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Het enorme en nogal onverwachte succes van Allan Blooms "The Closing of
the American Mind: How Higher Education Has Failed Democracy and Impoverished the Souls of Today's Students" heeft tot veel verbaasde commentaren geleid. Met het verschijnen van de paperbackuitgave zal het boek
opnieuw in de belangstelling komen te staan en zullen, afgaand op eerdere
ervaringen, de verkoopcijfers twee tot drie keer zo hoog zijn als van de oorspronkeüjke gebonden uitgave, die al bijna een jaar op de Amerikaanse
bestseüerslijst staat
Hoe moet de populariteit verklaard worden van een boek dat werd geschreven door een tot voor kort onbekende academische politieke filosoof,
en dat voor een groot deel bestaat uit aantekeningen bij moeilijke teksten van
reeds lang geleden gestorven, canonieke Westerse denkers? "The closing of
the American Mind" is beslist niet het eerste boek dat op het eerste gezicht
over een onduidelijk wetenschappeüjk onderwerp handelt en vervolgens zowel de auteur als de uitgever verrast door een bestseller te worden. In de afgelopen jaren zijn zulke boeken met een zekere regelmaat opgedoken. De
naoorlogse paperback-revolutie heeft moeilijke wetenschappelijke werken
voor een groot lezerspubliek beschikbaar gesteld tegen vaak redelijke prijzen. Van sommige boeken die aanvankeüjk in beperkte gebonden uitgaven
verschenen, sprongen de aantallen verkochte exemplaren omhoog toen ze als
paperback opnieuw op de markt kwamen. Andere hadden slechts een bescheiden succes na hun eerste druk, maar bereikten een veel breder publiek
of werden zelfs beroemd toen ze, soms in bewerkte vorm, als paperback
verschenen. Het gebruik van paperbacks op universiteiten en zelfs op de
middelbare school is een centraal kanaal waardoor ideeën zich snel verbreiden. Het hoger onderwijs zelf is een belangrijk massa-medium geworden;
dit is in Blooms feüe aanval er op het onloochenbare uitgangspunt
Het boek van Allan Bloom heeft met 475.000 gedrukte exemplaren de
verkoopcijfers van vergelijkbare gebonden titels al geëvenaard of overtroffen
(het is inmiddels aan de twintigste druk toe), dus het aantal verkochte paperbacks zal waarschijnlijk indrukwekkend zijn, ondanks de steeds scherpere
kritiek op de inhoud. Het boek is echter aUestehalve een oefening in streng
wetenschappeüjke exegese; zoals de titel en de ondertitel al doen vermoeden,
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zijn de filosofische thema's die erin aan de orde komen verbonden met nijpende hedendaagse teslommeringen over de afnemende Amerikaanse macht
en invloed in de wereld. Het üjkt in dit opzicht op eerdere succesvolle, door
wetenschappers geschreven beoeken die onvermoed appeüeerden aan een
stemming van ongerustheid of verontrusting bij het beter opgeleide pubtiek.
Bijna een decennium geleden maakte de bestseller van Christopher Lasch,
"The Culture of Narcissism", ondanks de volslagen andere inteüectoele en
politieke invalshoek, veel van dezelfde, kritische observaties over het leven
in Amerika als het boek van Bloom, vooral in een hoofdstuk dat als titel had:
'Schooling and the New Illiteracy'. En aan het eind van de zestiger jaren leverde "The Greening of America" van Charles Reich, een jurist die verbonden was aan de Yale Universiteit, z'n auteur ook onverwachte roem en rijkdom op. Een groepje boeken uit hetzelfde genre had aan het begin van de jaren zestig een vergelijkbaar succes en slaagde erin althans voor een paar jaar
de lijnen uit te zetten in het pubüeke debat over de onderwerpen die ze aansneden: het waren Paul Goodmans "Growing Up Absurd", "The Other
America" door Michael Harrington, Herbert Marcuse's "One Dimensional
Man" en Norman O. Browns "Life Against Death", dat zowel in de gebonden uitgave (13.000 exemplaren) als in paperback (93.700) tot op heden de
test verkochte titel is van de Wesleyan University Press.
Iets meer dan tien jaar geleden, in 1950, drukte de Yale University Press
precies 3000 exemplaren van "The Lonely Crowd" van David Riesman (geschreven in samenwerking met Reuel Denney en Nathan Glazer) om vervolgens door de enorme waag naar het boek gedwongen te zijn daar dertien
aanvullende drukken (en 35.000 gedrukte exemplaren) op te laten volgen
zelfs nog voordat de bewerkte paperback editie een van de meest populaire
titels aller tijden werd in het fonds van Doubleday's Anchor Books. En de
paperback van de originele tekst, die Yale zelf in 1961 uitgaf, tereikte tot op
heden met veertig drukken een oplage van 486.000 exemplaren.
Wat deze boeken gemeen hebten is hun diagnose en hun veroordeüng
van een wijdverbreide stand van zaken in Amerikaanse samenleving waarachter sneue en recente ontwaarding schuil gaat, of op z'n minst langdurige
verwaarlozing. "The Lonely Crowd" vormde enigszins een uitzondering,
want dat boek was vooral bedoeld als een analyse in plaats van een gealarmeerde vingerwijziging. Maar het werd in brede kringen gelezen als zou het
de opkomst betreuren van een psychologische neiging die Riesman "other
direction' noemde en die ten koste ging van de "inner direction". De door al
deze auteurs getoonde combinatie van een indringend waarschuwen en een
openlijk terechtwijzen kwam als een klaroenstoot die opriep tot ingrijpende
aktie.
Enerzijds waren specifieke hervormingen als de anti-armoede programma's van de regeringen Kennedy en Johnson deels geïnspireerd door het
boek van Michael Harrington. Aan de andere kant leken de schrijvers soms
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op oude profeten die opriepen tot niets minder dan een volledige intellectoele
en spirituele omvorming van hun dwalende mede-burgers. Bloom bevindt
zich duidelijk dichter bij de tweede pool in dit spanningsveld. Zijn overtuiging dat de klassieken van de Westerse beschaving vanzelfsprekend hun
plaats in het Amerikaanse hoger onderwijs aan het verliezen zijn, heeft
overigens wel munitie geleverd aan conservatieve onderwij shervormers zoals staatssecretaris van Onderwijs William J. Bennet, die oproept om tot de
fundamenten terug te keren en het herstel nastreeft van een geprivilegeerde
kanon van teksten en schrijvers.
Terwijl de meeste boeken die ik heb genoemd een kritisch standpunt ten
opzichte van het leven in Amerika innamen vanuit een grofweg linkse oppositie, schrijft Bloom als een overtuigd conservatief. Het zou overigens een
vergissing zijn om dit verschil al te zeer uit te vergroten en Bloom te 2ien als
een afspiegeüng van het Reagan-tijdperk, de auteurs uit de woege jaren zestig als voorspeüers en wegbereiders van het radicalisme later in het decennium, Charles Reich als een typische woordvoerder van het ethos van de tegencultuur en Christopher Lasch als een gedesülusioneerde uit de Carterperiode. Want één ding is zeker, hun klachten over de oppervlakkigheid en
de platitudes in de Amerikaanse samenleving vertonen veel overeenkomsten.
Het voornaamste punt in Allan Blooms aanklacht tegen de hedendaagse
studenten is hunrelativismeten aanzien van waarden, hun dociele acceptatie
van welke levensstijl dan ook. Ze hebten zo'n open geest dat hun hersenen
eruit zijn gevallen - hoewel, Bloom is te netjes om zich in een zo vulgair dagelijks taalgebruik uit te drukken. Toch is zijn voornaamste stelüng een opzetteüjk paradoxale: "the closing of the American mind" is het gevolg van
een peiUoze openheid die niets minder vernietigt dan het vermogen om stevig
onderbouwde morele of inteüectuele oordelen te kunnen veüen. De affiniteit
tussen deze claim en Hertelt Marcuse's oxymoronisch begrip "repressieve
tolerantie" is evident, hoewel Bloom, en dat zal niemand verbazen, het werk
van Marcuse beschouwt als een verwerpeüjke invloed. Riesmans tegenstelling tussen 'inner-' en 'other-direction' anticipeerde bijna veertig jaar geleden op een aanzienlijke genuanceerdere wijze op Blooms polariteit tossen
stevig in het innerüjk verankerde morele standaarden en het te gemakkelijk
aanpassen aan de fluctoerende verwachtingen van anderen. Maar Riesman is
een pikzwart schaap in de ogen van Bloom; op maar liefst acht plaatsen in
boek wordt hij door Bloom gekleineerd vanwege zijn voüedig onjuiste geüjksteUing van "inner-direction" met de 'ga vooral je eigen gang'-ethiek - of
anti-ethiek - van de tegencultuur in de zestiger jaren.
De tegensteUing tussen Bloom en Charles Reich, die als laatkomer de
ideologie van de tegencultuur meerreflecteerdedan produceerde, is aan de
andere kant overduideüjk en ondubbelzinnig. Het is schokkend om je te reaüseren dat minder dan twintig jaar geleden het boek van Reich hetzelfde
soort aandacht trok als nu Blooms boek dat doet
Het voornaamste onderwerp van beide auteurs vormen de universitaire
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studenten; maar Reich zag de jeugdige retellen van de late jaren '60 als dragers van een nieuw bewustzijn dat was voorbestemd ons allemaal te verlossen, terwijl voor Bloom precies de overblijfselen van dat bewustzijn in de
tachtiger jaren hedendaagse studenten immuun hebben gemaakt voor intellectuele verlichting en groei. Reich schreef op een moment dat de protestbewegingen van de zestiger jaren geleidelijk begonnen te verstommen. Na het
eerste overdonderende succes dat op het verschijnen van diens boek volgde,
werd het vervolgens onderwerp van bijtende spot, en tegenwoordig herinneren de meeste mensen - Bloom niet uitgezonderd - zich het als een nogal
extreme en dwaze ontboezeming van het utopisme van de jaren '60.
Ondanks hun tegengestelde waardeoordelen over de jongeren hebten de
boeken van Reich en Bloom waarschijnlijk een deel van hun populariteit te
danken aan de nogal intense persoonlijke noot die beide teksten kenmerkt.
Reich publiceerde later een autobiografie, "The Sorcerer of Bolinas Reef',
waarin hij de voortdurende eenzaamheid en ontevredenheid onthulde die,
samen met zijn onderdrukte homosexualiteit, hadden geleid tot zijn totale afwijzing van het conventionele leven in "The Greening of America" en later
tot zijn "dropping out" door ontslag te nemen als professor en zich onder te
dompelen in het bohemièn-testaan van San Francisco (een stap die zonder
twijfel werd vergemakkelijkt door de omvang van zijn royalties). "The
Greening of America" kon door z'n rapsodische beschrijvingen van zogenaamd bevrijde jonge mensen worden gelezen als een bijna erotische aanklacht. Vooral van dit aspect raakten de eerste lezers van de uittreksels die
The New Yorker publiceerde sterk onder de indruk, hoewel velen hun aanvankelijk positieve reakties later onderdrukten of herriepen toen het boek
eenmaal belachelijk gemaakt was door leidende intellectuelen.
Het boek van Bloom is, anders dan dat van Reich, vrij van een al te duidelijke ondertoon van sterke persoonlijke gevoelens. Hoewel het ook impressies biedt van ontmoetingen tossen de auteur en studenten en docenten,
is de overheersende toon droog-ironisch, abstract en pedagogisch, Toch
heeft het boek de onmiskenbare trekken van een 'apologia pro vita sua'; het
verhaalt van Blooms langdurige liefdesverhouding met de Universiteit van
Chicago, fake gothic and all, en de verheven ideeën - vooral die van Plato en
Aristoteles - die hij daar eerst tot zich nam en later doceerde. Ook staat hij
herhaaldelijk stil bij één enkele, verpletterende ervaring die het brandpunt is
geworden van zijn minachting voor de jeugdcultuur en zijn verbijstering
over de toestand van het hoger onderwijs: de gebeurtenissen in 1969 aan de
Cornell University, waar Bloom in die tijd doceerde. Gewapende militante
zwarte studenten tezetten toen een campusgebouw en de faculteit stemde toe
in hun eisen om zo het geweld af te wenden.
Het gedrag van faculteit en bestuur van de Cornell University werd zelfs
in die tijd gezien als lafhartig, en Bloom en een handjevol andere dissidenten
kwamen naar voren als dappere, principiële mannen. Tegenwoordig ziet
Bloom deze episode als het ultieme verraad van de universiteit aan de door
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haar beleden principes. Hij vergelijkt het voorval zonder reserves met de capitulatie van de Duitse universiteiten voor de Nazi's in de dertiger jaren. De
radicale studenten uit de zestiger jaren maakten vaak dezelfde vergelijking in
omgekeerde volgorde, waarbij ze de medeplichtigheid van de universiteit aan
het werk van het ministerie van Defensie en aan wat ze het "geïnstitutionaliseerde racisme" noemden, aan de kaak stelden. Hoe lang moet het nog duren, zo vraagt men zich overigens af, voordat dit soort diepgaande politieke
geschillen beargumenteerd kunnen worden zonder een beroep op het 'argumentum ad Hitlerem' waartoe beide zijden gewoonlijk hun toevlucht nemen?
Blooms negatieve inschatting van het studentenradicalisme van twintig
jaar geleden is op zich niet zo opmerkelijk. Hij heeft gelijk als hij erop wijst
dat de veelgeroemde bijdrage van linkse studenten aan de beweging voor
burgerrechten in feite marginaal was en dat haar steunverklaringen aan gelijkheid en democratie geen "autonome scheppingen" van de beweging waren, maar in feite geleend van de liberale universiteit Maar de claim dat de
radicale studenten het "bankroet" van dat instituut hebben veroorzaakt en de
"grote Amerikaanse liberale onderwijstradities van de hand hebten gewezen" is zwaar overdreven. Een dergelijke stelling kent veel te veel belang toe
aan het 'Storm und Drang' van de late jaren zestig, dat voor een groot deel
zonder gevolgen bleef en uiteindelijk niet veel meer bleek te zijn dan het
nostalgisch spiegelbeeld van ouder wordende linkse mensen die terugkijken
op die glanzende periode en aan de studententeweging de verbetering van de
rassenrelaties en de beëindiging van de oorlog in Vietnam toeschrijven. Zoals veel neo-conservatieven aet Bloom de zestiger jaren het üefst als een tijdelijke val uit een verloren staat van genade.
De uitbreiding van het hoger onderwijs na de Tweede Wereldoorlog toen
Bloom student was, ging zonder twijfel gepaard aan veel hoopvol idealisme.
Sterker nog, de frustratie van de te hoog gespannen verwachtingen hielp
mede de uitbarstingen van woede op de universiteiten van de jaren zestig te
veroorzaken. Bloom geeft een, goeddeels accuraat en vaak scherpzinnig,
overzicht van het heterogene onderwij saanbod aan de universiteiten en de
nogal sterk uiteenlopende normatieve wetenschapsopvattingen in de natuurwetenschappen, de sociale wetenschappen en de letteren. Hij betreurt het
ontbreken van een centrum of zelfs maar van een minimale samenhang in
een verscheidenheid die intellectueel gezien chaotisch is. Het meeste van wat
hij zegt zou overigens met evenveel rechtvaardiging gezegd kunnen zijn op
elk willekeurig tijdstip in deze eeuw. Het werd ook al eerder gezegd, en wel
in 1917 door Max Weber die vooral de Duitse universiteit in zijn achterhoofd
had toen hij zijn beroemde essay "Wissenschaft als Beruf' schreef. Evenmin schijnt het Bloom, die het laten vervaüen in de jaren '60 van verplichte
capita selecta uit alle drie hoofdgebieden van de wetenschap sterk betreurt,
opgevallen te zijn dat de meeste belangrijke universiteiten inmiddels al weer
in zulke behoeften voorzien.
Blooms aanval op het relativisme zet een oude traditie voort. Zodra fas100

cistische of communistische vijanden van buiten Amerika de kop opstaken,
werd het ethisch relativisme teitcht van het ondermijnen van het Amerikaanse vermogen om de aantrekkingskracht van deze absolutistische ideologieën
te weerstaan. In de jaren vlak voor Pearl Harbor vielen liberale interventionisten als Archibald MacLeisch en Lewis Mumford Amerikaanse intellectuelen aan omdat ze er niet in slaagden hun mede-landgenoten te hoop te laten
lopen tegen Hitler. Ze legden de schuld niet bij de Duitse filosofieën, maar
bij het Deweyaanse pragmatisme, de zuiver provisorische overtuigingen van
hen die de wetenschap zagen als de enige bron van waarheid, en bij het negativisme van avant-garde schrijvers die zich bezig hielden met de meer
groezetige aspecten van het moderne leven.
De teloorgang van een sceptische, ruimdenkende mentaliteit, die kon uitgroeien tot een effectieve morele oppositie van het militante communisme,
werd een standaardthema op het hoogtepunt van de Koude Oorlog. William
F. Buckley Jr.'s "God and Man at Yale" (1951) - misschien het boek dat,
hoewel minder intellectueel doorwrocht, nog het meest lijkt op dat van
Bloom in z'n conservatieve gezichtspunt en z'n verwijt aan de üterale academies de relativistische tolerantie aan te moedigen - was een typischprodukt
van die periode, Neo-Thomistische en Neo-Aristoteüaanse denkrichtingen
kritiseerden datzelfde liberalisme op een meer systematische manier en waren de heersende inteüectuele stroming aan de universiteiten gedurende
meerdere decennia voorafgaand aan de zestiger jaren. Ze waren sterk vertegenwoordigd aan de Universiteit van Chicago, waar het "Great Books Program" van Rotert Hutchins en Mortimer Adler van de woege jaren dertig tot
in de vijftiger jaren floreerde, een programma dat de opleiding centreerde
rond de vergelijkende studie van de klassieken van de Westerse beschaving.
Sommige van deze conservatieve, anti-modernistische denksystemen stelden
zich tot doel de traditionele grondslagen van de moraliteit te doen herleven;
anderen, zoals de doctrines van de leraar van Bloom, de gevluchte politiek
filosoof Leo Strauss, bevestigden klassieke concepties van natuurlijke wetten die te ontdekken zijn door de rede.
Bc heb deze recente voorlopers van de grote lijnen in Blooms kijk op de
zaak genoemd omdat het opvallend is dat sommige van zijn critici ze btijkbaar vergeten zijn toen ze zo geschokt hun verrassing over zijn visies optekenden. "Werkelijk, dit is reactionaire koek, deze vent is een autoritaire
elitist!", riepen ze in koor. Kennisnemend van Blooms verering van Plato,
hebten ze hem beschuldigd antidemocratisch te hunkeren naar de regering
van defilosofen-koningen.In dit opzicht valt Bloom echter minder te verwijten dan het lijkt Hij gaat niet verder dan te stellen dat "De Repubüek" in
feite een antidemocratisch tractaat is, bedoeld om te waarschuwen tegen pogingen om welk ideaal poütiek regime dan ook te creëren, ja zelfs tegen het
pleidooi van het boek zelf voor de schoüng van vrouwen en het afschaffen
van de familie in het belang van gelijkheid.
Dit is een comfortabele claim voor een conservatief (en anti-feminist),
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getuige de nadruk die de navolgers van Leo Strauss leggen op het inzicht dat
de grote denkers uit het verleden gewoonlijk het tegendeel bedoelden van
wat ze beweerden, iets dat niet wordt onderschreven door hedendaagse
klassieke wetenschappers, als Martha Nussbaum. Bloom stelt verder dat zijn
geliefde Griekse filosofen de voorkeur gaven aan aristocratie en zelfs aan
plutocratie boven democratie, niet op basis van een principe, maar eenvoudig omdat alleen "heren" dagelijkse "behoeften versmaden" en "geld hebten
en vrije tijd, en dus in staat zijn het schone en nutteloze op waarde te schatten". Niet de oude Grieken, maar de filosofen van de Verlichting, de vaders
van onze moderne democratie, waren van mening dat filosofen zouden
moeten regeren. Bloom wil de theorie scheiden van welke praktijk dan ook,
om zo een hoge muur te kunnen bouwen tussen denken en handelen, omdat
hij het eens is met Socrates die zegt dat "het grootste goed voor een mens is
het praten over - niet het uitoefenen - van een deugd (behalve daar waar het
praten over deugden het uitoefenen ervan is)". Wat een glorieuze oefening in
zelfbeperking voor zo'n leergrage hoogleraar!
De moderne universiteit is, zo schrijft Bloom, het hedendaagse equivalent van de "vrije lunch" die Socrates "in een uiterste belediging" aan Athene
woeg. Is dit niet op z'n minst een recept voor een opvoedkundige dictatuur,
een aansporing om St. John's College of Annapolis, Md., waar de opleiding
uitsluitend bestaat uit het lezen van een geselecteerde üjst van grotendeels
pre-moderne grote boeken te nemen als een model voor elke vorm van hogere opleiding?
Dat mag dan Blooms ideaal zijn, maar hij stelt in feite niet veel meer voor
dan omfilosofiecoüegesdie op de oude Grieken gebaseerd zijn weer in ere
te hersteüen en hun een centrale plaats toe te kennen in de vrije studieonderdelen. En wat meer is, hij laat zich verrassend bewonderend uit over de
denkers van de Verlichting; Hobbes, Locke en Rousseau heten bij hem
"Columbussen van de geest". Ook is hij snugger genoeg om te onderkennen
dat Marx eigentijk een ouderwetse en achterhaalde Victoriaanse progressief
is, die vandaag de dag een aanzienlijk minder formidabele uitdaging stelt aan
een op natuurüjke wetten gegrondveste moraliteit dan meer recente en subtielere Duitse wijsgeren als Nietzsche, Heidegger, Freud en Weber. Hij refereert zelfs met groot respect aan deze mannen, afgezien van een paar antiFreudiaanse gemeenplaatsen.
Omdat leerlingen van Leo Strauss nu eenmaal de gewoonte hebten te
beargumenteren dat 'nee' in feite 'ja' betekent in de teksten die ze uitvlooien,
zou het wel eens zo kunnen zijn dat ze zelf ook op een dergeüjke manier
schrijven, vooral wanneer ze zich bedreigd voelen door een vijandige publieke opinie, zoals bij Bloom overduidelijk het geval is gezien het feit dat hij
de echo's van de jaren '60 en de "geweren van Cornell" maar steeds laten
voortktinken. Het zou dus wel eens kunnen zijn dat aan Blooms zure reflecties op het hedendaagse onderwijs een politieke agenda ten grondslag ligt.
Maar weinig van zijn lezers zuüen waarschijnüjk uitpluizen wat er onder het
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