
Intellectuelen tussen
droom en daad 

Onlangs verscheen een bundelmet opstellen 

van academische filosofen eu (wetenschaps) 

sociologen onder de verbindende titel 'De 

rol van de intellectueel'. Onmiddellijk rezen 

bij mij naar aanleiding van de titel enige be

denkingen. Mijn eerste bedenking bij dit 

boek was of juist z'ij de meest aangewezen 

personen zijn om over intellectuelen te 

schrijven. Mijn tweede bedenking werd 

vooml ingegeven door de vage titelaaudui

diug. Wat wordt er precies met rol bedoeld; 

gaat het om de functie vau de intellectueel 

iu de arena van de maatschappij of is hier 

vooml de ( on)waarachtigheid van de intel

lectueel iu het geding? Mijn derde beden

king betrof het ouvennijdelijk etnocentrisch 

kamkter van de beschouwingen, Zou in 

deze opstellen de intellectueel weer louter 
als een West-Europees fenomeen worden 

behandeld. Is Abimeal Guzman, filosoof en 

leider van de PentaUl!Se guerilla-bewegiug 

'Lichtend Pad', niet ook eeu intellectueel? 

En wat te deuken van de scluijved ex-presi

dent Vaclav Havel? Zou in deze bundel iets 

gezegd worden over deze 'exotische' intel

lectuelen of zullen ook deze scluijvers weer 

niet verder komen dan Sartre eu Zola? 
Echter, als medewerker vau een weten

schappelijk bureau, een veelvuldig gefre

quenteerd kmispuut vau allerhande intel

lectuelen, was de nieuwsgierigheid sterker 

dan de op voorhand gerezen bedenkingen, 

De aanleiding voor de publikatie over de 
rol van de intellectueel wordt uiteengezet 
door Lolle Nauta, naar alle waarschijn
lijkheid de 'founding father' van de bun
del. In zijn voorwoord zegt Nauta dat de 
veronderstellingen van de verlichting en 
de linkse ideologie van oudsher een legti
matie boden voor de rol van de intel
lectueel in de samenleving. Deze legiti
maties zijn langzamerhand weggevallen 
en die gebeurtenis heeft het intellectue
lendebat, zoals dat ooit ten tijde van de 
Dreyfus-affaire werd gestart, opnieuw ge
opend. Het woord is vervolgens aan de 
auteurs om een mogelijke richting aan 
het heropende debat te geven. 
Ik denk dat zij met een te vrije opdracht 
aan het werk zijn gezet. Dat heeft ge
resulteerd in een bundel met nogal veel 
overlappingen. Over een aantal zaken 
zijn de schrijvers het in elk geval roerend 
eens. Eén daarvan is dat de dichotomie 
van betrokkenheid en distantie verbroken 
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dient te worden. Het zijn de klassieke be
grippen waarmee de verhouding tussen 
de intellectueel en de samenleving door
gaans wordt beschreven: door afstand te 
nemen verwerft de intellectueel zich ob
jectieve kennis en de betrokkenheid uit 
zich in het vermogen tot subjectieve inle
ving en politieke actie. De auteurs zien in 
deze dichotomie een blokkade om de re
latie intellectueel-maatschappij op een 
andere, zeg maar post-moderne, wijze te 
analyseren en te herdefiniëren. 
Een tweede overeenkomst is gelegen in de 
opvatting dat met kennis ook altijd belan
gen gemoeid zijn en posities in het ge
ding. De wetenschapper is drager van zo
genaamd cultureel kapitaal en is als 
zodanig actor in een strategisch spel. De 
sociologen Dick Pels en Gerard de Vries 
maken in dit verband, in navolging van 
Pierre Bourdieu, gebruik van de ontlui
sterende term 'kennispolitiek'. 
Als laatste zou ik willen wijzen op het 
veelvuldige gebruik van het woord 'voca
bulaire'. Onder de term 'vocabulaire' 
wordt een bepaalde manier van spreken 
verstaan, vergelijkbaar met wat men 
voorheen verstond onder het woord dis
cours (maar kennelijk heeft dat begrip af
gedaan omdat het te structuralistisch 
van toon is). Vocabulaires maken samen 
met materiële voorwerpen en sociale 
praktijken deel uit van zogenaamde 
taalspelen. En één van die taalspelen is 
het wetenschappelijke taalspeL Degene 
die het meest letterlijk ingaat op het 
taalspel is de antropologe, Annemarie 
Mol. Zij laat zien dat de klassieke dichoto
mie van distantie en betrokkenheid ei
genlijk misleidend is. Distantie is niet de 
voorwaarde voor kennis, integendeel, be
trokkenheid en contrast maken kennis 
mogelijk. 'Buitenstaanders zien niets' , zo 
luidt haar stelling. Zij legt de nadruk op 
de context waarin intellectuelen handelen 
en de 'lezing' die anderen van hun hande
ling geven. De intellectueel is als een mi
grant, iemand die weet heeft van 
verschillen en die soms verwarring sticht 
in plaats van orde aanbrengt. 
Zoveel aandacht voor de taal, maar waar
om heeft men dan toch verzuimd om te 
vertellen in welk taalspel de rol van de in
tellectueel ter discussie staat? Wat mij 
echter vooral heeft verbaasd, is dat men 
nergens klip en klaar formuleert waar het 
eigenlijk om draait in het huidige intel
lectuelendebat, en dat is het gebrek aan 
engagement. Niet een gebrek aan engage-

ment omdat men zich weigert te engage
ren, maar omdat in de huidige crisis van 
de Grote Verhalen niemand meer weet 
met wié of wàt zich te engageren. De in
tellectuelen zijn in het post-moderne 
schemergebied tussen de droom van de 
verlichting en de daad van het prozaïsche 
pragmatisme terecht gekomen. Ze zijn 
wakker geschud, maar moeten het ant
woord op de vraag 'Wat te doen?' schuldig 
blijven. In die zin strekt de crisis waarin 
de politiek en de ideologieën verkeren, 
zich ook uit tot het domein van de intel
lectuelen. 
Vooral Rein de Wilde geeft blijk oog te 
hebben voor bovenstaande kritieken en 
mede daarom is zijn bijdrage mij het 
meest sympathiek. Hij laat zien dat de 
opkomst van de intellectuelen gepaard 
gaat met de ontdekking van 'de massa' 
als pejoratief. De moderne intellectuelen 
vreesden vooral de opkomst van de parle
mentaire massademocratie, waarin het 
irrationele volk en niet de Rede zou 
heersen, en de technologische cultuur, die 
de oude levenswijzen zou vernietigen en 
de mensen onderwerpen aan de techno
cratische macht. Zowel de verlichtings
denkers, als Huizinga, als de marxisten 
Adorno/Horkheimer en de realisten in de 
persoon van Schumpeter, vielen door hun 
conceptuele opposities ten prooi aan het 
simpele dichotomie-denken. Hun stelling
names ten aanzien van maatschappelijke 
ontwikkelingen kregen daardoor de voor
spelbaarheid van een B-film. Lang van 
tevoren kan men aan zien komen hoe de 
held zalreageren op de naderende bedrei
ging. 
Een meer subtiele reactie van intellectue
len op ontwikkelingen in de moderne tijd 
signaleert De Wilde bij schrijvers als 
Multatuli en Tucholsky. Hun 'ironische' 
houding bestaat eruit dat de intellectueel 
''betrokkenheid en distantie combineert 
in plaats van tegen elkaar uitspeelt."(blz. 
81). De Wilde ziet een nieuwe rol voor in
tellectuelen wegegelegd wanneer zij zich 
bekeren tot deze vorm van ironisch enga
gement, waarbij men zich niet fixeert op 
vaste standpunten maar beweeglijkheid 
veronderstelt. "Door te breken met het 
dualistische vertoog zijn we in staat de 
parlementaire democratie en technolo
gische cultuur op te vatten als een geheel 
van onvolmaakte praktijken die voortdu
rend onderhoud vergen, in plaats van ze 
te beschouwen als autonome grootheden 
waar we alleen maar voor of tegen kun-
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nen zijn." (blz. 88). De Wilde eindigt met 
een nieuw, naar mijn mening gepast, on
derscheid tussen intellectuelen, namelijk 
tussen degenen die nieuwe beschrijvin
gen aanbieden die mensen kunnen bewe
gen om "de democratie verder uit te 
bouwen en de technologische cultuur te 
reviseren, en degenen die slechts oude 
standpunten herhalen" (blz. 89). Dit on
derscheid is duidelijk op een waardeoor
deel gebaseerd en bevat bovendien een 
opdracht. De intellectuelen moeten zich 
niet engageren met anderen, zich in 
dienst stellen van derden. Zij moeten zèlf 
mensen in beweging proberen te zetten 
en enthousiast maken voor nieuwe moge
lijkheden. In plaats van te zoeken naar 
et;Jn vluchtweg uit de ideologische crises 
in de eerste, tweede en derde wereld, 
moeten zij nieuwe openingen naar ande
re, mogelijke werelden bieden. Het lijkt 
mij de enige legitieme rol voor de heden
daagse intellectueel en à fortiori ook voor 
het wetenschappelijk bureau van een po
litieke partij. 

'De rol van de intellectueel', redactie 
L. Nauta enG. de Vries, Van Gennep, 
Amsterdam 1992 

We are at the end of nature 

Voor de mensen die naar aanleiding 
van het interview elders in dit tijdsch
rift nieuwsgierig zijn geworden 1ww· de 
opvattingen over techniek 'Van Hcms 
Achterhuis, is het een goed idee om 
het boekje 'De illusie van groen' cum 
te schaffen. Het gaat om een uitgcwe 
van een lezing van Achterhuis in het 
kader van het Balie-programma 'De 
teeluwlogische cultuur'. In dit verhaal 
is veel terug te vinden van wat in het 
interview over de relatie mens-techniek 
is gezegd. 

Achterhuis begint zijn verhaal met een 
citaat van Bill Me Kibben over de ver
dwijning van de natuur. Vervolgens be
wandelt hij een nogal ingewikkelde route 
om uiteindelijk uit te komen bij zijn be
langrijkste conclusie, namelijk dat wij de 
technologie en de natuur krijgen die we 
verdienen. In zijn opvatting is de 'natuur' 
niet de vooronderstelde natuur maar een 
culturele constructie, die bepaald wordt 
door een volledige abstrahering van de 

concrete werkelijkheid. Het 'milieu' is een 
begrip dat eigenlijk een afgeleide is van 
de technocratische visie op de relatie van 
de mens tot zijn omgeving. De verwijde
ring tussen mens en natuur komt doordat 
de zintuiglijke ervaring onder invloed 
van het wetenschappelijk wereldbeeld is 
gediskwalificeerd. In onze verweten
schappelijkte cultuur is het vertrouwen 
in de directe ervaring aangetast; de 
zintuigen zijn afgeschreven als bedrieg
lijk en alleen het denkend ik wordt als 
het fundament van de kennis gezien. 
Deze vervreemding van de onmiddellijke 
ervaring is ingezet door filosofen als 
Descartes en Galileï, die de werkelijkheid 
in abstracte, geometrische termen wilden 
beschrijven omdàt zij van mening waren 
dat daarmee juist de werkelijkheid echt 
kon worden beschreven. Daarmee ston
den zij aan de basis van de moderne 
wetenschap, die tot een grote beheersing 
van de natuur heeft geleid en een onge
kende welvaart. Die verworvenheden 
mogen, volgens Achterhuis, niet zomaar 
overboord worden gezet, wanneer critici 
zich negatief uitlaten over de technolo
gische revolutie en de gevolgen daarvan 
voor de leefbaarheid op aarde. 
In eerste instantie lijkt het alsof Achter
huis van strategie is veranderd: in plaats 
van allerlei ontwikkelingen direct ne
gatief te duiden, zegt hij vooral de vragen 
te willen 'expliciteren en de draagwijdte 
van te laten zien, dan ze te beantwoor
den' (blz. 11). De vragen zijn echter sterk 
retorisch van aard. Uit de loop van zijn 
verhaal wordt duidelijk dat veel in de 
verhouding van de mens tot de natuur, 
het logisch gevolg is van de heersende 
tradities in het Westerse denken, waarin 
als hoogste doel de losmaking van de 
mens van de aarde wordt gezien. De lan
cering van de eerste kosmonaut Yoeri 
Gagarin komt dan ook ter sprake als de 
ultieme overwinning van de mens op de 
aarde. 
De geschriften van Achterhuis zijn in 
laatste instantie kritisch van aard. In 
deze lezing laat hij zien hoe de publieke 
aandacht voor het 'milieu' leidt tot een 
enorme afhankelijkheid van de technolo
gen en de technocraten, die immers de 
culturele ontwerpers zijn van dit begrip. 
Naar aanleiding van zijn verhandeling 
over het fenomeen Virtual Reality, zegt 
hij wel op emotionele gronden te kunnen 
komen tot een afwijzing van een wereld 
waarin de mens tot een aan machines ge-

koppeld wezen, een cyborg, is verworden 
maar niet op argumentatieve gronden. 
Echter, verderop stelt hij dat met een 
totale controle over de werkelijkheid de 
zingeving ervan verloren gaat. Bij een ge
brek aan weerstand van anderen, of 'iets' 
anders, verdwijnt ook het gevoel van er
kenning dóór de ander. 
Deze laatste argumenten lijken mij vol
doende grond te hebben om als de 
bliksem met z'n allen iets te doen aan de 
vertechnologisering van onze verhouding 
tot de natuur en het begrip milieu onmid
dellijk te politiseren. 
Mijn enige kritiek richt zich tegen de 
impliciete notie van Achterhuis dat 'wij 
allemaal' verantwoordelijk zijn voor dat 
proces van technologisering, omdat we 
met z'n allen deel uitmaken van de 
verwetenschappelijkte cultuur. Dat is een 
voluntaristische opvatting van cultuur, 
die haaks staat op die van andere den
kers, zoals Foucault, en een juist begrip 
van de technologische cultuur als (ge
sloten) systeem in de weg staat. 

'De illusie van groen', H. Achterhuis, 
Uitgeverij De Balie, Amsterdam 1992. 
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+ Ter gelegenheid van het af
scheid van Constand Kool als statistisch 
adviseur bij het Sociaal en Cultureel 
Planbureau is een cahier uitgebracht met 
daarin bijdragen van enkele van zijn col
lega's en ex-collega's. In het boek worden 
45 vragen beantwoord op de wijze waarop 
Kool placht te werken. Het beantwoorden 
van losstaande vragen en associatief van 
een antwoord bij een nieuwe vraag te be
landen. De categorieën waarin de vragen 
gesteld worden zijn: vrouwen en emanci
patie, wonen en werken, opinies en opi
nieklimaat, beleidsevaluatie, beleidsont
wikkeling, bestuur en organisatie, en 
methoden en technieken. Het afsluitende 
hoofdstuk van de laatste categorie hand
les over de werkwijze van het SCP. 

'Sociale en eulturele kennis, Hoe bevalt 
de Nederlándse vrouw? 
En 44 andere vragen beantwoord,' red. 
Paul Dekker en Marjanne Konings-van 
der Snoek. 
Cahier nr.93 van het Sociaal en Cultureel 
Planbureau, Rijswijk 1992. 
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