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Zoals velen van mijn generatie ben ik gevormd in een traditie die een duidelijk onder-
scheid maakte tussen hoge cultuur, die het voorwerp is van kennis en studie, en 
populaire cultuur, waarin het alleen om amusement gaat. Op school en aan de uni-
versiteit leerden we dat popmuziek, tv en komische fi lms wel hun eigen plaats heb-
ben, maar dat ze geen deel uitmaken van wat men onder de studie van cultuur 
begrijpt. Echte cultuur behelst refl ectie over hogere en moeilijkere dingen. Ze vereist 
oprechte inspanningen om te begrijpen en te luisteren en zonder deze levert ze niets 
op. Hoge cultuur werd ons voorgesteld als een domein van kennis en niet enkel als 
een vorm van vermaak. Hoe meer je studeerde, hoe meer je kennis kon aangroeien.

Natuurlijk rees de vraag of het dit allemaal wel waard was. Waarom zou een jong 
iemand zijn avonden moeten doorbrengen met het beluisteren van Beethovens kwar-
tetten en het moeizaam ontcijferen van Chaucers verzen, wanneer hij een fi lm zou 
kunnen bekijken of dansen op rock-’n-roll? Bij gelegenheid stonden onze leraren stil 
bij deze vraag en doorgaans gaven ze een antwoord in de zin van: in het leven gaat 
het niet zonder meer om het maken van plezier. Er zijn zaken waarvan je weet moet 
hebben en die je van kunst en literatuur kan leren. Geen feiten of theorieën, maar 
zoiets als morele waarden en de juiste manier van voelen en reageren in de complexe 
context van het sociale leven. Hun argument was dat we door het onderscheid te 
leren maken tussen goede en slechte literatuur of muziek een vaardigheid leren die 
van kunst naar het leven kan worden overgedragen. Slechte literatuur vertoont morele 
gebreken – genotzucht, sentimentaliteit, wreedheid, narcisme enzovoort – en door 
deze gebreken in de literatuur aan te treffen kunnen we ze leren herkennen en ver-
mijden in het leven. Door met onze verbeelding andere werelden te verkennen ver-
breden we onze horizon, verwerven we een beschaafd begrip van de mensheid en 
van haar mogelijkheden, kortom, laten we de barbarij achter ons.
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Natuurlijk is dat een erg Angelsaksische benadering van cultuur. Ik betwijfel dan 
ook of de Fransen van mijn generatie van hun leraren dezelfde soort verdediging te 
horen kregen. Het lijkt me waarschijnlijker dat hun werd gezegd Baudelaire te lezen 
in plaats van Astérix, omdat Baudelaire een meester is in de Franse taal en meer 
alledaagse stervelingen van een navolgbaar stijlmodel voorziet. En waarom zou stijl 
belangrijk zijn? Wel, overal om ons heen zien we voorbeelden van mensen die leven 
zonder stijl – en wat voor een leven is dat?

Toch zouden scholen, zowel in Frankrijk als in Groot-Brittannië, volhouden dat 
onderwijs in de menswetenschappen erin bestaat zich aan te sluiten bij een culturele 
traditie. Die kan niet worden verwezenlijkt zonder grote van minderwaardige werken 
te leren onderscheiden en geniale geesten van eendagsvliegen die door hen in de 
schaduw worden gesteld. Wat de populaire cultuur betreft die op dat eigenste moment 
een totaal nieuwe richting insloeg en wier boodschap via tv en platenspeler in elke 
huiskamer werd verspreid, deze werd door de toen geldende opvatting hoegenaamd 
niet als een vorm van culturele kennis beschouwd. Wij die in de schaduw, of beter 
gezegd onder de bescherming van die geldende opvatting waren grootgebracht, had-
den geen moeite om haar te aanvaarden. Af en toe namen we vrijaf van de hoge 
cultuur en tokkelden in geïmproviseerde popgroepjes op onze gitaren of gingen soms 
naar de bioscoop voordat we terugkeerden naar onze boeken. En deze boeken, waar-
van het lezen inspanning vereiste omdat vele ervan in vreemde talen geschreven 
waren, vormden een bron van vreugde – de vreugde die voortkomt uit een mysterie. 
In plaats van uit te buiten genot bevatten ze nog te onthullen geheimen. Anders dan 
de populaire cultuur was de hoge cultuur niet iets om te consumeren. Ze was iets 
waarin je ingewijd werd en ze gaf aan je leven een andere wending. Van zodra je er 
deel van uitmaakte en ze deel uitmaakte van jou, werd alles anders – van dan af 
moesten vrienden, geliefden, gezelschap, activiteiten, leven en vrije tijd allemaal beho-
ren tot dezelfde gewijde kring. Het klopt dat je soms wel eens een meisje kuste 
voordat je je ervan vergewist had of ze Jane Austen had gelezen of naar Bachs 48 
Preludes en Fugas had geluisterd. Dergelijke zoenen behoorden echter tot de wereld 
van spel en plezier, niet tot die van de menselijke relaties. Het onderscheid tussen 
pop en klassiek was ook op kussen van toepassing.

Mijn ervaring als docent aan de universiteit leert dat de zaken tegenwoordig anders 
staan. Voor de meeste studenten van vandaag is het domein van de populaire cultuur 
geen willekeurig tweederangs en oppervlakkig tijdverdrijf, maar het vormt het mid-
delpunt van het leven. De hoge cultuur is in hun ogen geen ontsnappingsroute uit 
de banaliteit maar een moeilijke en vervelende weg naar kennis waarvan de waarde 
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hen nooit fatsoenlijk werd uitgelegd. De zaak wordt nog bemoeilijkt door het feit dat 
hun professoren het met hen eens lijken te zijn. Wanneer professoren in de humane 
wetenschappen zich toeleggen op de studie van de klassieken dan doen ze dat meestal 
met de bedoeling om ze te ‘deconstrueren’ – om hun racistische, seksistische, euro-
centrische en xenofobe vooronderstellingen te onthullen en om aan te tonen dat het 
slechts manieren zijn om verdorde sociale ervaringen en afgedankte levensstijlen in 
coderingen onder te brengen. Deze boodschap wordt versterkt door het van jargon 
vergeven en vaak nonsensicaal proza waarmee de geleerdheid in de humane weten-
schappen tegenwoordig wordt aangeleverd. Bijgevolg kan je begrijpen dat een student 
die drie jaar aan de universiteit heeft doorgebracht waarin hij zich gewijd heeft aan 
het lezen van langdradige feministische en marxistische traktaten die hem vertellen 
dat hij de boeken uit het leerplan niet moet lezen, dat zo’n student afstudeert zonder 
zich een goed oordeel te vormen van hoge cultuur. Popmuziek, cartoons, de Simp-
sons en cultfi lms hebben allemaal een voorsprong op hoge cultuur. Niet alleen zijn 
ze te begrijpen zonder critici, hun critici spreken ook dezelfde niet-oordelende taal 
als hun fans – en jawel, meestal zijn ze fans.

Leraren die met deze situatie geconfronteerd worden, voelen zich vaak verplicht 
te buigen voor de smaak van hun studenten. Geplaatst voor de vraag ‘waarom je 
bezighouden met al dat oude spul?’, kunnen ze vaak alleen maar wat stamelende 
antwoorden geven. Uiteraard zijn jonge mensen nieuwsgierig en is het altijd mogelijk 
hen te interesseren voor ongewone onderwerpen – of het nu gaat om Sanskriet lite-
ratuur, wapens uit de bronstijd, Japanse gagaku2 of Afrikaanse cartografi e. Maar daar 
gaat het niet om. Hoge cultuur onderwijs je niet door haar voor te stellen als een 
buitenissig specialisme. Ze kan alleen onderwezen en begrepen worden als iets dat 
dicht bij ons staat – dicht bij de leerkracht en dicht bij de student, een erfgoed dat door 
generaties gedeeld wordt. Pas wanneer een student begint te voelen dat deze cultuur 
de zijne is, dat hij tot die cultuur behoort en zij tot hem, leert hij echt wat ze betekent. 
De student tot dat punt brengen is de moeilijkste van alle onderwijstaken en het is 
niet verwonderlijk dat zoveel leraren de neiging hebben deze taak op te geven en in 
de plaats daarvan over popmuziek praten.

Waarom kan je hoge cultuur alleen begrijpen door er deel van uit te maken? We 
kunnen niet ontkennen dat veel geleerden zich in het verleden hebben gewijd aan de 
studie van vreemde culturen – denk aan de oriëntalisten en hun ongewoon onderzoek 
naar de Veda’s, het Tibetaans boeddhisme, confuciaanse poëzie en de Japanse No 
tragedies3. Begrepen ze dan niet wat ze bestudeerden? En in dat geval, wat was dan 
de zin ervan?
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Hier moeten we een belangrijk onderscheid maken tussen twee soorten culturele 
studies: de ene gericht op interne vertrouwdheid, de andere gericht op externe kennis. 
De oriëntalisten die in de negentiende eeuw zo’n indrukwekkende poging deden om 
de kunst van oosterse samenlevingen te begrijpen en te conserveren, begonnen hun 
studie vanuit een verankerd cultureel lidmaatschap. Ze waren stevig geworteld in hun 
eigen cultureel erfgoed en waren daarom in staat met verbeelding culturen te verken-
nen waar ze niet toe behoorden, waarbij ze die culturen tegelijk toelieten in hun eigen 
houding en emoties door te dringen. Ze verwierven een opmerkelijke uitwendige 
kennis van oosterse culturen en begonnen in vele gevallen – Sir Richard Burton is er 
een beroemd voorbeeld van, net zoals baron d’Erlanger – wat ze ervan leerden te 
internaliseren, te voelen en reageren alsof ze ingewijd waren in de cultuur die voordien 
in hun ogen de cultuur van anderen was.

Welnu, het is mogelijk om van om het even wat de externe attitude bij te brengen 
en te leren. Studenten kunnen over andere culturen leren zoals ze leren over carbu-
ratoren, benzeenketens, de Grieks-Perzische oorlogen of de structuur van het zon-
nestelsel. Over hun eigen cultuur kunnen ze op dezelfde manier leren, door het 
vreemde feit te bestuderen dat mensen ooit Chaucer lazen en het nog vreemdere feit 
dat Chaucer schreef zoals hij dat deed. Ze kunnen dit doen vanuit het externe per-
spectief, zonder hun eigen culturele interesses, die in vertrouwde doses door de mas-
samedia worden aangeleverd, maar niets te maken hebben met hun leerstof, in vraag 
te stellen.

De meeste literatuur- en muziekleraren zien zichzelf niet als degenen die dat soort 
externe kennis overbrengen. Ze willen onze cultuur niet onderwijzen als was het de 
cultuur van anderen. Ze willen het perspectief van binnenuit overdragen, het gezichts-
punt dat alleen toegankelijk is voor wie deel uitmaakt van de cultuur en wiens hoop 
en gevoelens gevormd worden door de innerlijke kracht ervan. Ze confronteren hun 
studenten met het gevoel dat wordt uitgedrukt in twee beroemde regels uit Faust:

Was du ererbt von deinen Vätern hast,
Erwirb es, um es zu besitzen…

Wat je van je voorvaderen geërfd hebt, verwerf het, om het te bezitten. In de ogen 
van de leraar is het doel van de humaniora niet het opwekken van nieuwsgierigheid, 
maar het bevorderen van lidmaatschap. Het bestaat erin aan de student het interne 
perspectief van zijn erfgoed te schenken, zodat hij het bewust tot het zijne zal maken. 
Het is gedeeltelijk omdat die taak zo moeilijk geworden is, dat leraren uiteindelijk het 
externe perspectief op onze cultuur onderwijzen. Door een zekere veralgemeende 



 Ethische Perspectieven 19 (2009)3, p. 237

afkeuring van onze cultuur als zijnde racistisch, seksistisch et cetera, leggen ze de 
nadruk op dit externe gezichtspunt dat onze cultuur beziet als een van dode blanke 
Europese mannen, van mensen die in geen geval ‘ons’ zijn. Deze externe benadering 
plaatst onze cultuur op een onoverbrugbare afstand en verhindert jongeren verder te 
gaan op de weg waarop Goethe aandrong. Vanuit deze benadering houdt onze cul-
tuur op de onze te zijn.

Meteen komen twee vragen naar voren. Waarom zouden we dat intern perspectief 
moeten bevorderen – het zicht dat we op een cultuur krijgen wanneer we haar erven? 
En als we het moeten bevorderen, hoe doen we dat dan? Deze vragen kenmerken 
de ‘crisis van de humane wetenschappen’ zoals onze universiteiten die ervaren. In 
wat volgt wil ik een manier voorstellen waarop je op deze vragen kan antwoorden.

Hoge cultuur komt niet spontaan voort uit de hersenen van intellectuelen. Ze 
maakt deel uit van een complex organisme waarvan de primaire vormen van sociaal 
lidmaatschap de wortels zijn en de takken de instellingen, gewoonten, wetten en 
artistieke ondernemingen waarmee mensen hun gedeelde lotsbestemming erkennen. 
De primaire ervaring van lidmaatschap is oorspronkelijk onlosmakelijk verbonden 
met religie. Religie en lidmaatschap voeden elkaar wederzijds en steunen op elkaar. 
Onze beschaving werd gekenmerkt door vormen van sociaal lidmaatschap die wer-
den bepaald door het joods-christelijk wereldbeeld en het christelijk geloof. Met de 
verlichting verzwakte dat geloof en sindsdien is het bestendig afgenomen. Maar de 
instellingen en de cultuur hebben zich aangepast aan dit verlies. De hoge cultuur die 
mensen van mijn generatie geërfd hebben, is in zekere mate een postchristelijke cul-
tuur. Maar ze is zich levendig bewust van haar christelijke wortels en ze herhaalt 
voortdurend gevoelens en houdingen die zonder de voorbeelden en verhalen van het 
christelijk geloof maar weinig betekenis hebben. We zijn grootgebracht met de poë-
zie van T.S. Eliot, een auteur die terugkeerde naar zijn overgeleverd geloof en zijn 
best deed de diepere betekenis ervan terug te vatten; evenzeer met die van Rainer 
Maria Rilke, die de joods-christelijke fi guur van de engel gebruikte om van daaruit 
een volledig heidense fi losofi e, gericht op de aarde en sterfelijkheid in te voeren, maar 
die tegelijk doordrenkt was met christelijke allusies. Dezelfde dualiteit kunnen we 
waarnemen in de hedendaagse muziek, bij Stravinsky die bewust terugkeerde naar het 
christelijk geloof, Mahler en Britten aarzelend op de rand ervan en componisten als 
Tippett en Sjostakovitsj die hun eigen gestalten gaven aan heidense gevoelens en 
telkens overladen met symbolen en beelden ontleend aan onze christelijke erfenis.

In ontelbare varianten droeg de hoge cultuur waarin we door onze leraren werden 
binnengeleid het stempel van de christelijke religie. Er liep een ononderbroken lijn 
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terug van Gauguins aanroeping van de heidense seksualiteit naar de Venussen van 
Titiaan en vandaar naar de heilige maagden van de vroege renaissance – een lijn van 
beeldvorming, van afbeeldingen van de menselijke vorm en het menselijke vlees. Een 
gelijkaardige lijn verbond de heidense dansen van Tippetts Midsummer Marriage met 
de danssuites van Bach en het woordenspel van Joyce met dat van Rabelais. Het is 
verleidelijk te denken dat alle werken die we leerden bewonderen en waardoor we 
onze eigen houding tot het verleden en het heden leerden uitdrukken in wezen wegen 
waren die naar het christendom terugvoeren – manieren om ons in de verbeelding 
vast te klampen aan geloofsovertuigingen die we in werkelijkheid aan het verliezen 
waren. Maar dat zou volgens mij een vergissing zijn. Ongetwijfeld is er een ervaring 
van lidmaatschap die door onze beschaving en haar kunstwerken wordt overgebracht 
en we delen in die ervaring door die werken te bestuderen en ze te leren verinnerlij-
ken. Een belangrijk kenmerk van de christelijke beschaving is echter dat ze van in 
het begin een dialoog aanging met de antieke wereld waaruit ze is voortgekomen. 
Rabelais was zeker een christen, maar zijn verbeelding reikte terug naar Homerus, 
Plato, Terentius en Vergilius en de geest van Aristophanes leeft in zijn grappen. Joyce 
was onuitwisbaar getekend door het Iers katholicisme en hij werd in zijn denken en 
voelen geleid door Dante, maar nog meer door Homerus. Zoals elke religie verschaft 
het christendom lidmaatschap, een ervaring van ergens thuis te horen en die in haar 
hoge cultuur wordt beschermd en versterkt. Maar juist die hoge cultuur reikt voorbij 
haar christelijke wortels en plant zichzelf spontaan in een andere grond – in de hei-
dense aarde van Athene en Rome.

Dit is de buitengewone cultuur waar wij de erfgenamen van zijn. We kunnen niet 
ontkennen dat de ervaring van lidmaatschap waarmee zij werd gevoed, verbonden is 
met het christelijk geloof. Maar we kunnen evenmin ontkennen dat ze voorbij dat 
geloof wijst, naar een beeld van de mensheid als een doel op zich, met een waardig-
heid en een waarde die niet gebonden zijn aan eender welke bijzondere vorm van 
eredienst of afhankelijk zijn van het geloof in welke bijzondere god dan ook. Dege-
nen die doorheen de eeuwen – jawel, eeuwen – in onze hoge cultuur werden ingewijd 
was een buitengewoonst geschenk gegund: samen met een bevestiging van hun chris-
telijk geloof kregen ze waarden waarvan de overtuigingskracht niet afhangt van een 
bepaald geloof. Door deze universalistische strekking in onze hoge cultuur onder-
scheidt ze zich van bijna elke andere hoge cultuur die de wereld gekend heeft. Deze 
strekking maakt haar geschikt voor de moderne wereld waarin mensen hongeren naar 
lidmaatschap maar het niettemin moeilijk vinden om de rechte en smalle weg ernaar-
toe te aanvaarden – de weg van het geloof.
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Dit is wat onze leraren op school en aan de universiteit inspireerde: het besef dat, 
zelfs als het geloof afneemt, er deze andere weg bestaat naar de wereld van waarden, 
een weg die niet recht en smal is maar een langzame bergbeklimming vereist. De 
bergtoppen verlenen een uitzicht over het menselijk landschap dat geen enkel geloof 
ooit kan geven, omdat geloof noodzakelijkerwijs naar de fundamenten kijkt. Mijns 
inziens heeft er zich niets voorgedaan wat dit besef zou kunnen ondermijnen noch 
zou kunnen aantonen dat het voor ons in de tijden die zich nu ontvouwen zonder 
enig nut zou zijn. Integendeel. Ik kan me niets inbeelden waaraan jonge mensen 
vandaag oprechter nood hebben dan aan een vast vertrouwen in de waardigheid en 
de intrinsieke waarde van het menselijk leven en aan de universele menselijke taal 
van onze hoge cultuur die ook zonder de hulp van geloof kan worden begrepen.

Wat dit punt betreft, is het nuttig om de toestand van de christelijke beschaving 
te vergelijken met die van haar islamitische rivaal. Onze beschaving is er een die tot 
nu toe haar cultuur behouden heeft, terwijl ze haar geloof verliest. De vraag die ons 
bezighoudt is hoe we de cultuur kunnen doorgeven wanneer het geloof afneemt of 
uitsterft. De islamitische beschaving daarentegen heeft haar geloof bewaard, maar 
heeft haar cultuur verloren. De madrassa’s en universiteiten van de islamitische wereld 
maken zich geen zorgen over het gegeven dat hun studenten geen belang stellen in 
klassieke auteurs of in de oude architecturale en muzikale tradities. Studenten worden 
niet verwacht Al-Ghazali of Avicenna te lezen, laat staan de grote Perzische dichters 
van wijn en liefde van wie de werken worden gecensureerd en in hun geboorteland 
zelfs volledig verbannen. De soefi -geschriften die aan vele westerse universiteiten 
worden bestudeerd maken geen deel uit van het curriculum. Het is zeer onwaar-
schijnlijk dat studenten aan islamitische universiteiten zich zullen interesseren voor 
zoiets ontoegankelijks als pre-islamitische poëzie, de traditie van Arabische muziek 
of de hoge cultuur van Andalusië. Wat betreft de overweging dat een universiteit 
ertoe dient om een universeel beeld van de menselijke conditie te cultiveren – een 
benadering die geloof overstijgt en waarin religieuze verschillen buiten beschouwing 
worden gelaten – een dergelijke overweging sluit bij geen enkel onderdeel van het 
islamitisch curriculum aan. De grote islamitische fi losofen beschouwden Plato en 
Aristoteles als hun voorgangers. Voor de moderne moellah zijn deze antieke denkers 
irrelevante indringers uit de wereld van jahiliyya – de wereld van onwetendheid die 
voorafging aan de ene ware openbaring.

Het is nuttig eens te kijken naar de islamitische wereld van vandaag omdat die 
illustreert wat er gebeurt wanneer een geloof wordt doorgegeven zonder de cultuur 
die het verzacht. Ik beweer niet dat de islamitische wereld geen levende wetenschap-
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pelijke traditie meer heeft. Natuurlijk heeft ze die wel. Maar de cultuur die door de 
geleerden bestudeerd wordt, matigt de stem van het geloof niet en speelt geen echte 
rol in de vorming van het openbare leven. Waar het politieke leven meer dan ooit 
behoefte aan heeft is een gecultiveerd inzicht dat afstand schept tussen een persoon 
en zijn overtuigingen, wat hem in staat stelt deze als een van de vele mogelijke te 
aanzien. Je hoeft het optreden van president Ahmadinejad van Iran niet te bestuderen 
om te zien dat een dergelijk inzicht niet langer een plaats heeft in de islamitische 
politiek. Ik zou eerder zeggen dat de aanblik van een beschaving die zonder cultuur 
en alleen via het geloof een weg probeert te vinden in de moderne wereld het best 
mogelijke bewijs is van de waarde van hoge cultuur. Al de zinspelingen en haperingen 
vervat in een traditie van beschaafde refl ectie zijn verwijderd en er blijft niets over 
dan ruwe overtuigingen samen met de boosheid en wrok die er de natuurlijke pen-
danten van zijn.

Om die reden moeten we, zo lijkt me, niet twijfelen aan de waarde van hoge cul-
tuur en aan de noodzaak om haar aan jongeren over te dragen. En zoals ik eerder 
aangaf, kunnen we haar maar behoorlijk overdragen indien we studenten ertoe aan-
zetten zich een interne benadering eigen te maken in plaats van een externe – als we 
hen ertoe aanzetten haar deel te laten uitmaken van hun leven zoals ze dat van het 
onze doet. De vraag is hoe we dit kunnen doen in een wereld die door lawaai wordt 
beheerst. Hoe kunnen we studenten afl eiden van de verslavende stimuli die hen 
omringen om hen te geleiden naar de rustige landwegen waar de stem van poëzie 
nog kan worden gehoord?

Deze vraag dringt zich vandaag nog sterker op vanwege het internet dat met een 
klik van de muis elke vorm van informatie beschikbaar maakt en zo bij velen het 
onderscheid heeft uitgewist tussen informatie en kennis of tussen verstrooiing en 
refl ectie. Alle universiteitsdocenten weten dat hun studenten veel teveel tijd door-
brengen met surfen op het internet. Ze stellen zich bloot aan schokkende en veront-
rustende beelden en luisteren naar nogal stompzinnige muziek. Elk moment dat 
besteed wordt aan het lezen, aan het bekijken of beluisteren van de kunstwerken die 
onze cultuur bepalen, moet ontrukt worden aan de routine van het verslavend ver-
maak. Bewust moet hoge cultuur zoals in een isoleercel worden afgesloten van het 
omringend lawaai. In het begin is het eenzaam daarbinnen en het vraagt wat tijd 
vooraleer de zintuigen zich hebben aangepast en merken dat er in de duisternis inder-
daad nog andere personen rondkruipen.

Dit is de eerste stap in elk humaan onderricht die naam waardig: de deur naar die 
stille kamer openen en studenten helpen zich daarin thuis te voelen. Ik denk niet dat 
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dit een gemakkelijke taak is, maar dat maakt haar nog niet onmogelijk. Maar laten we 
in de eerste plaats voorzichtig zijn. De echte moeilijkheid ligt niet bij de studenten 
zelf. Zij die in staat zijn die kamer te betreden, zullen dat ook doen zodra de deur 
wordt geopend en een voet over de drempel hebben gezet. De moeilijkheid komt 
voort uit de bij onderwijskundigen en politici heersende orthodoxie, die het natuurlijk 
nevenproduct is van een democratie. Leraren worden van alle kanten geconfronteerd 
met de visie dat een vorming die alleen voor enkelen toegankelijk is, die dus ‘discri-
mineert’ tussen zij die bekwaam zijn om haar te ontvangen en zij die daartoe niet in 
staat zijn, de grondregels van de moderne samenleving overtreedt. Als hoge cultuur 
niet voor iedereen beschikbaar is, zo stellen de egalitaristen, dan moet ze voor nie-
mand beschikbaar zijn – of moet ze ten minste gemarginaliseerd worden als een 
private bezigheid, die voor de betrokkenen van belang mag zijn maar die intrinsiek 
niet interessanter is dan voetbal, sportwagens of postzegels verzamelen. Een bezig-
heid als deze mag niet ‘geprivilegieerd’ worden door haar aan universiteiten te onder-
wijzen en haar van academische bewijsstukken te voorzien. Of in het andere geval, 
als hoge cultuur dan toch aan de universiteit wordt onderwezen dan moet ze aange-
boden worden naast andere en concurrerende interessegebieden zoals popmuziek en 
– jawel – voetbal.

We zijn allemaal vertrouwd met deze obstructieve visie en met de moeilijkheid om 
er tegen in te gaan. Het is moeilijk om iemand die zonder cultuur opgegroeid is ervan 
te overtuigen dat cultuur iets waardevols is. Een debat aangaan met egalitaristen heeft 
in elk geval weinig zin, aangezien het veronderstelt dat goede argumenten boven 
slechte staan, wat een elitaire vooronderstelling is. Het enige wat we kunnen doen, is 
in de wereld van het lawaai ruimte blijven maken voor cultuur en studenten uitnodi-
gen om er in te stappen. We moeten dit zelf doen of met de hulp van de enkele 
andere paria’s die denken zoals wij. En hoe vaak ook deze opdracht hopeloos mag 
lijken, ik ben ervan overtuigd dat ze dat niet is. Zowel voor de docent als voor de 
student overtreft de beloning zodanig de kosten wat deze opdracht het waard maakt 
haar op zich te nemen.

Het is van belang dat we ons verlossen van het denkbeeld dat hoge cultuur, als 
het bezit van een elite, geen nut heeft voor degenen die haar niet bezitten. Dit is even 
onjuist als de idee dat wetenschap of hogere wiskunde als eliteproducten nutteloos 
zijn voor degenen die ze niet begrijpen. Wetenschappelijke kennis wordt alleen 
bewaard en vergroot als enkele getalenteerde mensen bereid zijn tijd en energie te 
wijden aan de overdracht ervan. Dat is waar een universiteit toe dient. Het doorgeven 
van moeilijke kennis bestaat er namelijk in om al diegenen met een mentale uitrusting 
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die alles afremt uit de klas uit te sluiten. In die zin is uitsluiting noodzakelijk en een 
sociaal goed. Hetzelfde geldt voor hoge cultuur. Zij die in staat zijn haar te verwerven 
zullen dat ook doen van zodra ze een docent ontmoeten die haar deur kan openen. 
Maar zij zullen een minderheid vormen en het proces van cultuuroverdracht zal 
ernstig worden belemmerd wanneer die docent Mozart naast Metallica moet onder-
wijzen om aan de een of andere egalitaristische agenda te voldoen.

Maar hoe kunnen de cultuurlozen hun voordeel halen uit de enkelingen die cultuur 
bezitten? Die vraag lijkt me cruciaal en ze is analoog aan de eeuwenoude vraag over 
de rol van de aristocratie, namelijk: wat draagt de adelstand bij aan de rest van de 
bevolking? Waarom zouden we deze op vrije tijd en verfi jning gebaseerde levenswijze 
moeten onderhouden wanneer slechts een exclusieve kliek ervan kan genieten? Die 
vraag werd gesteld bij de Franse Revolutie. Het heeft tot de val van Napoleon geduurd 
en er moesten twee miljoen doden vallen vooraleer er mensen begonnen te begrijpen 
dat een klasse met veel vrije tijd in staat was zich op diplomatie toe te leggen en over 
heel Europa met haar gelijken kon communiceren, dat een dergelijke klasse toch niet 
zo’n overbodige luxe was omdat ze hoogst waarschijnlijk een rol had gespeeld in het 
vermijden en beperken van oorlogen.

Ik denk dat men over de hoge cultuur iets gelijkaardigs zou kunnen zeggen. Zij 
creëert binnen de samenleving een stratum waarin communicatie, inbeeldingsvermo-
gen, begrip en luisterbereidheid diepe wortels hebben. Deze laag bestendigt een voor-
raad aan emotionele kennis. Dit is de essentie van wat ik in mijn recente publicaties 
heb proberen over te brengen. De gangbare orthodoxie stelt vragen waarop geen 
antwoord lijkt te volgen: wat hebben gewone kinderen aan de kennis van Shake-
speare, aan een appreciatie van Bach of aan een belangstelling voor middeleeuws 
Latijn? Wanneer een kind deze verwerft, dan isoleert het zich van zijn leeftijdsgeno-
ten, sluit het zijn denken af van die ene mogelijke wereld waarop het denken kan 
worden toegepast en zijn deze verworvenheden op z’n best excentriek en in het 
slechtste geval een handicap. Mijn repliek is eenvoudig: het kind heeft er misschien 
niets aan – tot nog toe niet – maar de cultuur zal er baat bij hebben. Omdat cultuur 
een soort van kennis is, moet de leraar er werk van maken de leerling te zoeken die 
haar zal doorgeven.

Gewonnen kennis is een winst voor ons allen; verloren kennis is een verlies dat 
iedereen moet dragen. Het maakt niet uit wie de kennis bezit. Het belangrijkste is dat 
ze openbaar beschikbaar moet zijn en dat mensen moeten weten hoe ze haar uit de 
gemeenschappelijke voorraad kunnen opdiepen. Dat is wat onderwijs voor ons doet: 
het houdt kennis in leven door mensen de bekwaamheid te schenken haar op te 
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roepen, zij het door haar te verinnerlijken, zij het door de boeken en documenten 
waarin ze opgeslagen ligt te leren ontgrendelen. Dat handboek fysica mag dan alle 
kennis bevatten die we over dit onderwerp nodig hebben, zonder de experts die haar 
hebben verinnerlijkt, zou deze kennis verloren gaan – en misschien voor altijd. Onze 
sleutel tot deze kennis is dus: ‘vraag het aan Jan’. Maar tenzij iemand deze materie 
werkelijk beheerst, zijn boeken en documenten even ontoegankelijk als het boek van 
de natuur dat ons zwijgend aanstaart tot we de formule ontdekken die het laat spre-
ken.

Praktische kennis bestaat uit meer dan vaardigheden en technieken alleen. Iemand 
die de krijgskunst onder de knie heeft kan haar voor goede of slechte doeleinden 
gebruiken – hetzelfde geldt voor om het even welke vaardigheid. Een vaardigheid 
leren behelst dus meer dan het leren toepassen van een techniek. We moeten ook 
nog leren hoe we er op gepaste wijze gebruik van maken. De fi guur van de goede 
soldaat, zoals die in de literatuur werd beschreven, was niet alleen iemand die de 
vaardigheden van de oorlogsvoering beheerste; hij was ook iemand die zich in al zijn 
handelingen liet leiden door eer- en plichtsbesef, iemand die, wanneer hij werd bele-
digd en uitgedaagd, zijn ergernis liet intomen door ridderlijkheid en het verlangen om 
te beschermen. Met andere woorden, hij bezat een aantal specifi eke militaire deugden 
– deugden die hem ook in gevaar of andere moeilijkheden konden brengen, maar die 
hem de bewondering en genegenheid opleverden van degenen die op zijn moed en 
vaardigheden moesten rekenen. Zoals ik in mijn boek Waarom cultuur belangrijk is4 

tracht uiteen te zetten, is hoge cultuur een doel van het onderwijs precies omdat ze 
de kennis van en het respect voor deugden alsook een verbeeldingsvolle bekendheid 
met de geestesgesteldheden die tot deugdzaamheid leiden, helpt in stand houden. Dit 
heeft geen noodzakelijke invloed op het individu, maar het zal ertoe bijdragen dat 
die kennis in leven wordt gehouden en dat we ervan verzekerd kunnen zijn dat ze in 
die omstandigheden waarin beslissingen moeten worden genomen haar gezag kan 
laten gelden.

Maar hoe openen we die uitweg uit het lawaai? Misschien spreken we hiermee een 
te streng oordeel uit over alle afl eidingen waarmee we worden omringd. Concreter 
uitgedrukt: hoe geven we een culturele traditie door aan een jongere die er goed 
gebruik van wil maken en de les die ze geeft wil leren? Wat ze leert is namelijk de 
kunst van het luisteren naar de doden die met levende stemmen tot ons spreken. Ik 
denk niet dat er een standaardantwoord is op die vraag. Je kan een cultuur niet over-
dragen door over haar les te geven. Je draagt haar over door inwijding en inwijding 
betekent een voorbeeld geven, een uitnodiging, een gelegenheid om zich aan te 
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sluiten. Dit gebeurde met mij in mijn adolescentiejaren, gedeeltelijk op school waar 
gecultiveerde meesters zich inspanden om de jongens duidelijk te maken waarom 
muziek en literatuur ertoe doet. Het gebeurde ook deels door buren, waaronder een 
minder bekende romanschrijver en schilder van matige abstracte werken in de stijl 
van Ben Nicholson. Het gebeurde deels ook door andere jongens te ontdekken die 
toevallig bij Sacre du Printemps, de schilderijen van Soutine of de Franse fi n-de-siècle 
literatuur waren uitgekomen en die ernaar verlangden hun verwondering te delen.

Als leraar kunnen we niet meer zeggen dan dat we jonge mensen niet alleen moe-
ten tonen wat we bewonderen en waarom we het bewonderen. We moeten onze 
bewondering tonen. We moeten duidelijk maken dat de kunstwerken en de literatuur die 
we bewonderen voor ons het leven hebben veranderd en we moeten onze studenten 
uitnodigen om deel te nemen aan de ervaring die ons werd gegund. Ik denk niet dat 
dit kan gebeuren door gewoon voor een klas te staan en te preken – en nog minder 
door geleerde artikels te schrijven in tijdschriften die niemand leest. Het vereist een 
actief sociale betrokkenheid bij jongeren zoals het vroeger de norm was in onze 
universiteitscolleges.5 Het vereist dan ook het herstel van de collegegemeenschap 
zoals onze oude universiteiten die voorstonden en die door zoveel Vlaamse kunste-
naars werd gehuldigd in de zestiende en zeventiende eeuw. Zoals het me voorkomt, 
zouden de inspanningen van universiteitsdocenten moeten worden afgestemd op de 
herleving van dit soort gemeenschap, waarin het geestesleven een gedeelde ervaring 
is in plaats van een persoonlijke carrière die in een afgezonderde studeerkamer wordt 
nagejaagd. Of dit evenwel mogelijk is, in een tijd waarin universiteiten staatseigendom 
zijn en onderwijs gezien wordt als een deel van het sociaal beleid in plaats van een 
menselijke relatie, kan worden betwijfeld. Wanneer ik terugblik op mijn eigen vor-
ming dan erken ik dat ik nooit een reden had te denken dat mijn vorming iets anders 
was dan een recht dat een welwillende regering me heeft vergund. Nochtans was het 
model dat mijn leraren en ik volgden op alle niveaus inderdaad dat van private ver-
enigingen – en we genoten een staatssubsidie om het beeld van die verenigingen 
levend te houden. Het zijn die private verenigingen waar we onze inspiratie in moe-
ten zoeken, indien we ons verleden willen redden.

Noten

1. Deze tekst werd door Roger SCRUTON uitgesproken bij zijn lezing ter gelegenheid van de Leerstoel Louis 
Meerts 2009, mede georganiseerd door de Lessius Hogeschool. Voor meer info, zie <www.leerstoelmeerts.eu>. 
De tekst werd vertaald door Veerle Achten en Paulus Van Bortel.

2. Japanse klassieke muziek (noot van de vertalers).
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3. Klassiek Japanse muzikale tragedies die sinds de veertiende eeuw worden opgevoerd (noot van de verta-
lers).

4. Roger SCRUTON. Waarom cultuur belangrijk is. Amsterdam: Nieuw Amsterdam, 2008.
5. Sommige Engelse universiteiten, zoals die van Oxford en Cambridge, bestaan uit zelfstandige colleges waar 

studenten en docenten van verschillende faculteiten samenleven, vaak in een historisch gebouw (noot van de 
vertalers).


