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Kritisch denken:  over het ethos van de geesteswetenschappen

Pauls remedie was kritisch denken, waaronder hij niet slechts 
de vaardigheid verstond om een drogreden te herkennen, maar 
ook de cultivering van wat hij ‘intellectuele deugden’ noemde: 
scherpzinnigheid, intellectuele moed, doorzettingsvermogen 
en fairmindedness.4 Kritisch denken, meende Paul, mag niet 
beperkt blijven tot het vermogen denkfouten bij anderen aan 
te wijzen. Deze kritische vaardigheid kan namelijk uitstekend 
samengaan met dogmatische overtuigdheid van eigen gelijk. 
Paul droomde veeleer van wat hij ‘critical persons’ noemde: 
mensen die niet slechts kritisch redeneren, maar geleerd 
hebben kritisch te zijn. Werkelijk kritisch denken is geen zaak 
van vaardigheden, maar van karaktereigenschappen.5

* * *

Waarom, geachte aanwezigen, wil ik het vanmiddag met 
u hebben over kritisch denken? Een eerste reden hiervoor 
is de actualiteit van het thema. In de afgelopen decennia is 
‘kritisch denken’ gaan rondzingen in de hele onderwijssector, 
van basisscholen tot aan universiteiten. Neem onze Leidse 
onderwijsvisie: ‘het vermogen tot kritisch nadenken’ staat 
in het lijstje transferable skills op de eerste plek.6 Tegelijk 
is kritisch denken, in sommige varianten althans, een 
ingewikkeld ideaal geworden. Daarmee bedoel ik niet alleen 
dat de contouren van het ideaal diffuus zijn geworden – 
beleidsdoelen hebben immers draagvlak nodig en zijn daarom 
niet altijd gebaat bij conceptuele precisie7 – maar ook dat 
er inmiddels serieuze vraagtekens worden geplaatst bij de 
wenselijkheid van kritisch denken. Zoals Bruno Latour betoogt, 
vergen actuele kwalen als fake news en complottheorieën 
een andere remedie dan afstand nemen, bias herkennen en 
drogredenen blootleggen. Wat onze wereld nodig heeft, zegt 
Latour, zijn zorg en aandacht voor wat waar is, voor wat 
mensen ondanks al hun meningsverschillen verbindt, voor 
wat menselijk samenleven duurzaam mogelijk maakt.8 Deze 
betrokkenheid kan weliswaar niet zonder kritische reflectie, 
wil zij niet ontaarden in naïef idealisme, maar begint bij zorg, 

It would be a very serious mistake to suppose
that the study of the past and the labours of criticism
have no important practical bearing on the present.
– George Eliot1

Mevrouw de rector magnificus,
zeer geachte aanwezigen,

Het is zondagochtend, kwart voor negen. Op de campus van 
Sonoma State University, ten noorden van San Francisco, 
staan meer dan duizend klapstoelen klaar op het gras. Er 
lopen mensen rond met programmaboekjes waarop de 
peinzende gestalte van De Denker van Auguste Rodin staat 
afgebeeld. Anderen tonen elkaar de VHS-videobanden die 
ze zojuist hebben aangeschaft: video’s met titels als Critical 
Thinking in Science en The Attributes of a Critical Thinker. 
Langzaam schuifelen de vele bezoekers richting de klapstoelen, 
in afwachting van wat elk jaar opnieuw het hoogtepunt van 
deze conferentie is: een inspirational talk in de open lucht van 
Richard Paul, hoogleraar filosofie en directeur van het Center 
for Critical Thinking aan Sonoma State University.2

Richard Paul (die ondanks zijn achternaam geen familie 
van mij was) gold in de jaren tachtig als het boegbeeld van 
de zogeheten critical thinking movement in de Verenigde 
Staten. Zijn boodschap loog er niet om: Amerika was in de 
greep van demagogen en propagandisten. Politici als Ronald 
Reagan verdeelden de wereld in goed en fout, tv-programma’s 
reduceerden complexe werkelijkheden tot simpele soundbites 
en schoolkinderen werden hiertegen amper gewapend. Nog 
altijd waren onderwijscurricula meer op reproductie van 
kennis gericht dan op kritische toetsing van kennisclaims. 
Hoe wenselijk was dit in een tijd van ideologische conflicten 
op wereldschaal en wat Paul de groeiende dreiging van een 
‘nucleaire Holocaust’ noemde?3
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dat hun vak nodig had. Ook voerden ze pittige gesprekken over 
het relatieve belang van kritiek in relatie tot andere doelen van 
onderwijs en onderzoek en vroegen ze zich af wat een gepaste 
dosis kritiek zou zijn (niemand wenste zich namelijk schuldig 
te maken aan ‘hyperkritiek’). Het zou, kortom, goed mogelijk 
zijn een geschiedenis van de geesteswetenschappen te schrijven 
vanuit het perspectief van ‘kritiek’ – een geschiedenis die via 
twintigste-eeuwse kritische Theorie, critical media studies en 
critical gender theory zou kunnen uitlopen op kritisch denken 
als bepleit door Richard Paul.

Vanmiddag wil ik de geschiedenis van de 
geesteswetenschappen aan u voorstellen en mijn kijk op dit 
vakgebied met u delen door u te vertellen hoe ik mij zo’n 
geschiedenis van kritisch denken voorstel. Daartoe bespreek 
in drie varianten van kritisch denken – filologische kritiek, 
logische kritiek en ideologiekritiek – zoals beoefend in 
respetievelijk de negentiende, twintigste en 21e eeuw. Aan de 
hand van deze casestudies formuleer ik een mission statement 
voor de geschiedenis van de geesteswetenschappen en zet ik 
ten slotte uiteen hoe een geschiedenis van kritisch denken licht 
kan werpen op het ethos van de geesteswetenschappen.

* * *

Als we terugkeren naar Sonoma State University, valt op 
hoezeer de critical thinking movement op deze campus op haar 
plek was. De universiteit, opgericht in 1961, huisvestte niet 
alleen het Center for Critical Thinking, maar was ook bekend 
om haar humanistische psychologie.17 Kenmerkend voor deze 
humanistische psychologie, zoals beoefend door Abraham 
Maslow, de man van de behoeftepiramide, was dat zij zich 
niet wilde verliezen in wetenschappelijke studie van menselijk 
gedrag. Liever wilde ze dit gedrag beïnvloeden door burgers 
te helpen zich te ontplooien tot vrije, verantwoordelijke 
individuen. Centraal in dit commitment aan zelfontplooiing 
stond de cultivering van een welomschreven ‘zelf ’ – een ‘ik-

aandacht en betrokkenheid – bij ‘critical proximity’, niet bij 
‘critical distance’.9

Laat dit alles iets zien van de actualiteit van het thema, een 
tweede reden waarom ik vanmiddag bij kritisch denken 
wil stilstaan heeft te maken met de leeropdracht die mij is 
toevertrouwd: de geschiedenis van de geesteswetenschappen. 
Al sinds de zestiende eeuw is kritiek een kernbegrip in de 
humaniora. Daarbij moet u allereerst denken aan tekstkritiek 
zoals beoefend door humanistische filologen: het vaststellen 
van de relatieve betrouwbaarheid van historische teksten.10 
Deze filologische kritiek lag aan de basis van de ars historica 
(de kunst of methode van de geschiedschrijving) en was 
het kloppend hart van Bijbelkritiek zoals beoefend door 
Joseph Scaliger hier in Leiden.11 Naast deze filologische 
kritiek ontstond al in de zeventiende eeuw de literaire 
kritiek: kritiek die poëzie en drama op hun esthetische 
merites wilde beoordelen. En zo laten zich meer soorten 
van kritiek onderscheiden. Alleen al in de achttiende eeuw 
– ‘das eigentliche Zeitalter der Critik’,12 zoals Immanuel Kant 
verklaarde – buitelden ‘kritiek van de smaak’ (criticism of taste) 
en ‘logische kritiek’ over elkaar heen, spoedig gevolgd door 
Kants Kritik der reinen Vernunft.13

Elk van deze soorten kritiek liet haar sporen na in de 
disciplines die zich in de negentiende eeuw groepeerden 
tot Geisteswissenschaften. Al beweert James Turner dat 
de geesteswetenschappen werden geboren uit de geest 
van de filologie,14 metafysische kritiek à la Kant was voor 
negentiende-eeuwse filosofen en Bijbelwetenschappers 
minstens even belangrijk als filologische kritiek in de traditie 
van Karl Lachmann.15 Ook debatten van literatuur-, kunst- 
en muziekhistorici laten zien dat filologische en esthetische 
kritiek voortdurend om de voorrang streden.16 Juist omdat 
vrijwel iedereen het erover eens was dat kritiek hét kenmerk 
van wetenschappelijkheid was, lagen negentiende-eeuwse 
geleerden dikwijls met elkaar overhoop over het soort kritiek 
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van het zelf ’ aan, bedoeld om mensen te helpen een rational 
person te worden.25

* * *

Als ik een onderzoeksproject zou starten naar de geschiedenis 
van kritisch denken, zou ik inzoomen op dit kritische zelf. 
Ik zou willen weten: Hoe ziet het kritische zelf eruit, in 
verschillende tijden en plaatsen? Wat voor eigenschappen, 
attitudes of relaties tot anderen schrijven mensen eraan toe? 
Hoe wordt het gevormd, in het onderwijs of anderszins? 
En hoe verhoudt dit kritische zich tot de wereld waarin het, 
volgens Paul, een positief verschil moest maken?

Eén reden om voor deze invalshoek te kiezen is dat zij een 
historiografisch probleem kan oplossen. Historici van de 
geesteswetenschappen willen de humaniora namelijk in hun 
volle breedte bestuderen. De geesteswetenschappen bestaan 
echter uit een bonte verzameling vakgebieden. Taalkundigen 
doen grosso modo andere dingen dan kunsthistorici, net zoals 
filosofen en germanisten zich doorgaans niet eenvoudig in 
één beeld laten vangen. Kritisch denken is weliswaar een 
thema dat in al deze disciplines resoneert. Dit biedt kansen 
voor een type geschiedschrijving dat disciplinaire grenzen 
wil overstijgen. Maar zolang de vraag is wat kritiek in elk van 
deze contexten betekent, zien historici zich geconfronteerd met 
een onherleidbare variëteit aan benaderingen. Bronnenkritiek 
is immers niet hetzelfde als ideologiekritiek en voor Ludwig 
Wittgenstein of Karl Popper betekende kritisch denken iets 
anders dan voor bell hooks of Homi Bhabha. Wel menen al 
deze denkers dat kritisch denken bepaalde vaardigheden, 
deugden en attitudes vereist. Ook de praktijken die ik noemde 
– bronnenkritiek en ideologiekritiek – veronderstellen elk op 
hun manier een kritisch gevormd zelf. Daarom is dit zelf bij 
uitstek geschikt als invalshoek voor vergelijkend onderzoek: 
Wat vergt kritiek van onderzoekers? Op welke eigenschappen 
doet het een beroep en hoe wil het deze eigenschappen 

positie’, zoals psychologen zeggen, gekenmerkt door bepaalde 
eigenschappen, attitudes en emoties.18 Als ik spreek over het 
zelf van de humanistische psychologie, doel ik dus op het 
ideaal van een moderne, zelfbewuste, zichzelf ontplooiende 
burger zoals dat door Maslow en anderen werd uitgedragen.19

Richard Paul leek op zijn collega’s bij psychologie voor zover 
ook hij de werkelijkheid liever veranderde dan bestudeerde. 
Ook hij omarmde de persona van de academicus als 
vormingswerker, minder bekommerd om de staat van zijn 
vakgebied dan om de vorming van mensen tot reflectieve 
burgers. En ook Paul werd in zijn activisme gedreven door 
een ideaalplaatje van het menselijk ik: het zelf van de ‘rational 
person’, gekenmerkt door ‘a passionate drive for clarity, 
accuracy, and fair-mindedness’.20 Dat zulke rationele passies 
een mens niet komen aanwaaien, kon Paul eloquent betreuren. 
‘Children come to adulthood today as intellectual, emotional, 
and moral cripples.’ Ze hebben niet geleerd om kritisch naar 
zichzelf te kijken en blijven daarom gevangen in infantiele 
en egocentrische neigingen.21 Wie kritisch wil worden, moet 
dus werken aan zichzelf, daartoe zo mogelijk aangespoord 
door een inspirerende docent. Kritisch denken vergt, om met 
Michel Foucault te spreken, ‘werk van het zelf aan het zelf ’.22

Dit verklaart waarom de jaarlijkse conferentie van het Center 
for Critical Thinking een hoog how to do-gehalte had, met 
sessietitels als ‘How to Use the Media Critically’, ‘How to 
Expose and Correct Assumptions’ en ‘Are We Really Teaching 
Critical Thinking? How Would We Know?’23 Het verklaart 
waarom workshops hands-on demonstrations van kritisch 
denken boden en waarom het Center zoveel geld en moeite 
investeerde in videoproducties. Veel concreter dan boeken 
of brochures kon bewegend beeld immers duidelijk maken 
hoe je een socratisch gesprek met kinderen voert of hoe je je 
eigen egocentrisme onder ogen leert zien.24 Het Center bood 
zodoende, met een andere term van Foucault, ‘technologieën 
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onze beschikking hebben, is het moeilijk om uit te leggen 
dat kritische pedagogen op de campus van Sonoma State 
University heel andere eigenschappen wensten te cultiveren 
dan argumentatietheoretici uit de hoek van de informele 
logica. Het vermogen de modus ponens en de modus tollens 
uit elkaar te houden zouden we een denkvaardigheid 
kunnen noemen.31 Ideologiekritiek in de traditie van Paulo 
Freire daarentegen vergde kwaliteiten die zich moeilijk 
laten reduceren tot skills. Een scherp oog voor sociale 
ongelijkheid en de moed om deze aan de kaak te stellen 
zijn geen vaardigheden, maar karaktereigenschappen die 
nauw verbonden zijn met morele attitudes en politieke 
stellingnames.32 We zullen daarom ons vocabulaire moeten 
uitbreiden. Ik zal betogen dat een kritisch zelf niet alleen 
wordt gekenmerkt door eigenschappen, zoals vaardigheden en 
deugden, maar ook door attitudes, in de zin van normatieve 
identificaties, en door een zekere macht of onmacht om een 
verschil te maken in de wereld om zich heen.

* * *

Om u duidelijk te maken wat ik bedoel, neem ik u mee van 
Sonoma State University naar de Kaiser-Wilhelms-Universität 
in Straatsburg, kort na de Duitse annexatie van de Elzas in 
1871. Vrijwel het hele hooglerarencorps van deze nieuw 
opgerichte universiteit bestond uit jonge talenten, gemiddeld 
nog geen veertig jaar oud, die getraind waren in een ethos 
van Wissenschaftlichkeit.33 Velen beroemden zich op hun 
‘methoden’, ‘objectiviteit’ en ‘kritisch’ onderzoek, waarbij 
‘kritisch’ vooral onder geesteswetenschappers een geliefde term 
was. In vrijwel alle vakgebieden die de plaatselijke filosoof 
Wilhelm Windelband in zijn beroemde rectorale rede van 
1894 rekende tot de Geisteswissenschaften,34 gold ‘kritisch’ als 
hét kenmerk van wetenschappelijke studie. Al had de term bij 
sommigen een kantiaanse connotatie,35 prominent was vooral 
een filologische notie van kritiek. Mannen als de oriëntalist 
Theodor Nöldeke, de historicus Harry Bresslau, de musicoloog 

cultiveren in contexten waarin het ik van de onderzoeker ook 
door andere, concurrerende zelven wordt gevormd?

Zo’n focus op ‘subjectivering’ – op hoe subjecten worden 
gevormd, bijvoorbeeld in het onderwijs26 – heeft als extra 
voordeel dat zij de maatschappelijke relevantie van het 
thema laat oplichten. Het hoger onderwijs wordt in onze tijd 
immers vaak door een economische bril bekeken, als een 
investering die op de arbeidsmarkt zou moeten renderen. 
Heeft Bill Readings gelijk als hij stelt dat universiteiten, 
tegemoetkomend aan deze verwachting, ‘consumers rather 
than national subjects’ zijn gaan voortbrengen – geen burgers 
die leren verantwoordelijkheid te nemen voor de samenleving, 
maar economische zelven die proberen hun kansen op de 
arbeidsmarkt te vergroten met diploma’s van gerenommeerde 
universiteiten?27 Een soortgelijke vraag stelt Leonel Lim in 
zijn studie naar kritisch denken in Singapore. Al is kritisch 
denken op papier gecommitteerd aan democratische 
waarden, in de praktijk fungeren cursussen kritisch denken 
op Singaporese elitescholen vooral als ‘plusje’ op de cv’s van 
studenten die zich willen onderscheiden op de competitieve 
arbeidsmarkt van hun niet bijster democratische stadstaat.28 
Hoe verhoudt het kritische zelf zich dan tot andere zelven 
– tot een entrepreneurial self dat in staat is het product ‘ik’ 
succesvol in de markt te zetten of tot een neoliberal self dat 
aan rechtvaardigheid of solidariteit geen boodschap heeft?29 
Historisch onderzoek naar deze vragen raakt rechtstreeks 
aan de vraag wat wij studenten en promovendi aan onze 
universiteit willen bijbrengen.

Als ik mij niet vergis, kan zulk onderzoek ons bovendien een 
vocabulaire aanreiken dat ons in staat stelt met meer precisie 
te spreken over academische zelven dan het tegenwoordig 
gangbare begrip skills ons toestaat. ‘Vaardigheden’ is immers 
een nogal generieke term, vooral als ze zo wordt opgerekt 
dat ze ook de intellectuele deugden waar Paul op inzette 
gaat omvatten.30 Zolang we slechts de notie van skills tot 
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het de kritiek tot leidsvrouw had verkozen.42 Kritiek 
vervulde daarmee primair een negatieve functie: ze moest 
wetenschappers behoeden voor onwenselijke identificaties met 
teksten en praktijken uit het verleden.

Tegelijk waren sommige identificaties minder onwenselijk 
dan andere. Al wilde Holtzmann niets weten van lutherse 
orthodoxie, hij stond wel bijna zondag aan zondag op de 
kansel om, in typisch liberale termen, de ‘persoonlijkheid’ 
van Jezus als religieus exempel uit te dragen.43 Historische 
bronnenkritiek bleek bovendien uitstekend compatibel met 
Duits nationalisme. Al legden historici als Julius Weizsäcker 
zich toe op kritische bronnenedities, hun zevendelige 
Urkundenbuch der Stadt Strassburg gold als een monument 
van ‘vaterländische Gesinnung’.44 De kunsthistoricus Franz 
Xaver Kraus legde zich toe op de Middeleeuwen, omdat dit 
de enige periode was waarin Duitsland ‘een eigen vaderlandse 
kunst’ bezat.45 Zijn vakgenoot Georg Dehio zette zich in 
voor conservering van Duits middeleeuws erfgoed, niet uit 
esthetische overwegingen, maar omdat het ‘ein Stück unseres 
nationales Daseins ist’.46 Zelfs de egyptologie zoals beoefend 
door Wilhelm Spiegelberg was een vleugje nationalisme niet 
vreemd: ‘Nationalstolz’ was een van Spiegelbergs voornaamste 
analysecategorieën.47

Daarmee illustreert de casus Straatsburg, in aanvulling 
op de casus Paul, drie dingen. Het eerste is dat kritische 
eigenschappen niet op zichzelf stonden, maar deel uitmaakten 
van een breder palet aan eigenschappen die wetenschappers 
belangrijk vonden. Het tweede is dat kritiek niet louter 
intellectuele doelen diende, maar ook politieke of religieuze 
connotaties kon hebben – bijvoorbeeld als virtuositeit in 
filologische kritiek werd gepresenteerd als een blijk van Duitse 
superioriteit.48 De belangrijkste conclusie is evenwel dat 
kritisch denken een beroep deed op méér dan vaardigheden 
en deugden: ook distantiëringen (van dogmatisme) en 

Gustav Jacobsthal en de Bijbelwetenschapper Heinrich Julius 
Holtzmann vonden elkaar in ‘historisch-kritische’ studie van 
overgeleverde teksten.36

Als we nagaan wat voor eisen deze kritiek stelde aan het 
wetenschappelijke zelf, dan blijkt dat er twee grote kwesties 
waren waartoe Straatsburgse geesteswetenschappers zich 
moesten verhouden. De eerste was het relatieve belang 
van kritische eigenschappen als precisie, accuratesse en 
scherpzinnigheid. Al stond voor iedereen buiten kijf dat dit 
voor geesteswetenschappers noodzakelijke eigenschappen 
waren, de vraag was of ze ook voldoende waren. Desgevraagd 
luidde het antwoord vaak ontkennend. Sprekend over de 
historicus Johann Gustav Droysen, bijvoorbeeld, roemde 
Bresslau diens politieke engagement en glanzende schrijfstijl.37 
Op zijn beurt vond Jacobsthal dat musicologen niet alleen 
over technische vaardigheden moesten beschikken, maar 
ook over het vermogen zich te verplaatsen in de ziel van de 
componist – een hermeneutisch talent dat hij met empathie en 
verbeeldingskracht associeerde.38 Tegelijk werden onderwijs 
en onderzoek in Straatsburg zo gedomineerd door wat 
Franz Schultz een ‘filologisch ethos’ noemt,39 dat minutieuze 
tekstkritiek de facto het voornaamste was dat studenten kregen 
voorgeschoteld.40

Belangrijker was evenwel een tweede punt: de verhouding 
tussen distantiëring en identificatie. Kritiek had dikwijls 
immers een polemische spits: ze was een wapen in de strijd 
tegen dogmatisme en dilettantisme. Voor Holtzmann, 
bijvoorbeeld, kwam Kritik de eer toe de Bijbelwetenschap 
te hebben bevrijd uit de kluisters van ‘dogmatisch’ denken 
– wat concreet betekende dat de Bijbel niet langer gold als 
het onaantastbare Woord van God, maar als een historisch 
gegroeide verzameling tekstfragmenten, waarvan sommige 
aanzienlijk minder betrouwbaar waren dan andere.41 
Ook Gustav Gröber, de romanist, betoogde dat zijn vak 
pas ‘methodisch’ en ‘gedisciplineerd’ was geworden toen 
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rehabilitatie van andere relaties tussen lezer en tekst. Wie de 
kracht van romans en poëzie wil begrijpen, moet niet alleen 
de blinde vlekken of ideologische vooronderstellingen van een 
literair werk kunnen aanwijzen, maar ook recht kunnen doen 
aan de esthetische ervaring en aan het bijzondere vermogen 
van literatuur om lezers met andere ogen naar de werkelijkheid 
te laten kijken.51

Felski’s pleidooi voor ‘postcritical reading’ heeft een 
debat uitgelokt dat onder andere gaat over de vraag hoe 
levensvatbaar ideologiekritiek zoals beoefend door twintigste-
eeuwse grootheden als Theodor Adorno en Fredric Jameson 
nog is. Terwijl sommigen blij zijn dat Felski aandacht vraagt 
voor dimensies van literair lezen die in de ideologiekritische 
traditie waren ondergesneeuwd,52 menen critici dat Felski’s 
distantiëring van deze traditie op een zeer ongelukkig 
moment komt.53 In onze ‘neoliberal age’, zeggen ze, is kritisch 
denken harder nodig dan ooit. Als geesteswetenschappers 
hun opdracht tot kritisch denken verzaken, omdat ze geen 
tegenwicht meer kunnen of willen bieden aan ongelimiteerd 
marktdenken, worden ze medeplichtig aan een neoliberale 
herstructurering van de samenleving.54 Terwijl het ene kamp 
inzet op een postcritical turn, ‘voorbij’ de kritische traditie, 
vreest het andere kamp dus dat zo’n afscheid van kritiek leidt 
tot identificatie met neoliberalisme.55 Tot zover is er weinig 
nieuws onder de zon: net als in mijn twee vorige casestudies 
lijkt het debat te gaan over eigenschappen, identificaties en 
distantiëringen van het kritische zelf.

Toch gebeurt hier ook iets anders. De controverse legt een 
verlegenheid bloot die in de geschiedenis van kritisch denken 
relatief nieuw is. Al zeggen Felski’s critici dat het gevaarlijk is 
om ideologiekritiek te historiseren tot een twintigste-eeuws 
verschijnsel waar we inmiddels voorbij zijn, hun pleidooi om 
deze traditie voort te zetten houdt veel slagen om de arm. 
Deels wordt deze voorzichtigheid veroorzaakt door het gevoel 
dat de kritische traditie op haar laatste benen loopt. Al hebben 

identificaties (met een nationalistische, liberaal-protestantse 
agenda) hoorden er wezenlijk bij. 

* * *

Met eigenschappen, uit mijn eerste casestudie, en attitudes, 
uit de tweede, krijgt het kritische zelf geleidelijk reliëf. Er 
ontbreekt echter nog één dimensie. Elk zelf is een relationeel 
zelf, dat zich niet alleen tot andere zelven verhoudt, maar ook 
tot de wijdere wereld.49 Vaak wordt deze wereld afgeschilderd 
als een arena waarin kritisch denken zichzelf kan bewijzen. 
Zowel in Straatsburg als aan Sonoma State was de gedachte 
dat kritisch opgeleide studenten, eenmaal afgestudeerd 
en werkzaam als ambtenaar in Berlijn of als journalist in 
New York, een verschil zouden kunnen maken in beleid, in 
wetgeving of in het publieke discours. Maar hoe plausibel is dit 
argument? Zou het kunnen dat de wereld waarin het kritische 
zelf zich beweegt ook een context is die grenzen stelt aan 
hoe dit zelf eruitziet en wat het kan doen? Hoeveel macht of 
onmacht heeft het kritische zelf?

Dit is een van de centrale vragen in de derde en laatste 
casestudie die ik met u wil bespreken: een hedendaags 
debat over de voors en tegens van een postcritical turn in de 
literatuurwetenschap. De controverse is wijdvertakt, maar 
begon in 2015 met Rita Felski, hoogleraar aan de University of 
Virginia, die zich afvroeg of literatuurwetenschappers niet een 
breder palet aan attitudes zouden moeten cultiveren dan de 
argwaan waarmee marxistische, feministische, postkoloniale 
en subaltern critici gewend zijn literaire teksten te benaderen. 
Al erkent Felski, zelf afkomstig uit de feministische kritiek, 
de waarde van zo’n ‘hermeneutiek van wantrouwen’,50 ze 
meent dat literatuurwetenschappers zich te gretig hebben 
geïdentificeerd met de persona van de achterdochtige criticus. 
Als gevolg hiervan zijn ze elke andere verhoudingswijze tussen 
tekst en lezer gaan beschouwen als ‘onkritisch’ en daarmee 
‘onprofessioneel’. Felski vindt daarom dat het tijd is voor een 
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naam voor resignatie – het opgeven van de ambitie om met 
kritisch denken de wereld een betere plek te maken? Komt 
rehabilitatie van de esthetische ervaring neer op depolitisering 
van de literatuurkritiek? Gooit postcritique de handdoek in 
de ring? Of heeft Bill Readings gelijk dat kritiek in onze tijd 
überhaupt met lege handen staat, aangezien de neoliberale 
orde niet gestoeld is op ideologische pretenties die zich laten 
ontmaskeren als onwaar?62

Een geschiedenis van het kritische zelf behelst, kortom, méér 
dan studie van deugden en vaardigheden. Zelfs een verbreding 
naar wat ik attitudes noemde – normatieve identificaties 
en distantiëringen – is nog onvoldoende om te begrijpen 
waarom dit zelf onder verschillende omstandigheden zulke 
verschillende gedaantes aanneemt. We zullen een derde 
aspect in onze analyse moeten betrekken: dat van Giddens’ 
transformative capacity. Het is deze macht of onmacht die laat 
zien hoe de kritische denker niet slechts gevormd wordt in het 
onderwijs, maar ook door politieke, sociale en economische 
powers that be.

Me dunkt dat dit een inzicht is waarmee niet enkel historici 
zijn gebaat. Als blijkt dat de speelruimte van het kritische 
zelf in onze tijd gering is, zouden onderwijsinstellingen 
zich kunnen afvragen of het stimuleren van kritische 
denkvaardigheden nog altijd hun eerste prioriteit zou moeten 
zijn. Misschien heeft Bruno Latour gelijk en vraagt onze tijd 
om een engagement dat vanuit een andere houding vertrekt – 
niet vanuit distantie, maar vanuit zorg en aandacht voor wat 
mensen verbindt en duurzaam samenleven mogelijk maakt.63

* * *

Dit alles brengt me bij mijn beloofde mission statement voor 
de geschiedenis van de geesteswetenschappen – het vakgebied 
dat de universiteit mij als leeropdracht heeft toevertrouwd. 
De casestudies die ik besprak en de thema’s die ik daarbij 

academische beleidsmakers de mond vol van critical thinking 
skills, volgens Terry Eagleton fungeren universiteiten allang 
niet meer als ‘centres of critique’. Ze zijn diplomafabrieken 
geworden, die studenten op geen enkele manier meer 
aanmoedigen de status quo te bekritiseren ‘in the name of 
justice, tradition, imagination, human welfare, the free play of 
the mind or alternative visions of the future’.56

Belangrijker is echter de wrange vaststelling dat kritiek – 
marxistisch, antikoloniaal, subaltern of anderszins – niet of 
nauwelijks meer in staat is haar belofte van een betere wereld 
waar te maken. Al zouden we willen geloven dat kritiek een 
verschil maakt in de wereld om ons heen, zeggen Ayşe Parla 
en Fadi Bardawil, we kunnen het niet meer, omdat we hebben 
gezien hoe weinig anti- of postkoloniale kritiek heeft veranderd 
aan de leefomstandigheden van mensen in de Global South.57 
Voor Parla en Bardawil maakt kritiek als romance (het goede 
dat het kwade overwint) daarom plaats voor kritiek als tragedie 
(al zien we het goede onder het kwade bezwijken, we zijn 
slechts bij machte het te benoemen, niet om er iets aan te 
doen).58 Voor zover ze kritiek willen blijven beoefenen, is het 
daarom kritiek ‘in a minor key’, zonder ‘grand gestures’, in het 
pijnlijke besef weinig te kunnen uitrichten tegen ‘the structural 
injustice that pervades the world’.59

Wat dit voorbeeld laat zien is dat het kritische zelf over nog 
iets anders beschikt dan eigenschappen en attitudes: het heeft 
ook een meer of minder grote speelruimte om in de wereld iets 
teweeg te brengen. De socioloog Anthony Giddens spreekt in 
dit verband over de transformative capacity van het zelf, die hij 
definieert als ‘the capability to intervene in a given set of events 
so as in some way to alter them’.60 Dit vermogen om iets bij te 
dragen aan een betere wereld is geen bijkomstigheid: zonder 
‘the possibility of things not staying as they are’ komt elk 
kritisch denken in de lucht te hangen.61 Precies daarom roept 
Felski’s postcritical turn zoveel weerstand op in een vakgebied 
dat progressief geëngageerd wil zijn. Is postcritique een chique 
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doken in mijn bespreking van de critical thinking movement 
psychologen, pedagogen en onderwijssociologen op. Daarbij 
komt dat het begrip geesteswetenschappen zelf fluïde is: het 
Amerikaanse humanities heeft een andere lading dan het 
Duitse Geisteswissenschaften, terwijl zulke ladingen ook door 
de tijd heen veranderen.68 Daaruit volgt dat het, historisch 
gesproken, geen pas geeft om de geesteswetenschappen tot één 
essentie terug te brengen, zoals in debatten over ‘the idea of the 
humanities’ nogal eens gebeurt.69 Geesteswetenschappen is een 
woord in het meervoud; het enkelvoud bestaat niet.70

De geschiedenis van de geesteswetenschappen is, in de tweede 
plaats, vergelijkend in geografische zin. Als een wereldwijd 
vertakt verschijnsel lenen de geesteswetenschappen zich bij 
uitstek voor een global intellectual history.71 Al heeft mijn 
eigen onderzoek zich tot dusver op Europa en de Verenigde 
Staten geconcentreerd, met als gevolg dat Straatsburg en San 
Francisco mij vertrouwder zijn dan Bombay of Beijing, een 
leerstoel geschiedenis van de geesteswetenschappen aan een 
faculteit als de onze, waarin zoveel expertise over Azië, Afrika 
en Latijns-Amerika aanwezig is, verkeert in een uitgelezen 
positie om aanzetten te geven tot een globaal vergelijkende 
geschiedenis van de geesteswetenschappen.72

Last but not least nodigt de geschiedenis van de 
geesteswetenschappen uit tot vergelijkingen door de tijd: 
niet alleen tussen Straatsburg eind negentiende eeuw en 
Sonoma State eind twintigste eeuw, maar ook met actuele 
debatten als die rond Felski’s postcritical turn. Historici van de 
geesteswetenschappen mogen zich, als u het mij vraagt, niet 
opsluiten in het verleden. Het behoort tot hun taken om vanuit 
het verleden licht te werpen op het heden. Dat betekent wat 
mij betreft niet dat historici zich zouden moeten toeleggen 
op het blootleggen van de wortels van eigentijdse kwesties. 
Evenmin moedig ik hen aan het verleden te idealiseren, alsof 
de geesteswetenschappen er vroeger zoveel rooskleuriger 
uitzagen dan nu. Net als veel andere vakgebieden hebben 

aanstipte, hebben in grote lijnen al wel duidelijk gemaakt 
hoe ik de geschiedenis van de geesteswetenschappen zou 
willen beoefenen. Of het nu gaat om het kritische zelf of 
om andere thema’s van waaruit mijn teamleden en ik het 
ethos van wetenschappers bestuderen, telkens probeer ik 
drie vergelijkingen te maken: tussen vakgebieden, tussen 
regio’s en tussen heden en verleden. Staat u mij toe eerst 
deze vergelijkingen toe te lichten, om ten slotte, bij wijze 
van conclusie, uit te leggen waarom ik het ethos van de 
geesteswetenschappen zo’n belangrijk thema vind.

Mijn eerste vergelijking, tussen disciplines, zal geen 
verrassing zijn voor wie wel eens een conferentie van de 
Society for the History of the Humanities heeft bezocht. 
Het enthousiasme dat deze congressen kenmerkt, heeft 
te maken met de Aha-Erlebnisse van onderzoekers die 
gewend waren kunstgeschiedenis, literatuurwetenschap 
of wijsbegeerte vanuit een monodisciplinair perspectief 
te bestuderen, maar ontdekken dat negentiende-eeuwse 
kunsthistorici in hun nationalisme niet alleen stonden, of 
dat debatten over postcritical reading zich niet beperken tot 
de literatuurwetenschap.64 Disciplinevorming, debatten over 
wetenschap en politiek en ook vragen naar het zelf duiken 
op in alle geesteswetenschappen. Ze nodigen daarom uit tot 
vergelijking, tot verklaring van verschillen en overeenkomsten 
en tot het traceren van transfers en flows.65 Al klinkt dit 
weinig opzienbarend, de disciplinaire verkaveling van 
de geesteswetenschappen zal er debet aan zijn dat zulke 
vergelijkingen pas recent, met boeken als Rens Bods A New 
History of the Humanities, op de agenda zijn gezet.66

Daarbij teken ik aan dat ik de geesteswetenschappen als object 
van studie niet scherp zou willen afbakenen van aanpalende 
gebieden als de sociale wetenschappen. Hoe zou dat ook 
kunnen, gelet op alle kruisbestuiving die heeft plaatsgevonden 
tussen economie en geschiedenis, tussen psychologie en 
taalkunde of tussen sociologie en religiestudies?67 Niet toevallig 
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ook uitermate actueel. Als u het mij vraagt, zou het ethos 
van de geesteswetenschappen centraal moeten staan in onze 
reflecties op de staat, de toekomst en de problemen van de 
geesteswetenschappen in de 21e eeuw.

Momenteel worden deze debatten door twee andere thema’s 
gedomineerd. Enerzijds klinken er hooggestemde woorden 
over het publieke belang van geesteswetenschappelijke studie. 
Als we Martha Nussbaum zouden mogen geloven, zouden 
de humanities studenten socialiseren in democratische 
deugden. Door literaire of historische teksten met aandacht 
te lezen, zouden studenten leren zich in te leven in 
anderen – wat een sine qua non is voor een democratische 
‘ethiek van wederkerigheid’.77 Anderzijds worden de 
geesteswetenschappen, niet voor het eerst in hun geschiedenis, 
bijna reflexmatig geassocieerd met ‘crisis’.78 Al heeft dit woord 
‘crisis’ vele betekenislagen, het heeft in onze tijd vooral 
economische connotaties. Als de geesteswetenschappen al 
niet wegbezuinigd worden, zoals in diverse landen gebeurt, 
dan blijft hun financiering sterk achter bij de reële kosten 
van onderwijs en onderzoek.79 In de praktijk grijpen deze 
beide thema’s overigens in elkaar, bijvoorbeeld als pleidooien 
voor meer adequate financiering worden onderbouwd met 
Nussbaum-achtige argumenten over de onvervangbare 
maatschappelijke rol van de humaniora.

Mijn bezwaar tegen deze argumenten is niet dat ze inzetten 
op de vormende waarde van geesteswetenschappelijke studie. 
Integendeel, vanuit historisch perspectief is het terecht om 
de geesteswetenschappen primair een educatieve taak toe te 
dichten.80 Nussbaums argumenten zijn mij echter te ideëel, in 
de zin dat ze ons wel vertellen wat de geesteswetenschappen 
idealiter doen, maar weinig licht werpen op wat er de facto 
gebeurt in een collegezaaltje waar studenten Les damnés de 
la terre bespreken of in een archief waar promovendi zich 
buigen over moeilijk leesbare stukken.81 Omgekeerd zijn 
de financieringsdebatten mij te materieel, omdat ze vrijwel 

de geesteswetenschappen een track record van nationalisme 
en kolonialisme.73 Humanities en inhumanities lagen (en 
liggen) soms dicht bij elkaar.74 Vergelijkingen tussen heden en 
verleden hebben dus geen nostalgisch motief.

Wel kunnen zulke vergelijkingen twee andere dingen doen. 
Ze kunnen het eigene, het specifieke, van onze situatie aan het 
licht brengen door ons alert te maken op continuïteiten en 
discontinuïteiten tussen heden en verleden. Pas in historisch 
perspectief blijkt dat kritisch denken zoals gepropageerd 
in onderwijskundige beleidsdocumenten iets anders is dan 
kritisch denken à la Adorno, net zoals de ambitie om studenten 
in een handvol onderwijsmodulen te vormen tot kritische 
denkers in historisch licht een noviteit blijkt te zijn.75 In het 
verlengde daarvan denk ik dat vergelijkingen tussen heden 
en verleden ons kunnen helpen lastige vragen aan onszelf te 
stellen. Als kritisch denken voor negentiende-eeuwse Duitsers 
was verknoopt met nationale trots, wat voor commitments 
zou een toekomstige historicus dan kunnen ontwaren in hoe 
wij studenten vormen? Of om terug te keren tot de notie van 
skills: wat werd er gewonnen en wat ging er verloren toen 
intellectuele deugden plaatsmaakten voor thinking skills? Had 
Richard Paul gelijk toen hij meende dat dit oude, aristotelische 
begrip in de late twintigste eeuw nog onverminderd actueel 
was?76

* * *

Illustreert dit alles al hoezeer ik historisch onderzoek zou 
willen opvatten als een interventie in het heden, gevoed 
door het verlangen lezers hier en nu aan het denken te 
zetten, dit geldt wellicht in nog sterkere mate voor mijn 
onderwerpskeuze: mijn voorkeur voor vragen die cirkelen 
rond het wetenschappelijke zelf of, iets breder, het ethos waarin 
wij academici onze studenten en promovendi socialiseren. 
Deze vragen lenen zich niet alleen voor vergelijkend onderzoek 
naar de geschiedenis van de geesteswetenschappen; ze zijn 
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denken? Stimuleren we empathie en wederkerigheid? En zo 
niet, wat dan wel?85

De notie van ethos daagt ons dus uit om in de spiegel te kijken: 
Wat voor zelven houden wij aan elkaar voor? En hoe gelukkig 
moeten we daarmee zijn, in het licht van de uitdagingen van 
onze tijd? Als historici aan dit gesprek een bijdrage kunnen 
leveren, zowel met hun onderwerpskeuze als met hun 
conceptuele instrumentarium, dan is de geschiedenis van de 
geesteswetenschappen een vakgebied dat ons allen aangaat.

* * *

Ik sluit af met woorden van dank. Allereerst dank ik het 
College van Bestuur, dat mij de verantwoordelijkheid voor 
deze mooie leerstoel heeft toevertrouwd. Graag dank ik in dit 
verband ook het faculteitsbestuur en het managementteam 
van het Instituut voor Geschiedenis voor hun vertrouwen en 
genereuze steun.

Ik ben blij met de collega’s die het Instituut voor Geschiedenis 
zo’n plezierige werkplek maken: de wetenschappelijke staf, 
maar ook het ondersteunende personeel. Het ethos van de 
geesteswetenschappen wordt tenslotte nergens zo concreet 
als in collega’s die de deur van hun kamer uitnodigend open 
laten staan, het onderwijs gaande houden ten tijde van een 
pandemie en bereid zijn tijd, veel tijd, te stoppen in klussen 
waar geen credits tegenover staan.

Mijn promovendi (Chris, Léjon, Katharina, Olivier, Larissa, 
Hidde, Anne en Edurne) dank ik voor eindeloze gesprekken 
over intellectuele deugden en ondeugden; de postdocs 
(Alexander, Kim, Sjang, Stephanie en Roel) voor heel diverse 
intellectuele avonturen en Adriaan, Zoltán en Frank voor 
de voortreffelijke manier waarop ze de afgelopen jaren mijn 
geschiedtheoretische vakken hebben waargenomen. De 

exclusief gericht zijn op de materiële voorwaarden van 
onderwijs en onderzoek. Hoe belangrijk het ook is om politici 
en bestuurders aan deze condities te blijven herinneren, over 
de inhoud van onderwijs en onderzoek vernemen we in deze 
debatten niet veel. De vraag is daarom: Wat ligt er tussen het 
ideële en het materiële? Wat is de verbindende schakel tussen 
grootse visies op de maatschappelijke taak van de humaniora 
en de prozaïsche realiteit van salarissen die tegen het einde van 
de maand betaald moeten worden?

Mijn antwoord luidt: het ‘ethos’ van de geesteswetenschappen. 
Het begrip ethos, zoals gedefinieerd door Robert Merton, 
slaat immers niet op wat wetenschappers idealiter doen, maar 
op gewoonten, verwachtingen, normen en waarden die het 
alledaagse academische leven structureren.82 Dit ethos vind je 
niet in opinieartikelen of beleidsdocumenten, maar kom je op 
het spoor in conferentiezaaltjes, vakgroepsvergaderingen en 
scriptieklasjes. Bovendien wordt dit ethos nergens zo concreet 
als in het wetenschappelijke zelf. Volgens Merton is ‘the ethos 
of science’ niets anders dan een verzameling geïnternaliseerde 
gedragsregels.83 Het wetenschappelijke ethos wordt dus 
zichtbaar in eigenschappen die wetenschappers in elkaar 
waarderen of juist bekritiseren, zoals omgekeerd de zelven 
die wetenschappers elkaar voorhouden iets laten zien van het 
ethos waarin academici elkaar scholen.84

Enerzijds wordt dit ethos krachtig beïnvloed door 
institutionele factoren, die op hun beurt, althans in Nederland, 
sterk afhankelijk zijn van beschikbare overheidsgelden. Zou de 
basisfinanciering van het geesteswetenschappelijke onderzoek 
op orde zijn, dan zouden onze research-masterstudenten geen 
cursus ‘Developing Research Proposals’ hoeven te volgen, 
waarin we deze jonge mensen vertellen dat competitie een 
fact of life is en dat alleen de beste kan winnen. Anderzijds 
raakt dit ethos aan de grote vraag van Nussbaum: wat voor 
bijdrage leveren de geesteswetenschappen aan het project van 
de democratie? Socialiseren wij onze studenten in kritisch 
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studenten van de opleiding Geschiedenis en in het Humanities 
Lab bedank ik voor hun altijd aanstekelijke leergierigheid.

Graag dank ik bij deze gelegenheid ook mijn Doktorväter, 
Frank Ankersmit en Chris Lorenz, en de vrienden en collega’s 
die op beslissende momenten hebben meegedacht over wat 
Max Weber ‘de roeping van de wetenschapper’ noemde.

Tot slot is mij geen groter geschenk ten deel gevallen dan 
Esther, mijn vrouw. Dank je wel voor al jouw liefde. Samen met 
Myrthe en Debora, onze vrolijke dochters, oefenen wij ons in 
zorg, aandacht en toewijding.

Ik heb gezegd.86
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