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Waar is een universiteit goed voor?
Newman en Nussbaum over het doel van universitair 
onderwijs1

Rik Peels, Jeroen de Ridder en René van Woudenberg

Abstract In dit artikel verkennen we de ideeën van kardinaal John Henry Newman (1801–
1890) en Martha Nussbaum (1947 – heden) over het doel en de waarde van universitair onder-
wijs in het algemeen en de geesteswetenschappen in het bijzonder. Newman ziet onderwijs als 
het exclusieve doel van de universiteit. Universiteiten moeten gericht zijn op het overdragen 
van wat hij noemt ‘universele kennis’ en op de intellectuele vorming van studenten (§1). Voor 
Nussbaum is het doel van universitair onderwijs nadrukkelijk ook morele vorming, gericht op 
burgerschap. De geesteswetenschappen spelen hierin een cruciale rol (§2). Na hun opvattin-
gen geschetst te hebben, beschrijven we enkele overeenkomsten en verschillen (§3) en sluiten 
we af met een conclusie (§4).

John Henry Newman, Martha Nussbaum, universiteit, academisch onderwijs, intellectu-
ele vorming, morele vorming

1. Newman over wat de geesteswetenschappen bijdragen aan de universiteit
John Henry Newman was een theoloog, dichter en Anglicaans priester die zich op zijn 44e be-
keerde tot het rooms-katholicisme. In de Rooms-Katholieke Kerk werd hij ook al snel priester en 
later kardinaal. Hij verwierf onder andere beroemdheid door zijn ideeën over de universiteit, uit-
gewerkt in zijn magistrale The Idea of the University (1982 [1873]). In deze paragraaf beschrijven 
we zijn ideeën over de plaats van de geesteswetenschappen in de universiteit. Daarvoor moeten 
we echter beginnen met wat Newman zag als het doel, de raison d’être, van de universiteit. Wat 
Newman daarover stelt en ontkent zal de hedendaagse lezer ongetwijfeld verrassen. De eerste 
regels van het ‘Woord vooraf ’ luiden:

De visie op de universiteit in deze vertogen is de volgende: het is een plaats waar uni-
versele kennis wordt onderwezen. Dit impliceert, enerzijds, dat haar doel cognitief is, 
en niet moreel. En anderzijds, dat haar doel de verbreiding en verspreiding van kennis 
is, en niet zozeer de vooruitgang ervan. (Newman 1982: xxxvii)

1   Dit artikel is een licht bewerkte vertaling van een Engelstalige bijdrage aan een afscheidsbundel voor dr. 

Loes Derksen van de Vrije Universiteit te Amsterdam. We zijn Wout Bisschop MA zeer erkentelijk voor het 

verzorgen van de vertaling. Voor de inhoud ervan zijn alleen de auteurs verantwoordelijk.
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Hieraan voegt hij meteen toe dat, praktisch gesproken, een universiteit “haar doel niet goed 
kan bereiken […] zonder de hulp van de Kerk; of, om een theologische term te gebruiken, de 
Kerk is noodzakelijk voor haar integriteit” (Newman 1982: xxxvii).
Newmans stelling dat het doel van een universiteit cognitief en niet moreel van aard is, is ver-
rassend voor moderne lezers. Tegenwoordig zullen velen immers zeggen dat het ten minste 
een belangrijk deel van de bestaansreden van universiteiten is dat zij praktische doeleinden 
hebben, zoals hun studenten vormen en laten ontwikkelen tot competente vakmensen in com-
plexe gebieden als geneeskunde, rechtsgeleerdheid, ondernemerschap, management, bestuur 
of internationale handel (Newman 1982: 80). En in het kielzog van de financiële crisis is de 
roep om morele vorming steeds sterker geworden – Nussbaum, zo zullen we straks zien, pleit 
er ook nadrukkelijk voor. Maar Newman niet: voor hem is het doel van de universiteit de 
cultivering van het intellect van haar studenten. En dat gebeurt wanneer studenten kennis 
absorberen, niet als middel voor verdere doeleinden die ze wellicht ook hebben, “maar als een 
doel dat genoegzaam in zichzelf is en dat omwille van zichzelf nastrevenswaardig is” (New-
man 1982: 78). Dit is kennis omwille van de kennis – en daarom niet iets dat de goedkeuring 
van Bernardus van Clairvaux zou hebben gehad. Zoals hij zei: “Sommige vergaren kennis om 
als kenners bekend te staan; dat is ijdelheid. Sommige mensen vergaren kennis om de kennis; 
dat is nieuwsgierigheid. Sommige vergaren kennis om opgebouwd te worden; dat is wijsheid. 
Sommige mensen vergaren kennis om op te bouwen; dat is liefde.”2

Niet minder opvallend voor de heden-
daagse lezer is Newmans stelling dat 
onderwijs het doel is van de universi-
teit, dus het ‘verbreiden en verspreiden’ 
(dat wil zeggen, de overdracht) van 
kennis – niet de groei van kennis, dus 

niet onderzoek! De meeste hedendaagse lezers zullen universiteiten niet enkel als centra van 
onderwijs zien, maar ook, en wellicht zelfs vooral, als centra van onderzoek. De uitdrukking 
‘research university’ klinkt velen als een pleonasme in de oren. Newman niet: voor hem is het 
exclusieve doel van de universiteit onderwijs – onderwijs, zoals hij zegt, van ‘universele kennis’. 
Wat wij tegenwoordig ‘onderzoek’ noemen moet volgens hem buiten de academie plaatsvin-
den!
Wat is die universele kennis eigenlijk, die universiteiten geacht worden te onderwijzen? Ten 
eerste gaat het om kennis en niet om meningen, gissingen, hypothesen, of theorieën die hoog-
uit waarschijnlijk zijn. Als iets kennis is, dan is het, volgens Newman, zeker en waar. De uit-
drukking ‘universele kennis’ verwijst naar de reikwijdte van wat gekend wordt: kennis is uni-
verseel als zij al het gekende betreft, als er geen waarheden structureel worden buitengesloten 
of systematisch buiten beschouwing worden gelaten.
Hier raakt Newman aan de voorloper van wat het ‘demarcatieprobleem’ is gaan heten: het 
probleem hoe wetenschap kan worden onderscheiden van niet-wetenschap. Hij benadrukt dat 
kennis zich niet beperkt tot ‘het bewijs van onze zintuigen’, want dan zou ethiek, dat ook een 

2  Helaas moeten we de oorspronkelijke bron van dit citaat (vooralsnog) schuldig blijven.

Newmans stelt dat het doel van 
een universiteit cognitief en niet 
moreel van aard is



217Waar is een universiteit goed voor?

deelgebied van kennis is, buitengesloten worden. Evenmin kan zij beperkt worden tot wat we 
middels rationele intuïtie weten, want dan zou bijvoorbeeld geschiedenis buitengesloten wor-
den, terwijl dat toch ook een deelgebied van kennis is. Evenmin kan kennis beperkt worden tot 
wat we via getuigenis weten, want dan wordt bijvoorbeeld de metafysica buitengesloten. Een 
beperking tot abstract redeneren volstaat ook niet, omdat dan de fysica wordt buitengesloten.
Als kennis echter op geen van deze wijzen beperkt kan worden, dan is ook de theologie, opge-
vat als de kennis van God, deel van de ‘universele kennis’ die aan de universiteit onderwezen 
moet worden. Immers, vraagt Newman, “wordt het bestaan van God niet aan ons vermeld 
door getuigenis, overgedragen door de geschiedenis, afgeleid door inductieve redeneringen, 
ons duidelijk gemaakt door metafysische noodzakelijkheid, ons opgedrongen door de stem 
van ons geweten?” (Newman 1982: 19). Newman schetst wat over God gekend kan worden, 
naast dat Hij bestaat: God is een individu, slechts afhankelijk van zichzelf, volkomen, onver-
anderlijk, intelligent, levend, persoonlijk, aanwezig, zonder oorsprong, de schepper en onder-
houder van het universum, 

Iemand in wiens handen alle dingen zijn, die een bedoeling heeft in elke gebeurtenis en 
een norm voor elke daad, en die dus in een eigenstandige verhouding staat tot het on-
derwerp van elke wetenschap die het boek der kennis ontvouwt. Iemand die zich met 
een beminnenswaardige, onophoudelijke kracht inlaat met heel de geschiedenis van 
de schepping, de constitutie van de natuur, de gang van de wereld, de oorsprong van 
de samenleving, de wederwaardigheden van de naties, het handelen van de menselijke 
geest; en die daardoor noodzakelijkerwijze het onderwerp wordt van een wetenschap 
die groter en edeler is dan alle wetenschappen die gerekend worden tot de kring van 
seculier onderwijs. (Newman 1982: 27)

Universiteiten moeten dus universele kennis onderwijzen. Kennis over God (theologie), maar 
ook kennis over de vele andere onderwerpen die bestudeerd worden in de geesteswetenschap-
pen. Newman betoogt uitgebreid waarom universele kennis onderwezen moet worden. Kort 
gezegd: hij denkt dat er geen aanvaardbaar alternatief is. Dat komt omdat, zegt hij, “alle kennis 
een geheel vormt.” En alle kennis vormt een geheel, “omdat het voorwerp van kennis nauw sa-
menhangt in zichzelf.” Hoe? Omdat al wat voorwerp van kennis is “de handelingen en het werk 
zijn van de Schepper”. Daarom geldt dat de wetenschappen “in allerlei relaties tot elkaar staan, 
en een innerlijke verwantschap hebben. […] Ze vullen elkaar aan, corrigeren elkaar en brengen 
elkaar in balans.” We moeten daarom oppassen, waarschuwt Newman, om geen “overdreven 
belang te hechten” aan één van de wetenschappen, omdat dat “de grenzen tussen de verschil-
lende wetenschappen verstoort”, “hun activiteit ontregelt”, en “de harmonie die hen verenigt 
vernietigt” (Newman 1982: 75).
Newman maakt een sterk onderscheid tussen wat één bepaalde wetenschap ons op zichzelf 
kan leren, en wat ze ons leert wanneer ze gezien wordt als onderdeel van een groter geheel van 
kennis. “Er is geen wetenschap die ons, wanneer ze beschouwd wordt als deel van een geheel, 
niet iets anders leert dan wanneer ze op zichzelf wordt beschouwd, zonder de waarborg, zoals 
ik het noem, van de andere wetenschappen” (Newman 1982: 75). Hij illustreert deze niet-
reductionistische visie op de encyclopedische samenhang van de natuurwetenschappen en de 
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geesteswetenschappen met behulp van een scherpzinnige analogie: “Bij het combineren van 
kleuren ontstaan er heel verschillende effecten door verschillen in de selectie van kleuren en 
hun combinatie. De tinten van rood, groen en wit veranderen al naar gelang ze met andere 
kleuren gecontrasteerd worden” (Newman 1982: 75).
In een opvallende passage illustreert Newman deze visie met behulp van een gedachtenex-
periment. Wat het opvallend maakt, is dat wat Newman als gedachtenexperiment presen-
teerde later door filosofische naturalisten – zoals Daniel Dennett (1987, 2017) en hier te lande 
Dick Swaab (2010) en Victor Lamme (2010) – is voorgesteld als een regelrechte implicatie van 
wetenschap! Het gedachtenexperiment is zich “een systeem van wetenschappelijk onderwijs” 
voor te stellen waarin “het handelen van mensen in de materiële wereld” niet als zodanig kan 
worden herkend. “Wil” is een verboden woord en “de geest en haar vermogens” mogen niet 
genoemd worden – behalve om te verklaren waarom ze niet genoemd mogen worden. Dit 
“systeem van wetenschappelijk onderwijs” beschouwt “de invloed van de geest in de zichtbare 
wereld als bijgeloof” en verklaart alle innerlijke ervaringen “door de werking van fysische oor-
zaken.” Dit systeem beschouwt eveneens plichten, rechten en dergelijke als onderdeel van het 
“eeuwige systeem van fysische oorzaak en gevolg” (Newman 1982: 41–43). Newman meent 
dat dit gedachtenexperiment toont dat wanneer we een ‘overdreven belang’ hechten aan de 
natuurkunde, we eindigen in een misvormd idee van de wereld. Het laat zien dat natuurkunde 
aangevuld moet worden met onder andere psychologie en ethiek.
Maar, zoals gezegd, filosofische naturalisten als Dennett denken dat als we wetenschap seri-
eus nemen, er niets overblijft om de natuurkunde mee aan te vullen. Zij zien dus geen plaats 
voor de werkzaamheid van menselijke intenties. Newman zou dit beschouwen als de gedach-
tenspinsels van een “most low-minded speculator” (zoals hij David Hume noemde, Newman 
1982: 30). Naast kennis verworven in de theologie, de psychologie en, zouden we kunnen 
aanvullen, de overige geesteswetenschappen, krijgt kennis over de natuurlijke werkelijkheid 
een andere kleur, of, om terug te keren tot een eerder citaat, kennis uit de natuurkunde wordt 
“aangevuld, gecorrigeerd, en in balans gebracht” wanneer ze gezien wordt als deel van een 
groter geheel van kennis.
Newman schildert het beeld van een bepaald type geleerde dat zich volledig stort op slechts 
één deelgebied van de wetenschap – de geleerde die een “mens van één idee” wordt, die prin-
cipes aanvaardt die “allemaal tot op zekere hoogte waar zijn, maar allemaal verworden tot 
dwaling en kwakzalverij omdat ze tot in het extreme worden doorgevoerd, namelijk voorbij 
de grens waar ze interpretatie en inperking vereisen vanuit andere delen van de wetenschap.” 
Spitsvondig merkt Newman daarom op: “A little science is not deep philosophy” (Newman 
1982: 58).

2.  Nussbaum over de waarde van de geesteswetenschappen voor  
de democratie

In tegenstelling tot Newman concentreert de hedendaagse filosofe Martha Nussbaum zich 
niet op wat de geesteswetenschappen bijdragen aan de universiteit, maar op wat ze bijdragen 
aan de samenleving, meer specifiek aan een democratische samenleving. Deze focus op de 
samenleving sluit aan bij de Universal Declaration of Human Rights van 1948, die de ontwik-
keling van maatschappelijke waarden tot de doelen van onderwijs rekent:



219Waar is een universiteit goed voor?

Het onderwijs zal gericht zijn op de volle ontwikkeling van de menselijke persoonlijk-
heid en op de versterking van de eerbied voor de rechten van de mens en de funda-
mentele vrijheden. Het zal begrip, verdraagzaamheid en vriendschap tussen alle naties, 
rassen of godsdienstige groepen bevorderen en het zal de werkzaamheden van de Ver-
enigde Naties voor de handhaving van de vrede steunen. (Artikel 26.2)

In haar werk, en dan in het bijzonder in haar boek uit 2010, Not for Profit: Why Democracy 
Needs the Humanities, betoogt Nussbaum dat de geesteswetenschappen onontbeerlijk zijn 
voor het floreren van mensen in een democratische samenleving. Nussbaum verdedigt wat 
ze noemt het ‘human development paradigm’ tegenover het ‘groeimodel’ uit de kringen van 
internationale ontwikkeling: “Belangrijk zijn de kansen of ‘capaciteiten’ die iedereen heeft op 
allerlei vlakken, zich uitstrekkend van leven, gezondheid en lichamelijke integriteit tot poli-
tieke vrijheid, politieke participatie, en onderwijs” (Nussbaum 2010: 24). Ze wijst erop dat zelfs 
als de universiteiten zich (ten onrechte) zouden beperken tot het stimuleren van economische 
groei, er allerlei geesteswetenschappelijke vragen gesteld moeten worden over hoe dat doel te 
bereiken. Bijvoorbeeld: moeten we in een analyse van economische groei alleen kijken naar de 
situatie van de gemiddelde persoon of moeten we ook de situatie van de minstbedeelden in de 
samenleving meewegen? Het antwoord op zo’n vraag vereist zorgvuldig denkwerk over verde-
ling en sociale ongelijkheid (Nussbaum 2010: 22). Natuurlijk moeten deze vragen ook binnen 
de betreffende vakwetenschappen aan bod komen, maar Nussbaum heeft gelijk dat de geestes-
wetenschappen waardevolle bijdragen 
kunnen leveren aan het denken over 
rechtvaardigheid en ongelijkheid.
Nussbaums visie op de waarde van de 
geesteswetenschappen is sterk beïn-
vloed door het werk van de Amerikaanse pragmatist John Dewey, die betoogt dat onderwijs 
gericht zou moeten zijn op het verwerven van een betekenisrijk leven (cf. Dewey 1916), en 
door de Indiase filosoof Rabindranath Tagore, die het idee verdedigt dat morele vorming en 
intellectuele autonomie het doel van onderwijs is (cf. Tagore 1917).
Er is volgens Nussbaum wereldwijd een crisis in academisch onderwijs. Eén van de belangrijk-
ste oorzaken daarvan is de commercialisering van de universiteiten, die typisch ten koste gaat 
van de geesteswetenschappen. Hoewel Nussbaum zich concentreert op India en Noord-Ame-
rika, lijkt het plausibel dat de ontwikkelingen in deze landen representatief zijn voor de ontwik-
kelingen wereldwijd. Begin 2016 zei VVD-parlementariër Pieter Duisenberg – inmiddels nota 
bene voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Universiteiten (VSNU) – bijvoorbeeld nog 
op de radio dat ‘pretstudies’ afgeschaft zouden moeten worden. Nussbaum denkt dat vanwege 
de focus op output en de marginalisering van de geesteswetenschappen, universiteiten wereld-
wijd over niet al te lange tijd slechts nog “generaties van nuttige machines” zullen produceren 
(Nussbaum 2010: 2). Studenten verwerven veel kennis over een bepaald, vaak nogal beperkt, 
deelgebied, maar worden geen complete burgers of zelfs maar personen. Ze leren niet zelf te 
denken, overgeleverde tradities onder kritiek te stellen, de prestaties en het lijden van ande-
ren te begrijpen enzovoorts. Elders is de situatie misschien zelfs nog wel slechter dan in de 
Verenigde Staten, waar aan veel academische instellingen nog een liberal arts onderwijsmodel 

Volgens Nussbaum kan onderwijs 
het kwade in de mens beteugelen
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bestaat en waar veel nadruk wordt gelegd op actieve onderwijsvormen waarin studenten vragen 
moeten stellen en zelf onderzoek moeten doen.
Drie zaken zijn volgens Nussbaum belangrijk in academisch onderwijs. We zullen zien dat de 
geesteswetenschappen voor alle drie van uniek belang zijn. Ten eerste intellectuele autonomie: 
het vermogen zelf na te denken en dode of ontoereikende tradities te bekritiseren (Nussbaum 
2010: 109). Zowel Dewey als Tagore hadden al kritiek op de bejegening van studenten als passieve 
vaten voor overgeleverde kennis en culturele waarden. Zij moedigden aan tot grondig nadenken 
en bevragen. De vermogens om kritisch na te denken en te reflecteren zijn geen aangeboren ei-
genschappen, maar behoeven ontwikkeling en cultivering. De geesteswetenschappen zijn gericht 
op het cultiveren van het geestelijk leven (Nussbaum 2010: 10). Wat Nussbaum niet zegt, maar 
waarschijnlijk ook in gedachten heeft, is dat universiteiten studenten ook moeten leren wat tradi-
ties zeggen en hoe je ze kunt gebruiken. Voortbouwen op bepaalde tradities is immers niet slechts 
onvermijdelijk, maar vaak ook vruchtbaar.
In de tweede plaats moet empathie worden onderwezen. Die stelt ons namelijk in staat te begrij-
pen wat andere mensen bereikt hebben en hoe ze lijden, en dat is cruciaal om goed te kunnen 
functioneren in complexe hedendaagse samenlevingen, zoals Nussbaum in eerdere werken be-
toogde (Nussbaum 1997, 2004). Hierbij denkt ze vooral aan zaken als het zien van andere mensen 
als medeburgers met gelijke rechten, en het geven om het leven en welzijn van anderen. Empathie 
zorgt voor een “vermogen zich een goede voorstelling te maken van een verscheidenheid aan 
complexe zaken die het verhaal van een zich ontvouwend mensenleven aangaan: na te denken 
over de kindertijd, adolescentie, familierelaties, ziekte, dood en veel meer, op een wijze die niet 
slechts door verzamelde data geïnformeerd wordt, maar door begrip van een veelheid van men-
selijke verhalen” (Nussbaum 2010: 26). Nussbaum erkent dat empathie weliswaar een (cruciaal) 
ingrediënt van moraliteit is, maar op zichzelf nog geen moraliteit is: “Medelijden is op zichzelf 
niet betrouwbaar. Net als andere dieren voelen mensen doorgaans medelijden voor bekenden, en 
niet voor onbekenden” (Nussbaum 2010: 37).
Daarom is er een derde taak voor universitair onderwijs: morele vorming. Mensen hebben zowel 
neigingen tot juist handelen als neigingen tot verkeerd handelen en de universiteit kan en moet 
mensen leren zich weg van egoïsme te bewegen richting het goede leven. Ook de natie als één 
geheel zien hoort hierbij, evenals de natie op haar beurt weer zien als onderdeel van een gecom-
pliceerde wereldorde. Eén van Nussbaums ideeën is dat mensen tot het kwade geneigd zijn en dat 
onderwijs hen kan helpen deze kwade krachten om te buigen in een meer opbouwende richting. 
Ze stemt hier in met Rousseau, die schreef dat “de eerste neiging van een kind is zichzelf te be-
minnen. De tweede neiging, afgeleid van de eerste, is hen te beminnen die hem na staan, want 
in de zwakke staat waarin hij verkeert, erkent hij niemand behalve door de hulp en zorg die hij 
ontvangt” (Rousseau 1762: boek IV). Rousseau was echter niet slechts negatief over de aard van 
kinderen. Hij meende ook dat kinderen allerlei natuurlijke instincten gericht op liefde en mede-
lijden hebben. Maar, aldus Nussbaum, “hij begreep dat juist de zwakheid en hulpbehoevendheid 
van kinderen voor een dynamiek zorgt die tot ethische misvorming en wreed gedrag kan leiden, 
tenzij narcisme en de neiging tot dominantie in een meer opbouwende richting gekanaliseerd 
worden” (Nussbaum 2010: 31). Ze baseert zich hierbij niet slechts op visies verdedigd door fi-
losofen als Rousseau, maar ook op empirisch onderzoek, zoals het beroemde Stanford Prison 
Experiment van Philip Zimbardo (Haney, Banks en Zimbardo 1973). Volgens Nussbaum laat dit 
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experiment zien dat mensen zich slecht gedragen als ze niet persoonlijk verantwoordelijk worden 
gehouden, als niemand kritiek uit en als degenen over wie ze macht kunnen uitoefenen ontmen-
selijkt en gede-individualiseerd worden (Nussbaum 2010: 44). Studenten moeten daarom leren 
dat iedereen verantwoordelijk is en aansprakelijk is op zijn gedrag.
Volgens Nussbaum, die zich op dit punt geïnspireerd weet door Tagore, hebben de geesteswe-
tenschappen iets unieks te bieden dat van groot belang is voor deze drie taken van universitair 
onderwijs. Ze noemt drie aspecten van de geesteswetenschappen die elk relevant zijn voor het 
bereiken van de zojuist genoemde doelen van universitair onderwijs.
In de eerste plaats zijn de geesteswetenschappen, of ten minste sommige daarvan, gespecialiseerd 
in Socratisch redeneren: het systematisch en zorgvuldig bevragen van onderliggende aannamen, 
impliciete raamwerken en waarden. Dit werkt idealiter door in de wijze waarop studenten een 
probleem benaderen: belangrijke aspecten worden niet over het hoofd gezien wegens onzorg-
vuldigheid of haast, studenten geven niet toe aan de verleiding van roem of cultureel prestige, de 
doelen waarnaar men streeft worden duidelijker in relatie tot elkaar gezien, enzovoorts. Logica – 
een andere belangrijke discipline voor ten minste sommige van de geesteswetenschappen – helpt 
hier: veel stereotyperingen komen immers voort uit drogredenen, en het vermogen drogredenen 
te onderkennen is één van de zaken die het democratische leven fatsoenlijk en goed maken. 
Nussbaum wijst erop dat rooms-katholieke universiteiten en colleges in de Verenigde Staten twee 
vakken filosofie vereisen voor alle studenten – aan de Vrije Universiteit Amsterdam gold iets 
dergelijks ook altijd al – en pleit ervoor dat alle universiteiten en colleges dit beleid overnemen 
(Nussbaum 2010: 55).
In de tweede plaats brengen de geesteswetenschappen studenten in contact met de culturen en 
religies van de wereld. Gebaseerd op haar eerdere werk (Nussbaum 2004) betoogt ze dat dit onze 
ideeën over onbekenden zal veranderen, ideeën die veelal gebaseerd zijn op onbewuste attitu-
des als walging jegens minderheden en jegens mensen die tot een andere sociale groep behoren 
(Nussbaum 2010: 45v.). Ze wijst er terecht op dat “verantwoordelijk burgerschap vereist […]: de 
vaardigheid historisch bewijs te evalueren, economische principes te gebruiken en er kritisch 
over na te denken, theorieën over sociale gerechtigheid te beoordelen, een vreemde taal te spre-
ken, de complexiteiten van de grote wereldreligies op waarde te schatten” (Nussbaum 2010: 93). 
Er is weinig voor nodig om te zien dat de geesteswetenschappen, die theologie, religieweten-
schappen, filosofie, literatuur en antropologie omvatten, beter uitgerust zijn om dit te doen dan 
welke natuurwetenschap ook.
In de derde plaats kunnen de geesteswetenschappen studenten leren muziek, kunst, theater en 
dans op waarde te schatten. Het lijkt ons dat Nussbaum terecht stelt dat de geesteswetenschap-
pen hier iets unieks te bieden hebben, aangezien ze deze zaken bestuderen. Maar veel van waar zij 
zich op richt – zoals toneel, dat volgens haar bevorderlijk is voor “het vermogen zich in te beelden 
wat de ervaring van de ander kan zijn” (Nussbaum 2010: 97) – komt van het genieten of beoe-
fenen van kunst en cultuur en niet zozeer van de bestudering ervan, zoals die in de geesteswe-
tenschappen plaatsvindt. “Toneelspel” zegt Nussbaum bijvoorbeeld, “leert mensen met anderen 
te leven zonder hen te overheersen; het verbindt de ervaringen van kwetsbaarheid en verras-
sing met nieuwsgierigheid en verwondering, in plaats van met verlammende vrees” (Nussbaum 
2010: 101). Wij denken dat hier iets in zit. Wat er direct uit volgt is echter dat mensen zich met 
toneelspel en wellicht met andere vormen van kunst en cultuur zouden moeten bezighouden, 
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maar niet dat zij zich moeten verdiepen in de geesteswetenschappen. Desalniettemin kunnen de 
geesteswetenschappen hier een unieke bijdrage leveren. De systematische bestudering van, en 
reflectie op, toneel en andere vormen van kunst en cultuur zal, naast het zelf beoefenen ervan, 
zeker vormend zijn voor studenten en helpen hen tot volwaardige burgers te doen ontwikkelen.

3. Een vergelijking
Tot zover gaven we een beknopte beschrijving van de ideeën van twee invloedrijke denkers over 
de rol en waarde van de geesteswetenschappen. In deze laatste paragraaf willen we de aandacht 
vestigen op enkele overeenkomsten en verschillen tussen beiden. Ook hier geldt dat we niet naar 
compleetheid streven, maar ons beperken tot enkele opvallende observaties.
Ten eerste benadrukken zowel Newman als Nussbaum dat het belangrijk is bekend te raken met 
tradities, maar met verschillende doeleinden. Als we het contrast enigszins aandikken, kunnen 
we zeggen dat volgens Newman tradities vertrouwd kunnen worden en daarom gecultiveerd en 
uitgebouwd moeten worden. Volgens Nussbaum, daarentegen, moeten we tradities wantrou-
wen, bekritiseren en verbeteren. We zagen dat Newman meende dat het doel van universitair 
onderwijs de overdracht van kennis is, en niet zozeer de vooruitgang ervan. Nussbaum vraagt 
aandacht voor de beperkende en zelfs onderdrukkende effecten van tradities, die overwonnen 
moeten worden door kritisch en creatief denkwerk. Beiden zouden gelijk kunnen hebben, maar 

dat hangt ervan af welke tradities we 
‘dood en ontoereikend’ achten en af 
willen danken en welke we bruikbaar 
blijven vinden als inspiratiebronnen 
voor het articuleren van en experimen-
teren met idealen van het goede leven. 
Gegeven hun zeer verschillende histo-
rische, culturele en religieuze contexten 

en opvattingen zouden Newman en Nussbaum echter scherp verschillen over de beoordeling en 
waardering van specifieke culturele en religieuze tradities.
We vermoeden – weinig verrassend, wellicht – dat de waarheid het midden houdt tussen beide 
visies. Een universitaire opleiding die erop gericht is studenten bekend te maken met tradities 
teneinde die te bekritiseren leidt waarschijnlijk vooral relativisten en nihilisten op. Dat lijkt ons 
nauwelijks een verbetering ten opzichte van Nussbaums ‘nuttige machines’. Onderwijs dat ech-
ter slechts gericht is op het behouden en verbreiden van tradities loopt het risico studenten tot 
dogmatici en verstarde conservatieven op te leiden. Wat we nodig hebben is zowel een welwil-
lende overdracht van tradities als constructief-kritische doordenking en aanpassing. Beide ver-
eisen diepgaande studie van verschillende denktradities.
Als we ten tweede nog iets beter kijken naar de visies van Newman en Nussbaum, moeten we 
het zojuist geschetste contrast nuanceren. Nussbaum benadrukt zelfstandig denken en kritiek 
om zich te wapenen tegen eenzijdige of anderszins problematische opvattingen over welzijn, 
gelijkheid, rechtvaardigheid, burgerschap enzovoorts. Newman legt het accent op de ‘heelheid’ 
van universele kennis en waarschuwt daarmee tegen de risico’s van het verabsoluteren van één 
bepaalde academische discipline en het negeren van andere. Het risico is dan een reductionis-
tisch, en daarmee misleidend en onjuist beeld van de werkelijkheid, wat onvermijdelijk leidt tot 

Newman en Nussbaum zouden 
verschillen over de beoordeling 
van specifieke culturele en 
religieuze tradities
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ontspoorde ideeën over de menselijke natuur, de maatschappij en het goede leven. Ondanks de 
verschillende uitgangspunten van Newman en Nussbaum lijken hun waarschuwingen dus wel 
sterk op elkaar. Misschien valt dit beter te begrijpen als we ons realiseren dat ‘traditie’ bij New-
man een brede en rijke bron is van beproefde ideeën over het universum, de menselijke natuur 
en het goede leven. Het is daarmee ook een bron van kolossale kritische potentie tegen reducti-
onistische visies of andere posities die geen recht doen aan de breedte van de menselijke kennis 
en ervaring die door de traditie – op haar best althans – wordt bewaard. Wanneer Nussbaum 
benadrukt dat het van belang is tradities te bekritiseren die dood en ontoereikend zijn, kunnen 
we wellicht precies aan dergelijke scheefgegroeide en verengde theorieën denken die de volheid 
van de geleefde menselijke ervaring veronachtzamen.
Ten derde valt op hoezeer Newman en Nussbaum het eens lijken te zijn over de evaluatie van de 
menselijke natuur. Beiden hebben daar, kort gezegd, een sombere visie op: de menselijke natuur 
is doortrokken van een neiging ten kwade, die getemperd of overwonnen moet worden. Onge-
twijfeld halen ze deze opvattingen uit andere bronnen. Als toegewijd rooms-katholiek stemde 
Newman in met de klassieke christelijke leer aangaande de gevallen staat en zondige natuur van 
de mens. Nussbaum, daarentegen, verwijst naar de Franse verlichtingsdenker Rousseau – die ex-
pliciet de erfzonde ontkende en wiens revolutionaire opvattingen over religie nauwelijks kunnen 
kwalificeren als katholiek in wat voor zin dan ook – en naar modern psychologisch onderzoek.
Zo bezien is het geen verrassing dat Newman en Nussbaum verschillen over wat een univer-
sitaire opleiding, of meer specifiek een 
liberal arts opleiding, volgens hen kan 
doen aan deze menselijke neiging tot het 
kwaad. Newman zegt hier het minste 
over, zoals te verwachten valt. De klas-
sieke christelijke visie is dat de menselijke 
gecorrumpeerde en zondige natuur veranderd moet worden door Gods genadig handelen. Een 
universitaire opleiding kan hiervoor instrumenteel zijn, maar er is geen reden om te denken dat 
dit over het algemeen het geval is. Universitair onderwijs dient bovendien een cognitief doel: de 
vorming van het intellect van de studenten en het onderwijzen van ‘universele kennis’. We zagen 
dat Nussbaum denkt dat de geesteswetenschappen een sleutelrol hebben in het temperen van de 
menselijke neiging tot het kwaad. Door hen empathie bij te brengen en te streven naar morele 
vorming kan (succesvol) liberal arts onderwijs studenten op de weg leiden naar het goede leven, 
zowel voor zichzelf als voor hun medeburgers wereldwijd. Wat ons betreft beschrijft Nussbaum 
hier een inspirerend ideaal. We zijn echter minder optimistisch over de haalbaarheid van het 
soort diepgaande vorming dat zij wenselijk acht. Op z’n allerminst zou daarvoor een ingrijpende 
transformatie van de huidige universitaire praktijk nodig zijn. Nu telt onderzoek vaak zwaarder 
dan onderwijs en verdringen de exacte natuurwetenschappen en technische studies de geestes-
wetenschappen. Dan kunnen we nauwelijks verwachten dat studenten veranderen op de manier 
die Nussbaum voor zich ziet. Dit is geen kritiek op Nussbaum; het toont juist aan hoe ver mo-
derne universiteiten van hun ideaal verwijderd zijn.
Dit brengt ons meteen tot een vierde en laatste punt van vergelijking: Newman en Nussbaum ver-
schillen sterk in hun visie op het fundamentele doel van onderwijs. Newman stelt expliciet dat het 
doel cognitief is en niet moreel. Nussbaum, tenminste in Not for Profit, benadrukt juist het funda-

Momenteel telt op de 
universiteit onderzoek vaak 

zwaarder dan onderwijs
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mentele praktische belang van de geesteswetenschappen voor de democratie. Dit sluit cognitieve 
doelen niet uit – een democratie vereist immers goed geïnformeerde burgers – maar het doel van 
universitair onderwijs is volgens haar niet kennis omwille van zichzelf, maar morele transfor-
matie en, uiteindelijk, politieke transformatie gericht op gerechtigheid, toenemend welzijn, en 
andere morele en politieke waarden. Het punt is niet dat Newman deze waarden onbelangrijk 
zou hebben gevonden; hij meende slechts dat universiteiten er niet omwille van die waarden zijn. 
Het lijkt waarschijnlijk – maar dit is speculatie onzerzijds – dat de achtergrond hiervan opnieuw 
Newmans christelijke overtuigingen zijn. Morele deugden, zowel de klassieke kardinale deugden 
als de theologale, komen voort uit geloof en niet uit een universitaire opleiding.
We zouden wel willen dat Nussbaums ideaal haalbaar is en dat hoger onderwijs inderdaad het 
moreel opbouwende effect heeft dat ze zo aantrekkelijk beschrijft. Een realistische kijk op de gang 
van zaken in de wereld van universitair onderwijs biedt echter weinig grond voor dit optimisme. 
Voor zover wij weten is het empirische bewijs voor het moreel vormende effect van het bestude-
ren van literatuur en andere kunst en cultuur op z’n best ontoereikend. Zelfs een vluchtige blik op 
de hedendaagse Amerikaanse, Britse en Europese politiek biedt een tamelijk grondige ontkrach-
ting van de gedachte dat liberal arts onderwijs of diepgaande kennismaking met de geesteswe-
tenschappen tot moreel hoogstaande karakters leidt. Waarschijnlijk is Newmans moreel minder 
ambitieuze visie op het doel van universitair onderwijs realistischer en kunnen we bronnen voor 
morele transformatie beter elders zoeken. 

4. Conclusie
Er is een bekend Engels gezegde: ‘Never waste a good crisis.’ We horen de laatste jaren vaak en 
duidelijk dat de moderne universiteit in een crisis verkeert. Het is daarom tijd om niet alleen 
fundamentele vragen te stellen aangaande de aard en het doel van de universiteit, maar ook om 
te proberen die vragen te beantwoorden – soms op traditionele, soms op meer kritische wijze.
In dit essay hebben we geluisterd naar twee belangrijke stemmen in de discussie: John Henry 
Newman en Martha Nussbaum. Ondanks hun verschillende historische, culturele en religieuze 
achtergronden zijn zij het eens over het fundamentele belang van de geesteswetenschappen – 
respectievelijk voor het intellectuele leven of voor democratisch burgerschap. Dankzij hun ver-
schillende historische, culturele, en religieuze achtergronden ontwikkelden ze contrasterende 
visies die het ultieme doel van een universitaire opleiding anders invullen: ofwel cognitief en 
theoretisch – kennis omwille van de kennis – ofwel moreel en politiek – de bevordering van het 
goede leven in een democratische samenleving. 
Deelnemers aan het hedendaagse debat over de plaats en verantwoordelijkheden van de uni-
versiteit doen er goed aan acht te slaan op deze visies. En dit geldt zowel als we besluiten hun 
antwoorden slechts te ‘verbreiden en verspreiden’ als wanneer we ze welwillend bekritiseren en 
ontwikkelen. 
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