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over forum
De aanbevolen lengte van een bijdrage voor Forum bedraagt 750

In de rubriek Opgemerkt kunnen abonnees reageren op de redactionele inhoud

Plaatsing van bijdragen voor Forum of ingezonden brieven bete-

woorden. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden bij-

van het RD. Uitzonderingen zijn: andere brieven in Opgemerkt, de rubriek “Ker-

kent niet dat de redactie met de inhoud ervan instemt.

dragen (zonder overleg) te redigeren en/of in te korten, of zonder

kelijke pers/ZoGezegd”, meditatieve bijdragen en recensies. Inzendingen (maxi-

Door het inzenden van een brief of opiniebijdrage verleent de

opgave van reden te weigeren.

maal 300 woorden) moeten zijn voorzien van naam en adres van de schrijver.

schrijver aan Erdee Media Groep een niet-exclusieve licentie om

De redactie behoudt zich het recht van bekorting of weigering voor.

het werk vast te leggen, te verveelvoudigen en te verspreiden in

Coördinatie: Albert Groothedde en Willem van Klinken
E-mailadres: forum@refdag.nl

gedrukte, elektronische of andere vorm, zoals cd-rom, databank,
E-mailadres: hoofdredactie@rd.nl

internet of geluidsdragers.

Geesteswetenschappen hebben
soms nut, maar altijd zin
Geesteswetenschappen
hebben als laboratorium
van de menselijke geest
een fundamentele maatschappelijke functie, bepleit prof. Irene Zwiep.
Ik overweeg weleens een prjsvraag
uit te schrjven. Stel je een land
voor zonder geesteswetenschappen. Zou je daar willen wonen en
waarom niet?

Ach, zucht de scepticus, geesteswetenschap, dat is toch een door
en door negentiende-eeuwse tak
van sport? Uit de tjd dat literatuurwetenschap nog de ”theologie
van de burgerj” was? En die burgerj, die bestaat niet meer, net als
de wereld van onze negentiendeeeuwse overgrootouders.
Toch bljkt de geesteswetenschapper een behoorljk hardnekkig
type. Moet hj anno 2015 dan maar
berusten in zjn overtolligheid?

Of er in het kielzog van Rens Bod
in ”De vergeten wetenschappen”
(de titel alleen al...) op hameren
dat zjn vak heus wel een nuttige bjdrage aan de wereld heeft
geleverd?
Wat mj betreft komt er per direct een eind aan die malle zelfkastjding waar alfawetenschappers
patent op ljken te hebben. Want
laten we eerljk zjn: hoeveel wjzer
bent u nu echt geworden van die
dure deeltjesversneller in Genève?

Studenten informeren
pers en betrokkenen
over de laatste stand van
zaken in universiteitsgebouw het Maagdenhuis.
Na de ontruiming van
het Bungehuis namen
tientallen studenten
het Maagdenhuis in. Zij
willen meer democratie
binnen de universiteit en
eisen dat het universiteitsbestuur aftreedt. De
Universiteit van Amsterdam heeft inmiddels
toegezegd een student
toe te voegen aan de
raad van bestuur. Deze
student doet ook mee
met de collegevergaderingen. beeld ANP

Toegegeven, de meeste geesteswetenschappen hebben geen overweldigend economisch potentieel
(wat trouwens niet wil zeggen dat
je er niks fatsoenljks mee kunt
worden). Wat ze wel hebben is een
fundamentele maatschappeljke
functie. Tegenover het eendimensionale meten-is-weten stellen ze
het ontleden van alles wat ten
diepste menseljk is, en dus per
deinitie complex en moeiljk: taal,
denken, argumentatie, de beleving
van klank, kleur en schoonheid,
van ons heden en verleden. Een
laboratorium van de menseljke
geest, waar letterljk alles gedacht,
en alles gezegd mag worden. Objectief – maar nooit neutraal, zoals de
ilosoof Hendrik Pos ooit zei.
Nee, een geesteswetenschapper
kan u niet vertellen of het regent
op Pluto. Maar hj kan wel uitleggen waarom we het zo moeiljk
vinden om op 4 mei NSB’ers te herdenken, waarom Amsterdam ooit
een Gouden Eeuw beleefde waar
onze toeristenindustrie vandaag
de dag nog op draait, en waarom
Prediker een groter schrjver mag
heten dan de auteur van Kronieken
(of niet).
Geleerde bastaard
Universiteitsbestuurders moeten
pal staan voor die maatschappeljke rol, en een nieuwe generatie in staat stellen de kennis en
vaardigheden op te doen waarmee
ze de wereld, die almaar kleiner
en ingewikkelder wordt, kunnen
bljven doorgronden, beoordelen,
en verbeteren.
Dat klinkt misschien elitair, maar
elitair is relatief. Want als onderwjs voor iets garant staat, dan is
het wel sociale mobiliteit, voor de
mogeljkheid om van een dubbeltje
een kwartje te maken. De oude
rabbjnen zeiden het al: een geleerde bastaard is meer waard dan
een domme priester. Universitair
onderwjs is niet elitair. Ontoegankeljk universitair onderwjs, dat is
elitair.
Het is eigenljk te waar, maar het
moet nog maar eens gezegd: sommige dingen hebben nut, andere
hebben zin, en die twee moet je
niet met elkaar verwarren. Geesteswetenschappen hebben soms
nut, maar altjd zin. Ze garanderen

de maatschappj een kritische
blik en een dito nieuwe generatie
(al mocht je dat een tjdlang niet
meer zeggen, want ‘krities’ was zó
1968). Kritisch bovendien niet van
het genre Henk-en-Ingrid, die over
alles wel wat te monkelen hebben,
maar in de oorspronkeljke zin
van het woord: met onderscheidingsvermogen. Daarbj hoort een
kennisorganisatie die trots is op
deze waarden. De bezetters van het
Maagdenhuis hebben de discussie over de huidige academische
bestuurscultuur niet voor niets op
de agenda gezet.
Toekomst wetenschap
Maatschappeljke verantwoordeljkheid schept verplichtingen en
vereist een visie. Eén waarbinnen
je de koers van de academie niet
alleen laat afhangen van (meten
is weten) de jaarljkse instroomcjfers. Daarmee leg je de toekomst
van de wetenschap feiteljk in de
handen van achttienjarigen, zoals
Jaap van Heerden ooit schreef.
Schoolverlaters ga je toch ook niet
met de staatsbegroting belasten?
Waarom dan wel met ons nationale culturele kapitaal?
Overigens mogen we best wat
meer vertrouwen hebben in de
jeugd. Als wj maar lang genoeg
bljven roepen dat die ”alleen nog
maar interesse heeft in sociale media” en niet langer in geschiedenis
en cultuur, dan gaan we dat met
z’n allen nog geloven ook. En dan
dooft het licht. Jeugd is jeugd, en
media zjn media – onbeschreven
bladen, die om invulling vragen. De
historicus Johan Huizinga schreef
in 1935 dat de jeugd weliswaar de
toekomst had, maar ook te veel
naar de radio luisterde. Cultuurpessimisme is van alle tjden, maar
jonge mensen zul je er zelden op
betrappen. In mjn ervaring kun je
ze niet genoeg Bildung voorzetten.
Prediker zei het al: er is een tjd
om te bewaren, en een tjd om
weg te werpen. Maar pas op, want
zjn vertrouwen dat ”hetgeen er
geweest is, hetzelve zal er zjn” zal
straks wellicht niet langer opgaan
voor alle geesteswetenschappen.
De auteur is hoogleraar Hebreeuws en
Joodse studies aan de Universiteit van
Amsterdam.

