelen gaat die hun kritiek vooral 
door middel van satire en theater uiten. Koot en Bie zetten op ei
gentijdse wijze de nobele traditie van de nar voort. Aan het hof 
van koningen en keizers was de nar een onmisbare figuur: hij 
was de waarheidssprekende spotter. In de nabijheid van de abso
lute macht van de monarch was het de nar gegeven de koning de 
waarheid te zeggen, zolang hij dit maar deed op een onderhou
dende en satirische wijze. Naast de machtige en onaantastbare 
gestalte van de ko~ng, wiens woord wet was, stond dan de nieti
ge, soms mismaakte, nar die nooit zichzelf was maar altijd een rol 
speelde. In een veelheid van gedaanten bespotte de nar de macht 
van de koning en de inhoud van diens wetten. 
De satire is een uitermate geschikt middel om de macht uit te 
dagen en de machtigen te kijk te zetten. Het dient de intellectueel 
met andere woorden ook om het spel te gaan, de satire en de iro
nie. Waarbij hij tevens steeds zichzelf ironiseert. 

Anti-politiek 

Konrád dicht de intellectuelen in de huidige tijd een grote onaf
hankelijkheid toe. In de moderne, post-industriële samenleving 
vormen kennis en ideeën de belangrijkste machtsbases. Dit heeft 
de politici afhankelijk gemaakt van de dragers en producenten 
van kennis: de intellectuelen. Bij Konrád staat de intellectueel te-

(4) 'AIviII GOl/lc/ller wlllllle illlellecllIllls', A. Gil/dell s, Polil.y Press , 
Call/bridge 1987 

het eigen morele gelijk en culturele 
gewicht. Het betekent een fundamenteel wantrouwen tegenover 
"The mass ofpoliticaljudgements that surround us"(6). Een strijd 
tussen (staats-) politici en intellectuelen, gebaseerd op het recht 
van elke gemeenschap om zich te beschermen tegen indringers en 
in dit geval is de indringer de staat. 
We dienen ons uiteraard te beseffen dat Konrád dit schreef in een 
tijd (1984) dat zijn land nog zuchtte onder het communistische re
gime. Desalniettemin gaat het ethos van de anti-politiek ook op 
voor de Westerse democratieën. Het proces van inmenging door 
de staat in allerhande kwesties waar zij niets te zoeken heeft, 
speelt zich namelijk ook af in de 'oude' liberale democratieën en 
staat daar bekend als het bureaucratiseringsproces. Dit proces 
wordt sinds enige tijd binnen het wetenschappelijk bureau van 
D66 nader onderzocht en daaruit is gebleken dat het niet alleen 
gaat om de uitdijende invloed van de overheid. In het vorige num
mer van Idee stond een heldere samenvatting van het bureau
cratisch mechanisme van Carel Tielenburg. Hij zegt daarin: "In 
het kader van het nieuwe paradigma betekent bureaucratisering 
echter meer dan tot nu toe aan de orde is geweest. Het verbeeldt 
een veel breder politiek-cultureel proces, weliswaar verbonden 
met de dominante wijze van opereren van het overheidsapparaat, 
maar hiertoe mag het zeker niet worden beperkt. Het bureau
cratische is een ordenend mechanisme dat algemeen werkzaam is 
in de samenleving.". (7) 

Blokkades voor een vruchtbare elialoog 

Hoe moet dat nu met de door Van Mierlo zo gewenste treffen 
tussen de intellectueel en de politicus? Er liggen nogal wat blok
kades op de weg naar een vruchtbare dialoog, want daar zal het 

(5) 'Alllipolilics', Geörgy KOllrft.d,Qllnrlel. /Jooks, Lol/(/Oll 1984, p. 228 
(6) Zie 11001 5, p. 232 
(7) Carel Tielellbllrg, '/-Iel. bllrellll.cmliscll mecll(wisme', Ic/ee , seplember 
1993, p.19 
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Van Mierlo ongetwijfeld om te doen zijn. 
Ik zal pogen om enkele van deze blokka
des nader te benoemen en de achter
grond ervan te schetsen. 

tenaren. Aan de mensen die wel denken, 
maar die niet na-denken of zelf-denken. 

Een andere reden voor de moeizame re
latie tussen de intellectuelen en de politi
ci in Nederland is de in de jaren '80 
geïntroduceerde 'nieuwe zakelijkheid' in 
de politiek en het opportunisme (of uti
litaire pragmatisme) dat daardoor hoog
tij viert. Het gaat hier om de ideologie 
van de daadkracht, zoals die door men
sen als Brinkman wordt verkondigd. 
Principiële bezwaren en reële oppositie 
wordt binnen dit technocratische dis
cours afgedaan met een beroep op het 
cliché: "Er moet op een gegeven moment 
toch een beslissing genomen worden, an
ders kan men het land niet besturen." De 
politiek wordt in toenemende mate gede
fineerd in termen van bestuur in plaats 
van tegenstellingen en strijd. 

Eén hindernis in de communicatie tus
sen intellectuelen en politici is het ver
keerd verstaan van het post-modernis
me en de eenzijdige vertaling van het 
begrip in termen van relativisme en ni
hilisme. In een interessant artikel van 
Ernest Gellner, geheten 'La Trahison de 
la trahison des clercs' wordt dit mis
verstand vanuit een bijzondere invals
hoek belicht. In dit artikel zegt Gellner 
dat veel romantici, pragmatisten en re
lativisten kun kritiek op de verlich
tingsidealen formuleerden vanuit dezelf
de normen der kritiek als de Verlichting 
zelf hanteert - integriteit, belangeloos
heid en universalisme: "It was because 
they were so loyal to the old transcedent 
principle of impartial objectivity that 
they uncovered something which under- Erasm.us Universiteit, Rotterdam. 

In zijn inaugurele rede uit 1990 stelt de 
politicoloog Bart Tromp dat de politicus 
zelf bepaalt wat politiek is en wat bemines those principles themselves", al-

dus Gellner. Hierdoor is sprake van een soort ironische posi
tiewisseling. De gebrekkigheid van de wetenschappelijke kennis 
wordt niet benadrukt door de wetenschappers zelf - de zogenaam
de belangeloze zwoegers die aan de hand van de wetenschappelij
ke methode zoeken naar 'de waarheid', naar 'the one best way' -
maar door de kritikasters, die niet veel op hebben met de weten
schappelijke methode maar kennelijk wel met de normen van de 
wetenschappelijke attitude. 
Ik denk dat de postmoderne intellectuelen (bijvoorbeeld denkers 
als Lyotard, Baudrillard, Derrida en Rorty) de moderne weten
schappers onder andere hebben willen wijzen op hun verantwoor
delijkheid, die de produktie van kennis met zich meebrengt. 
Evenals de verantwoordelijkheid die de gebruikers van deze ken
nis hebben, in dit geval: de beleidsmakers en de politici. 
De consequentie van het post-modernisme is onmiskenbaar dat 
de befaamde relatie tussen theorie en praktijk wordt verbroken: 
het theoretische kan het praktische niet meer legitimeren. De 
'grote verhalen' hebben afgedaan. De Rede, die garant stond voor 
vooruitgang en welvaart, is uiteengevallen in verschillende, soms 
strijdige rationaliteiten. Of in termen van Habermas: door de 
nieuwe onoverzichtelijkheid weet het hoofd niet meer wat de han
den doen en andersom. Toch hoeft dit niet tot apathie te leiden: 
het gebrek aan theoretische legitimering leidt mijns inziens al
leen maar tot een grotere verantwoordelijkheid voor de handelen
de om van te voren de gevolgen van het handelen in te schatten 
en tussentijds te evalueren. Het leidt tot een vergrote behoefte 
aan communicatie met de betrokkenen, met andere woorden tot 
fundamenteel democratisch overleg. 
Helaas heeft het karikaturale beeld van het post-modernisme als 
een irrationele beweging die zich laat leiden door opportunisme 
en hedonisme, door toeval en door lust, de serieuze kritiek ver
drongen. De gepopulariseerde versie wordt door de wetenschap
per en de politicus aangegrepen om zich niet zoveel van de post
moderne kritiek aan te trekken. Zij blijven vasthouden aan de 
deskundigheid en het specialistische wetenschappers en de amb-

stuur. Hij maakt uit wat een publieke zaak is die politieke aan
dacht verdient en wat kan worden overgelaten aan de ambtena
rij. (8) Veel politici hebben dit onderscheidingsvermogen echter 
niet. Zij hebben de neiging om steeds meer problemen tot een fi
nancieel probleem van betaaIbaarheid en beheersba~heid te re
duceren, waarvoor vervolgens eenvoudige stimulus-respons op
lossingen worden bedacht. Enkele recente voorbeelden hiervan 
zijn het illegalendebat, het debat over de WAO en het bezuini
gingsdebat over de bejaardenoorden. Deze debatten werden ge
kenmerkt door een specialistisch vertoog dat over de hoofden van 
de betrokken burgers heen werd gevoerd en waarin zij gehoord, 
noch gekend werden. Het debat had derhalve geen publiek ka
rakter, maar was eerder regentesk en paternalistisch. Het is de 
taak van intellectuelen om bij deze kwesties opnieuw de politieke 
dimensie te articuleren en het debat open te breken, om ruimte te 
maken voor de andere ervaringen in plaats van de eenzijdige 
rationaliteit van de bestuurders en ambtenaren. 

Wereld van ijs 

De voornoemde verzakelijking hangt samen met een andere be
langrijke factor voor non-intellectualiteit in de politiek en dat is 
de hegemonie van het economische imperatief. Het gaat hierbij 
wederom om een vorm van reductie: het terugbrengen van de dy
namische werkelijkheid tot een werkelijkheid van harde feiten en 
kostbare centjes. Er wordt te veel gedacht in termen van kosten
plaatjes, economische haalbaarheid en financiële draagkracht. 
Door de hegemonie van het economische wordt bij de besluitvor
ming eenzijdig de nadruk gelegd op de economische consequen
ties van de verschillende keuzes. 
Deze twee kenmerken maken de wereld van de politici tot wat ik 
noem 'de wereld van ijs'. Daartegenover staat de intellectueel die 
voortdurend wijst op het pluriforme en dynamische karakter van 

(8) 'Nel ei"de CO" de polilie~' ?', 8",1 'froll/p, D"bio?, Sr/wo"bove" ./990 
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de werkelijkheid. De politicus bevriest de dynamiek van hetb 
probleem en sorteert de economisch meest voordelige effecten 
van een besluit. Hij gaat daarbij voorbij aan de andere werkelijk
heden en aan het ideaal van een meer omvattende visie, waar
door hij beter in staat zou kunnen zijn om de bedoelde en onbe
doelde gevolgen van het handelen te beoordelen. 

In dit proces van vervreemding is ook een rol weggelegd voor de 
media. Zonder te willen vervallen in de stelling 'The medium is 
the message' van Marshall MacLuhan, legt het medium onmis
kenbaar beperkingen op aan de boodschap. Het gebruik van het 
medium televisie is in zekere zin funest voor het intellectuele 
denken (hoewel het ook een kwestie van gebruik en cultuur is, 
dat geef ik onmiddellijk toe). In interviews met politici wordt 
bijvoorbeeld weinig ruimte gelaten voor de nuance. De nadruk 
ligt op de presentatie van de eigen persoonlijkheid, op een voor 
iedereen begrijpelijk standpunt en op het gehalte aan vermaak. 
In plaats van het voeren van een inhoudelijk debat, wordt ge
poogd te scoren en goed over te komen op het publiek. Het moet 
allemaal snel, want de wereld gaat door. De kijker mag zich niet 
gaan vervelen, anders schakelt hij over naar een ander net. In
terviews zijn zelden of nooit spontaan en worden tegenwoordig 
bovendien onderworpen aan het regime van de reclame. Het 
resultaat is een oppervlakkig en gefragmenteerd beeld van po
litici die zich in allerlei bochten wringen om de gunst van de kie
zer/kijker te verwerven. 
De politieke peilingen blijken inmiddels sterk afhankelijk gewor
den van de mediamieke presentatie en de kijkcijfers, en de politi
ci doen er lustig aan mee. Deze personalisering van de politiek 
overschaduwt het inhoudelijke debat. Het gaat niet meer om de 
inhoud, maar om de persoon van de politicus (en die is zelden in
teressant). Hetzelfde geldt trouwens voor de zogenaamde intel
lectuelen. Schrijvers presenteren populaire programma's over 
reizen naar verre landen en participeren in stupide quizpro
gramma's. Vele intellectuelen zijn verheven tot de lucratieve sta
tus van 'bekende Nederlander' en rond hun persoon wordt een 
mediashow opgebouwd. 

Overigens is het politieke bedrijf zelf in een ander opzicht steeds 
meer een bureaucratisch domein geworden. Politicus zijn is een 
beroep geworden. Een academische opleiding gepaard aan een 
ambtelijke carriere lijkt de meest ideale voorbereiding voor dit 
beroep (9). De academische opleiding staat echter allang niet 
meer garant voor de 'universitas' van de drager van de acade
mische titel. De urriversiteit is in toenemende mate verworden 
tot een beroepsopleiding, waar technische deskundigen worden 
opgeleid. De recrutering van politici uit de wereld van de acade
mici betekent dus een vernauwing van het politieke blikveld: het 
zijn mensen met een specialisme, die gewend zijn te communice
ren en te besturen via rapporten en nota's. Het zijn techno
craten, die goed op de hoogte zijn van de bureaucratische proce
dures, maar de confrontatie met andere werkelijkheden vindt zo 
niet meer plaats. De politicus is vervreemd en leeft in een eigen 
werkelijkheid. In de Haagse wereld is geen ruimte (en tijd) voor 
reflectie. Hij heeft dat zelf te weinig in de gaten en kan het in 
geen geval laten blijken, want dat zou wellicht uitstoting beteke-

(9) Zie: enquête NRC-HC/.Iulelsblad val/. 14 nuUtrt 1992, 
'Kamerleden vimlen dat ze teveel op ambtena.ren gaall. lijl.:en'. 

nen. En daarom heeft de politicus maar het intellectuele uit zich
zelf gebannen. De intellectueel is daarmee een renegaat gewor
den. Letterlijk, een afvallige. Een representant van het niet
nutte, inefficiënte denken. 

Zelf-haat en eigen liefde 

De verhouding tussen intellectuelen en politiek kan in verschil
lende metaforische benaderingen worden geschetst. Er wordt 
wel gesproken in termen van de intellectuele bron, waaraan de 
politicus zich kan laven en waaruit hij ideeën kan putten. Soms 
wordt de politicus ook wel afgeschilderd als acteur, die door de 
intellectueel wordt gesoumeerd. Daarnaast kan je nog het voca
bulaire van de priester en de profeet onderscheiden. Ik zou de re
latie echter willen beschrijven in de meer universele termen voor 
een verhouding, namelijk die van haat en liefde. 
Het scenario voor een modern drama luidt dan als volgt: Aller
eerst krijgen we de politicus, een ambitieus en geëngageerd aca
demicus, in beeld. Hij is goed opgeleid en heeft zelf dus voldoen
de niveau om te beseffen dat de intellectuele kritiek van grote 
waarde k.an zijn voor zijn politieke werk. De politicus weigert 
zich echter teveel over te geven aan de intellectuele reflectie, 
want dat zou de twijfel aan het eigen oordeel weleens kunnen 
vergroten. Veel kamerleden denken niet zelf, maar hen wordt op 
basis van de fractiediscipline een standpunt opgelegd(lO). De po
liticus verlaat zich vooral op de technische deskundigen om zijn 
eigen tekort aan specialistische kennis te verminderen of te on
dervangen. 
Wanneer nu de intellectueel zich tot hem wendt met haar funda
mentele kritiek, dan is de politicus niet geneigd deze dankbaar 
in ontvangst nemen. De politicus is veroordeeld tot het geven 
van een voorlopig laatste oordeel. De intellectueel kan volstaan 
met haar kritiek en het weergeven van de complexiteit. Deze 
asymmetrie leidt bij de politicus tot nijd - hij verwijt de intel
lectueel wel met kritiek te komen maar niet met oplossingen - en 
tot zelf-haat - want hij voelt dat de intellectueel ergens wel gelijk 
heeft, maar hij mag niet toegeven aan dit gelijk. De asymmetrie 
kan bij de intellectueel leiden tot een superioriteitsgevoel, een te 
grote eigen-liefde: de politicus weigert mee te werken, verzet 
zich uit schijnbaar eigenbelang tegen de rede van de intel
lectueel of wordt als te dom gezien om de intellectuele argu
menten te begrijpen. De intellectueel dreigt daarmee de zelf-iro
nie te verliezen. Deze twee reacties - de zelf-haat van de politicus 
en de eigen-liefde van de intellectueel - zijn twee belangrijke psy
chologische elementen in het drama van intellectuelen en politi
ci. Een hopeloze verhouding. De politicus kan niet van de intel
lectueel houden want hij houdt immers niet van zijn eigen intel
lectuele ik. De narcistische intellectueel houdt teveel van zich
zelf en is eenkennig in haar liefde voor het theoretische. 

Een tragisch slot 

Er moet dus nogal wat gebeuren wil het tot een vruchtbare ont
moeting tussen intellectuelen en politici/staatsmannen komen. 
Een vruchtbaar contact wordt belemmerd door misverstanden, 

(10) Het m.eest verbctz;IIgwel..·kellde /riervem vind iJ.. dctt "et woorct 
'fractiediscipline ' ctjkOlllstig is uil de politieke pral..·tijk zelf. Dat is 
geen ironie, rn.ltD.r puur cyllisrne ! 
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blokkades en psychologische mechanismen. De anti-politiek van 
de intellectuelen schiet de politici vaak in het verkeerde keelgat. 
Zij voelen zich in de beklaagdenbank gezet en wenden zich ve
rongelijkt af. Dit conflict is echter niet nieuw, zoals blijkt uit het 
jongste boek van Dick Pels: "Tegenover die onmiddellijke po
litisering van het intellect wist Ter Braak al zoiets te formuleren 
als een 'anti-politieke politiek' die de autonomie van de cultuur 
en burgerlijke maatschappij verdedigt, ook en met name tegen 
de professionele politiek zelf: daarmee anticiperend op een denk
beeld dat in onze tijd actuele betekenis heeft gekregen in Oost
Europa via schrijvers als Konrád en Havel en in het Westen via 
maatschappijtheoretici als Gouldner, Foucault, Habermas en 
Bourdieu" (11) 
Zowel Konrád als Van Mierlo zijn naar mijn mening iets te opti
mistisch over de relatie tussen intellectuelen en politici. Konrád 
veronderstelt te gemakkelijk de onafhankelijkheid van de intel
lectueel in de post-industriële informatiemaatschappij, waardoor 
de intellectuele elite zich in een relatief veilige positie zou bevin
den. Hij erkent te weinig dat ook de intellectuelen veelal bureau
cratisch zijn ingeschakeld. Van Mierlo onderschat de intellec
tueel-vijandige sfeer in de politiek en de verbureaucratisering 

van het politieke domein. Waarschijnlijk ingegeven door zijn ei
gen hybride persoonlijkheid overschat hij de ontvankelijkheid 
van de gemiddelde politicus voor intellectuele kritiek. 
Zonder het proces van bureaucratisering aan de orde te stellen, 
te onderkennen en te begrijpen, komen we niet uit de impasse. 
Belangrijk is dan om te begrijpen dat het niet om verantwoorde
lijkheid en schuldtoewijzing aan personen gaat, maar om het 
aan de kaak stellen van een systeem werking. 
Het zal er echter ook om gaan een arena te scheppen waarin po
litiek en intellectualiteit elkaar, zonder gezichts- of prestige-ver
lies, kunnen ontmoeten. Eén mogelijkheid tot het scheppen van 
zo'n forum ligt besloten in de politieke partijen. Het tragische is 
echter dat men juist binnen deze partijen zelf zich deze mogelijk
heid nauwelijks lijkt te beseffen. Voorlopig zullen we het dus 
moeten doen met de ontmoetingen tussen politiek en intellectua
liteit zoals die plaatsvinden binnen persoonlijkheden als Konrád 
en Van Mierlo. En in deze specifieke gevallen is dat gelukkig 
boeiend genoeg . • 

(11) Die/;' Pels, '1:let democratisch verschil', V(I" Gel/nep, 

Amsterlillm, 1993, p. 21 

DEBAT 

Hoe duurzaam zijn mainports ? 
Door Robert Jan Jonker 

I
n het streven naar een duurzame 
samenleving staat de leefbaarheid 
op aarde centraal. Een leefbaarheid 

die aan de ene kant gewaarborgd moet 
blijven door voldoende sociale en econo-

Hoe consequent, of hoe prag
matisch, zullen de Democraten 

cussiepunten te worden bij het vaststel
len van ons verkiezingsprogramma, 
ervan uitgaande dat het huidige kabinet 

zijn in hun denken over de verhou- er niet meer in zal slagen om definitieve 

mische zekerheden, maar ook een leef
ding tussen economie en milieu ? beslissingen door het parlement te laten 

nemen. Een aantal overwegingen en een 
conclusie om de discussie te stimuleren: 
over supermarkten, Europa en de ener
gieheffing. 

baarheid die in het gedrang komt door al- Hier het antwoord van een criticus. 
lerlei activiteiten die juist zijn bedoeld • • 
om die gewenste sociaal-economische 
zekerheden op termijn veilig te stellen. Momenteel is de dis-
cussie rond de twee Nederlandse mainports, Schiphol en de 
Rotterdamse haven, de meest opvallende in het maatschappelijk 
debat over die leefbaarheid, als we ons tenminste even beperken 
tot het terrein van de ruimtelijke ordening en de vraag hoe Ne
derland er fysiek in 2010 bij moet liggen. De vraag hoe met deze 
projecten om te gaan lijkt ook één van de belangrijkste dis-
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Robert Jcm JOl/ker is werl.·z(Jwu als milieu-adviseLlr. llij is lid 'VCI/I de SWB
kerl/groep dllLlrzmne ol/llViJ .. kelillg ell 'VCII/ 1990-1993 wc's hij D66-gemeelll.e
ral/ds/id ill Utrecht . 

Supemwrklell 

Bij de discussie over de uitbreiding van Schiphol en de Betuwe
route, als meest in het oog springend element van mainport Rot
terdam (hoewel de nieuwe Maasvlakte er ook staat aan te ko-
men), gaat het in wezen om dezelfde tegenstelling. 
Aan de ene kant staan mensen en organisaties wier primaire 
activiteit het is te opereren in een markt waarin goederen wor
den geproduceerd en vervoerd en waarin mensen reizen. In die 
markt leidt concurrentie tot de noodzaak van efficiencyverho-
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