
slag lijken te liggen. Maar die in 
toenemende mate versluierd 
plaatsvinden en niet gebaseerd lij
ken op bewust gedragen uit
gangspunten. Dit alles vindt dan 
plaats in een kader waarin toene
mende internationalisering en 
liberalisering van verschillende 
markten (kapitaal, goederen, 
informatie of arbeid) door de 
meeste landen wordt gestimu
leerd. En dat maakt tegelijkertijd 
de eigen afwegingsruimtc be
perkter, wat weer navenant de 
ruimte om met visionaire verken
ningen te durven komen in
krimpt. Nederland lijkt in dit 
geheel zijn oriëntatieworsteling 
maar moeizaam te voeren. En dat 
geldt ook voor de politieke elite, 
i.c. onze eigen voormannen. 

Gezochte consensus 
Rob Hartmans bespreekt: Tity de Vries, 

Complexe consensus. Amerikaanse en 

Nederlandse intellecwelen in debat over 

politiek en cultuur 194>- 1960. Hilversum: 

Verloren, 1996. 

Vaste regels voor het schrijven 
van een recensie van een weten
schappelijk boek zijn er bij mijn 
weten niet. Toch is er vaak een 
bepaalde structuur zichtbaar: 
allereerst wordt ingegaan op de 
hoofdthese en opbouw van het 
werk; vervolgens wordt nage
gaan in hoeverre de auteur er in 
geslaagd is zijn of haar opvattin
gen aannemelijk te maken en of 
de opbouw van het boek hierbij al 
dan niet een handje geholpen 
heeft; tot slot, vaak bij wijze van 
toegift, maakt de recensent mei-
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Een boek dat je dwingt om hier 
een weck lang bij stil te staan, dat 
je vraagt om na te gaan in wat 
voor samenleving jij wilt leven, 
en wat voor samenleving de orga
nisaties waar je in actief bent om 
je ideeën te realiseren nastreven, 
is in mijn ogen een waardevol 
boek. De Geus heeft zo'n boek 
geschreven, althans een groot 
genoeg deel van zijn boek gaat 
daarover. En laten we het er dan 
maar op houden dat dat deel zijn 
prijs wel waard is. Daarbij krijgt u 
dan gratis nog een uitweiding 
over de relatie tussen utopieën en 
het milieudebat waar u veel min
der aan hebt, maar waar tegelijk 
nog wel eens rake opmerkingen 
in staan. Bijvoorbeeld het besef 
dat groene partijen sterker zou-

ding van eventuele detailfouten 
en kleine interpretatieverschil
len. Dit alles lijkt zeer verant
woord, en dat is het ook, alleen 
valt te betwijfelen of dit ook altijd 
de volgorde is waarin het oordeel 
van de boekbespreker tot stand 
komt. Zijn het veelal niet de klei
ne onjuistheden, die minuscule 
maar onnodige foutjes, die ons 
attent maken op andere tekortko
mingen? Zijn wc niet vaak 
geneigd ons oordeel over de pro
bleemstelling en gekozen werk
wijze op te schorten, om te kijken 
in welke mate de auteur gedane 
beloftes waarmaakt? Met het 
voordeel van de twijfel dient de 
recensent niet al te zuinig te zijn. 
Pas als de irritatie over fouten of 
eenzijdige interpretaties serieuze 
vormen begint aan te nemen, zal 
menig recensent nog eens extra 

den moeten hebben dat er niet 
een ecologisch verantwoorde 
levensstijl te bed nken valt met 
het monopolie op milieuvriende
lijkheid. Laat staan een monopo
lie op duurzaamheid voeg ik dan 
maar toe. 

Kopen dus, en lezen dit boek. 
En misschien zelfs één extra 
kopen en cadeau doen aan die 
vriend(in) van u waar u vroeger 
zulke interessante gesprekken 
mee kon voeren over hoe het in 
de wereld toe zou moeten gaan. 
Die moeten er in PvdA-kringen 
toch genoeg rondlopen. 

PETER VISSER 

Ze!fstandiB milieuadviseur 

kritisch naar de inleiding te kij
ken, om te zien of er niet al in een 
zeer vroeg stadium iets mis is 
gegaan. 

Ongetwijfeld zullen er recensen
ten zijn die zich in bovenstaand 
verhaal niet herk nncn, maar 
lezing van de dissertatie van Tity 
de Vries maakte mij duidelijk dat 
het bij mij wel zo werkt. Een ver
haal over de New York lntellectuals 
of over linkse Nederlandse intel
lectuelen, daar kun je me, bij 
wijze van spreken, midden in de 
nacht voor wakker maken . Een 
boek dat beide behandelt zal ik 
dus zeer gretig ter hand nemen. 
Desalniettemin groeide bij het 
lezen de twijfel, begon ik me afte 
vragen of de keuze van De Vries 
nu echt gelukkig is geweest. 

Gekwetste ijdelheid, zo zul je 
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het moeten betitelen als je merkt 
dat in de bibliografie niet alleen je 
naam maar ook de titel van een 
van je artikelen verkeerd is 
geschreven. Niet zeuren dus. 
Ook niet over de onnadenkend
heid, die er voor zorgde dat José 
Ortega y Gasset in het register 
onder de G gezocht moet wor
den, met als voornaam Ortega, 
en in de tekst zeer onspaans over 
'Y Gasset' gesproken wordt, 
zoals wij het hebben over 'De 
Vries'. Muggenzifterij wellicht, 
al geldt dit al minder voor de con
statering dat Schermerhom en 
Geyl voor de zoveelste maal ten 
tonele worden gevoerd als de 
oprichters van Eenheid door Demo
cratie, terwijl het in het door de 
schrijfster geraadpleegde boekje 
van Frits Rovers toch echt goed 
staat. Curieus is het ook dat de 
eerste geschiedschrijver van de 
Partij van de Arbeid, H.M . 
Ruitenbeek, de voorletters krijgt 
van de religieus-socialist L.H. 
Ruitenberg. En op bladzijde 96 

• en 97 wordt tweemaal hetzelfde 
citaat gegeven, zodat het lijkt 
alsof de tekstverwerker van De 
Vries soms een eigen leven leidt. 
Dit soort foutjes begint al spoedig 
te irriteren. Niet alleen kan men 
zich afvragen hoe betrouwbaar 
het eerste deel van het boek, over 
de Amerikaanse intellectuelen, 
is, ook bij de opzet van het boek, 
en uiteindelijk bij de vraagstel 
ling, zijn vraagtekens te plaatsen. 
Hoe verstandig is De Vries' keuze 
om de New York lntellectualste ver
gelijken met progressieve Neder
landse intellectuelen? En hoe 
gelukkig is het besluit geweest 
om zich te beperken tot de eerste 
vijftien jaar na de Tweede 
Wereldoorlog? 
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Over de Amerikaanse, veelal 
joodse, intellectuelen die schre
ven in bladen als Partisan Review, 

Commentary, Polities, Dissent of 
Encounter, is al heel veel geschre
ven.ln Nederland was er bijvoor
beeld reeds het uitstekende 
proefschrift van Maarten van 
Rossem, wiens verhaal elf jaar 
eerder begint dan dat van De 
Vries, en zeven jaar eerder op
houdt. En hoewel ik lang niet alle 
titels ken die De Vries in haar 
voetnoten aanhaalt, waag ik te 
betwijfelen of de honderddertig 
bladzijden die zij aan de denk
beelden Philip Rahv, Dwight 
Macdonald, lrving Howe, Leslie 
Fiedler, Lionel Trilling en Mary 
McCarthy wijdt, echt iets aan de 
bestaande literatuur toevoegen. 
Dit deel van het boek fungeert 
dus louter als kader om een ver
gelijking te kunnen maken met de 
Nederlandse intellectuelen. Dat 
er aan een dergelijke vergelijking 
nogal wat haken en ogen zitten, 
daar is ook De Vries zich terdege 
van bewust. Om te beginnen kan 
men zich afvragen wat het nut van 
een vergelijking is, als het gaat om 
twee groepen die nauwelijks van 
elkaars bestaan op de hoogte 
waren. Sidney Hook heeft ooit 
één positieve opmerking over De 
Kadt gemaakt en uit de geschrif
ten van de Nederlandse intellec
tuelen blijkt niet dat zij het werk 
van hun Amerikaanse confraters 
spelden. Verder verschilden bei 
de groepen nogal van elkaar. 
Sterker nog, het is zeer twijfel
achtig of de door De Vries behan
delde Nederlandse auteurs als 
groep kunt beschouwen . Terwijl 
de New York lntellectuals een tame
lijk hechter groep vormden, met 
grotendeels dezelfde sociale, cul-

turele en politieke achtergrond 
en een vergelijkbaar intellectueel 
temperament, doet de verzame
ling Nederlandse denkers nogal 
willekeurig aan. Tussen Willem 
Banning, Fred Polak, Jan Ro
mein, C.J. Dippel, P.J. Bouman, 
Willem Nagel, Jef Suys, Jacques 
de Kadt en Sal Tas zijn de ver
schillen heel wat talrijker dan de 
overeenkomsten. Wat betreft 
achtergrond en karakter zijn 
eigenlijk alleen de twee laatstge
noemden enigszins te vergelijken 
met hun Newyorkse collegae. 
Ook qua belangstelling waren er 
belangrijke verschillen. De 
Nederlandse denkers hadden 
over het algemeen een sterkere 
partijpolitieke binding en waren 
sterk geïnteresseerd in sociaal
economische en bestuurlijke 
vraagstukken . De New York lntel
lectuals bewaarden meestal een 
grotere afstand tot de praktische 
politiek en waren veel sterker 
literair georiënteerd. Bovendien 
was er in de door De "Vries bestu
deerde periode een groot verschil 
in status tussen Amerikaanse en 
Nederlandse intellectuelen. In de 
jaren dertig en veertig moesten 
de Amerikanen hun positie bin
nen het establishment nog be
vechten. In de Nederlandse 
samenleving daarentegen ston
den intellectuelen op een voet
stuk maar werden ze juist in deze 
periode in de verdediging ge
drongen. 

Hoewel vcrgelijkend histo
risch onderzoek de laatste jaren 
sterk in zwang is geraakt, kun je je 
afvragen of het altijd even zinvol 
is. Waar het gaat om de positie en 
opvattingen van intellectuelen 
kan het vergelijken van twee of 
meerdere landen zeker een intc-



ressante studie opleveren, maar 
het had volgens mij meer voor de 
hand gelegen om de Nederlandse 
auteurs te vergelijken met pro
gressieve intellectuelen in bij
voorbeeld Groot-Brittannië, 
Duitsland of Frankrijk - landen 
waarmee men veel meer contac
ten had. In ieder geval is, zoals bij 
elk onderzoek, een concrete en 
heldere vraagstelling van groot 
belang. Die van De Vries, in hoe
verre het beeld van de jaren veer
tig en vijftig als een periode van 
grote consensus klopt als het gaat 
om bepaalde groepen intellectu
elen, is eerlijk gezegd nogal vaag. 
Ook de uitkomst, dat die consen
sus complex en in zekere zin 
betrekkelijk was, is niet echt 
wereldschokkend. 

De Vries heeft voor haar boek 
een imposante hoeveelheid lite
ratuur bestudeerd en wat zij over 
die Amerikaanse en Nederlandse 
intellectuelen schrijft is, laat daar 
geen misverstand over bestaan, 
zeker interessant. Wie echter 
vooral belangstelling heeft voor, 
over het algemeen heel wat sma
kelijker schrijvende, mensen als 
Howe, Trilling, Macdonald et 
cetera, vindt meer van zijn of haar 
gading in de uitgebreide litera
tuur van en over deze groep. Als 
De Vries haar tijd en energie uit
sluitend had besteed aan de 
Nederlandse intellectuelen, dan 
was dat mijns inziens haar verhaal 
over deze 'groep' zeer ten goede 
gekomen. Het probleem met het 
relaas zoals De Vries dat vertelt is 
dat zij eigenlijk uitsluitend het 
'staartje' van een bepaalde perio
de behandelt. De door De Vries 
bestudeerde Nederlandse publi-
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cisten waren over het algemeen, 
veel sterker dan hun Amerikaanse 
vakbroeders, behept met een 
forse dosis cultuurpessimisme. 
Nu was dat cultuurpessimisme 
een vrij dominante, zij het zeer 
heterogene, stroming in het 
Interbellum. De Tweede We
reldoorlog had deze gevoelens bij 
velen nog versterkt, maar in de 
loop van de jaren vijftig, met de 
sterk toenemende welvaart, 
begint dat moeizame gesomber 
van vermoeide oude mannen 
langzaam aan uit de mode te 
raken. In de turbulente jaren 
zestig lijken dit soort ideeën vol
ledig te worden weggevaagd. 

Doordat De Vries zich heeft 
beperkt tot de na-oorlogse perio
de heeft haar verhaal een nogal 
gewrongen karakter. Omdat de 
meeste Nederlandse intellectu
elen in haar verhaal reeds voor de 
oorlog publicistisch actief waren 
- de belangrijkste twee, Banning 
en De Kadt, schreven hun beste 
werk in de jaren dertig - moet De 
Vries herhaaldelijk 'omzien in 
verwondering'. Het werk van 
deze mannen is immers onbegrij
pelijk zonder kennis van het 
Interbellum. Dit verplicht 'te
rugblikken' is nogal vermoeiend 
en houdt het verhaal vaak op. 
Bovendien moet, volgens mij, in 
deze constructie de verklaring 
voor de hierboven genoemde 
slordigheden worden gezocht. 
Doordat De Vries de jaren dertig 
veel minder intensiefheeft bestu
deerd dan de periode I 945- I 96o, 
zijn er in het boek nogal wat 
onjuistheden en betwistbare 
opmerkingen terechtgekomen. 
Zo wekt het op z'n minst verba-

zing te moeten lezen dat Willem 
Nagel en Henk van Randwijk de 
enige non-conformisten in de 
Partij van de Arbeid waren. Alsof 
De Kadt, de Nederlandse non
conformist bij uitstek, ineens is 
veranderd in een linientreue appa
ratsjik. Nu viel de door De Vries 
behandelde periode toevallig net 
samen met de jaren waarin De 
Kadt niet overhoop lag met de 
sociaal-democratische top, maar 
wie De Kadts gehele loopbaan 
overziet weet dat dit een uitzon
deringstoestand was. Ook een 
opmerking over Banning, dat hij 
als enige de strekking van James 
Burnhams The Manaserial Revo
lution onderschreef, krijgt meer 
reliëf als men weet dat Banning, 
vermoedelijk als een van de zeer 
weimge Nederlanders, reeds 
voor de oorlog Der Arbeiter van 
Ernst Jünger had gelezen. 
Belangrijker is echter dat de echte 
slordigheden voorkomen hadden 
kunnen worden door meer aan
dacht te besteden aan de jaren 
voor de oorlog. 

Er is in Complexe consensus veel 
te vinden dat de moeite waard is, 
vooral de gedeeltes over minder 
bekende intellectuelen als Sou
man en Polak, zijn zeer interes
sant. En als inleiding is haar ver
haal over de Amerikaanse intel
lectuelen bijzonder bruikbaar en 
lezenswaardig. Als geheel echter 
stelt het boek eigenlijk teleur, 
zodat men zich afvraagt waarom 
nu juist voor deze opzet is geko
zen. 

ROB HARTMANS 

is historicus 




