
Zodra de professor zijn toga in de kast heeft han-
gen, en zijn mening over publieke zaken in de
microfoon of in de krant gaat spuien, is het op-
passen geblazen. De academicus laat plots al zijn
goede gewoonten, reserves en wetenschappe-
lijke ethos varen. Hij doet de gekste uitspraken
en voorspellingen, en komt daar gemakkelijk
mee weg. Want de gewone krantenlezer kan
niet controleren of de beweringen van, noem ze
maar op: Noam Chomsky, Stephen Jay Gould,
Lester Thurow, Allan Bloom, Robert Bork, Irving
Kristol, Richard Rorty, Martha Nussbaum, Paul
Krugman, Ronald Dworkin, of Gertrude Him-
melfarb, achteraf op waarheid blijken te be-
rusten.

De academicus, schrijft Richard A. Posner, is
als het ware op vakantie wanneer hij een bij-
drage levert aan The New York Times, The New York
Review of Books, Commentary of The Wall Street
Journal. Hij gebruikt zijn autoriteit die gebaseerd
is op zijn academische specialisme, om over van
alles en nog wat een mening te debiteren. Hij
voert actie, zoals Richard Dworkin tegen de dag-
vaarding van Clinton door het Amerikaanse con-
gres, zonder te weten hoe zo’n procedure werkt.
Zij treedt op als getuige-deskundige in rechtsza-

ken, zoals Martha Nussbaum, een vriendin van
Posner, zonder zich al te zeer te bekommeren
om de afgelegde eed (‘ik zweer dat ik de waar-
heid, de hele waarheid en niets dan de waarheid
zal  vertellen’).

Richard Posner weet waarover hij praat, want
hij is zelf een publieke intellectueel. In het dage-
lijks leven is hij rechter aan het U.S. Court of Ap-
peals in Chicago. Hij was bemiddelaar tussen de
Amerikaanse regering en Microsoft in het con-
flict over de monopoliepositie van de software-
gigant. Hij is niet alleen een rechtsgeleerde,
maar ook een econoom. Hij ontwikkelde, gehol-
pen door bevriende economen van de beroemde
Chicago School,  een geheel nieuwe tak van we-
tenschap: de economische benadering van het
recht. Hij schrijft een onderhoudende column in
The Atlantic Monthly, één van de beste tijdschrif-
ten ter wereld.

Nobelprijswinnaar Economie Milton Freed-
man over Posner: ‘Hij is een zeer briljante kerel
en hij heeft over alles onder Gods groene zon ge-
schreven. Wat wil je nog meer?’ Posner over Pos-
ner:  ‘Ik heb precies dezelfde persoonlijkheid als
mijn kat Dinah. Ik ben koud, steels, ongevoelig,
snobistisch, zelfzuchtig, en speels ¬ met een
wreedaardig trekje’.

Posner toonde zich verbaasd over ‘het verras-
send lage niveau’ van de commentaren rond de
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affaire-Clinton, geleverd door historici, filosofen
én juristen. Het was voor hem de reden het feno-
meen publieke intellectueel aan een multidisci-
plinair onderzoek te onderwerpen. 

In de eerste helft van zijn boek ontwerpt Pos-
ner een theorie omtrent de markt van publieke
intellectuelen, compleet met vraag, aanbod, de
feilen van die markt, statistieken en oplossingen.

In de tweede helft van zijn boek behandelt
Posner een aantal specifieke genres van de pu-
blieke intellectueel: de literaire criticus, de sati-
ricus (hier voert Posner zijn grote held George
Orwell  ten tonele: de onafhankelijke intellectu-
eel die zijn kostje maar bij elkaar moest scharre-
len zonder de aangename zekerheid van de aca-
demische betrekking), de onheilsprofeten (een
schitterende afrekening met de doemscenario’s
van cultuurpessimisten als de historica Ger-
trude Himmelfarb, de journalist Robert Kaplan
en de politicoloog Robert Putnam), de publieke
filosoof (de filosofen Rorty en Nussbaum geme-
ten naar de maat van favoriet John Stuart Mill ¬
en te licht bevonden), de activist (Posners pole-
miek met de rechtsfilosoof Ronald Dworkin
over Clinton, waaraan hij zelfs een heel boek
heeft gewijd: An affair of state: The investigation,
impeachment and trial of president Clinton).

Posner concentreert zijn onderzoek op de
Verenigde Staten. Daar hebben de publieke
intellectuelen veel minder invloed dan de
‘maitres-penseurs’ in Europa, die vaak onder-
deel uitmaken van een kleine elite van grachten-
gordelkennissen. Maar toch: zijn lijst van
546 (later op zijn website aangevuld tot 607) pu-
blieke intellectuelen domineert de Amerikaanse
publieke opinie. Wie staan er op (en wie niet)?
(http://home.uchicago.edu/~rposner/publicintellect)

Posner verstaat onder een publieke intellec-
tueel iemand die algemene denkbeelden toepast
op concrete dagelijkse vraagstukken, schrijft
voor een niet-gespecialiseerd publiek, vaak van-
uit een politiek of ideologisch perspectief. Het
kunnen politici-in-ruste zijn (Henry Kissinger is
de meest succesvolle publieke intellectueel met
12,570 vermeldingen in de Posner-top-100). Of
journalisten en columnisten (zoals George Will
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en William Safire, bekend uit de Herald Tribune),
schrijvers als George Orwell (1984), Aldous
Huxley (Brave New World ¬ die overigens nooit
geldproblemen heeft gekend, zoals blijkt uit zijn
biografie door Nicholas Murray), Salman Rush-
die, Tom Wolfe, Saul Bellow of Philip Roth.

Maar de typische publieke intellectueel van
vandaag is een gevestigde professor, een specia-
list die volgens Posner van nature niet de rol kan
spelen die van een intellectueel wordt verwacht:
het leveren van kritisch commentaar voor een
algemeen publiek.

Want, schrijft Posner, ‘intelligentie en scru-
pules zijn verschillende zaken. Academische in-
telligentie is niets meer dan het vermogen ge-
specialiseerde intellectuele operaties uit te voe-
ren. Intelligentie is evenmin het synoniem voor
goede smaak of karakter. Talent voor wiskunde
betekent nog niet een talent voor politiek of be-
stuur. Briljante defensiespecialisten als Robert
McNamara hebben niet per definitie een beter
oordeel over Vietnam dan journalisten als David
Halberstam.’

intellectueel ‘stardom’

Posner baseert zijn typering op een statistisch
onderzoek. Hij onderzocht 546 publicisten voor
de periode 1995-2000 op drie criteria: het aantal
hits op internet (via Google), het aantal  vermel-
dingen in Amerikaanse kwaliteitskranten en al-
gemene tijdschriften (via Lexis/Nexis) én het
aantal wetenschappelijke vermeldingen in de
academische vakpers. Met dit bestand kon hij
een top-honderd maken volgens alle drie crite-
ria.

Het aantal referenties in de media correspon-
deerde niet met de wetenschappelijke citaten.
Wie hoog scoort op de laatste, de échte weten-
schappers, (waarop verrassenderwijs heel veel
Europese import in de top-10: Foucault, Bour-
dieu, Habermas, Derrida, Weber, Giddens; na de
taalkundige Noam Chomsky op 5 komt de eco-
noom Gary Becker als tweede Amerikaan op 7,
Gould op 9, Posner zelf staat op 10), scoort niet
automatisch hoog op de eerste, de publieke in-
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tellectuelen (Kissinger, Moynihan, Will, Sum-
mers, Bennett, Reich, Blumenthal, Miller, Rush-
die, Safire, Orwell; Posner komt hier zelf op 70,
met 1592 vermeldingen in de algemene media).
Er is, kortom, een negatieve correlatie tussen pu-
blieke bekendheid en academische staat van
dienst.

Op zichzelf zegt dit nog niks. Opvallender is
het totaalbeeld: het oprukken van de academici
ten koste van de onafhankelijken:  de schrijvers
die niet kunnen terugvallen op een prettige
baan aan de academie. De onafhankelijke intel-
lectuelen, tegenwoordig noemen we ze free-
lancers, moesten vechten om in leven te blijven,
de hoogleraren hebben het een stuk rustiger.
Posner vertelt hoe de salarissen zijn opgetrok-
ken, de studielasten gedaald. Wat is er dan leu-
ker, zeker aan het eind van je carrière, om nog
beroemd te worden buiten je vakgebied? De uni-
versiteit zelf is je dankbaar, want sterren trek-
ken studenten, of het nu talking heads op tv zijn
of basketballers.

Blijven we nog even aan de aanbodkant van
de markt van intellectuelen. De autoriteit moet
natuurlijk wel kunnen schrijven (hetgeen niet
vanzelf spreekt). Hij moet bovendien snel kun-
nen reageren op de actualiteit van de dag. Maar
voor de rest is hij van harte welkom op de opi-
niepagina’s of in highbrow- weekbladen als de
New York Review of Books, The New Republic, of bij
publieksuitgeverijen. Zo kreeg de politicoloog
Robert Putnam een voorschot van ‘enkele hon-
derdduizenden dollars’ voor zijn boek Bowling
Alone; afgekraakt in de vakpers, maar niettemin
een bestseller. Hier geen ‘peer review’ van lastige
vakgenoten, zoals bij wetenschappelijke tijd-
schriften of University Presses. Het enige dat je
riskeert, is dat je jezelf belachelijk maakt bij de
collega’s.

Richard Rorty bleek bijvoorbeeld geen groot
voorspeller. In 1987 voorspelde deze goeroe dat
‘de tijd in het voordeel van de Sovjets werkt’ . In
1988: ‘als er enige hoop is, ligt die in de Derde
Wereld’. In 1992: ‘Amerika kan op elk moment
afglijden naar fascisme’. In 1995: ‘Amerika lijkt
nu een zenuwinzinking te hebben: het land is

uitgeput, gedesillusioneerd, verlamd door angst,
besluiteloos, en volstrekt niet in staat een bij-
drage te leveren aan de oplossing van internatio-
nale vraagstukken.’

Het liep anders. Maar Rorty’s reputatie is er
niet in het minst door geschaad. Hetzelfde geldt
voor de econoom Paul Krugman, columnist van
The New York Times. Die maakt in zijn boek
Peddling Prosperity melding van talloze zaken die
niets te maken hebben met zijn specialisme:
internationale handel. Zo heeft hij het over de
superioriteit van de Britse Spitfire. Die zou, na
de oorlog, het prototype kunnen zijn van een
passagiersvliegtuig. Dit slaat helemaal nergens
op, zoals iedereen die vliegtuigplaatjes van de
Spitfire, de Messerschmitt of Amerikaanse B-29
weleens heeft gezien, kan weten. Maar Krugman
komt ermee weg.

het falen van de intellectuelenmarkt

En daar gaat het Posner om. Er is sprake van
‘marktfalen’. Het werk van een publieke intellec-
tueel is een ‘vertrouwensgoed’. Dat wil zeggen
dat de consument niet snel kan controleren of
het product deugdelijk is. Dat moeten anderen
doen, als de beroepsgroep het niet zelf doet.

In de journalistiek bijvoorbeeld, schrijft Pos-
ner, kom je minder gemakkelijk weg. Er zijn rec-
tificaties, er zijn ombudmannen, je kunt als be-
nadeelde procederen, er zijn beroepscodes, inge-
zonden brieven van benadeelde lezers. Velen
(waaronder ikzelf) vinden dit nog lang niet ge-
noeg (getuige bijvoorbeeld de discussies over de
berichtgeving over Fortuyn in sommige media).
Maar er is tenminste wel een begin van bewust-
wording dat ook journalisten zich niet kunnen
onttrekken aan de plicht zich te verantwoorden. 

Posner heeft aan het slot van zijn boek oplos-
singen voor het probleem van gebrek aan ver-
antwoordelijkheid van publieke intellectuelen.
Maar laten we eerst eens kijken naar de vraag-
kant. Publieke intellectuelen voorzien in een
grote behoefte aan ‘duiding’, amusement, zinge-
ving, opinie, commentaar of popularisering van
specialistische opvattingen. Posner wijst erop
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dat de universiteit zelf geen generalisten meer
aflevert. Met andere woorden: er is geen ge-
meenschappelijke canon van universele kennis
meer. Met nog andere woorden: de lezer overziet
nog maar een beperkt terrein op basis van eigen
kennis en waarneming. Daarom heeft hij be-
hoefte aan ‘autoriteiten’, op wie hij kan bouwen,
of zijn opvattingen kan scherpen.

Er is een behoefte aan retoriek, aan polemiek,
aan identificatie, aan mensen die niet vertellen
dat alles héél ingewikkeld ligt, maar juist het
tegenovergestelde. De feiten worden voor ken-
nisgeving aangenomen, net als de analyses.
Maar over de columns wordt gepraat.

Posners boek is een halfjaar geleden uitgeko-
men. Er waren ¬ uiteraard ¬ vele besprekin-
gen. Meestal door mensen die zelf op Posners
lijst voorkwamen. Ze hadden veel af te dingen.
Ze kwamen met lijsten van mensen die er ten
onrechte niet op stonden. Ze kwamen met aan-
vullingen: Posner overdrijft bijvoorbeeld het
verschil tussen academische procedures in de
vakpers en het ontbreken daarvan erbuiten.
Maar verder was het opvallend stil.

Als rechter en als academicus is Posner een
publieke functionaris die zich heeft te houden
aan beroepscodes en openbare verantwoording.
Daaraan ontleent Posner een aantal simpele
handreikingen ter bestrijding van het falen van
de intellectuelenmarkt. 
1. Verbeter de controle door verplicht te stellen

dat alle (niet-academische) publicaties, inter-
views en optredens van de publieke intellec-
tueel eenvoudig op de website van de univer-
siteit staan. Zo kan iedereen snel controleren

s & d 10 / 1 1  |  20 0 2  

of de voorspellingen zijn uitgekomen, fouten
worden hersteld, etc. Vele publicisten hebben
al het goede voorbeeld gegeven door zelf een
eigen website te maken met al hun publica-
ties.    

2. Bespreek geen boeken waarin jezelf wordt
aangevallen. Of vermeld het eerlijk.     

3. Als je een petitie tekent, vermeld dan precies
wat je van de zaak afweet. Posner verwijst
naar advertenties in de New York Review van
beroemdheden tegen de dagvaarding van
Clinton. 

4. Vermeld hoeveel je betaald krijgt ¬ en van
wie. Zo is het bijvoorbeeld relevant te weten
dat de Britse filosoof Roger Scruton mooie
stukken schrijft tegen de terreur van het niet-
roken.  De overtuigingskracht van die stuk-
ken laat ik in het midden. Maar Scruton staat
wel op de loonlijst van een sigarettenfabri-
kant. Ook dit is overigens niet ten koste ge-
gaan van zijn reputatie. Ik blijf een bewonde-
raar van Scruton, zij het zonder nicotine.

5. De vijfde en laatste suggestie van Posner is
een katholieke: ga te biecht. Erken je ge-
maakte fouten, je schuld, vraag vergiffenis.
Het zijn eenvoudige aanbevelingen, die Pos-
ner ontleent aan de beperkingen die zijn ei-
gen publieke functie van  rechter en professor
hem opleggen. Toch is hij pessimistisch over
de navolging ervan.  Want, schrijft hij, ‘het
lekker onverantwoordelijk bezig zijn is één
van de aantrekkelijke kanten van het bestaan
van de publieke intellectueel’. 
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