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De retorische structuur van geschiedkundige teksten 

Over Hayden White 

Chunglin Kwa 

Wat doet een verhaal als het verhaalt, van mensen, gebeurtenissen en hun verhou
ding tot ideeën en maatschappelijke structuren? Deze vraag is gesteld door Hayden 
White, een historicus die een verrassend nieuw genre bedrijft dat 'intellectual his
tory', theoretische geschiedenis en literaire analyse tegelijk is. In de gangbare 
Angel-Saksische theoretische geschiedenis gaat het debat meestal over causale 
verklaringen en historische wetten en komt het verhaal als zodanig niet aan bod. 
Vakhistorici accepteren het verhaal onproblematisch, of wijzen het af. Voor de 
meeste historici die verhalende geschiedenis bedrijven is het verhaal de enig ade
quate verpakking, een neutrale vorm die de feiten in hun verschillende gedaanten 
in hun diachronische verband plaatst en hun betekenis verklaart. Peter Gay is een 
van hen. Volgens hem is een historische analyse die niet in verhaalvorm is verteld 
incompleet. (1) Aangevallen is het verhaal door de historicus Braudel en de antro
poloog Levi-Strauss, om zijn 'ideologische' implicaties en zijn 'gelijkenis met de 
mythe'. Voor de geschiedenis een echte wetenschap zou kunnen worden zou het 
verhaal er uit verbannen moeten worden. De positie van White staat eigenlijk het 
dichtst bij de laatsten; het is voor hem alleen geen reden om het verhaal af te wij
zen. Hij wil laten zien hoe mythe en ideologie bestanddelen zijn van de verklarende 
strategieën die schuil gaan in narratieve geschiedschrijving. Door die verklarende 
strategieën te analyseren en te typeren (en wel in vier verschillende typen) heeft 
Hayden White de verhalende geschiedenis weer terug in de belangstelling ge
plaatst. 

White is de auteur van drie boeken, waarvan er twee uit gebundelde artikelen be
staan. Het eerste, tevens het lijvigste, verscheen in 1973: Metahistory dat als on
dertitel 'The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe' heeft. Tropics 
of Discourse en The Content of the Form , verschenen respectievelijk in 1978 en 
1987. (2) Metahistory verkreeg Inmiddels een klassieke status. Het boek is een 
levendige, goed leesbare intellectuele geschiedenis van de 19e eeuwse historiogra
fie. Tropics of Discourse bundelt artikelen die voor het merendeel zijn geschreven 
in dezelfde tijd als Metahistory, en die White's 'schema' tot In al zijn consequen
ties doorvoert, vaak verhelderend, soms dogmatisch. The Content of the Form 
heeft dat dogmatische niet, hetgeen o.a. blijkt als men de artikelen over Foucault 

1 Peter Gay, Style in History. New York, W.W. Norton & Co 1974. 
2 Alle drie uitgegeven door de Johns Hopkins University Press, Baltimore. 
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uit de belde bundels met elkaar vergelijkt 

In het oudste van zijn gebundelde artikelen, The Burden of History' uit 1966, zet 
White zijn eigen project tweevoudig uiteen. Eén: de historicus moet helpen het he
den te bevrijden van de last van het verleden. Historische analyses kunnen ons la
ten zien wat er toevallig (en slechts toevallig) is in het heden. Bevrijding bestaat er 
uit dat te kunnen vergeten. Twee: de vorm waarin de hedendaagse historicus zijn 
analyse giet is te veel ingegeven door de traditie die ons de verhalende vorm van de 
19e eeuwse roman heeft doorgegeven. Voor de 19e eeuwse historiografie was dat 
een adequate oplossing voor de plaats die ze zichzelf toedacht, namelijk een positie 
tussen de natuurwetenschappen en de kunsten, waarbij het verhaal als het ware het 
kunstzinnige aspect van de historiografie vertegenwoordigde. Nu leven we vol
gens White in een tijd waarin wetenschap en kunst elkaar zijn genaderd. Beide 
worden herkend ais culturele constructies. De geschiedenis kan zich dan ook be
roepen op de overeenkomsten met belden in plaats op de verschillen. Laten we dan 
de overgeleverde vertelstructuur achter ons laten, stelt White, en onder meer te ra
de gaan bij de nouveau roman . 

Naar de vorm althans komt White in zijn latere werk niet op dit eerste project 
terug. In zijn analyse van verhaalstructuren hanteert hij een beproefde indeling van 
genres (romance, komedie, tragedie en satire - de indeling is van Northrop Frye). 
Hij betwijfelt bijvoorbeeld of iemand als Braudel wel zijn eigen anti-narrati-
vlstische geschiedschrijving waarmaakt - hij haalt Ricoeurs ontdekking aan dat 
overal waar in Braudels boeken mensen ten tonele verschijnen het verhaal en een 
bijbehorende intrige naar voren komt. Van boeken van contemporaine collega-
historici legt hij de verborgen plotstructuur bloot, waarbij het feit van zo'n ontdek
king in het geval van iemand als E.P. Thompson (The Making of the English 
Working Class) minder verbazing zal wekken als bij iemand als Michel Foucault. 

De werkwijze van White bestaat uit het ontdekken van wat hij de dieptestructu
ren van een tekst noemt, dat wil zeggen vooral de in de teksten schuilgaande 'ex
planations by emplotment'. In zijn als zijn hoofdwerk beschouwde 'Metahistory' 
uit 1973 leest hij de werken van de grote 19e eeuwse historici (o.a. De Tocqueville 
en Ranke) en geschiedfilosofen (o.a. Hegel en Nietzsche). Zijn linguïstisch-lite-
raire lezing brengt vooronderstellingen aan het licht die zeker door de historici niet 
expliciet worden gehanteerd. Hun specifieke narratieve stijl verbergt volgens 
White een specifieke visie op de relatie tussen Individu-maatschappij en tussen 
handelen en structuur. White treft hiermee In narratieve teksten een reflectieniveau 
aan dat van meet af aan aanwezig is. Op deze manier vervaagt het onderscheid tus
sen geschiedenis en filosofie van de geschiedenis al bij deze historici zelf. (Het 
recht om dat te doen wordt hem door Maurice Mandelbaum, de nestor van de 
Amerikaanse geschiedfilosofie, hevig betwist.) (3) White beschouwt zijn eigen 
vorm van historiografie, waarin de geldigheid van dat onderscheid expliciet wordt 
ontkend, als formeel behorend tot een van de vier door hem onderscheiden typen 
van narratieve stijlen: de ironie. Daarmee is zijn 'systeem' in Ieder geval zelf-re-

M. Mandelbaum, The Presuppositions of History' in: History and Theory. Beiheft 19 (1980), 
39-54. 
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flexief. De belangrijkste vraag is nu niet meer of we ons van de geschiedenis vrij 
kunnen maken, maar of we ons van de taal kunnen bevrijden. Daarop zal het ant
woord ontkennend zijn. 

Een eerste leesvoorbeeld. De Franse historicus Michelet, kan volgens White gety
peerd worden als iemand met een Romantische stijl en een metaforische manier 
van denken. Zijn geschiedenis van de Franse Revolutie is daardoor net een hel
dendicht, een romance. Het Ancien Regime stond als een kunstmatige barrière de 
natuurlijke neiging van de mens om zich te verbroederen in de weg. Met de af
schaffing van de Provinciale Staten in november 1789 verdwenen volgens Miche
let de scheidslijnen tussen mensen onderling, tussen man en vrouw, ouder en 
kind, aristocraat en gewone man. Het ontstaan van Michelets eengeworden Frank
rijk is tegelijk een terugkeer van de mens tot zijn fundamentele natuur. 

White's voornaamste analyse categorieën zijn ontleend aan de klassieke retorica 
(Vico) en de literaire kritiek (met name Northrop Frye), en daarnaast de ideologie
analyse van Karl Mannheim en de zgn. basismetaforen van Stephen Pepper. (4) 
White's genrevermenging heeft een 'positieve' inzet: hij wil nieuwe historiogra
fische vragen kunnen stellen. White's leestechniek heeft een zekere verwantschap 
met die van historici zoals Ginzburg, Darnton en de mentahteitshistorici, in die zin 
dat door het 'anders' lezen van een al bekend canon, of door het introduceren van 
een geheel nieuw 'canon', andere contexten naar voren komen dan in de gebruike
lijke geschiedschrijving. (Bij Ginzburgs Menocchio in De Kaas en de Wormen 
een orale pre-christelijke cultuur, in The Great Cat Massacre van Darnton de 'on
derkant' van de Verlichting, etc..) White's Metahistory laat zich lezen als een ge
schiedenis van denkstijlen, en wel de manier waarop denkstijlen zijn belichaamd in 
tropen of stijlfiguren en deze stijlfiguren weer samenhangen met verklaringsstijlen 
en de manier waarop de betreffende historicus een dramatische eenheid in zijn ver
haal bereikt via de constructie van zijn inmtrige of plot. Dat laatste noemt White in 
navolging van Ricoeur 'explanation by emplotinent'. Wat je de 'positieve' inzet 
van White zou kunnen noemen is dat deze manier van lezen hem in staat stelt de 
door hem behandelde historici te plaatsen in een intellectuele of culturele context en 
in een politieke relatie tot de samenleving. De samenhang tussen stijlfiguur, 'em
plotinent', ideologische positie en verklaringsstijl kan als volgt in schema worden 
gezet: 
metafoor romance ideografisch anarchistisch 
metonymie tragedie mechanistisch radicaal 
synecdoche komedie organicistisch conservatief 
ironie satire contextualistisch liberaal 

We zullen beneden nader ingaan op de inhoudelijke kanten van deze categorieën en 
hun onderlinge 'electieve affiniteiten'. (Want echt deterministisch vat White de ho
rizontale betrekkingen tussen de kolommen niet op.) Maar er is ook een formele 
kant aan het schema: er zijn vier en slechts vier stijlen van historiografie, vier stij-

Zie de derde kolom in het schema beneden. Peppers basismetaforen zijn te vinden in zijn 
World Hypotheses (Berkeley, CA.: University of California Press, 1942). 
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len van denken . Deze stijlen van denken zijn kenvormen: in de metafoor wordt het 
ene fenomeen opgevat als gelijkend op een ander. In de metonymie worden feno
menen als causaal samenhangend gedacht. (5) In de synecdoche (pars pro toto) 
wordt een fenomeen opgevat als behorend tot een groter geheel waar het organisch 
deel van uitmaakt De ironie tenslotte Is een kenvorm die zich kritisch verhoudt tot 
alle bovenstaande, tot de metaforische identificatie, de metonymische reductie en 
de synecdochische Integratie. 

Er zijn als het ware twee polen in het schema van White. Aan de ene kant de 
beeldspraken als stijlen van denken, aan de andere kant de manier waarop de rela
tie tussen mens en collectief wordt gedacht. De verhaalvorm bemiddelt daartussen. 
Hoe doet die dat? Een verhaal of vertelling heeft een structuur: begin-midden-ein-
de. De keuze van het einde is een kunstgreep: een arbitraire keuze van de auteur, 
maar wel een die het gehele voorafgaande van een betekenis voorziet. Laten we in 
dit opzicht komedie en tragedie met elkaar vergelijken. "De verzoeningen die plaats 
vinden aan het eind van een komedie zijn die tussen mensen onderling en tussen 
mensen met hun wereld en met de samenleving; de toestand van de samenleving is 
zuiverder geworden, gezonder, als gevolg van het conflict tussen elementen die in 
schijn eikaars tegengestelde waren. Het is gebleken dat deze verzoenbaar en ver
enigbaar waren, een met zich zelf en met anderen. Verzoeningen aan het eind van 
een tragedie zijn donkerder en melancholieker. Van aard zijn ze meer een onder
werping van de mens aan de grenzen die de wereld stelt aan zijn bestaan. Zowel de 
komedie als de tragedie nemen het conflict serieus, maar de ene eindigt in een blik 
op de mogelijkheid van uiteindelijke verzoening tussen elkaar tegenstrevende 
krachten, de ander onthult de aard van de machten die tegenover de mens zijn ge
steld." 

Tussen komedie en tragedie kunnen mengvormen voorkomen. Tussen roman
ce en satire liggen die minder voor de hand: "Het oerthema van de satire is precies 
tegenovergesteld aan het romantische verlossingsverhaal. Het Is een drama waarin 
een verliezer de hoofdrol vervult, en niet iemand die de wereld meester is. De sati
re geeft een heel andere voorstelling van de hoop, de waarheid en de mogelijkhe
den van het menselijk bestaan dan Romance, Komedie en Tragedie. Het be
schouwt deze Ironisch, in een sfeer die bepaald wordt door het feit dat het mense
lijk bewustzijn in laatste instantie niet in staat is de wereld volledig te begrijpen of 
er gelukkig in te leven." 

Een tweede leesvoorbeeld: Alexis de Tocqueville, de auteur van onder meer twee 
beroemd geworden boeken, De la democratie en Amérique (1835) en L'Ancien 
Régime et la Revolution (1850). Volgens De Tocqueville ontstond de Europese 
beschaving uit het conflict tussen twee maatschappelijke idealen: de democratische 
en de aristocratische, en twee politieke ontwikkelingstendensen, centralisering in 
de staat en revolutie. Er is naar aanleiding van de rol die De Tocqueville aan het 
aristocratische toekende veel over gediscussieerd of hij nu conservatief of liberaal 

Een voorbeeld van een metonymisch paar is 'donder' en 'rollen'. In het 'rollen van de donder' 
wordt 'donder' de oorzaak van het 'rollen'. 
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was - White houdt het zelf overigens op het laatste. Maar waar het White om gaat 
is dat De Tocqueville een ontwückellngswet formuleert - een wet die de dynamiek 
van de Europese maatschappijen beschrijft (die daarin uiteraard verschillen van 
Amerika dat het aristocratische element ontbeert). Deze opvatting van historische 
dynamiek Is enigszins mechanistisch van aard en leidt tot een tragische opvatting 
van de geschiedenis: mensen hebben er zelf geen of onvoldoende besef van welke 
abstracte verbanden de ontwikkeling van de maatschappij bepalen. (White's 
hoofdstuk over De Tocqueville heet 'Historical Reahsm as Tragedy'.) Maar geheel 
gedetermineerd is die ontwikkeling niet. Volgens De Tocqueville was het in Euro
pa in principe mogelijk dat democratie en aristocratie elkaar in evenwicht konden 
houden en dat vernieuwing en behoud van het goede konden samen gaan. De mo
gelijkheid van een dergelijke 'komische' ontknoping van de geschiedenis schraag
de De Tocqueville onder meer met zijn visie op de Franse Revolutie: als eerste 
stelde hij de ironische vraag of deze überhaupt wel had plaats gevonden, met an
dere woorden of de continuïteit niet groter was dan de verandering. 

Wie White's epitheta voor De Tocqueville nu bij elkaar zoekt, ziet dat de orde 
van zijn schema met voeten wordt getreden. Dat is een uitingsvorm van de span
ning die in De Tocqueville's werk aanwezig is, en die hem volgens White een zo
veel leesbaarder auteur maakt dan bijvoorbeeld de eendimensionale ('komisch/or-
ganicistische') Ranke. De Tocqueville's als het ware natuurlijke neiging tot ironie 
wordt getemperd door morele bezwaren tegen ironie. Maar in zoverre hij maat
schappelijke ontwikkelingswetten formuleert worden deze door hem slechts in 
specifieke gevallen toepasbaar geacht Daardoor heeft ook historische causaliteit bij 
De Tocqueville slechts een beperkte geldigheid. 

Een derde leesvoorbeeld: Nietzsche, wiens werk White 'The Poetic Defense of 
History in the Metaphorical Mode' noemt White portretteert Nietzsche als een uit
gesproken opvoeder en wereldverbeteraar. Nietzsche's wenken voor het omgaan 
met en schrijven van geschiedenis zouden in deze context moeten worden begre
pen. (6) In Zur Genealogie der Moral (1887) zet Nietzsche uiteen hoe verkeerd 
mensen met de wereld en de geschiedenis omgaan. Achter verschijnselen zoeken 
ze oorzaken (de metonymische stijl van denken), en die oorzaken worden opge
tuigd met kwaliteiten, met name de kwaliteit iets anders te zijn dan ze zijn (de sy-
necdochische stijl van denken). Tenslotte is men in Nietzsche's eigen tijd 'iro
nisch' geworden, dat wil zeggen alle verklaringen werden als louter talige mani
pulaties gezien. Als remedie wilde Nietzsche een herstel van het metaforisch ver
mogen speels met beelden om te gaan - beelden, en niet 'concepten' die ons het 
metaforisch vermogen juist ontnemen (de te bestrijden vijanden zijn dientenge
volge causaliteit en consistentie). Ook geschiedschrijving dient 'metaforisch' te 
zijn. Zij moet niet gericht rijn op het zoeken naar causale of contexmele verbanden 
tussen verschijnselen (die zijn er vaak niet), maar op de manier waarop verschijn
selen voortdurend geherinterpreteerd worden ten koste van hun voorgaande ge
bruik of betekenis. 

Dominick taCapra betwist overigens deze Nietzsche-interpretatie (Rethinking Intellectual 
History). 

58 



Uit alle voorbeelden blijkt dat de 'figures of speech' (beeldspraken) dus 'figures of 
thought' zijn geworden. (7) White lijkt hiermee in een soort kantiaanse funde-
ringsproblematiek terecht gekomen (zoals hij zelf ook toegeeft): er rijn slechts deze 
vormen van denken. Anders dan Kant leidt hij ze niet (transcendentaal) af maar 
treft hij ze aan, in de taal. In die zin is het constatering: als je zoekt vind je er ge
woon niet meer. Het zijn er nog altijd drie meer dan je kunt vinden in de logica en 
de natuurwetenschappen, die in hun geheel een instantie van de metonymische 
denkstijl vormen, maar toch. Het is opgemerkt dat White door elke historiogra
fische stijl in de taal te funderen evenzeer Toundationalist' is als die historici die er 
op uit rijn aan te tonen dat ultieme historische verklaringen mogelijk rijn. Dergelij
ke ultieme fundamenten rijn er traditioneel in twee soorten: ofwel in de econo
mische basis (marxisme), ofwel in de menselijke psychologie. Naast economie en 
psychoanalyse zou de linguïstiek (eigenlijk: retorica) dus kunnen claimen funde
ringen voor de geschiedenis te kunnen leveren. Zoals zal blijken is dit verwijt aan 
White echter moeilijk vol te houden. 

Ankersmit heeft het werk van White de historiografische pendant van de 'lin
guistic turn' in de wetenschapsfilosofie genoemd. (8) In die termen gesteld gaat de 
Foucault van 'Les Mots et les Choses' aan White vooraf. Feit is dat White de eer
ste Amerikaanse historicus was die positief reageerde op Foucault, met zijn even
eens in 1973 gepubliceerde artikel 'Foucault Decoded: Notes from Underground'. 
White haalt hier een verbluffend staaltje uit. Anders dan veel Foucault-epigonen 
die de meester slechts kunnen weergeven door rijn stijl over te nemen, lijft White 
Foucault in zijn eigen vocabulair in, en meer dan dat. Foucaults epistemes worden 
achtereenvolgens geduld als gedomineerd door de metafoor (de 16e eeuw), de 
metonymie (de 17e en 18e eeuw), de synecdoche (19e eeuw), en de ironie (20e 
eeuw). 

Wordt aldus op zijn minst de schijn gewekt van een fylogenie van het mense
lijk denken, de ontogenie komt ter sprake naar aanleiding van het werk van Piaget, 
in het voorwoord uit 1978 van White's bundel Tropics of Discourse . De verschil
lende stadia van ontwikkeling in de begripsvorming, die Piaget legt bij achtereen
volgens 18 maanden, 7 jaar en het begin van de adolescentie kunnen door White 
geïnterpreteerd worden als de overgang van de metaforische eenheid tussen het 
kind en de wereld naar het metonymische verschil er mee, enz. 

Tenslotte suggereert White in zijn eigen Metahistory een ontwikkelingsgang 
tussen de vier tropen binnen de 19e eeuw. Michelet (metafoor), De Tocqueville 
(metonymie - hoewel ook ironie), Ranke (synecdoche) en Burckhardt (ironie) -
White legt geen verantwoording af over de door hem gekozen reeks voorbeelden, 
maar de suggestie is onontkoombaar. Eindpunt van de ontwikkeling is dus de iro
nie, de meest 'sophisticated' van alle tropen, maar een definitief eindpunt is rij ze
ker niet. Op verschillende plaatsen karakteriseert White de metaforische positie, 
ogenschijnhjk de meest naïeve van alle posities, als ingegegen door protest tegen 

Hans Keilner, 'A Bedrock of Order: Hayden White's tinguistic Humanism' in: History and 
Theory. Beiheft 19 (1980), 1-30. 
F.R. Ankersmit, The Dilemma of Contemporary Anglo-Saxon Philosophy of History' in: History 
and Theory. Beiheft 25 (1986), 1-27. 
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de morele onverschilligheid van de ironie: Hegel tegen de 18e eeuwse Verlichting, 
Nietzsche op zijn beurt een eeuw later in reactie op o.a. Burckhardt In principe 
kan dan de cyclus opnieuw worden doorlopen. 

Toch lijkt White zelf terug te schrikken voor een al te dogmatische ontogenie en 
fylogenie van tropen. De alomtegenwoordigheid van de tropen, bij Piaget, bij 
Foucault etc, bewijst alleen hun centrale plaats in ons denken en bewustzijn. We 
kunnen ze ons vervolgens wel voorstellen als uit elkaar volgend, maar dat hoeft 
geen namumoodzakelijkheid te rijn. Als tahge categorieën mogen ze fundamenteel 
rijn voor ons bewustzijn, geen enkele troop kan daarbinnen voor zich zelf een 
fundamentele positie opeisen. Voor elk geldt dat als je hem sterk genoeg in zijn 
consequenties doordenkt, hij tenslotte verandert in een ander. Rationele gronden 
voor de keuze van een bepaalde troop zijn er niet, alleen morele. Uiteindelijk vor
men dus ook de tahge categorieën niet een laatste fundament, en wordt de keuze 
voor een van hen op haar beurt weer bepaald door onze blografie, onze relatie met 
maatschappelijke structuren en onze ideologische positie daarin. 

Doordat aan elke verhaalvorm uiteindelijk een troop ten grondslag ligt betekent 
dit dat ook de verhaalvorm zelf een morele positie overbrengt. En dit in een dub
bele zin. We hebben boven gezien dat de constructie van begin-midden-einde een 
kunstgreep van de auteur is. Met het einde van een verhaal wordt tevens de daarin 
vervatte troop tot rijn 'logische' einde gevoerd, en het wordt de lezer gesuggereerd 
dat een nieuwe morele orde voor de deur staat. "Where, in any account of reality, 
narrativity is present, we can be sure that morality or a moralizing impulse is pre
sent too." (The Content of the Form , p. 24) In zekere zin hadden Braudel en Levl-
Strauss dus toch gelijk. 
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