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In Wolken, Aristophanes' prachtige komedie over Socrates, gaat een jongeman die 

wel oren heeft naar de studie naar een 'denkacademie' die door deze merkwaardige, 

roemruchte figuur wordt geleid. Er wordt voor hem een debat opgevoerd waarin de 

verdiensten van traditioneel onderwijs worden afgezet tegen die van de nieuwe me

thode van socratisch redeneren. De spreker voor het ouderwetse onderwijs is een 

sroere vetetaan. Hij pleit voot een straf georganiseerd, patriottisch regime, waarin 

veel uit het hoofd geleerd moet worden en weinig ruimte bestaat voor discussie. Hij 

denkt graag terug aan een tijd die misschien wel nooit bestaan heeft, een tijd waarin 

jonge mensen hun oudets gehootzaamden en niets liever deden dan srerven voor 

het vaderland, een tijd waarin men van leraren dat prachtige oude lied, 'Athena, 

roemrijke schrik der steden', leerde en niet die rare nieuwe liederen van tegenwooi-

dig. Studeer bij mij, buldert hij, en je zulr eruit zien als een echte man: brede borst

kas, kleine tong, stevige billen, kleine genitaliën (in die dagen een pluspunt, het 

symbool van mannelijke zelfbeheersing). 

Zijn tegenstander is een redenaar, een handige prater, Socrates gezien dooi de 

vervormende lens van Aristophanes conservatisme. Hij belooft de jongeling dat hij 

zal leren kritisch na te denken over de sociale oorsprong van schijnbaar tijdloze mo

rele normen en over het onderscheid tussen conventie en natuur. Hij zal leren zelf

standig aigumenten te formuleren, zonder zich door enige autoriteit te laten gezeg

gen. Marcheren is er voor hem nauwelijks bij. Studeer bij mij, besluit hij, en je zal 

eruirzien als een echte filosoof: je zult een grote tong hebben, een ingevallen, smalle 

borstkas, weke billen en grote genitaliën (in die dagen een minpunt, het symbool 

van een gebrek aan zelfbeheersing). De wijze waarop Socrates zichzelf aanprijst is 

door de conservatieve oppositie natuurlijk insinuerend weergegeven. De bood

schap? Het nieuwe onderwijs zal mannelijke zelfbeheersing ondermijnen, jonge 

mensen veranderen in opstandige seksmaniakken, en de stad verwoesten. De zoon 

gaat snel naar huis en komt via een relativistische redenering tot de conclusie dat hij 

zijn vader moet slaan. Dezelfde woedende vader grijpt daarop een fakkel en brandt 

de denkacademie plat. (Het is niet duidelijk of de zoon daar nog binnen is.) Vijfen

twintig jaar later, wanneer Socrates terechtstaat wegens het bederven van de jeugd, 

noemt hij Aristophanes' toneelstuk een van de belangrijkste voedingsbronnen voor 

de vooringenomenheid tegen hem. 

Moet liberaal onderwijs bestaan in een aanpassing aan de aloude waarden van de 

eigen culruur? Of moet het zich laten leiden door Socrates, die betoogde dat 'het be-
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KRISIS 77 zonnen leven' de beste voorbereiding op burgerschap is? Bijna vijfhonderd jaar later, 

in de conrext van de zo sterk verschillende cultuur van het Romeinse Rijk, dacht de 

filosoof Seneca na over deze zelfde tegenstelling, en vormde daarbij onze moderne 

opvatting van liberaal onderwijs. Seneca begint de betreffende brief mer het be

schrijven van de traditionele onderwijsmethode, waarbij hij opmerkr dat die 'libe

raal' [liberalis) wordt genoemd omdat zij bedoeld is als onderwijs voor de welopge

voede jongelieden, die liberales, vrijgeborenen, werden genoemd. Dit onderwijs 

bracht mensen voort die wel weg wisten met hun kennis, maai niet zo bedieven wa

ren in het reflecteren op hun eigen drijfveren, daar waar het ging om te reageren op 

lastige, dooi nieuwe gebeurtenissen opgeworpen uitdagingen. Evenmin waren zij 

erg goed in het eerbiedigen van de menselijke waardigheid van diegenen die niet tot 

hun eigen welgestelde elite behoorden. 

Seneca gaat vetvolgens over tot de verdediging van de socratische ttaditie. Hij 

verklaart dan dat hijzelf de term 'liberaal' in heel andere zin zou willen gebruiken. 

Zijns inziens is onderwijs alleen werkelijk 'vrij' (dat wil zeggen: verbonden met vrij

heid) wanneer het de geest van de student 'bevrijdt', met andere woorden wanneer 

het hem of haar stimuleert voor eigen rekening te denken, het socratische 'bezonnen 

leven' te leiden en een kritische beschouw(st)er van traditionele ptaktijken te wol

den. (Ik zeg 'hem of haai' niet zomaar vanuit een hedendaagse politieke correctheid: 

de stoïcijnen van de eerste eeuw na Christus schreven uitvoerig over gelijkwaardig 

onderwijs voor vrouwen, en zij verdedigden de opvatting dat vrouwen evenzeer als 

mannen het bezonnen leven zouden moeten leiden.) Seneca vervolgt met te betogen 

dat alleen deze vorm van onderwijs in iedere persoon het vermogen kan ontwikke

len om volledig mens te zijn. Volledig mens is volgens Seneca diegene die zelfbewust 

en onafhankelijk is, en die in staat is de menselijkheid van al onze medemensen te 

erkennen en eerbiedigen, ongeacht waar zij geboren zijn, ongeacht tot welke sociale 

klasse zij behoren, ongeacht hun geslacht of etnische afkomst. 'Spoedig zullen wij 

onze laatste adem uitblazen', concludeert hij in zijn hiermee samenhangende ver

handeling Oper woede. 'Laten wij onderwijl, terwijl we leven, terwijl we ons onder 

de mensen bevinden, onze menselijkheid cultiveren.' 

In het hedendaagse Amerika is, net als in het klassieke Athene, het liberale on

derwijs aan verandering onderhevig. In de onderwijsprogramma's van de geesteswe

tenschappen in het hoger onderwijs zijn nieuwe thema's opgenomen: de geschiede

nis van niet-westerse volken en van etnische en raciale minderheden binnen de Ver

enigde Staten, de ervaringen en de prestaties van vrouwen, de geschiedenis van les

bische vrouwen en homoseksuele mannen. Deze veranderingen zijn in de populaire 

journalistiek vaak afgeschilderd als uitermate bedreigend, zowel voor de traditionele 

maatstaven voor academisch niveau als voor de traditionele normen ten aanzien van 

burgerschap. Lezers krijgen het beeld voorgeschoteld van een monolitische, uiterst 

gepolitiseerde elite die erop uit is een 'politiek correcte' visie op het menselijk leven 

af te dwingen, traditionele waarden te ondermijnen en studenten een logica bij te 

brengen, jawel, die rechtvaatdigt dat vaders gemolesteerd worden. Socrarisch onder

zoek staat nog altijd terecht. Onze discussies over het onderwijsprogramma verra

den dezelfde nostalgie naar een tijd waarin er meer respect voot tegels en gezag be

stond, dezelfde aigwaan ten opzichte van nieuw en onafhankelijk denken, die tot 
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uitdrukking komt in Aristophanes' briljante portret van het oudetwetse onderwijs KRISIS 77 

en, in een tijd van snelle sociale verandering, in de verdediging door Seneca's tijdge

noten van het liberale onderwijs oude stijl. 

Veel van de veranderingen in traditionele modellen van liberaal onderwijs zijn te 

verdedigen als zijnde een antwoord op de uitdaging van Socrates en Seneca, en ik zal 

hier betogen dat we juist dit paradigma in overweging moeten nemen, wanneer we 

nadenken over wat wel en niet goed gaat in hedendaagse hervormingen van het libe

rale onderwijs. In grote lijnen, kun je zeggen, zijn de veranderingen waar we getuige 

van zijn eigenlijk pogingen Seneca's advies om onze menselijkheid te cultiveren op 

te volgen. Seneca's ideeën over geculriveerde menselijkheid en wereldburgerschap 

zijn, via Thomas Paine en andere schrijvers die in de stoïcijnse traditie doorkneed 

waren, van grote invloed geweest op onze democratie. En deze ideeën hebben lange 

tijd ten grondslag gelegen aan ons streven om een hoger onderwijs op te zetten dat 

niet puur een voorbereiding op het beroepsleven is, maar in een algemene verrijking 

van het leven voorziet. 

Om nu de veranderingen die in ons hoger onderwijs plaatsvinden te beoordelen, 

moeten we nauwkeuriger kijken wat er precies verandert, en waarom. Waar zijn staf 

en studenten werkelijk mee bezig, en hoe worden zij daarbij beïnvloed door recente

lijk in zwang zijnde vraagstukken rondom menselijke diversiteit? Wat voor soort 

burgers proberen onze opleidingen af te leveren, en hoe slagen zij in die opgave? Om 

deze vragen te kunnen beantwoorden moeten we niet alleen kijken naar een of twee 

bekende instellingen, maar naar een ruime selectie die representatief is voor de ver

scheidenheid die momenteel in het Amerikaanse hoger onderwijs bestaat: naar over

heidsinstellingen en particuliere instituten, confessionele en openbare, grote en 

kleine instellingen, in de giote steden en daarbuiten, korte en langere universitaire 

opleidingen. Laat ik daartoe een paar voorbeelden schetsen van liberaal onderwijs 

zoals dat in Amerika wordt ontwikkeld, vooibeelden waai ik in de loop van dit ver

haal op terug kan komen. 

Op het terrein van Saint Lawrence, een kleine universiteit voor geesteswetenschap

pen in het noorden van de staat New York, ligt rond de jaarwisseling de sneeuw al 

zo'n zestig centimetei hoog. De auto's die ovei de witte vlakte rijden maken bijna 

geen geluid. Maar velen banen er zich een weg, zelfs in de ketsttijd. In een helder 

verlichte cursusruimte is een groep jonge stafleden, die ondanks de vakantie bij el

kaar zijn gekomen, enthousiast aan het praten over hun bezoek aan Kenia, waar zij 

een maand lang het Afrikaanse dorpsleven hebben bestudeerd. Zij hebben het dage

lijks leven van gewone mannen en vrouwen meegemaakt, deelgenomen aan plaatse

lijke debatten over voeding, polygamie, aids en nog veel meer, en nu zijn ze bezig 

hun ervaring in hun lessen te verwerken in cursussen kunstgeschiedenis, filosofie, 

godsdienstwetenschappen, vrouwenstudies. Diuk bezig met de vooibereidingen 

voor de volgende zomerreis naar India komen ze nu al iedere week bij elkaar voor 

een avondcursus over Indiase cultuur en geschiedenis. De leiders van de groep, 

Grant Cornwell van de Faculteit Wijsbegeerte en Eve Stoddard van anglistiek, ver

tellen hoe zij studenten leren kritisch na te denken over cultureel relativisme, en hoe 

zij daaibij gebtuikmaken van zorgvuldig filosofisch onderzoek in de socratische tra-
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KRISIS 77 ditie om kritiek uit te oefenen op het comfortabele, maar (betogen zij) uiterst inco

herente idee dat tolerantie ons gebiedt geen kritiek te hebben op de levenswijze van 

wie dan ook. Hun studenten houden goed voorbereide referaten, waarin zij grondig 

analyseren wat de argumenten voor en tegen zijn wat betreft het innemen van een 

standpunt door buitenstaanders regenover de praktijk van vrouwenbesnijdenis in 

Afrika. 

In Riverside in Californië gaan de bergen en de sinaasappelboomgaarden al om acht 

uur 's ochtends schuil achter een grauwe nevelsluier. Het is de eerste dag van het zo-

meisemester aan de Universiteit van Californië, en de zeer gemengde studentenpo

pulatie, voor meer dan veertig procent bestaande uit etnische minderheden, bezet 

het grasveld van de campus. Richard Lowy, een jonge witte docent etnische studies, 

praat in rap tempo tegen mijn onderzoeksassistent Yasmin Dalisay, zelf een dochter 

van twee Filippijnse artsen die naar Orem in Utah zijn geëmigteeid. Lowy spreekt 

op zachte, vriendelijke toon, turend door zijn dikke brillenglazen. Hij beschrijft hoe 

moeilijk het is om college te geven over immigratie, assimilatie en de politieke strijd 

van nieuwe minderheden in een politiek klimaat waarin sensatiezucht, wantrouwen 

en het beroep op irrationele sentimenten hoogtij vieren. 

'Het is zeker zo dat sommige docenten multiculturalisme op een provocerende manier 

brengen. Ik ben voor een voorzichtige! benadering. Ik probeer iedereen duidelijk te ma

ken dat ik hier niet ben om mensen naat beneden te halen en dat ik hier niet ben om ie

mand te veroordelen om wat voorouders, familieleden of wie dan ook deden. Ik probeer 

alleen maar uit te leggen wat et gebeurt, en ik hoop dat de kennis die ik aandtaag enige 

invloed zal hebben op mensen, want ik geloof dat de emotionaliteit van sommige men

sen maakt dat men zich afsluit. Ik denk dat het te beperkt is om je menselijkheid alleen 

in politieke termen te vertalen, en ik zeg altijd: of je nu je menselijkheid in je politiek ver

pakt of je politiek in je menselijkheid, als je een fatsoenlijk mens bent met de juiste hou

ding en het hart op de goede plaats en te goedet trouw, dan zal dat ook blijken. Dat is zo 

ongeveei het kadet waarin ik een en andet plaats.' 

In Reno is het complex van de Univeisiteit van Nevada een kleine enclave van rus

tieke rode baksteen en keurige gazons middenin casinoland. Yasmin praat met Don 

Lameis, een oudeiejaais student gezondheidswetenschappen uit Carson City, die 

zichzelf beschrijft als iemand met 'minder verdraagzame ideeën dan sommige acade

mici hier'. Lamers heeft nog nooit gehoord van de onlangs ingevoerde 'diversiteits

eis', waarmee nieuwe eerstejaars verplicht worden één cursus te volgen over een niet-

westerse culruur of over etniciteit of sekseverschillen binnen de Verenigde Staten, 

maar hij juicht de tendens naar internationalisering toe en zou willen dat er meer 

onderwijs over de islam en het Midden-Oosten in het studieprogramma was opge

nomen. Maar hij heeft kritiek op een cursus over geweld binnen het gezin, die 

wotdt gegeven dooi een 'geëmancipeerde vrouwelijke professor', omdat de lesstof 

volgens hem 'te veel tegen mannen gericht' is. Aan het eind van het gesprek moet hij 

nog aan iets anders denken en schiet in de lach. 
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'Dit is ook wel interessant. In het eetste jaar bij Engels moesten we een briefschrijven KRISIS 77 

waarin we ons verplaatsten in een homo, alsof we onze oudets gingen vertellen dat we 

homo waren, en hun uitleggen wat onze manier van leven was. In die tijd, als eerstejaats, 

vond ik het echt idioot en ik voelde me ook wel opgelaten met deze opdtacht, maat nu ik 

erop terugkijk begrijp ik geloof ik wel betet wat de bedoeling ervan was — want je komt 

voortdurend in aanraking met mensen als - nou ja, velschillende soorten mensen - en 

misschien leer je zo hun manier van denken begrijpen.' 

Op een sombere middag in februari ga ik naar mijn fitnessclub in Cambridge (Mas

sachusetts). Er zit een jongeman achter de balie die ik nog niet eerder heb gezien: hij 

is lang, stevig, heeft rode wangen en draagt een rode basketballpet en een lichtpaarse 

sweater met een fluorescerende afbeelding van het Witte Huis en daarboven in zil

verkleurige letters 'Washington' erop. Hij zegt dat hij Billy heet. Hij is de Apologie 

en de Crito van Plato aan het lezen. Dus jij leest Plato, zeg ik. 'Ja. Vindt u dat wat?' 

vraagt hij, en zijn ogen beginnen te schitteren. Ik zeg dat ik dat zeker wat vind en 

vraag hem waar hij studeerr. Hij zit op Bentley, een instituut waar vooral bedrijfs

kunde wordt gegeven, in het nabijgelegen Waltham. Wie is je docent? 'Ik kan niet 

op haar naam komen', zegt hij, 'ze komt uit het buitenland.' Op de syllabus staat 

'Dr. Krishna Mallick'. Krishna Mallick, die oorspronkelijk uit Calcutta komt, heeft 

prachtig onderwijsmateriaal geschreven over Socrates' pleidooi voor zelfonderzoek, 

zijn gehoorzaamheid aan de wetten van Athene, zijn bereidheid om desnoods te 

sterven voor datgene wat hij voorstond. Al snel zullen studenten de technieken die 

zij van Plato hebben geleerd toepassen om debatten te organiseren over morele di

lemma's in onze tijd. Voordat ik doorloop naar de trainer praten we nog even verder, 

over waarom Socrates niet ontsnapte uit de gevangenis toen hij de kans had, en het 

is duidelijk dat Krishna Mallick zijn enthousiasme heeft gewekt. 'Weet u, dit soort 

filosofie vind ik nou echt leuk. In de meeste cursussen moet je een heleboel feitjes 

uit je hoofd leren, maar in deze cursus willen ze dat je nadenkt en vtagen stelt.' 

Een afrastering van ijzergaas achter het parkeerterrein van de rechtenfaculteit geeft 

de scheidslijn aan tussen het terrein van de Universiteit van Chicago en de verpau

perde zwarte gemeenschap waardoor het wordt omringd. Soms klimmen zwarte 

kinderen over de afrastering of lopen eromheen via de oprir, maar ze mogen niet 

lang blijven. Op een middag in mei zitten zeventig rechtenstudenten, ondei wie één 

zwaite, in een lokaal om Native son te bespteken, de roman van Richard Wright die 

zich juist in dit deel van Chicago afspeelt, in 1940. Ze praten over de 'lijn' die Bigger 

Thomas beschouwde als het symbool van witte haat en zwarte schaamte, en ze heb

ben het uitgebreid over Biggers mentaliteit en de mate waarin hij verantwoordelijk 

is voor zijn misdaden. Aangezien de rechte! Thomas zich onlangs heeft uitgespro

ken tegen strafvermindering voor zwarten die hun criminele neigingen terugvoeren 

op hun verleden van achterstelling, vtagen de studenten zich af of Wrights roman de 

uitspraken van Thomas klacht bijzet of juist ondermijnt. 

Scott Braithwaite, een jonge homoseksuele mormoon, net afgestudeerd aan de Brig-

ham Young Universiteit, geeft na afloop van een kerkdienst een lezing waarin hij 
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KRISIS 77 aangeeft hoe belangrijk het is om in het onderwijsprogramma van de geestesweten

schappen de geschiedenis en de verscheidenheid van de menselijke seksualiteit aan 

de orde te stellen. Deze kwestie is nu juist aanleiding tot hevige controveisie binnen 

deze univetsiteit, en Biaithwaites lezing is dooispekt met verwijzingen naar zowel 

bijbelse teksten als mormoonse geschriften en geschiedenis. 'Idealiter zouden we 

van iedereen moeten houden', besluit hij zijn lezing, 'maat het is vaak moeilijk om te 

houden van iemand die je niet kent of die andeis is dan jij.' 

Hoe houden deze vooibeelden verband met Seneca's ideaal van liberaal onderwijs en 

het cultiveren van menselijkheid? Degenen die in de wereld van vandaag lesgeven, 

leiden toekomstige burgers op in een tijd van culturele verscheidenheid en toene

mende internationalisering. Ons land is hoe dan ook pluriform. Als burgers moeten 

we regelmatig beslissingen nemen die enig inzicht vereisen in raciale, ernische en 

godsdienstige groepen en in de situatie van vrouwen en seksuele minderheden in 

onze natie. Van ons als burgers wordt ook steeds meer verwacht dat we begrijpen 

hoe vraagstukken als landbouw, mensenrechten, ecologie, en zelfs handel en be

drijfsleven discussies opleveren die mensen uit vele landen bij elkaar brengen. Dit 

zal ook steeds meer moeten gebeuren, wil onze economie levensvatbaar blijven en 

willen ei doeltreffende oplossingen voor dringende menselijke problemen worden 

gevonden. De nieuwe nadruk op 'diversiteit' in de onderwijsprogramma's van het 

hoger onderwijs is bovenal een manier om te leren omgaan met de veranderde eisen 

aan burgerschap, een poging om volwassenen voort te brengen die kunnen optreden 

als burgers van niet zomaar een beperkte regio of groep maar bovendien en vooral 

als burgers van een in allerlei opzichten samenhangende wereld. 

Toen ik op Haivatd begon, in 1969, werd ik samen met de andere eerstejaars promo

vendi door een bekende hoogleraar klassieke talen mee het dak op genomen van de 

Widener-bibliotheek. Hij vertelde ons hoeveel anglicaanse kerken je vanaf dat punt 

kon zien. Als joodse (dat wil zeggen, ik was vanuit het anglicaanse christendom tot 

het jodendom bekeerd) wist ik dat het mij en mijn man vetboden zou zijn geweest 

om in de kerk van Harvard te ttouwen: daai had men onlangs geweigetd een joods 

huwelijk te voltrekken. Als vrouw kon ik niet in de belangrijkste eetzaal van de fa

culteitsvereniging eten, zelfs niet als introducée. Het was nog maar een paar jaar 

geleden dat vrouwelijke srudenten geen toegang hadden tot de universiteitsbiblio

theek. In 1972 werd ik als eerste vrouw juniorlid van de sraf, een benoeming die be

paalde promovendi vrijstelde van onderwijs zodat zij aan hun eigen onderzoek kon

den werken. In die tijd kreeg ik een felicitatiebrief van een gerenommeerde classicus, 

waarin hij zei dat hij niet goed wist hoe je een vrouwelijke vakgenoot moest noe

men, want 'vakzuster' klonk toch nergens naar. Misschien kon de Griekse taal uit

komst bieden: aangezien het mannelijke equivalent vooi 'genoot' hetairos was, zou 

ik hetaira genoemd kunnen worden. Maar hetaira, dat wist ik wel, is het Oudgriekse 

woord voor 'courtisane', en niet voor 'genote'. 

Is het verwonderlijk dat, in een omgeving waarin zulke uitsluitingen en zulke 'grap

jes' aan de orde van de dag waren, het wetenschappelijk ondetzoek naat vtouwenge-
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schiedenis, naai dooi vrouwen geschreven literatuur, naar de sociologische en poli- KRISIS 77 

tieke aspecten van het sekseveischil — dat al deze volkomen noimale en wezenlijk 

belangrijke onderwerpen niet vooi serieus ondeizoek in aanmetking kwamen? Zij 

kwamen net zo min in aanmetking als (in de meeste plaatsen) het serieuze weten

schappelijke onderzoek naar het jodendom; het serieuze wetenschappelijk onder-

zoek naar Afrikaanse en Afro-Amerikaanse culturen; naar vele andere etnische min

derheden; naar vele niet-westerse godsdiensten en culturen; naar de veelvoudigheid 

en verscheidenheid van de menselijke seksualiteit. Het uitsluiten van mensen en het 

uitsluiten van hun levens van het domein van de wetenschap gingen hand in hand. 

Deze uitsluitingen leken vanzelfsprekend en hadden schijnbaar niets met politiek te 

maken; alleen de eis tot insluiting leek te worden ingegeven door een 'politieke 

agenda'. Vanaf het dak van de Widener-bibliotheek waren er vele mensen en vele le

vens die mijn collega niet kon zien. 

We proberen Tegenwoordig een academie op te bouwen waarin vrouwen, leden van 

godsdienstige en etnische minderheden, lesbische vrouwen en homoseksuele man

nen, alsook mensen uit niet-westerse culturen met liefde en respect kunnen worden 

gezien en ook gehoord, als subject én als object van onderzoek, een academie waarin 

je als 'vakzuster' geen 'courtisane' hoeft te worden genoemd, een academie waarin de 

wereld wordt beschouwd als een plaats voor vele soorten burgers en waarin we alle

maal kunnen leren om als burgers van die gehele wereld op te treden. 

Onze universiteiten leiden burgers op, en met het oog op die taak moeten we ons in 

de eerste plaats afvragen wat een goede burger van deze tijd zou moeten zijn en zou 

moeten weten. De hedendaagse wereld is multicultureel en mulrinationaal, of we 

dat nu willen of niet. Om onze meest dringende problemen intelligent en gezamen

lijk op te lossen is een dialoog nodig die mensen van vele verschillende nationale, 

culturele en godsdienstige achtetgionden bij elkaar brengt. Zelfs de kwesties die het 

dichtst bij huis lijken te liggen - bij voorbeeld de gezinsstructuur, de regulering van 

seksualiteit, de toekomst van kinderen - moeten worden benaderd vanuit een breed 

historisch en intercultureel perspectief. Een afgestudeerde van het Amerikaanse ho

ger onderwijs zou een burger moeten zijn die op niveau kan deelnemen aan debat

ten waaiin deze verschillen aan de orde komen, of dit nu beroepshalve is of gewoon 

als kiezer, als jurylid, als vriend. 

Drie vermogens zijn vooral wezenlijk voor het cultiveren van menselijkheid in de 

wereld van vandaag. In de eerste plaats het vermogen tot kritisch onderzoek van je

zelf en van je eigen tradities, met andere woorden het vermogen om het leven te lei

den dat we, in navolging van Socrates, 'het bezonnen leven' kunnen noemen. Dit 

wil zeggen een leven waarin aan geen enkele overtuiging gezag wordt toegekend al

leen op grond van het feit dat zij is overgeleverd door rraditie of door de macht det 

gewoonte veitiouwd is gewoiden, een leven waarin alle overtuigingen ter discussie 

worden gesteld en waarin alleen die overtuigingen aanvaardbaar zijn die aan de eisen 

die de rede stelt, namelijk consistentie en verantwoording, voldoen. O m dit vermo

gen te trainen moet men het vermogen ontwikkelen logisch te redeneren, om bij al-
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KRISIS 77 les wat men leest of zegt na te gaan of de redenering consistent is, of de feiten juist 

zijn weet gegeven, en of ei sprake is van een zorgvuldige beoordeling. Een dergelijke 

toetsing heeft vaak tot gevolg dat de traditie wordt uitgedaagd, zoals Socrates heel 

goed wist toen hij zichzelf verdedigde tegen de beschuldiging 'de jeugd te bederven'. 

Maar hij verdedigde zijn handelwijze door aan te voeten dat de democratie meer be

hoefte heeft aan burgers die zelf kunnen nadenken dan aan degenen die zich zonder 

meer onderwerpen aan gezag, en meer aan burgers die met elkaar hun keuzes kun

nen beargumenteren dan aan degenen die alleen maar om het hardst hun eisen ken

baar maken. Zoals een horzel op de rug van een edel maar ook wel wat traag paard, 

zei hij, zo zette hij de democratie aan weloverwogen en met meer beleid te werk te 

gaan. In onze democratie bestaat, net als in het klassieke Athene, de neiging tot 

haastig en slordig redeneren en nemen beschimpingen vaak de plaats in van open 

overleg. We hebben socrarisch onderwijs nodig om de belofte van democratisch 

burgerschap te vervullen. 

Socratisch redeneren kan op veel verschillende manieren in het universitaire on

derwijsprogramma worden ingevoegd, en vanuit verschillende vakgroepen worden 

gedoceerd. Maar mijn algemene conclusie, na een ruime selectie van onderwijsin

stellingen te hebben ondeizocht, is dat het veiplicht stellen van twee semesters filo

sofie de beste maniet is 'het bezonnen leven' te bevorderen en ervoor te zorgen dat 

het publieke debat dat op veel verschillende universiteiten plaatsvindt meer in open 

overleg zal worden gevoerd. De door mij onderzochte universiteiten waar zo'n ver

plichting geldt vormen een zeer gevarieerd geheel. Het gaat om Harvard, waar mo

rele argumentatie tot het kernprogramma is gaan behoren; Notre Dame, waar alle 

studenten twee semesters filosofie volgen en bovendien twee semesteis theologie; de 

Universiteit van Pittsburgh, waar prikkelende colleges ethiek eenzelfde soort ver

plichting gedurende het hele studieprogramma opleveren; en ten slotte Bentley, 

waar Billy Tucker studeert, en waai studenten die zich vooibeieiden op carrières in 

het bedrijfsleven niettemin tamelijk pittige colleges filosofie volgen, zoals die van 

Kiishna Mallick waar Tucker aan deelnam. 

Laat ik Tuckers geval nader toelichten, aangezien het in vele opzichten represen

tatiefis voor het geheel, dat wil zeggen laat zien welke fundamentele bijdrage filoso

fie levert aan butgetschap. Ik ontmoette Tucker toen zijn cursus filosofie net was be

gonnen, en praatte regelmatig met hem gedurende het hele proces. In het begin 

dacht hij dat filosofie ver van hem afstond en elitair was, dat het zeker niets voot 

hem zou zijn. De inleiding van de cutsus, over het leven en de dood van Socrates, 

had hem echter geboeid en in hem een fascinatie gewekt voor die vreemde man, die 

rondwandelde en met iedereen praatte, al kostte hem dat zijn eigen leven. Daarna 

gingen de colleges over formele logica, en Tucker was blij verrast door het hoge cijfer 

dat hij had gekregen voor het tentamen hierover. Hij was zeer tevreden en met een 

nieuw gevoel van trots over zijn eigen zelfdiscipline ging hij aan het werft voor het 

volgende onderdeel van de cursus, dat bestond in het opsporen van denkfouten in 

krantenartikelen en politieke toespraken. In de afsluitende fase verdiepte hij zich in 

debatten over actuele vraagstukken, en was verbaasd dat men hem had gevraagd om 

tegen de doodstraf te pleiten, hoewel hij daar eigenlijk vóór is. Hij vertelde mij dat 

hij door deze ervaring een andere kijk op politieke discussies had gekregen, dat hij 
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nu meet bereid is om het standpunt van de tegenpartij te respecteren en om be- KRISIS 77 

nieuwd te zijn naar de argumenten van beide kanten, in plaats van een discussie al

leen maar te zien als een gelegenheid om te snoeven en overtroeven. Dit jaar volgt 

hij bij Mallick een andere cursus, die niet veiplicht is, over Indiase filosofie en de 

verschillende benaderingen van geweldloos verzet. 

Het lijkt mij dat een dergelijke transformarie precies is wat Socrates en de stoïcij

nen voor ogen stond. Het idee dat je zelfde verantwoordelijkheid voor je eigen den

ken op je neemt en met anderen ideeën uitwisselt in een sfeer van gemeenschappe

lijk respect voor redelijkheid, is een wezenlijk besranddeel van een democratie die 

meer wil zijn dan een markt van botsende belangengroepen. 

De vrees die Socrates teweegbracht met zijn pogingen het zelfonderzoek in Athe

ne te introduceren was dat filosofisch redeneren de traditie zou ondermijnen. Aris

tophanes schetst het beeld van een zoon die naar huis gaat met een slinks argument 

om zijn vader te slaan. En natuurlijk is het zo dat rationele argumentatie, zoals ieder 

ander verstandelijk vermogen, kan worden misbruikt door mensen die uit zijn op 

hun eigen macht. Maar er is geen reden te veronderstellen dat filosofische argumen

tatie bij uitstek ondermijnend zou zijn voor hecht gefundeetde tradities. Wat van 

ons gevraagd wordt is dat we onszelf afvragen wat in onze praktijken slechts betust 

op gewoonte en wat de toets van rationele rechtvaardiging heeft doorstaan. 

Laten we in dit licht het geval van de Notre Dame Universiteit eens nader bezien. 

Notre Dame stelt, zoals de meeste katholieke instellingen voor hoger onderwijs, 

twee semesters filosofie verplicht. Dit doet men vanuit de gedachte dat godsdiensti

ge en morele overtuigingen dienen te worden onderzocht in het licht van de rede, en 

dat iemand een krachtiger en consistenter moreel leven zal leiden wanneer hij of zij 

leert deze overtuigingen te onderzoeken. Harold Attridge, de decaan van de univer

siteit, zei onlangs in een lezing dat de twee giondleggende veihalen van de univetsi-

teit het vethaal van Socrates en het veihaal van Jezus zijn, en hij benadrukte dat we 

geen tegenstrijdigheid tussen deze twee inspiratiebronnen moesten zien, want dege

ne die zich vastklampt aan overgeleverde wijsheid zonder deze zelf aan een kritisch 

en onafhankelijk onderzoek te onderwerpen is innerlijk zwak en onontwikkeld. 

Hier kunnen we nog het feit aan toevoegen dat Notre Dame burgers opleidt voot 

een zeer gevarieerde natie die vele andere morele en godsdienstige tradities omvat. 

Respect voor rationele argumentatie is een cruciaal onderdeel van wat een toekom

stige butget moet leren om in een sfeet van wederzijds respect om te gaan met men

sen die anders zijn. 

Socrates heeft vijanden binnen onze universiteiten. Ik heb de vijanden van rechts 

al genoemd: de traditionalisten die geloven in een terugkeer naar onderwijs als ac

culturatie en afwijzend staan tegenover de onafhankelijke kritische geest van socra

tisch onderzoek. Maar ook ter linkerzijde zijn er tegenstanders, mensen die het hele 

idee van rationele argumentatie hekelen, omdat ze van mening zijn dat alle maatsta

ven vooi lationaliteit op een bepaald niveau slechts uitdiukkingen zijn van macht of 

privilege. Het is zeker waar dat men in de geschiedenis al te vaak onder het mom 

van rationaliteit en objectiviteit andersdenkenden heeft gemarginaliseerd en heeft 

gebrandmerkt als minder rationeel, dus als onvolwaaidige burgers. Maar zulke ge

vallen - waar er vele van zijn - betekenen geen ondeimijning van de rationaliteit 

L E E R S C H O L E N IN M E N S E L I J K H E I D o l 



KRISIS 77 zelf, maar van de mensen die er ten onrechte aanspraak op maken, terwijl ze de fei

ten veronachtzamen en slecht atgumenteten. Ook Socrates kende zulke mensen, bij 

voorbeeld Euthyphro die, om redenen die duidelijk waren ingegeven door eigenbe

lang, beweerde dat hij over wetenschappelijke kennis van godsdienstige kwesties be

schikte: hij wilde vroomheid zodanig definiëren dat hij daarmee zijn controversiële 

handelwijze, re weten het aanklagen van zijn eigen vader, kon rechtvaardigen. Wat is 

de remedie tegen de schijn van rede? Dat is een betere rede en meer rede. Euthyphro 

werd niet door geweld verslagen, maar door de absolute superioriteit van Socrates' 

kiitische aigumentatie. In het algemeen, zei Socrates, wordt ons politieke leven als 

het waie geteisteid dooi gezwelvotmige uitwassen van pseudorationaliteit die op het 

politieke lichaam groeien. Zijn redeneerkunst was de chirurgie om de gezwellen weg 

te snijden, zoals alleen de rede dat kan, door te laten zien wat ze werkelijk zijn, door 

het vetschil tussen gezwellen en gezondheid aan te wijzen. We moeten ons vermo

gen om tussen gezwellen en een gezond gebruik van het verstand te onderscheiden 

blijven cultiveren, en dir doen we niet als we het laten bij de simpele bewering dat 

iedere maniei waarop we het verstand gebruiken een soort tumot is. De hedendaag

se kiitiek op de noimen ten aanzien van rationaliteit zou ons alerter moeten maken 

op de valse schijn van wijsheid. Zij zou ons er ook toe moeten aanzetten om in de 

geschiedenis van de mensheid te zoeken naar modellen van gezond redeneren die 

een gevoeligheid voor de historische en culturele context niet uitsluiten. Maar niets 

van dit alles noodzaakt ons om de socratische opdracht los te laten. En het is een we

zenlijke opdracht wanneer we willen werken aan een democratie die zich beiaadt op 

het algemeen welzijn. 

Nu wat betreft het tweede onderdeel van mijn voorsrel. Burgers die hun menselijk

heid culriveren, moeten voorts in staat zijn zichzelf niet slechts als buigeis van een 

beperkte regio of groep te zien, maar ook en vooral als menselijke wezens die op 

grond van erkenning en gedeelde belangen met alle andere menselijke wezens ver

bonden zijn. De wereld om ons heen is onmiskenbaar internationaal. Of het nu gaat 

om handel of landbouw, mensenrechten of het oplossen van het hongerprobleem, al 

deze en andere kwesties doen een beroep op onze verbeelding om ons buiten de en

ge kring van de eigen groep te wagen en om de werkelijkheid van ver van ons verwij

derde levens in aanmerking te nemen. We denken heel makkelijk over onszelf in ter

men van groepen, als Amerikanen in de allereerste plaats en als mensen in de tweede 

plaats, of, nog nauwkeuriger, als Italiaanse Amerikanen of heteroseksuelen of Afro-

Amerikanen in de eerste plaats, Amerikanen in de tweede plaats, en pas (en soms al 

niet eens meer) in de derde plaars als mensen. We veronachtzamen de behoeften en 

vermogens die ons verbinden met medeburgers die verder weg wonen, of die er an

ders uitzien dan wij. Dit betekent dat we niet beseffen hoeveel mogelijkheden tot 

communicatie en samenwerking er zijn met hen en ook niet welke verantwoorde

lijkheden we misschien wel hebben tegenover hen. Ook maken we soms fouten 

door verschillen te verwaarlozen, omdat we ervan uitgaan dat het leven op verre af

stand wel op het onze zal lijken en we de nieuwsgierigheid naar hoe het er werkelijk 

uitziet missen. Het cultiveren van menselijkheid in een complexe, samenhangende 

wereld betekent dat we inzicht moeten krijgen in de verschillende manieren waarop 
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in velschillende omstandigheden aan gemeenschappelijke behoeften en doelstellin- KRISIS 77 

gen tegemoet wordt gekomen. Dit vereist een grote hoeveelheid kennis die Ameri

kaanse studenten voorheen nauwelijks verwierven, kennis van niet-westerse cultu

ren, van minderheden binnen hun eigen cultuur, van verschillen met betrekking tot 

sekse en seksualiteit. 

Hoe moeten deze zaken in een studieprogramma aan de orde worden gesteld? 

Op deze vraag kunnen en moeten alleen maar individuele antwoorden gegeven wor

den, waarbij we rekening moeten houden met de middelen waarover een instelling 

beschikt. Er moet ook op een aantal verschillende niveaus aan gewerkt worden. Het 

in elkaar zetten van een onderwijsprogramma voor wereldburgerschap heeft vele as

pecten: de ontwikkeling van verplichte basiscursussen die studenten confronteren 

met een cultureel perspectief dat ze niet kennen; de inbreng van verschillende per

spectieven in alle fasen van de studie waar dit van toepassing is; het stimuleren van 

de ontwikkeling van meer gespecialiseerde facultatieve cursussen op terreinen die 

verband houden met culturele diversiteit; en ten slotte aandacht voor het onderwijs 

in vreemde talen, een onderdeel van dit verhaal dat nog veel te weinig accent heeft 

gekregen. Zelfs zulke veelomvattende initiatieven zullen onvermijdelijk onvolledig 

zijn. We mogen niet hopen dat we onze studenten alles kunnen bijbrengen wat ze 

uiteindelijk zullen moeten weten over verschillende gebieden van de aarde die ook 

onze levens aangaan, en dat zouden we ook niet moeten proberen, want dit zou een 

al te grote versnippering tot gevolg kunnen hebben. In plaats daarvan moeten we 

hun leren zich grondig te verdiepen in een of meer afwijkende culturen, en ervoor 

zorgen dat zij zowel enige kennis van een niet-westerse cultuur als enig besef van de 

geschiedenis van ras en etniciteit binnen hun eigen land verwerven. Laat ik nu drie 

zeer verschillende voorbeelden geven van cursussen waarin dit voor een deel met 

succes plaatsvindt. Hiertoe zal ik me concentreren op de relatie tussen het Westen 

en het niet-Westen, maar in feite betreft mijn onderzoek ook in belangrijke mate 

het pluralisme binnen Amerika. Laat ik eerst eens kijken naar een verplichte basis

cursus, en daarna de aandacht richten op een initiatief dat een aantal cursussen op 

verschillende niveaus heeft opgeleverd. 

Scripps College in Pomona in Californië telt ongeveer zevenhonderd studenten, 

uitsluitend vrouwen; hoewel de opleiding ook gezamenlijke cursussen met de ande

re Claremont-opleidingen kent, is de belangrijkste basiscursus alleen bestemd voor 

de eerstejaars van Scripps. Deze cursus is nog maar pas ingevoerd en vervangt de 

vroegere collegereeks westerse cultuurgeschiedenis, die te breed en te weinig speci

fiek werd bevonden. De nieuwe cursus heet cultuur, kennis en representatie. De 

cursus behandelt de centrale ideeën van de Europese Verlichting - in het politieke 

denken, geschiedenis, filosofie, literatuur en godsdienst. (De docenten zijn vanuit 

zestien verschillende vakgroepen aangetrokken; zij geven om beurten colleges en ie

der begeleidt een eigen onderdeel.) Op het onderzoek naar de Verlichting volgt het 

bestuderen van de kritische leacties etop van vooiheen gekoloniseeide bevolkingen, 

vanuit de niet-westeise filosofie en godsdienst, en vanuit het westetse postmoderne 

denken, waaiondei ook enig feministisch denken. Vervolgens komt aan de orde 

welke antwoorden er mogelijk zijn op deze kritiek. (Ik was op Scripps om college te 

geven over de manieren waarop feministen het liberalisme van de Verlichting kon-
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KRISIS 77 den veidedigen tegen kritiek van andere feministen, en om internationale bewegin

gen vooi de mensenrechten te verdedigen tegen de stelling dat zij geen fundament 

in niet-westerse culturen hebben.) Deze cuisus voorziet duidelijk niet in een syste

matische bestudeiing van zelfs maai één niet-westerse cultuur, maar bereidt de weg 

voor verdere studie en discussie. De gerichre aanpak, de nadruk op intercultureel 

debat en op aigumentatie in plaats van het veizamelen van feiten, en de integratie 

van niet-westers matetiaal dooi middel van een systematische aandacht voor één ge

heel van samenhangende kwesties, maken de cursus tot een waardevolle inleiding 

op nader onderzoek van deze kwesties. De grootste verdienste van de cursus is dat 

hij studenten regelrecht confronteert met de meest dringende vragen die ze zichzelf 

vandaag de dag als wereldburgers zullen moeten stellen, vragen omtrent de univer

sele geldigheid van het spreken in termen van rechten en omtrent de aangewezen 

manieren waarop aan de gerechtvaaidigde eisen van ondetdiukten tegemoet moet 

wotden gekomen. De univeisitaiie gemeenschap woidt zo vanaf het eetste begin een 

gemeenschap waarin over deze uiterst relevante vragen kan worden gedebatteerd. 

Mij leek het in het bijzonder prijzenswaardig dat postmodernisme niet zonder meer 

het laatste woord kreeg, als zou het verlichtingsdenken erdoor zijn overschaduwd. 

Srudenten werden betrokken in een levendige discussie en docenten die affiniteit 

met het postmodetnisme hadden stonden open vooi mijn eigen kritische benade

ring van deze gezichtspunten. 

Maar de invoering van wereldburgerschap in het onderwijsprogramma houdt 

veel meer in dan het ontweipen van één basiscursus. Zo heeft de staf van de Saint 

Lawrence Universiteit een veel ambitieuzer project opgezet binnen het programma 

interculturele ontmoetingen, waaibij in velschillende vakgroepen facultatieve cur

sussen zijn ontworpen die op den duur zouden moeten resulteren in 'algemeen in

tercultureel onderwijs' voor studenten die dat programma kiezen. Dankzij subsidie 

van de Mellon Foundation kon de groep van zeventien stafleden gedurende een lan

ge periode bijeenkomen om lezingen voor elkaar te houden, en naar India, Kenia en 

onlangs ook Costa Rica reizen, zodat hun onderwijs een stevige empirische basis zou 

hebben. Tijdens deze bezoeken woonden de stafleden in dorpen op het platteland, 

namen zij actief deel aan de plaatselijke cultuur en hielden zij dagboeken bij die later 

in hun eigen stafwerkgroep werden besproken. De leiders van het programma, 

Grant Cornwell en Eve Stoddard, zijn van mening dat het doceren van dit vergelij

kende studiemateriaal altijd gepaard zou moeten gaan met een socratische werkwij

ze: docenten zouden zich vooral moeten richten op het oefenen in argumentatie en 

zij zouden het naïeve relativisme waarmee studenten doorgaans naar de les komen 

ter discussie moeten stellen en studenten moeten stimuleren om hun opvattingen 

met aigumenten te onderbouwen. De cursussen in het programma weerspiegelen 

de vakkennis van de verschillende docenten; ze variëren van interculturele perspec

tieven op genezen tot Afrikaanse economie tot een cursus over de beheersing van het 

vrouwelijk lichaam. Bovendien zijn studenten veiplicht een vreemde raal te stude

ren en worden zij steik aangemoedigd in een van de eeiste jaren van hun studie in 

het buitenland te studeren. Dit programma is een toonbeeld van verantwoord on

derwijs op terreinen waar verschillende culturen elkaar onrmoeren, en het laat zien 

dat het mogelijk is dergelijke cursussen te ontwikkelen zonder dat de specifieke be-

8 4 M A R T H A C . N U S S B A U M 



nadering van de verschillende vakgebieden verloren gaat en zonder dat dit leidt tot KRISIS 77 

een vaag en oppervlakkig soort relativisme waarin alle culruren gelijkelijk worden 

gewaardeerd, zonder dat men in staat is om ook maar één cultuur serieus te onder

zoeken. 

Goed nadenken leer je niet op basis van alleen feitelijke kennis. Het derde ver

mogen, nauw verbonden met de andere rwee capaciteiten, waarover een burger 

moet beschikken kunnen we de nairatieve veibeelding noemen. Dit wil zeggen het 

veimogen om je vooi te stellen hoe het zou zijn om in de schoenen te staan van ie

mand die anders is dan jijzelf, om een intelligente lezer van het verhaal van die ander 

te zijn, en om de emoties, wensen en verlangens die iemand in die situatie zou kun

nen hebben te begrijpen. De nairatieve veibeelding is niet onkritisch, want we ne

men onszelf en onze eigen oordelen altijd mee in de ontmoeting met een ander, en 

wanneer we ons identificeren met een personage in een roman of met iemand die 

ver weg woont en van wiens levensveihaal we ons een vooistelling maken, zullen we 

ons onvetmijdelijk niet alleen maat identificeren, maar zullen we dat verhaal ook 

beoordelen in het licht van onze eigen idealen en ambities. Het begrijpen van de we

reld vanuit het gezichtspunt van de ander is een onmisbare eerste stap om tot een 

verantwoord oordeel te komen, want we weten niet waarover we oordelen vootdat 

we begrijpen wat de andei met een handeling bedoelt, en hoe een uitspraak van de 

ander iets uitdrukt van wat in de context van zijn of haat geschiedenis en sociale 

omgeving belangrijk is. Het detde waarin onze studenten zich zouden moeten be

kwamen is dus het vermogen om zulke betekenissen met behulp van de verbeelding 

te achterhalen. 

Dit vermogen wordt vooral gecultiveetd in het letterenonderwijs. Burgers op

voeden tot wederzijds begrip voor elkaar is natuurlijk niet de enige functie van de 

letteren binnen een onderwijsprogramma, maar het is wel een heel belangrijke func

tie, en er bestaan vele manieren waarop in zulke cursussen aandacht kan worden be

steed aan de eisen aan burgerschap. Neem nu maar één van mijn voorbeelden. 

Rechtenstudenten aan de Universiteit van Chicago zullen al gauw op allerlei manie

ren invloed uitoefenen op onze samenleving. Een groot deel van hen zal als griffier 

bij de rechtbank werken en rechterlijke vonnissen schrijven. Anderen zullen betrok

ken raken bij projecten van de overheid. Weer anderen zullen meteen in allerlei 

functies in het bedrijfsleven terechtkomen. De meesten zullen vroeg of laat te ma

ken krijgen met het rassenprobleem: als juristen die zaken met betrekking tot posi

tieve discriminatie van minderheden moeten behandelen, als advocaten die cliënten 

uit mindeiheden moeten veidedigen. De meeste van deze rechtenstudenten zijn, 

net als Wrights romanpersonage Mary Dalton, nog nooit binnen geweest in een van 

de huurwoningen zoals die nog steeds een paar blokken verder dan hun leslokaal be

staan. Willen ze in hun toekomstige functies goede burgers worden, dan hebben ze 

niet genoeg aan logisch nadenken en kennis, aspecten van burgerschap die in hun 

studieprogramma al ruimschoots aan de orde komen. Zij zullen ook in staat moeten 

zijn om in hun verbeelding deel te nemen aan een leven als dat van Bigger Thomas, 

om te begrijpen hoe ambities en emoties worden bepaald door de sociale omgeving. 

Scott Braithwaite is een dergelijke training van de verbeelding in zijn studie niet te

gengekomen. Sterker nog, zijn opleiding aan de Brigham Young Universiteit gaat in 
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KRISIS 77 haar opzet doelbewust in tegen alle drie mijn doelstellingen. Deze opleiding heeft 

meer gemeen met het ouderwetse onderwijs zoals Aristophanes dat schildert dan 

met de socratische benadering van de mens als wereldburger. Braithwaite weid niet 

geleeid kritisch na te denken over zijn traditie; men leerde hem de lessen van die tra

ditie te verinnerlijken. Als een jonge mormoon in een zeer inrernationale kerkelijke 

gemeenschap leerde hij op een bepaalde manier wel omgaan met mensen uit andere 

delen van de wereld, maar doorgaans in de vorm van bekeren, en nooit vanuit de ge

dachte dat men van beide kanten van elkaai zou kunnen leien. Uiteindelijk, veitelt 

hij, nodigde het onderwijs dat hij kreeg zijn medestudenten ei niet toe uit zich te 

veiplaatsen in iemand als hij of zo iemand te leren kennen, noch nodigde het hem

zelf uit zichzelf te leien kennen. Hij meent dat dit tekort aan kennis neeikomt op 

een tekortschieten in de liefde die volgens zijn eigen godsdienst alle mensen voor el-

kaai zouden moeten hebben. 

Vooi intelligent buigeischap is meer nodig dan deze drie vermogens. Wetenschap

pelijk inzicht is eveneens van primair belang. Hetzelfde geldt voor de kennis van 

economie en geschiedenis. Ik heb me geconcentreerd op onderdelen van liberaal on

derwijs die inmiddels in 'de humaniora' zijn opgenomen, onderdelen die regelmatig 

belachelijk worden gemaakr als zijnde van nul en generlei waarde of zelfs ondermij

nend voor burgerschap. Ik heb aangevoerd dat deze studieterreinen cruciaal zijn 

voor de ontwikkeling van een democratie waarin open overleg werkelijk serieus 

wordt genomen, en dat zij slechts zullen bijdragen aan de vorming tot weldenkende 

burgers wanneer men voortgaat in de geest van socratisch zelfonderzoek en Seneca's 

zelfopvoeding. 

Voor al mijn positieve voorbeelden geldt dat niet-traditionele studieterreinen, 

onderwerpen die een kwart eeuw geleden nog niet in het onderwijsprogramma zou

den zijn voorgekomen, een wezenlijke bijdrage leveren aan de opvoeding tot burger

schap. De cursus die Billy Tucker volgde komt nog het dichtst in de buurt van on

derwijs dat de vorige generatie ook had kunnen krijgen, maar zelfs in die colleges 

krijgen burgerschap en actuele kwesties een aandacht die niet bepaald kenmeikend 

kan worden genoemd voor de filosofische academie van een tijdje geleden. Aan de 

Saint Lawrence Universiteit is sprake van een radicale hervorming van een onder

wijsprogramma dat voorheen vooral gericht was op Europa en Noord-Amerika. O p 

vergelijkbare wijze vervangr de basiscursus van Scripps College de oeverloze en wei

nig specifieke cursus westerse cultuurgeschiedenis die voorheen werd gegeven. Het 

accent op etnische studies in Riverside, in de colleges van Richard Lowy, maakt deel 

uit van een veelomvattende hervorming die erop gericht is uiteenlopende benade

ringen van menselijke verscheidenheid in het onderwijsprogramma te integreren. 

Don Lamers kreeg bij Engels een opdracht die nog maar kort geleden ondenkbaar 

zou zijn geweest in Reno (Nevada), hetgeen deel uitmaakt van een ontwikkeling 

naar diversiteit die binnen de universiteit nog steeds aanleiding geeft tot hevige con-

tioveise. Scott Braithwaite betreurt dat zulke veranderingen in het programma van 

de Brigham Young Universiteit achterwege blijven. Zoals de meeste grote rechtenfa

culteiten in Amerika heeft ook de Universiteit van Chicago onlangs, in antwoord op 

de toegenomen belangstelling van studenten en staf, meer aandacht besteed aan ras-
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senkwesties. Chicago onderscheidt zich echtet van andere initiatieven op dit gebied KRISIS 77 

door zich niet alleen te richten op feitenkennis, maar ook de menselijke verbeelding 

erbij te betrekken. 

Aan onze univetsiteiten worden onze burgers opgeleid. Dit houdt in dat zij veel fei

ten leren en vaardigheden in het argumenteren opdoen. Maar het houdt nog meer 

in. De opleiding tot burger betekent ook dat je leert hoe je als mens in staat kunt 

zijn tot liefde en verbeelding. We kunnen doorgaan met het voortbrengen van bur

gers met een beperkte horizon, burgers die het moeilijk vinden om mensen te be

grijpen die anders zijn dan zijzelf, wier verbeelding zich zelden buiten het eigen 

plaatselijke kringetje waagt. Het is maar al te gemakkelijk om het morele voorstel

lingsvermogen op die manier te beperken. Denkt u maai aan het beeld van slecht 

buigeischap dat Charles Dickens in A Christmas carol geeft, in zijn portret van de 

geest van Jacob Marley, die Scrooge opzoekt om hem te waarschuwen voor de geva

ren van een afgestompte verbeelding. Marleys geesr sleept tot in eeuwigheid een ke

ten van geldkistjes achter zich aan, omdat zijn verbeelding bij zijn leven zich nooit 

buiten de muren van zijn succesvolle bedrijf bewoog om zich voor te stellen hoe de 

mannen en vrouwen om hem heen leefden, mannen en vrouwen uit een andere so

ciale klasse en met een andere achtergrond. Scrooge is geschokt bij het zien van zijn 

oude vriend die deze eindeloze keten draagt. 'Ik draag de keten die ik tijdens mijn 

leven heb gesmeed', zegt hij tegen Scrooge. 'Ik heb hem schakel voor schakel ge

maakt. Ik heb hem uit eigen vrije wil aangegord.' In een poging om te ontkennen 

wat hij hoort gooit de doodsbange Scrooge eruit: 'Jij was altijd goed in zaken, Ja

cob.' 'Zaken', herhaalr de geest op droeve toon. 'De mensheid was mijn zaak. Alleen 

naastenliefde, mededogen, barmhartigheid waren mijn zaken.' Hier zinspeelt de 

geest, op Dickens' eigen christelijke wijze, rechtstreeks op Seneca's ideeën over ge

cultiveerde menselijkheid. Daatop richt de geest zich weer tot Scrooge en vraagt: 

'Voel jij niet het gewicht van de keten die je zelf torst?' 'Mijn ketenen!' roept 

Scrooge uit. 'Nee nee.' En daarna, op zachtere toon: 'Ik ben bang.' 

Scrooge kreeg nog een kans om te leren hoe het in de wereld zoal toeging. Tij

dens die beslissende nacht kreeg hij een late les, reisde hij naar rijke en arme gezin

nen, naar een vuurtoren op zee, naar de armoe van het gezin van zijn eigen klerk, 

nog geen twee kilometei veiderop. Wij hebben behoefte aan burgers die deze lessen 

krijgen als ze nog jong zijn, voordat hun verbeelding wordt gekluisterd door het ge

wicht van dagelijkse plichten en zelfzuchtige plannen. We leveren al te veel burgers 

af die geldkistjes met zich mee zeulen, wier verbeelding zich nooit buiten het kan

toor van de boekhouding begeeft. Maar we hebben de gelegenheid er meer van te 

maken, dat wil zeggen socratische burgers af te leveren die in staat zijn zelf na te 

denken, met de traditie in gesprek te gaan en begrip te hebben voor levensomstan

digheden die verschillen van die van henzelf. We beginnen nu die gelegenheid te 

baat te nemen. Dat is geen 'politieke correctheid', dat is het cultiveren van mense

lijkheid. 
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