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Boekenwijsheid d 
Filosofie,, literatuur en politieke oordeelsvorming 

Mariannee Boenink 



STELLINGE N N 
bi jj  het proefschrif t Boekenwijsheid  van  Mariann e Boenin k 

1.. De recente interesse van filosofen voor literatuur is ingegeven door twijfel aan wat 
filosofiee vermag, en zegt dus minstens even vee! over de stand van zaken in de 
filosofiee als over de literatuur in kwestie. 

2.. Het doorgaans denigrerende gebruik van de term 'boekenwijsheid' miskent dat het 
lezenn van boeken niet alleen propositionele inzichten oplevert, maar ook psychi-
schee vermogens en vaardigheden traint. 

3.. De verbeeldingskracht van de lezer vormt het primaire werkterrein voor zowel filo-
sofischee als literaire schrijvers. 

4.. Een scherpe esthetische perceptie is geen garantie voor goede ethische of politie-
kee oordeelsvorming; zij kan het inlevingsvermogen blokkeren en daardoor genu-
anceerdee ethische of politieke perceptie verhinderen. 

5.. De karakterisering van Evelyn Waugh's Brideshead Revisited als een 'bekeringsro-
man'' berust op een gebrek aan aandacht voor de retorische vormgeving van het 
verhaal. . 

6.. De anti-rationalistische reputatie van Michael Oakeshott is niet gerechtvaardigd, 
aangezienn zijn anti-rationalisme niet of nauwelijks tot uitdrukking komt in zijn ei-
genn schrijfstijl. 

7.. Filosofische persoonsconcepten hebben een soortgelijk effect op de lezer als lite-
rairee karikaturen. 

8.. Lezen is altijd ook een oefening in reductie van contingentie; het lezen van litera-
tuurr kan dus niet zonder meer worden aangewezen als een activiteit die ons kan 
lerenn om te gaan met de contingentie van het goede leven. 

9.. Rlosofie-studenten die zich door hun studie van al hun zekerheden beroofd voe-
len,, zou geadviseerd moeten worden in hun vrije tijd te gaan zingen. Immers: 
'Stemmenn voeden zich met zekerheid, in tegenstelling tot gedachten.' (Marie Ni-
mier.. Valse bekoring, p. 73) 

10.. De retorische vorm van de stelling dwingt tot een manier van uitdrukken die geen 
rechtt doet aan de nuance die van een wetenschappelijk onderzoeker mag worden 
verwacht. . 

11.. Het besluit van de Stichting CPNB om Salman Rushdie het boekenweekgeschenk 
voorr 2001 te laten schrijven, geeft op zijn minst blijk van een goede cognitieve in-
schattingg van Rushdies capaciteiten. Rushdie heeft immers als geen ander laten 
zienn in zeer beperkende omstandigheden toch mooie boeken te kunnen schrijven. 
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VOORWOORD D 

Dee gemeenplaats dat boeken vertrouwde vrienden kunnen worden, geeft uitdrukking 
aann de gedachte dat je met boeken aspiraties en verlangens kunt delen, maar dat ze 
jee ook een spiegel voor kunnen houden. In de afgelopen jaren heb ik veel met boeken 
verkeerd,, die beurtelings fascinerend, leerzaam, onderhoudend of ergerniswekkend 
gezelschapp boden. Toch heb ik ook ervaren dat voor het schrijven van een boek meer 
nodigg is dan die stilzwijgende papieren vriendschap. In de jaren waarin Ik aan dit boek 
werkte,, heb ik gelukkig voortdurend weerwoord gekregen van vrienden en collega's 
vann vlees en bloed. De boeken die mij gezelschap boden zullen in het vervolg van dit 
verhaall nog meer dan voldoende naar voren komen; de bijdrage van vrienden en col-
lega'ss komt daarin minder uit de verf. Daarom hier een apart woord van dank aan hen. 

Mijnn dank gaat allereerst uit naar mijn promotor, Veit Bader, die mijn werk ge-
durendee het hele traject met kritische sympathie heeft gevolgd. Hij hield de grote lijn 
inn de gaten, dwong mij met zijn grote eruditie mijn vermeende inzichten steeds met 
hett werk van anderen te verbinden, maar weerhield mij er op de juiste momenten ook 
vann zijpaden in te slaan. Door steeds weer blijk te geven van zijn vertrouwen in de 
goedee afloop van het onderzoek en duidelijk te maken dat het resultaat de moeite 
waardd zou zijn, heeft hij mij meer dan eens een hart onder de riem gestoken. 

Idoo de Haan en Tsjalling Swierstra zijn in de loop der jaren mijn meest trouwe 
lezers-op-afstandd geweest. Zij hebben stapels papier verwerkt en vrijwel alle hoofd-
stukken,, soms zelfs in meerdere versies, van commentaar voorzien. Ido's scherpe 
analysee van betooglijnen en Tsjallings vragen naar Vrat ik eigenlijk bedoelde' hebben 
mee vaak geholpen mijn eigen ideeën beter te begrijpen en daardoor hopelijk ook beter 
tete verdedigen tegenover anderen. Ik hoop hen ook in de toekomst nog vaak aan de 
eettafell te mogen treffen, al dan niet met teksten ter bespreking. 

Dee deelnemers aan de bijeenkomsten van de leerstoelgroep Politieke en Sociale 
Filosofiee van de Afdeling Wijsbegeerte van de UvA (naast Veit Bader ook Ella van 
Dommelen,, Ewald Engelen, Pieter Pekelharing en Karen Vintges) hebben meerdere 
hoofdstukkenn uit dit boek in conceptvorm gelezen en besproken. Pieter Pekelharing 
verdientt hier bijzondere vermelding, omdat hij ook op andere manieren aan mijn on-
derzoekk heeft bijgedragen: in het prille begin als docent van de Rushdie-werkgroep 
waarr de kiem voor dit onderzoek werd gelegd; gedurende de eerste jaren als kamer-
genoott en altijd geïnteresseerde gesprekspartner; en permanent als criticus die de 
gavee bezit teksten van anderen zo te interpreteren dat ze sterker worden dan ze op 
datt moment eigenlijk zijn. 

Dee leden van de voormalige vakgroep Praktische Wijsbegeerte van de UvA die 
laterr overgingen naar de leerstoelgroep Ethiek - Wouter Achterberg, Paul van den 
Berg,, Gijs van Donselaar, Govert den Hartogh, Frans Jacobs, Peter Rrjpkema, Bruno 
Verbeekk en Frans van Zetten - hebben vooral in de eerste jaren van mijn onderzoek 
meegelezen,, -geluisterd en -geleefd. Dat de meesten van hen ook toen ik vooral als 
opleidingscoördinatorr met hen te maken had, regelmatig (voorzichtig) bleven informe-
renn naar de voortgang van het onderzoek, heb ik erg gewaardeerd. Frans van Zetten 
corrigeerdee bovendien het Engels van de summary, waarvoor mijn dank. 

Annettee Boenink, René Boomkens, Rob Moolenaar, Beate Rössler, Rob Zwij-
nenbergg en de studenten uit de doctoraalwerkgroep 'Filosofie, literatuur en retorica', 
lazenn in de loop der jaren een of enkele concept-hoofdstukken. In enkele gevallen 
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heeftt dat er zelfs toe geleid dat de betreffende hoofdstukken uiteindelijk tot een bijzin 
off een noot zijn gereduceerd. Voor het vervullen van zo'n ondankbare taak ben Ik hen 
veell dank verschuldigd. 

Gerardd de Vries opende op het juiste moment een aantrekkelijk perspectief 
voorr de toekomst na het proefschrift, waardoor ik er toe werd aangezet de spurt naar 
dee eindstreep in te zetten. Hij accepteerde bovendien dat mijn werk voor het Onder-
wijsinstituutt Wijsbegeerte wel eens wat minder prioriteit kreeg, en ook dat heeft aan 
dee afronding van het project bijgedragen. 

Terwijll ik zelf nog in de ban van de tekst was, bood Jacques Bank aan zich over 
hett omslagontwerp te buigen. Dankzij hem is dit boek ontsnapt aan het weinig fanta-
sievollee uiterlijk dat de meeste proefschriften tooit, en wordt de lezer er van ook op 
zijnn of haar visuele verbeelding aangesproken. 

Vann een hele andere orde was, ten slotte, de bijdrage van Servaas Bank. Hij 
heeftt de neven-effecten van de totstandkoming van dit boek ondergaan, gedurende 
eenn periode die veel langer is geweest dan hij ooit moet hebben gedacht toen hij er 
middenn in terecht kwam. Door de rust en de ruimte die hij me heeft gegeven om me 
aann het onderzoek te wijden, door de gekke invallen waarmee hij op gezette tijden 
voorr de nodige afleiding zorgde, en door zijn bemoedigende woorden als de twijfel aan 
mijnn eigen kunnen weer eens had toegeslagen, heeft hij er op zijn eigen, liefdevolle 
manierr voor gezorgd dat dit project tot een goed einde is gebracht. 
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INLEIDING G 

Ruimm tien jaar geleden , in 1989, werd de wereld opgeschrik t door wat de 'Rushdie -
affaire ''  is gaan heten . Salman Rushdie , een Brits e schrijve r van Indias e afkomst , publi -
ceerdee in 1988 de roman 77» Satanic  Verses.  Het boek wekte de woede op van groe -
penn moslim s in Pakistan , India en Groot Brittannië , onder meer omdat de schrijve r in 
dee roman de profee t Mahound , die in veel opzichte n aan de profee t Mohamme d doet 
denken ,, voorstel t als een menselijke , gewetenloz e en tiranniek e man, die een aantal 
verzenn in de Koran opneem t die bij nader onderzoe k duivelsverze n blijke n te zijn . In 
februar ii  1989 kondig e de Iraanse ayatolla h Khomein y een fatwa over Rushdi e af: hij 
werdd ter dood veroordeel d en alle moslim s ter wereld werden opgeroepe n het vonni s 
tenn uitvoe r te brengen . 

Dee fatw a leidd e tot grot e beroerin g onder politic i en intellectuele n in het Wes-
ten .. Thema's waarvan men had gedach t dat die al lang niet meer ter discussi e ston -
den,, werde n plotselin g weer actueel : kan een roman op ethisch e of politiek e gronde n 
worde nn veroordeeld , en zo ja, in hoeverr e kan zo'n oordee l dan ook juridisch e conse -
quentie ss hebben ? Hoe verhoude n zich vrijhei d van meningsuitin g en godsdienstvrij -
heid?? En in hoeverr e is in de literatuur , als domei n van de kunst , alles geoorloofd ? De-
zee vragen bleken in een wereld die een 'globa l village ' is geworde n wereldwijd e impli -
catiess te hebben . Dichte r bij huis kon de botsin g van opvattinge n over het goede leven 
inn een multiculturel e samenlevin g niet langer worde n genegeerd . 

Dee Rushdie-affair e vormd e in zekere zin een brandpunt , waarbinne n tal van 
thema' ss die het hart van liberaal-democratisch e samenlevinge n raken , bi j elkaar kwa-
men.. Daarmee kregen ook tal van vragen die in het filosofisc h debat al langer een rol 
speelden ,, een hernieuwde , zeer dringend e actualiteit . De vraag in hoeverr e kuns t en 
moraal ,, ethiek en esthetie k iets met elkaar te maken hebben , is er daar één van. In 
eenn doctoraalwerkgroe p van de Facultei t Wijsbegeert e van de UvA die in 1989-1990 
aann de Rushdie-affair e werd gewijd , maakte ik niet alleen kenni s met het werk van 
Rushdie ,, maar ook met dat van de filosofe n Nussbau m en Rorty . Zij stelle n in hun 
werkk de scheidin g tusse n het ethisch e en het esthetisch e domei n die sind s de modern e 
tij dd gangbaa r is, ter discussie . Zij beogen daarmee uiteraar d niet de kuns t en kunste -
naarss opnieu w onderhevi g te maken aan morel e en politiek e veroordelinge n of cen-
suur .. Veeleer draaien ze de zaken om: ethisch e en politiek e reflecti e word t al snel ar-
moedi gg wanneer zij de kuns t met name de literatuur , als bron van reflecti e ongebruik t 
laatt  Die omkerin g heeft mij , jaren later , op het spoo r gezet van het onderzoeksprojec t 
waarva nn dit boek het resultaa t is. 

Inn de filosofi e van het laatst e decenniu m is de vraag naar de rol die literair e tekste n in 
ethisch ee en politiek e oordeelsvormin g kunne n spelen , herhaaldelij k en vanui t divers e 
invalshoeke nn gesteld . Als filosofe n die vraag stellen , heeft ze echte r nooi t uitsluiten d 
betrekkin gg op literair e teksten , maar gaat het hen vrijwe l altij d ook om de vraag in 
hoeverr ee literair e tekste n een andere rol (kunnen ) spelen dan filosofisch e teksten . De 
discussie ss over deze vraag worde n dan ook gevoer d tegen de achtergron d van een 
filosofi ee die twijfel t aan haar eigen vermogen s en verdiensten . Met name filosofe n die 
vinde nn dat reflecti e op ethisch e en politiek e kwestie s direc t gekoppel d dien t te zijn aan 
onss alledaags e handelen , verwijze n vaak naar de romanliteratuu r als een alternatiev e 
bronn van ethisch e of politiek e reflectie . Nussbau m en Rorty zijn daar voorbeelde n van, 
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maarr ook Maclntyre en Taylor kunnen tot deze groep gerekend worden. Hoe verschil-
lendd hun opvattingen verder ook zijn, zij menen allen dat romans het ethische en/of 
politiekee oordeelsvermogen van de lezer op een veel concretere en tastbaardere ma-
nierr scherpen dan de abstracte en generaliserende verhandelingen van de filosofie. 

Inn dit boek zal de meeste aandacht uitgaan naar het werk van Martha Nuss-
baum,, omdat zij deze these het vergaandst en mijns inziens ook het overtuigendst 
heeftt uitgewerkt. Zij stelt dat literaire teksten (bijvoorbeeld Griekse tragedies, maar 
ookk de romans van Henry James of Charles Dickens) veel beter dan filosofische 
tekstenn (zoals die van Plato, maar ook die van hedendaagse denkers als Raw(s) in 
staatt zijn om wat de Grieken tucfiè noemden, dat wil zeggen: het toevallige oftewel 
hett contingente, in het goede leven een plaats te geven. Het goede is volgens Nuss-
baumm niet iets dat zich in alle opzichten laat beheersen. Het menselijke streven naar 
eenn goed leven wordt gedwarsboomd door onvoorziene, toevallige gebeurtenissen en 
omstandigheden.. Het is daarom niet mogelijk de oordeelsvorming over dat goede le-
venn bij voorbaat in een systeem van regels en principes te vangen. Hooguit kunnen we 
eenn algemene, vage notie van het goede leven ontwikkelen, die we afhankelijk van de 
omstandighedenn in concrete situaties nader invulling geven. Willen we in onze ethische 
enn politieke oordeelsvorming de contingentie van het goede respecteren, dan zullen 
wee volgens Nussbaum veel nadruk moeten leggen op de perceptie van concrete situa-
ties.. Het lezen van romans scherpt die perceptie haars inziens veel meer dan het lezen 
vann een filosofische tekst. Dat heeft niet alleen te maken met de neiging van filosofen 
omm abstracte theorieën te ontwikkelen, maar ook met de schrijfstijl die ze daarbij 
hanteren.. De filosofische stijl van schrijven spreekt volgens Nussbaum heel andere ver-
mogenss aan dan de literaire stijl van schijven. 

Nussbaumss uitwerking van deze these kent echter, zo zal ik in hoofdstuk 1 betogen, 
eenn aantal zwakke plekken en roept daardoor minstens zoveel vragen op als ze beant-
woordt.. Zo is zij weinig specifiek over het precieze verband tussen de schrijfstijl van 
eenn tekst en de manier van oordelen van een lezer. Bovendien spreekt ze vaak in ge-
neraliserendee zin over 'de' filosofie en 'de' literatuur; voor verschillen binnen filosofie 
enn binnen literatuur heeft ze weinig oog. En ten slotte beperkt ze zich doorgaans tot 
dee rol van filosofie en literatuur in ethische oordeelsvorming, dat wil zeggen in reflectie 
overr het goede leven voor individuele personen. Deze zwakke plekken worden mijns 
inzienss voor een belangrijk deel veroorzaakt door het type filosofische en literaire 
tekstenn dat Nussbaum bij voorkeur bespreekt: Plato en de stoïci stelt zij tegenover 
Henryy James, Dickens en Proust. 

Mijnn onderzoek kan worden gelezen als een aanvulling op en uitwerking van 
Nussbaumss werk. In dit boek verschuif ik het perspectief van de ethische naar de poli-
tieketieke oordeelsvorming, door de vraag te stellen hoe filosofische en literaire teksten het 
oordeell van de lezer over de contemporaine samenleving kunnen sturen. Daarbij is 
mijnn focus gericht op de procedurele kant van het lezen; nadrukkelijker dan Nussbaum 
zelff zal ik nagaan hoe de retorische kenmerken van teksten gekoppeld kunnen worden 
aann de vermogens die nodig zijn voor een genuanceerde politieke oordeelsvorming. 
Ookk zal de vraag in hoeverre die retorische kenmerken karakteristiek zijn voor filosofie 
off literatuur, voortdurend terugkeren. 

Inn hoofdstuk 2 zet ik de methodologie van mijn onderzoek uiteen. De vraag 
welkee rol filosofie en literatuur in politieke oordeelsvorming kunnen spelen, is mijns 
inzienss alleen te beantwoorden op basis van de analyse van concrete teksten. Dat ver-
eistt echter een theoretisch kader waarmee zowel filosofische als literaire teksten ge-
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analyseertt kunnen worden. Ik doe daarvoor een beroep op de retorische traditie en op 
haarr voortzetting in de stilistiek. In de retorica stond de invloed van een tekst op luis-
teraarss of lezers immers altijd al centraal. Aan de retorische traditie en haar heden-
daagsee erfgenamen ontleen ik dan ook de elementen voor een algemene, eclectische 
inventariss van tekstkenmerken die mogelijk invloed op de oordeelsvorming van de le-
zerr kunnen uitoefenen. 

Willenn we nagaan in hoeverre deze retorische kenmerken het politieke oor-
deelsvermogenn van de lezer op een specifieke manier stimuleren, dan moeten we 
daarnaastt ook een globaal idee hebben van de aard en werking van het politieke oor-
deelsvermogen.. In het tweede deel van hoofdstuk 2 presenteer ik daarom een feno-
menologischee schets van verschillende vormen van normatieve oordeelsvorming en 
omschrijff ik wat ik hier versta onder politieke oordeelsvorming. Op basis van die om-
schrijvingschrijving en het werk van verschillende moraalpsychologen, geef ik vervolgens een 
reconstructiee van de psychische vermogens die bij politieke oordeelsvorming een rol 
kunnenn spelen. Daarmee is de weg open voor een explorerend onderzoek naar de re-
latiee tussen retorische kenmerken van teksten enerzijds, en vermogens die nodig zijn 
voorr politieke oordeelsvorming anderzijds. 

Inn hoofdstuk 3 beargumenteer ik mijn beslissing om dat onderzoek te richten 
opp de teksten van de filosoof Michael Oakeshott en de romanschrijver Evelyn Waugh. 
Hiervoorr constateerde ik al dat Nussbaums uitspraken over de mogelijke rol van filoso-
fiee en literatuur in ethische oordeelsvorming getekend zijn door het type teksten dat zij 
bespreekt.. Daarom heb ik gekozen voor auteurs en teksten die juist andere stromingen 
binnenn filosofie en literatuur vertegenwoordigen. Het conservatisme is één van de 
denkrichtingenn die, in het voetspoor van Aristoteles, de contingentie van het goede 
levenn erkennen en een contextgevoelige ethische en politieke oordeelsvorming voor-
staan.. Deze denkrichting is bovendien zowel in de filosofie als in de literatuur terug te 
vinden.. Gezien de centrale rol die de thematiek van de contingentie in de discussies 
overr ethische en politieke oordeelsvorming speelt, zijn vooral die conservatieve den-
kerss interessant die menen dat in de moderne tijd niet alleen de menselijke ervaring, 
maarr ook het perspectief van waaruit wij die ervaring betekenis proberen te geven, 
contingentt is geworden. Oakeshott en Waugh kunnen beide tot deze stroming gere-
kendd worden. Zij zijn beide bovendien veelgeprezen stilisten. Met deze motivatie is de 
willekeurr die elke case-study aankleeft uiteraard niet geheel verdwenen, maar hoop ik 
nietteminn te hebben aangegeven dat het werk van beiden een interessante ingang kan 
vormen. . 

Inn de hoofdstukken 4 tot en met 7 neem ik van beide auteurs twee teksten 
onderr de loep. Achtereenvolgens bespreek ik in hoofdstuk 4 Oakeshotts magnum opus 
OnOn Human Conduct (1975); in hoofdstuk 5 staat Waugh's roman Brideshead Revisited 
(1945)) centraal. Hoofdstuk 6 is gewijd aan Oakeshotts essay The Masses in Repre-
sentativee Democracy' (1957); en in hoofdstuk 7, ten slotte, bespreek ik de satirische 
romann Scoop (1938) van Waugh. Hoe verschillend deze teksten ook zijn, ze doen alle 
vierr pogingen om de oordeelsvorming over de contemporaine samenleving te onder-
steunenn door een bepaalde voorstelling van die samenleving te construeren. De chao-
tischetische en ongrijpbare indruk die de 'moderne' samenleving soms op haar deelnemers 
maakt,, wordt in de teksten geïnterpreteerd als het product van, respectievelijk, de 
botsingg tussen twee vormen van menselijke associatie (On Human Conduct)', het nege-
renn van Gods hand (Brideshead Revisited); de strijd tussen de behoeften van het indi-
viduu en het 'anti-individu' (The Masses in Representative Democrac/); of botsende 
belangenn en ideologieën en algehele irrationaliteit {Scoop). Al deze voorstellingen heb-
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benn hun eigen implicaties ten aanzien van wat wenselijk is en wat niet, en bieden de 
lezerr aanknopingspunten voor politieke oordeelsvorming. 

Inn mijn analyses gaat de aandacht vooral uit naar de procedurele kant van dit 
lees-- en leerproces. De vraag is steeds welke vermogens worden aangesproken door 
dee retorische middelen die een tekst inzet om een bepaalde voorstelling van de sa-
menlevingg te construeren. Op het eerste gezicht maken On Human Conducten Brides-
headhead Revisited vooral gebruik van traditioneel-filosofische', respectievelijk 'literaire' 
middelen,, terwijl The Masses in Representative Democracy' en Scoop van dat beeld 
afwijken.. In korte intermezzi na hoofdstuk 5 en hoofdstuk 7 zal ik steeds de balans 
opmakenn van de vergelijking tussen de filosofische en de literaire tekst(en). Dan zal 
blijkenn dat de scheidslijnen tussen filosofie en literatuur in dit opzicht helemaal niet zo 
duidelijkk zijn. 

Opp basis van deze tekstanalyses probeer ik in hoofdstuk 8 dan ook te schetsen 
hoee de rol van filosofische en literaire teksten in politieke oordeelsvorming gerecon-
strueerdd zou kunnen worden zonder meteen aan het disciplinaire onderscheid te refe-
reren.. De hypothese dat filosofie en literatuur elk met eigen retorische middelen on-
derscheidenn vermogens van de lezer aanspreken, dient in elk geval vergaand genuan-
ceerdd te worden. Het is vruchtbaarder de politieke rol van teksten direct te classifice-
renn aan de hand van de vermogens die ze aanspreken. In zo'n reconstructie zou mijns 
inzienss de verbeeldingskracht, in al haar vormen, centraal moeten staan. Die verbeel-
dingskrachtt is een cruciaal element in alle ethische en politieke oordeelsvorming, om-
datt ze ten grondslag ligt aan alle interpretatie. Uitgaand van het type voorstellingen 
datt een tekst evoceert, kan vervolgens worden nagegaan welke andere vermogens van 
dee lezer worden aangesproken. 

Inn hoofdstuk 9 kom ik, ter afsluiting, terug op Nussbaums uitgangspunt dat 
ethischee en politieke oordeelsvorming ruimte moeten bieden aan de contingentie van 
dee menselijke ervaring. Terwijl Nussbaum meent dat literaire teksten daar beter toe in 
staatt zijn dan filosofische teksten, laat mijn onderzoek zien dat die tweedeling ook op 
ditt punt niet houdbaar is. Er kan echter wel een andere tweedeling worden gemaakt, 
namelijkk tussen (filosofische en literaire) teksten die hun interpretatie van de contem-
porainee samenleving een dusdanige vorm van coherentie meegeven dat zij de contin-
gentiee letterlijk 'wegschrijven', en (filosofische en literaire) teksten waarin het streven 
naarr een coherente interpretatie de contingentie van een ervaring niet in de weg staat. 
Dezee laatste, 'zwakke' manier van interpreteren is mijns inziens het meest gepast als 
wee de complexiteit en de contingentie van de politieke ervaring recht willen doen. 

Inn veel opzichten is dit boek gericht tegen het al te gemakkelijke denken in termen die 
onss voor op de tong liggen, in vertrouwde begrippen en langs gebaande paden. Dat 
geldtt allereerst voor de wending die ik aan het filosofie-literatuur-debat wil geven. Als 
hett debat over de rol van filosofie en literatuur in politieke oordeelsvorming langs de 
hierr voorgestelde lijnen gevoerd gaat worden, maakt dat de discussie er vrijwel zeker 
niett overzichtelijker op. We zullen moeten leren praten in minder voor de hand liggen-
de,, maar wel informatievere termen dan de omvattende categorieën filosofie' en 'lite-
ratuur*.. Deze benadering maakt dus in eerste instantie wellicht meer problemen dan 
datt ze oplost; ze doet echter wel meer recht aan de complexiteit van afzonderlijke 
tekstenn en aan die van het lezen. 

Hett geldt ook voor de teksten die ik als vruchtbare bronnen van ethische en 
politiekee oordeelsvorming zie. Voor zover dit boek een pleidooi voor een bepaald type 
tekstenn en een bepaald type oordeelsvorming bevat, gaat dat in de richting van 
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tekstenteksten die het ons moeilijker maken langs gebaande paden en met voorgekookte ca-
tegorieëntegorieën te denken, te spreken en te schrijven. Dat zijn teksten die geen volledigheid 
off volmaakte samenhang nastreven, maar die in staat zijn losse eindjes in zichzelf te 
tolereren;; teksten die niet het laatste woord willen spreken, maar te denken geven. 

Enn het geldt, ten slotte, ook voor mijn eigen boek. Hoewel dit boek is geschre-
venn vanuit een filosofische achtergrond, heeft het thema mij op diverse andere terrei-
nenn gebracht: dat van de literatuurwetenschap, de cognitieve stilistiek en de moraal-
psychologie.. Het interdisciplinaire karakter van mijn onderzoek heeft meer dan eens 
tott gevolg gehad dat ik mij voelde als een jongleur die vele (soms te veel) ballen tege-
lijkk in de lucht probeert te houden. Toch ben en blijf ik ervan overtuigd dat juist onder-
zoekk op de grenzen van verschillende disciplines vruchtbare perspectieven op oude 
thema'ss kan openen. In dit opzicht mag de steeds terugkerende conclusie dat filosofie 
enn literatuur zich niet zo eenvoudig uit elkaar laten halen ook worden gelezen als een 
aanmoediging.. Niet om als filosoof 'literair' te gaan schrijven of om als romancier idee-
ensystemenn te gaan ontwikkelen, maar om over de grenzen van het eigen vak heen te 
blijvenn kijken naar andere manieren om met soortgelijke vragen bezig te zijn. 

Doorr de interdisciplinaire thematiek laat dit boek zich ook vanuit verschillende 
invalshoekenn lezen: als een kritiek op het werk van Nussbaum, als een aanzet tot in-
tensievertensiever gebruik van retorica en stilistiek in debatten over filosofie en literatuur, en als 
eenn bijdrage aan de interpretatie van het werk van Oakeshott en/of Waugh. Wie ge-
ïnteresseerdd is in het werk van Oakeshott of Waugh kan zich desgewenst overigens 
beperkenn tot de betreffende hoofdstukken; ik heb geprobeerd deze zo te schrijven dat 
zee ook als zelfstandige stukken te lezen zijn. 

All met al verknoopt dit boek dus meerdere gedachtenlijnen en spelen op de 
achtergrondd tal van theorieën en disciplines mee. Daarbij is het onvermijdelijk dat de 
enee lijn meer aandacht krijgt en steviger wordt neergezet dan de andere; ook losse 
eindjess zullen her en der te vinden zijn. Als volmaakt samenhangende verhalen in ze-
keree zin ook 'de dood in de pof zijn, zoals ik in hoofdstuk 9 betoog, dan hoeft dat niet 
noodzakelijkk een probleem te zijn. Een vrijbrief voor slordig denken is dat echter 
evenmin.. Of mijn verhaal voldoende samenhang en aanknopingspunten biedt om op 
zijnn minst te kunnen fungeren als richtingwijzer voor verder denken, kan alleen de le-
zerr bepalen. Dat dat geen loze kreet is, moge blijken uit mijn eigen tekstanalyses, 
waarr ik herhaaldelijk de vrijheid neem om met een auteur van mening te verschillen 
overr de werking van zijn eigen tekst. Die rol zullen anderen hier moeten overnemen. 

Hoewell het werk van Rushdie in het vervolg van dit boek slechts een marginale rol zal 
spelen,, is het bij uitstek een voorbeeld van de hybride, complexe en zelfreflexieve ver-
halenn die onze politieke oordeelsvorming nodig heeft. Uiteraard is niemand zich meer 
dann Rushdie bewust van de voorlopige en kwetsbare statuur van elke tekst die de we-
reldd wordt ingestuurd. In Haroun and the Sea of Stories (1990), het eerste boek dat 
hijj na de fatwa publiceerde, laat hij één van zijn personages zeggen: 

"Happ yy ending s mus t com e at the end of something . (...) I f they happe n in the middl e of a story , 
orr  an adventure , or the like , all they do is cheer thing s up for a while. " 

Hett is gericht tegen Haroun, die ervoor heeft gezorgd dat de bron van alle verhalen, 
"thee Ocean of the Streams of Story", niet opdroogt en dat zijn vader, verhalenverteller 
Rashid,, "the Gift of the Gab* terug heeft gekregen. Wijs geworden door zijn avontu-
ren,, neemt Haroun met zo'n tijdelijk rustpunt in een voortgaand verhaal genoegen: 
"That'lll do/ said Haroun." 
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HOOFDSTUKK 1: 
FILOSOFIE,, LITERATUUR EN NORMATIEVE OORDEELSVORMING 

1.11 Publie k deba t over literatuur , moraa l en politie k 

"Moedwill en kwade trouw bij blanke schrijvers - Niemand heeft nog oog voor het 
vreemde"" kopte de Boekenbijlage van NRC-Handelsblad boven een artikel van Anil 
Ramdass op 14 maart 1997. "Eerherstel voor de ivoren toren - Literatuur vermag meer 
dann maatschappijkritiek" riep het Cultureel Supplement van dezelfde krant met Bas 
Heijnee uit op 18 april 1997. Twee koppen, die in al hun journalistieke kortademigheid 
aangevenn hoe verschillend er kan worden gedacht over de ethische en politieke rol van 
literatuur.. Mag je van literaire auteurs verwachten dat ze zich rekenschap geven van 
dee samenleving waarin hun werk wordt gepubliceerd? Kun je bijvoorbeeld, zoals Ram-
dass deed, van romanschrijvers vragen dat zij hun lezers inzicht geven in de denk- en 
leefwereldd van migranten in Nederland, en bijdragen aan het ontstaan van sympathie 
enn vertrouwen tussen verschillende bevolkingsgroepen? Of misken je dan, zoals Heijne 
betoogde,, dat literatuur een vrijplaats is, waar de verbeelding en niet moraal of poli-
tiekk regeert? 

Hett grootste deel van de twintigste eeuw is de opvatting die Heijne verwoordt 
dominantt geweest, althans onder literatuurcritici en -theoretici.1 Literatuur zou, net als 
anderee kunstvormen, autonoom zijn en uitsluitend op basis van esthetische criteria 
beoordeeldd moeten worden. Literatuur staat dus niet ten dienste van een extern doel, 
zoalss de zoektocht naar waarheid of de morele verbetering van de mensheid. Gema-
tigdee esthettcisten erkennen dat sommige literatuur, zoals het genre van de realisti-
schee roman, zich wel voor beoordeling op waarheidsgehalte of morele kwaliteit leent, 
maarr zij betogen dat ook in dergelijke gevallen de esthetische kwaliteit van het boek 
vooropp dient te staan. 

Dezee esthetische literatuuropvatting is niet altijd vanzelfsprekend geweest. Tot 
dee achttiende en ook in een deel van de negentiende eeuw was het heel gewoon om 
inn termen van 'morele verheffing' over literatuur te denken. Literatuur onderscheidde 
zichh tot die tijd ook nog niet zo duidelijk van bijvoorbeeld filosofie en geschiedschrij-
ving.. In de loop van de achttiende eeuw begon de literatuur zich als domein af te ba-
kenenn van andere soorten teksten. Bij die afbakening werd het fictieve en expressieve 
karakterr van literaire teksten aangewezen als hun onderscheidende kenmerk. Tegelij-
kertijdd ontwikkelden zich instituties als de literaire kritiek en het uitgeverswezen, waar-
doorr de zelfstandigheid van het literaire domein ook maatschappelijk vorm kreeg.2 

Dezee afbakening van het literaire domein bracht echter ook een afnemende relevantie 
vann literatuur voor andere maatschappelijke domeinen met zich mee. Toen men in de 
loopp van de negentiende eeuw literatuur steeds meer in termen van /'art pour/'art ging 
zien,zien, kwam de gedachte van de belangeloosheid en het niet-instrumentele karakter 
vann literatuur centraal te staan. Die gedachte werkte feitelijk twee kanten uit: literaire 
schrijverss konden er hun pleidooi voor een eigen domein mee ondersteunen, terwijl 
diezelfdee gedachte het de vertegenwoordigers van kerk en staat makkelijker maakte 
dee autonomie van literatuur te tolereren. Het is immers gemakkelijker tolerant te zijn 
tenn opzichte van literatuur die geen sociale of politieke relevantie heeft (of althans niet 
zegtt te hebben), dan ten opzichte van literatuur die zich uitdrukkelijk in het publieke 
debatt mengt. 
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Diee literaire vrijstaat is uiteraard niet zonder slag of stoot tot stand gekomen; 
err zijn ook in Nederland nog lang (met name religieuze) subculturen geweest waarbin-
nenn literatuur wel degelijk aan een moreel en/of politiek oordeel werd onderworpen. In 
dee tweede helft van de twintigste eeuw moesten zoweJ Hermans als Reve zich nog 
voorr de rechter verantwoorden wegens belediging van de volgelingen van het katho-
liekee geloof. Dat leken echter de laatste stuiptrekkingen van de normatieve literatuur-
opvattingg te zijn, die door het overgrote deel van de literatuurcritici en -theoretici toen 
all als achterhaald werd beschouwd. 

Tochh lijkt er inmiddels iets te zijn veranderd; de kritiek van Ramdas op het 
werkk van Zwagerman staat niet op zichzelf. De Rushdie-affaire, in 1989, maakte veel 
literatorenn ervan bewust dat literaire autonomie minder vanzelfspreekt dan zij tot dan 
toee geneigd waren te denken.3 Dat leidde tot hernieuwde pleidooien voor garanties 
vann het recht op vrije meningsuiting van schrijvers, waar ook ter wereld. Tegelijkertijd 
lijktt de Rushdie-affaire te hebben bijgedragen aan het besef dat dergelijke juridische 
garantiess publiek debat over de ethische en politieke waarde van literatuur niet in de 
wegg hoeven te staan. In het decennium na de Rushdie-affaire zijn er in Nederland in 
elkk geval met enige regelmaat publieke debatten gevoerd over de morele of politieke 
ladingg van literaire werken, met name van realistische romans. Te denken valt aan de 
discussiess over het kinderboekenweekgeschenk van 1991, Thea Beckmanns Het won-
derder van Frieswijck. In dat boekje spraken niet alleen de vijftiende eeuwse personages, 
maarr ook de verteller voortdurend over 'de Moriaan' of *neger(tje)', hetgeen door critici 
alss een ongewenste bevestiging van racistische stereotypen werd beschouwd.4 Van 
recenterr datum is de voortdurende discussie over de vraag in hoeverre JJ. Voskuils 
romancycluss Het Bureau het leven aan een onderzoeksinstituut nu op de hak neemt of 
niet.. En hoogst actueel, maar ook enigszins curieus is de discussie over de antisemiti-
schee lading van de roman Danslessen van Pieter Waterdrinker. Deze discussie Is vooral 
geëntameerdd door het Openbaar Ministerie. De zaak begon met een klacht van de 
burgemeesterr van Zandvoort, die zich gekwetst voelde door de zijns inziens antisemiti-
schee aanduiding 'joodje', die een personage met dezelfde naam en functie als hij 
(maarr in een andere tijd) in dit boek krijgt toegevoegd. Het Openbaar Ministerie voeg-
dee daar de aanklacht 'belediging van het joodse volksdeel' aan toe. Nadat de schrijver 
Inn hoger beroep van beide aanklachten is vrijgesproken, besloot het Openbaar Ministe-
rierie in januari 2000 de zaak voor te leggen aan de Hoge Raad, en dat lijktt het publieke 
debatt pas echt op gang te hebben gebracht.5 

Sommigee critici zullen geneigd zijn deze kennelijke heropleving van ethische en 
politiekee literatuurkritiek uit te leggen als een symptoom van drang naar 'politieke cor-
rectheid':: alles wat naar stereotypering van minderheidsgroepen zweemt zou vanuit 
hett politiek correcte perspectief veroordeeld moeten worden, zelfs als het om fictie 
gaat.. Hoewel er soms inderdaad simpelweg bestaande normatieve opvattingen aan de 
verhaallijnn of de woordkeus van een roman worden opgelegd, doet deze uitleg geen 
rechtt aan de uiteenlopende manieren waarop veel recente normatieve literatuurkritiek 
dee ethische of politieke 'boodschap' van romans lokaliseert De politieke correctheids-
verklaringg kijkt vooral naar die gevallen waarin de boodschap wordt gezocht in het 
stereotyperendee karakter van de inhoud van de tekst, zoals in de kritiek op de roman 
vann Waterdrinker. Die boodschap kan echter ook worden gelokaliseerd in de vorm of 
dee stijl van de tekst; zoals Ramdas in zijn kritiek op De buitenvrouw heeft laten zien: 
dezee roman is volgens hem zo geconstrueerd dat je als lezer geen enkele mogelijkheid 
hebtt je in te leven in de Surinaamse Iris, omdat elke toegang tot haar gedachtenwe-
reldd je wordt ontzegd. En precies dat is wat hij op het boek tegen heeft: het verruimt 
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dee denkwereld van de gemiddelde (blanke, autochtone) lezer op geen enkele wijze.6 

Dee interessantste normatieve literatuurkritiek is echter die waarin vorm en inhoud ge-
zamenlijkk worden geanalyseerd. Dat gebeurt bijvoorbeeld in sommige besprekingen 
vann Het bureau, waarin de vraag wordt gesteld welk effect er precies van de objective-
rende,, minutieuze beschrijving van de gebeurtenissen op het instituut uitgaat: werkt 
dezee zuiver registrerende schrijfstijl nu objectiverend of ironiserend (of zelfs vernieti-
gend),, en als dat laatste het geval is, in hoeverre zondert de tekst hoofdpersoon 
Maartenn Koning (Voskuils alter ego) dan van die ironie uit?7 

Dee toenemende aandacht binnen recente normatieve literatuurkritiek voor de 
'stijl'' of Vorm' van een literair werk als belangrijk element van de ethische of politieke 
boodschap,, is mijns inziens een interessante nieuwe ontwikkeling. De huidige norma-
tievee literatuurkritiek onderscheidt zich hiermee van normatieve literatuurkritiek uit het 
verleden,, die meestal geen enkel oog had voor de literaire vorm. Zo vielen negentien-
de-eeuwsee Victoriaanse critici over al te expliciete beschrijvingen van seksuele ervarin-
genn en religieuze critici over godslasterlijke uitspraken van personages, zonder dat zij 
daarbijj enige moeite deden die beschrijvingen of uitspraken in de context van het lite-
rairee werk te zien. En werden vooral die boeken door deze critici gewaardeerd, waarin 
err geen enkel misverstand over kon bestaan dat de hoofdpersoon standvastig en braaf 
weerstandd bood aan alle mogelijke verlokkingen en verleidingen. Zodra ook de vorm 
vann een roman in ogenschouw wordt genomen, blijkt de potentiële ethische of politie-
kee boodschap van literatuur meestal een stuk minder eenduidig en expliciet. De 
meestee goede romans laten zich op de keper beschouwd niet zo makkelijk gebruiken 
voorr expliciet didactische doeleinden; het is dan ook niet voor niets dat boeken met 
eenn al te duidelijke boodschap tegenwoordig vooral worden beschouwd als slechte 
literatuur. . 

Dee recente normatieve literatuurkritiek begint niet met enkele bij voorbaat 
vaststaandee normen om die vervolgens te gebruiken als maatstaf voor de uitspraken 
enn handelingen in het verhaal, maar maakt een beweging in omgekeerde richting. Zij 
vraagtt zich af welk effect de inhoudelijke en de stilistische kenmerken van het boek op 
dee normatieve oordeelsvorming (hieronder versta ik ethische, politieke en juridische 
oordeelsvorming)) van de lezer kunnen bewerkstelligen. Het gaat dan niet onmiddellijk 
omm een substantiële verandering van opvatting die het boek bij de lezer teweeg kan 
brengen,, maar om de manier waarop diens mentale capaciteiten, zoals inlevingsver-
mogen,, verbeeldingskracht of bepaalde emoties, worden aangesproken. Deze vermo-
genss worden zelf als normatief relevant beschouwd.8 

Dezee meer 'procedurele' benadering van de normatieve literatuurkritiek heeft 
alsals voordeel dat er over de morele of politieke lading van een werk gesproken kan 
wordenn zonder dat er bij voorbaat overeenstemming bestaat over de substantiële ethi-
schee of politieke criteria waaraan het zou moeten voldoen. Terwijl kritiek op de 'in-
houd'' van een boek vaak vooral een bevestiging is van reeds bestaande overtuigingen, 
kann een analyse van de manier waarop het boek de lezer die boodschap laat ontdek-
ken,, de vraag naar de juistheid van het uiteindelijke antwoord openlaten. Het gaat er 
dann eerst om te beoordelen of de manier van oordeelsvorming waartoe het boek aan-
zet,, adequaat is. Pas dan kan de vraag worden gesteld of de uiteindelijke boodschap in 
hett licht van die procedure gerechtvaardigd is. In een samenleving die een homogeen 
enn collectief gedeeld normatief kader ontbeert, maar die niettemin in gesprek wil blij-
venn over normatieve kwesties, kan deze vorm van literatuurkritiek een waardevolle rol 
spelen. . 
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Hoewell er steeds meer voorbeelden van deze procedurele normatieve litera-
tuurkritiekk voorhanden zijn, is er nog nauwelijks een systematische uiteenzetting be-
schikbaarr van de verschillende manieren waarop stijl en inhoud van literaire teksten 
aann normatieve oordeelsvorming kunnen bijdragen. De literaire critici zelf onthouden 
zichh meestal van generaliserende uitspraken over het verband tussen stilistische ken-
merkenn van literaire teksten en de vermogens van normatieve oordeelsvorming. Bo-
vendienn laten zij zich niet uit over de vraag welke van die vermogens voor goede nor-
matievee oordeelsvorming vereist zijn, met andere woorden, hoe een goede procedure 
vann normatieve oordeelsvorming er uit zou zien. Binnen de literatuurtheorie is Booth 
(19611 en 1988) de enige die veel aandacht aan de kwestie besteedt. In The Company 
WeWe Keep. An Ethics of Fiction (1988) bespreekt hij tal van elementen in literaire wer-
kenn die de normatieve oordeelsvorming kunnen beïnvloeden. Hij spitst zijn betoog 
echterr toe op de mogelijke invloed van literatuur op de karaktervorming van de lezer, 
diee maar één onderdeel van het proces van normatieve oordeelsvorming behelst Wie 
eenn systematische uiteenzetting wil van de wijze waarop normatieve oordeelsvorming 
plaatsvindt,, van de eisen waaraan goede oordeelsvorming zou moeten voldoen, en van 
dee vermogens die daarvoor vereist zijn, kan beter te rade gaan bij de filosofie. 

1.22 Filosofisc h deba t ove r literatuur , moraa l en politie k 

Binnenn de filosofie wordt al geruime tijd een debat gevoerd dat op veel punten raak-
vlakkenn vertoont met het publieke debat over de wenselijkheid van normatieve litera-
tuurkritiek.. Verschillende hedendaagse filosofen, zoals Maclntyre, Nussbaum, Rorty en 
Taylor,, hebben gesuggereerd dat literatuur beter dan filosofie in staat is om de reflec-
tiee van de lezer op ethische en politieke kwesties op een zinvolle manier te stimuleren.9 

Hunn veronderstelling is dat de concrete karakters, situaties en gebeurtenissen die de 
lezerr in literaire teksten krijgt voorgeschoteld veel meer praktische relevantie hebben 
voorr het alledaagse leven dan de abstracte en algemene deliberaties waarmee filoso-
fenn principes voor het handelen proberen te funderen. Daarbij verwijzen ze niet alleen 
naarr de inhoud van filosofische en literaire teksten, maar ook naar de vorm en stijl 
waarinn deze zijn geschreven. Een literaire tekst trainf als het ware andere onderdelen 
vann het normatieve oordeelsvermogen dan een filosofische tekst, en juist de vermo-
genss die door literatuur worden aangesproken zijn in het dagelijks leven het hardst 
nodig.. Literatuur vormt volgens deze filosofen dan ook op zijn minst een aanvulling op 
filosofiee als onderdeel van ethische en politieke educatie; ze zou daarin misschien zelfs 
well een belangrijker rot dan filosofie moeten spelen. 

Nett als recente literatuurcritici leggen deze filosofen dus een verband tussen de 
stijll van teksten en de rol die zij kunnen spelen in de scholing van het normatieve oor-
deelsvermogen.. Dat er zoveel filosofen geïnteresseerd zijn in de normatieve rol van 
Rteratuur,, heeft alles te maken met onzekerheid over de vraag wat filosofie nu eigen-
lijkk is en wat zij zou moeten zijn. Filosofen als Rorty, Maclntyre, Nussbaum en Taylor, 
hoee verschillend verder ook, zijn allemaal van mening dat het traditionele filosofische 
projectt om het menselijk weten en handelen van absolute fundamenten te voorzien, is 
misluktt en tn deze oude vorm moet worden opgegeven.10 Het filosofische streven naar 
hett blootleggen van fundamenten, is volgens hen niet alleen uiterst speculatief, maar 
levertt vooral ook weinig praktisch relevante inzichten op. Op het gebied van moraal en 
politiekk heeft de filosofie vooral abstracte en formele inzichten gegenereerd over de 
wijzee waarop normen en waarden rationeel onderbouwd kunnen worden, inzichten die 
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aanspraakk maken op universele geldigheid. De facto blijkt echter steeds weer dat die 
inzichtenn ontmaskerd kunnen worden als aan tijd en context gebonden constructies, 
diee door hun abstracte karakter bovendien maar weinig opleveren voor het alledaagse 
normatievee oordelen en handelen. Sterker nog, ze hebben soms zelfs destructieve ef-
fectenn op bestaande handelingspraktijken, omdat de nuances en de contextgevoelig-
heidd daarvan verloren dreigen te gaan als men zich in het handelen uitsluitend op en--
kelee abstracte principes zou verlaten. De genoemde auteurs streven dan ook naar een 
vormm van denken die wellicht minder pretentieus is, maar in elk geval ook dichter bij 
dee complexe en veelvormige wereld van alledag blijft. 

Allemaall zien zij op een of andere manier de literatuur als het domein waarin 
zo'nn andere vorm van denken vorm heeft gekregen. Rorty meent dat de personages in 
romanss door hun concreetheid voor ons veel herkenbaarder zijn als medemens dan 
welkk filosofisch mensbeeld ook, en dat zij ons daardoor veel gevoeliger weten te ma-
kenn voor wreedheid tussen mensen dan filosofische abstracties ooit zouden kunnen 
(1989,, 94). Nussbaum oppert dat juist de aandacht voor de concrete context van een 
personagee literaire auteurs behoedt voor het doen van ongerechtvaardigde generalise-
rendee uitspraken (1990a, 166-67). En Maclntyre en Taylor zien overeenkomsten tus-
senn de narratieve basis van het verhaal en de wijze waarop wij in het leven van alle-
dagg zin proberen te geven aan onszelf en ons leven (1981, 212 en 219; 1989, 47). 
Terwijll veel traditionele filosofie afstand neemt van het rommelige en verwarrende 
leven,, zou literatuur dus juist heel dicht bij die verwarring blijven. Haar oplossingen' 
zijnn wellicht minder radicaal, maar juist daardoor ook beter te hanteren binnen be-
staandee levensvormen. Voor vrijwel alle genoemde denkers is dat de aanleiding om 
meerr of minder expliciet te suggereren dat wie zich tot boeken wendt voor ondersteu-
ningg bij het beantwoorden van de vraag *hoe te leven?', beter een literair dan een filo-
sofischh werk ter hand kan nemen. 

Hett is echter nog maar de vraag of die wending naar de literatuur in plaats van 
dee filosofie niet wat voorbarig is. Zoals Habermas terecht heeft gesteld, miskent het 
ideee dat filosofie altijd een zoektocht naar transcendente, onveranderlijke waarheid 
behelst,, dat er binnen de filosofie inmiddels een grote variatie aan vormen van denken 
bestaatt (Habermas 1985, 246-247). Wie in de geschiedenis van de filosofie wat verder 
kijktt dan de canonieke namen, zal overigens zien dat die variatie er feitelijk altijd is 
geweest.. Maar zelfs los daarvan kan worden geconstateerd dat veel filosofen in de 
loopp van de twintigste eeuw van deze enge filosofie-opvatting zijn gaan afwijken: zij 
zijnn zich bewust geworden van het feit dat het zoeken naar transcendente fundamen-
tenn vergeefs is en proberen meer bescheiden, empirische en context-afhankelijke ant-
woordenn op oude filosofische vragen te geven. Wie bezwaren heeft tegen de onfeil-
baarheidspretentiess van de filosofie kan dus ook binnen de filosofie naar alternatieve 
vormenn van reflectie op zoek gaan. 

Datt wil echter niet zeggen dat de wending naar literatuur geheel onzinnig is. 
Zoalss ik al aangaf, vormt niet alleen het speculatieve karakter van veel traditionele 
filosofie,filosofie, maar ook haar abstracte en gedistantieerde stijl van denken en schrijven 
aanleidingg om op zoek te gaan naar andere denk- en schrijfvormen. Die stijl is zeer 
gangbaarr gebleven, ook al zijn de ambities van de filosofische auteurs in veel gevallen 
well getemperd. Zij stellen namelijk nog altijd de vraag naar de geldigheid van algeme-
nee handelingsprincipes, en die vraag op zichzelf verwijdert de vraagsteller van de 
complexee werkelijkheid waarin gehandeld moet worden, ongeacht of het antwoord 
wordtt gefundeerd in het wezen van de menselijke Rede of in de consensus die in een 
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hypothetischee overlegsituatie bereikt kan worden. De praktische relevantie van veel 
hedendaagsee ethische en politieke filosofie blijft daardoor gering. 

Ditt tweede bezwaar wordt dus niet zonder meer weggenomen als filosofen be-
scheidenerr antwoorden gaan geven; het zijn de vragen zelf die anders geformuleerd 
moetenn worden. Wie op zoek is naar een vorm van reflectie die aanknopingspunten 
biedtt voor praktisch handelen, moet zich in die reflectie op een of andere manier re-
kenschapp geven van de concrete situaties waarin gehandeld wordt en van de institu-
ties,, praktijken en culturen die het alledaagse handelen sturen. In dit licht bezien ligt 
hett inderdaad voor de hand om naar de literatuur (of beter: naar bepaalde literaire 
genres)) te wijzen als een domein waarbinnen op het menselijk leven wordt gereflec-
teerdd in een vorm die zich gemakkelijk laat vertalen naar de alledaagse ervaring van 
dee lezer. 

1.33 Nussbau m ove r het goed e leven en normatiev e oordeelsvormin g 

Dee filosoof die de meest uitgewerkte en mijns inziens ook de meest interessante idee-
enn heeft ontwikkeld over de rol van filosofie en literatuur in normatieve oordeelsvor-
ming,, is Martha Nussbaum. In ieder geval gaat zij van de hierboven genoemde filoso-
fenn het diepst in op de mogelijke relatie tussen de vorm of stijl van teksten en de wijze 
waaropp zij het normatieve oordeelsvermogen aanspreken. Zij combineert in haar werk 
eenn grondige kennis van de klassieke en de hedendaagse filosofie met interessante 
besprekingenn van literaire werken.11 Hoewel haar interesse voor literatuur kan worden 
gesitueerdd tegen de hiervoor geschetste achtergrond van twijfel aan de praktische 
relevantiee van veel ethische en politieke theorieën, onderscheidt haar benadering zich 
vann die van andere filosofen door haar aandacht voor de rol die literatuur kan spelen 
inn het proces wan normatieve oordeelsvorming. 

Nussbaumm benadert de normatieve filosofie vanuit de vraag: hoe te leven? De-
zee brede vraag naar het goede leven lag volgens haar ten grondslag aan de Griekse 
filosofie,, maar is in later eeuwen steeds meer vernauwd tot de vraag welke handeling 
inn een concrete situatie al dan niet moreel of politiek geoorloofd is. Omdat haars in-
zienss door deze vernauwing tal van relevante aspecten van het goede leven uit beeld 
dreigenn te verdwijnen, probeert ze de invalshoek van de klassieken te rehabiliteren (FG 
1-8,, LK 23-29). Uiteraard zijn er in de klassieke tijd ook al uiteenlopende antwoorden 
opp de vraag naar het goede leven gegeven. Nussbaum presenteert haar werk als een 
hedendaagsee variant van het Aristotelische antwoord. Het werk van Aristoteles biedt 
volgenss haar een goed alternatief voor de abstracte en generaliserende hedendaagse 
normatievee filosofie. Uiteraard is er discussie mogelijk over de vraag in hoeverre Nuss-
baumss reconstructie van Aristoteles' opvattingen op alle fronten houdbaar is. Ik zal die 
kwestiee hier buiten beschouwing laten, omdat het er voor mijn betooglijn niet echt toe 
doett of deze opvattingen al dan niet in precieze vorm bij Aristoteles te vinden zijn. In 
hett hierna volgende neem ik dus Nussbaums lezing van Aristoteles over.12 Zij karakte-
riseertriseert de Aristotelische visie op de aard van het goede leven in grote lijnen aan de 
handd van vier kenmerken (LK 36-44; 1998b, 348). 

Allereerstt legt Aristoteles volgens Nussbaum de nadruk op het meervoudige en 
somssoms zelfs intern onverenigbare karakter van het goede. Het goede is niet eenduidig, 
maarr neemt tal van verschillende vormen aan, die zich niet laten herleiden tot ver-
schillendee kwantiteiten van een maatstaf, of zelfs maar tot een beperkt aantal maat-
staven.. Zo kan iemand bijvoorbeeld tegelijkertijd waarde hechten aan bevredigend 
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werk,, rijkdom, goede familierelaties en kunstgenot. De bevrediging die werk schenkt is 
echterr niet te vertalen in wat kijken naar kunst met ons doet; een gebrek aan het een 
laatt zich dan ook niet 20 maar compenseren door een overmaat van het ander. Sterker 
nog,, die waarden kunnen voortdurend met elkaar in conflict komen; conflicten die 
somss zelfs tragisch kunnen zijn. We moeten in ons leven daarom vaak afwegingen 
tussenn onvergelijkbare zaken maken. Direct gekoppeld aan deze constatering is het 
tweedee kenmerk van de Aristotelische praktische filosofie: de nadruk op de prioriteit 
vanvan het particuliere. Wat in een bepaalde situatie het goede is om te doen, kan vol-
genss Aristoteles niet voorafgaand aan die situatie in algemene zin worden berede-
neerd.. Alleen aan de hand van concrete situaties kan nauwkeurig, op een contextge-
voeligee manier worden bepaald wat ethisch relevant is, zoals ook alleen in concreto 
kann worden bekeken hoe die relevante aspecten in deze situatie zoveel mogelijk recht 
kann worden gedaan. Goede perceptie van de situatie is volgens Aristoteles de kern van 
praktischee wijsheid (phronesis), en Nussbaum volgt hem daarin. Emoties, en dat is het 
derdee kenmerk van Aristoteles' filosofie dat Nussbaum belicht, wordt een belangrijke 
roll in die perceptie toegedacht. Emoties zijn geen blinde krachten die ons op irrationele 
wijzee sturen, maar hebben een cognitief karakter: ze zijn gekoppeld aan waarde-
opvattingen.. We worden jaloers als iemand iets heeft waarover wij zelf niet beschik-
ken,, maar waaraan we grote waarde hechten; we worden bang als we menen dat iets 
vann waarde bedreigd wordt door gevaar dat we niet kunnen afwenden. De waarden 
diee in het geding zijn, zijn veelal verbonden aan zaken en mensen buiten ons zelf, die 
wijj niet volledig kunnen beheersen. En dat is volgens Nussbaum dan ook meteen het 
vierdee en laatste kenmerk van de Aristotelische filosofie: gebeurtenissen die wij niet 
volledigg beheersen en waarvoor we nooit volledig verantwoordelijk kunnen worden 
gesteld,, worden toch als ethisch relevant aangemerkt. Het goede is verbonden aan 
zakenn die onderhevig zijn aan tuchè, dat wil zeggen aan toevallige, onbeheersbare 
gebeurtenissen.gebeurtenissen. Het goede is daardoor ook onbestendig en kwetsbaar. Reflectie op het 
goedee leven dient die kwetsbaarheid in ogenschouw te nemen. 

Nussbaumm plaatst deze Aristotelische visie op de aard van het goede leven te-
genoverr filosofische theorieën die het goede als iets eenduidigs en algemeens opvat-
ten,, dat door de rede te bevatten en te beheersen is. Volgens deze theorieën kan 
normatievee oordeelsvorming worden gezien als een vorm van ethische of politieke re-
kenkunde:: door het goede te reduceren tot een of enkele algemene principes en op 
basiss hiervan handelingsregels te formuleren, zouden concrete situaties simpelweg 
onderr die regels gesubsumeerd kunnen worden, waaruit dan automatisch een hande-
lingsadviess kan volgen. Dit idee van een ethische of politieke 'rekenkunde' is volgens 
Nussbaumm in de geschiedenis van de filosofie zeer invloedrijk geweest. Aristoteles' 
voorgangerr Plato heeft volgens haar bijvoorbeeld in de Protagoras al getracht zo'n 
systeemm te ontwikkelen (FG 89-121).13 Plato herdefinieert het goede op zo'n manier 
datt het eenduidig en rationeel beheersbaar wordt. Hij lijkt de contingentie van het le-
venn op deze manier onder controle te krijgen, maar moet daarvoor wel een hoge prijs 
betalen:: die elementen van het goede die zich niet laten beheersen, moeten buiten 
onss ideaal van het goede leven worden gehouden. Niet de liefde voor de schoonheid 
vann de onberekenbare Alribiades, maar de liefde voor de stabiele Idee schoonheid 
moett als goed worden beschouwd (FG 184-195). Het Platoonse streven naar een een-
duidigee formulering van het goede heeft volgens Nussbaum een vervolg gekregen in 
tall van filosofische, economische en politiek-theoretische pogingen een ethische, dan 
well politieke rekenkunde te ontwikkelen. Erfgenamen van of op zijn minst met Plato 
verwantee geesten zijn volgens haar te vinden in het Hellenisme (Epicurus, Lucretius en 
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dee stoïci ; TD 102-279 en 316-483), het negentiende-eeuws e utilism e (Bentham , Sidg -
wick ;;  PJ 15-19; LX 109) en in de neo-Kanttaans e ethiek (Rawls ; LK 174-175), maar 
ookk in de rationel e keuzetheori e (Becker , Posner ; PJ 17-19,48).M 

Volgen ss Nussbau m schie t zo'n ethisch e rekenkunde , hoe aanlokkelij k ook , te-
kor tt  als reconstructi e van het alledaags e handelen . "Lif e is paintin g a picture , not doin g 
aa sum" , citeer t zij instemmen d Oliver Wendel l Holmes (PJ xix) . Het gaat er daarbi j niet 
alleenn om dat deze reconstructi e geen rech t doet aan wat wi j feitelij k doen als we ons 
eenn oordee l over een situati e vormen . Ook als ethisch e rekenkund e word t uitgeleg d als 
eenn normatie f ideaal , dus als een rationel e in plaats van een empirisch e reconstructi e 
vann het proce s van normatiev e oordeelsvorming , zijn er normatiev e en praktisch e be-
zwarenn tegeni n te brengen . Nussbau m noemt er vier . Het eerste  en belangrijkst e be-
zwaarr  dat ze aanvoer t is al genoemd : verwezenlijkin g van dit ideaal verg t een ver-
gaandee herdefinitie  van wat  wij  als  het  goede  beschouwen.  Het leven word t dan mis -
schie nn wel beheersbaarder , maar ook een stuk minde r rijk.  Het zou volgen s Nussbau m 
zelfss  nauwelijk s nog herkenbaa r zijn als een menselijk  leven (FG 341-42, LX 53, 66, 
365-391).. Maar zelfs als we bereid zouden zijn zo'n radical e herdefiniti e te accepteren , 
blijve nn andere bezwaren overeind . 

Nussbaum ss  tweede  bezwaar tegen de ethisch e en politiek e rekenkunde s betref t het 
generaliserendegeneraliserende  karakte r van de normatiev e principe s en regels die een ethisch e re-
kenkund ee schrage n (FG 302-303; LX 38-39, 66-73, 90-96; PJ 46-47, 86-87). In een 
regell  worden , door te abstrahere n van bepaald e kenmerken , meerder e situatie s onder 
eenn noemer gebracht , waaraan een bepaald handelingsvoorschrif t word t gekoppeld . 
Zulkee normatiev e regels hebben de vorm : 'als x, dan / . Een systee m met regels van 
diee vorm is volgen s Nussbau m op zichzel f echte r ontoereiken d als gids voor ons oor -
delenn en handelen , omda t situatie s zich altij d in concret o voordoen , en er dus op een 
off  andere manie r bepaald zat moeten worde n onder welke algemen e regel deze situa -
tiee valt . Soms kunne n concret e situatie s op het eerste gezich t zelfs onder meerder e 
regelss vallen ; dan zal er een afwegin g moeten worde n gemaak t tusse n verschillend e 
mogelijk ee interpretaties . Of er kan sprak e zijn van nieuw e situaties , die zich in het ge-
heell  niet in bestaand e categorieë n laten onderbrengen . In al dergelijk e gevalle n blijk t 
datt  regels hun eigen toepassin g niet vastleggen . 

Dee toepassin g van algemen e regels op specifiek e situatie s vereis t dan ook een 
praktisc hh oordeelsvermogen ; een vorm van percepti e die de specifiek e situati e waar-
neemt ,, de normatie f relevant e aspecte n signaleert , en die interpreteer t in het lich t van 
dee verschillende , op het eerste gezich t daarvoo r in aanmerkin g komende , algemen e 
regels .. Dit oordeelsvermoge n kan zelf niet regelgelei d zijn (dan zou het vraagstu k van 
dee toepasbaarhei d van regels zich immer s ad infinitum  herhalen) . Het is deze percepti e 
diee Nussbau m met hulp van Aristotele s voor het voetlich t probeer t te halen . 

Algemen ee regels zijn echter niet alleen ontoereiken d als gids voor onze oor -
deelsvorming .. Wie veel op algemen e regels vertrouwt , riskeert  volgen s Nussbau m ook 
datt  men te gemakkelij k veronderstel t dat een situati e ongevee r identie k is aan wat 
menn eerder meemaakte . Daardoo r kunne n relevant e nuance s verlore n gaan, of nieuw e 
kenmerke nn over het hoof d worde n gezien (1983, 206-207). Met andere woorden : wie 
zichh voora l laat leiden door regels en de percepti e verwaarloost , zal de complexitei t en 
dee veranderlijkhei d van de wereld te weini g in ogenschou w nemen . Nussbau m bena-
druk tt  dan ook dat regels wel een rol kunne n spelen in de normatiev e oordeelsvorming , 
maarr  dat het daarbi j altij d moet gaan om vuistregels . Deze kunne n de aandach t In 
eerstee instanti e richting  geven , maar laten zich onder invloe d van nieuw e ervaringe n 
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steedss flexibel interpreteren, en alleen al om die reden doet toepassing van vuistregels 
eenn beroep op de perceptie. "In the end the general is only as good as its role in the 
correctt articulation of the concrete." (LK 95; zie ook 157-161) 

Overigenss heeft Nussbaum in de loop der jaren duidelijker gemaakt dat haar 
bezwaarr tegen generalisering vooral ethische regels treft; in het geval van oordeels-
vormingg over politieke kwesties moeten algemene regels een grotere rol spelen, alleen 
all omdat langdurige genuanceerde perceptie daar lang niet altijd mogelijk is (FG 304). 
Bovendienn benadrukt ze ook hoe belangrijk het is dat politieke regels minder gemak-
kelijkk te veranderen zijn dan ethische regels, omdat rechtszekerheid in het politieke en 
juridischee domein een groot goed is (FG 304-305; P3 117-118; 1992, 236; QL 257). 
Datt neemt echter niet weg dat ook in juridische en politieke procedures van regeltoe-
passingg perceptie volgens Nussbaum een prijzenswaardig vermogen is, vooral als het 
vermogenn dat beleidsmakers en rechters of juryleden in staat stelt zich de concrete 
situatiee van betrokken individuen voor te stellen (PJ 121). 

Nussbaumss derde bezwaar tegen de ethische en politieke rekenkunde betreft de uni-
verseleversele geldigheid'die vaak aan normatieve principes of regels wordt toegekend. Sinds 
Kantt is die universaliteit het criterium dat onderscheidt tussen 'Moral' en 'Sittlichkeif: 
moreell is alleen die handeling waarvan je kunt willen dat ze een universele wet wordt 
(1785/1994,, 57). Hedendaagse filosofen als Habermas en Hare hebben dit criterium 
overgenomenn door te stellen dat het tot de betekenis van morele termen als 'zou 
moeten'' en 'mogen' behoort dat voor de bijbehorende uitspraak universele geldigheid 
wordtt geclaimd (Habermas 1981a; Hare 1981). 

Omm Nussbaums bezwaren goed te begrijpen, moet die universele geldigheid 
duidelijkk worden onderscheiden van het algemene, generaliserende karakter van regels 
datt hierboven aan de orde was (LK 38-39, 67-68, 165-167). Algemeenheid heeft be-
trekkingg op het toepassingsdomein van de regel, dat door specificatie geleidelijk klei-
nerr kan worden gemaakt. De algemene regel 'alle literaire schrijvers zouden hun werk 
ongehinderdd moeten kunnen publiceren' (regel 1) kan bijvoorbeeld worden gespecifi-
ceerdd tot 'alle schrijvers die in India zijn geboren, in Groot Brittannië wonen en boeken 
schrijvenn die door moslims in India als kwetsend worden ervaren, zouden hun werk 
ongehinderdd moeten kunnen publiceren' (regel 2). De normatieve aanspraak van de 
algemenee regel blijft behouden in de gespecificeerde regel; alleen het aantal situaties 
(i.e.. het aantal schrijvers) waarop hij van toepassing is, wordt kleiner. Universaliteit 
heeftt daarentegen juist betrekking op de geldigheidsaanspraak die voor een regel 
wordtt gedaan. Universaliteit staat tegenover particulariteit, en anders dan bij de te-
genstellingg algemeen - specifiek is hier geen sprake van een glijdende schaal, maar 
vann een absolute tegenstelling. In de regel 'alle literaire schrijvers zouden hun werk 
ongehinderdd moeten kunnen publiceren' (regel 1) wordt een universele aanspraak ge-
daan:: deze regel wordt geldig geacht voor iedereen die schrijvers in hun werk zou 
kunnenn hinderen, waar ook ter wereld. Wordt die universele aanspraak losgelaten, dan 
zouu de regel kunnen luiden 'liberale democratieën zouden alle literaire schrijvers hun 
werkk ongehinderd moeten laten publiceren' (regel 3). In dit geval wordt er een aan-
spraakk gedaan die te maken heeft met het particuliere karakter en het ethos van de 
liberalee democratie, in plaats van met een universele moraal. Of het moreel gezien ver-
dedigbaarr is van niet-liberale staten te eisen dat zij schrijvers een soortgelijke vrijheid 
vann meningsuiting bieden, is hier, anders dan in regel 1 en 2, een open kwestie. De 
normatievee aanspraak die aan de particuliere regel 3 wordt verbonden, is een andere 
dann de aanspraak die in de universele regels 1 en 2 wordt geïmpliceerd. 
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Hett onderscheid is van belang om duidelijk te maken dat normen die aanspraak 
makenn op universele geldigheid, niettemin zeer specifiek kunnen zijn, zoals regel 2 
duidelijkk maakt. Wie problemen heeft met het generaliserende karakter van de meeste 
normatievee principes en regels kan dit ondervangen door deze nader te specificeren; 
menn hoeft in dat geval de universaliteitsaanspraak echter niet overboord te zetten. 
Haree (1981) heeft bijvoorbeeld geopperd dat het in principe mogelijk is een normatief 
systeemm van vergaand gespecificeerde, maar universeel geldige normen te ontwikke-
len,, waarin elke denkbare situatie zijn eigen specifieke norm zou kennen. 

Nussbaumm heeft echter niet alleen bezwaren tegen het generaliserende karak-
terr van normatieve regels en principes, maar voert ook een bezwaar tegen het streven 
naarr universele geldigheid aan. Dit streven zou in sommige gevallen ten koste gaan 
vann de erkenning van de uniciteit van personen en van de relatie die tussen de actor 
enn deze persoon bestaat (FG 304; LK 39-40, 72-73,167). Bijvoorbeeld in het geval van 
liefdesrelatiess kan het moreel verwerpelijk zijn te doen alsof iemand niet uniek ïs, alsof 
dee situatie principieel herhaalbaar zou zijn. In zulke gevallen kunnen juist de singula-
riteitt van deze ene persoon en de bijzondere, unieke en onherhaalbare relatie die ik 
mett hem of haar heb, cruciale overwegingen in de oordeelsvorming zijn. Volgens 
Nussbaumm behoren ze dat ook te zijn: je kunt je vader niet behandelen alsof hij een 
exemplaarr uit een algemene categorie personen is. In veel neo-Kantiaanse moraal-
opvattingenn worden zulke overwegingen echter als irrationeel en im-moreel afge-
daan.155 Nussbaums bezwaar tegen de universaliteitsaanspraak impliceert dus dat 'mo-
raal'' in de neo-Kantiaanse, universalistische betekenis in intieme relaties op een grens 
stuit t 

Datt wil echter niet zeggen dat Nussbaum zich tegen het streven naar universele 
geldigheidd op zich keert. In haar vroege werk lijkt dat soms wellicht het geval te zijn, 
maarr ook daar zijn de voorbeelden die ze kiest om duidelijk te maken wat haar be-
zwaarr tegen universalisering is, altijd beperkt tot liefdes-, vriendschaps- en ouder-
kindrelaties.. In haar latere werk pleit ze er uitdrukkelijk voor om in politieke kwesties 
eenn universalistisch perspectief in te nemen. Een globale theorie over de kwaliteit van 
mensenlevenss kan volgens haar wel degelijk aanspraak maken op universaliteit en als 
zodanigg de basis vormen voor wereldomspannend politiek handelen (QL 241-250). Ook 
houdtt ze in haar recente werk een vurig pleidooi voor een kosmopolitische houding: 
wee zouden ons in onze politieke oordeelsvorming veel meer rekenschap moeten geven 
vann de gevolgen van ons handelen op wereldschaal. Het gaat er dan niet alleen om 
mensenn uit andere culturen te herkennen als mede-mensen, maar ook om de erken-
ningg van de grenzen van het eigen perspectief en de poging dit perspectief te verrui-
menn (LC 3-17, 131-144; CH 50-53, 67-70). Nussbaum blijft daarbij overigens wel de 
generaliseringscriticuss die ze altijd al is geweest: principes of waarden die aanspraak 
kunnenn maken op universele geldigheid moeten in concrete contexten altijd nader ge-
specificeerdd worden, en de uitwerking ervan kan dan ook van plaats tot plaats en van 
tijdtijd tot tijd verschillen (1992, 215; QL 256-260). Daarvoor is de perceptie nog steeds 
eenn onmisbaar vermogen. 

Hett vierde en laatste aspect van Nussbaums kritiek op alle ethische en politieke reken-
kundee betreft de filosofische verankering van universele principes en regels in een 
transcendenttranscendent of transcendentaal fundament Kants transcendentale universalisme was 
bijvoorbeeldd gebaseerd op zijn grote vertrouwen in de menselijke Rede als het on-
wankelbaree fundament van de moraal; scholastici baseerden de geldigheid van ethi-
schee regels op transcendente, religieuze inzichten. Nussbaum is van mening dat een 
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dergelijkk fundament als basis voor onze normatieve oordeelsvorming ontbreekt; te 
vaakk is gebleken dat een 'onwankelbaar' gefundeerd inzicht bij nader inzien toch be-
rusttee op aan tijd, cultuur of sekse gebonden perspectieven. Zoals ik in 1.2 al liet zien, 
staatt ze daarin niet alleen; het zoeken naar onfeilbare fundamenten voor normatieve 
oordeelsvormingg wordt tegenwoordig door de meeste filosofen verworpen. Net als 
Habermas,, Maclntyre, Derrida en anderen beseft Nussbaum dat het in de normatieve 
filosofiee niet langer moet gaan om onfeilbare ware inzichten, maar om geldigheidsaan-
sprakenn die waargemaakt moeten worden - al lopen de meningen over hoe dat dient 
tee gebeuren onmiddellijk weer uiteen. 

Ditt deel van Nussbaums bezwaren tegen ethische en politieke rekenkundes is 
dann ook het minst origineel, en ze besteedt er weinig expliciete aandacht aan. Het 
komtt vooral naar voren voor zover Nussbaum haar eigen opvatting van het goede le-
venn uitdrukkelijk zo'n 'aanspraak'-karakter meegeeft. Er is volgens haar niet zoiets als 
'hett wezen van de mens', dat als Archimedisch punt elke opvatting van het goede le-
venn fundeert. Op het ethische vlak betekent het doen van een universele geldigheids-
aanspraakk naars inziens niet veel meer dan datje bereid bent je oordeel over een con-
cretee situatie te verdedigen als geldig in alle identieke situaties. Omdat het oordeel 
volgenss Nussbaum, als het goed is, zeer nauw is gekoppeld aan deze ene situatie, zal 
dee gelegenheid om die universaliteitsaanspraak in andere situaties waar te maken zich 
echterr niet zo snel voordoen. Op het politieke vlak verbindt Nussbaum aan haar glo-
balee theorie van de kwaliteit van leven weliswaar universele aanspraken, maar ze ba-
seertt die op een empirisch, dus feilbaar fundament. De universaliteitsaanspraak gaat 
alleenn op zolang er geen tegenvoorbeelden kunnen worden gegeven van culturen 
waarinn bijvoorbeeld 'humor' niet wordt beschouwd als element van het goede leven 
(QLL 263-265; zie ook 1990b). Die universaliteitsaanspraak is bovendien alleen vol te 
houdenn als men de opvatting van het goede leven zeer algemeen houdt en verschil-
lendee culturen ruimte laat om deze algemene inzichten op verschillende manieren na-
derr te specificeren.16 

Nussbaumm verwerpt het project van de ethische en politieke rekenkunde dus omdat dit 
projectt een radicale herdefinitie van het goede vereist, en vanwege haar bezwaren 
tegenn het generaliserende, universaliserende en transcendente karakter van de ge-
bruiktee principes en regels. Ze zoekt naar een reconstructie van normatieve oordeels-
vormingg die beter aansluit bij de kenmerken die Aristoteles aan het goede leven toe-
schreef,, dat wil zeggen: naar een reconstructie die recht doet aan de complexiteit, de 
meervoudigheid,, en aan het contingente karakter van het goede. Met Aristoteles 
meentt Nussbaum dat het onmogelijk is a priori, algemeen beleid te formuleren om een 
goedd leven te bewerkstelligen; een mens zal steeds opnieuw in elke situatie moeten 
nagaann hoe het goede op dat moment het best gerealiseerd kan worden. Net als Aris-
toteless legt Nussbaum dan ook veel nadruk op het belang van perceptie: "the ability to 
discern,, acutely and responsively, the salient features of one's particular situation" (LK 
37).. Perceptie is het vermogen dat ons in staat stelt op een niet-deductieve manier in 
concretee situaties na te gaan wat het goede is en hoe we dat goede zoveel mogelijk 
rechtt kunnen doen. Zoals gezegd spelen emoties in die perceptie een belangrijke rol 
alss bron van informatie over mogelijk relevante waarden in een situatie (FG 307-309). 
Daarnaastt is met name ervaring (of die nu door ons zelf is ondergaan, dan wel is 
overgedragenn door anderen) nodig om die perceptie steeds scherper maken (LK 73-
75). . 
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1.44 Filosofi e en literatuu r als stijle n van denke n en schrijve n 

Dezee deliberaties over de juiste manier om het proces van normatieve oordeelsvorming 
tee reconstrueren, vormen de achtergrond voor Nussbaums interesse in literatuur. 
Nussbaumm wijst er namelijk op dat Aristoteles weliswaar het goede leven adequaat 
karakteriseertt en de noodzaak van perceptie om dat leven daadwerkelijk in goede ba-
nenn te leiden inzichtelijk maakt, maar dat het eerder de teksten van de klassieke tra-
gedieschrijverss dan die van de filosoof zelf zijn die het vermogen tot perceptie van de 
toeschouwerr ook werkelijk stimuleren (FG 14-15, 378-394). Toeschouwers (of lezers) 
vann een tragedie ervaren hoe het is om in een tragisch conflict terecht te komen; door 
zichh te identificeren met de personages en de bijbehorende emoties te ondergaan 
kunnenn zij ervaren wat in een bepaalde situatie elementen van het goede zijn, hoe 
dezee kunnen conflicteren en hoe kwetsbaar het goede leven daardoor is, zelfs voor 
personagess van goede wil. Omdat de identificatie altijd gedeeltelijk is, is de toeschou-
werr echter vaak ook beter dan de betrokken personages (en beter dan wanneer zijn of 
haarr eigen leven in het geding is) in staat om in te schatten hoe het best met zo'n 
situatiee kan worden omgegaan. De specifieke vorm en stijl van tragedies kan juist die 
vermogenss van de toeschouwer trainen die voor de normatieve oordeelsvorming in 
concretee situaties nodig zijn. 

Nussbaumm concludeert hieruit dat die vormen van filosofie (zoals de Aristoteli-
sche)) die benadrukken dat alleen in concrete situaties beoordeeld kan worden wat het 
goedee is, door niet-filosofische vormen van reflectie aangevuld zouden moeten wor-
den.. Deze aanvulling wordt niet alleen geboden door de klassieke tragedies, maar kan 
ookk worden verschaft door modernere literaire genres (LK 26-29, 45-49). Nussbaum 
voertt met name negentiende- en twintigste-eeuwse romanschrijvers op als erfgena-
menn van de tragedieschrijvers: de psychologische en/of sodaal-realistische romans van 
onderr meer Charles Dickens, Henry James of Marcel Proust scholen volgens Nussbaum 
hett oordeelsvermogen dat de lezer in concrete situaties nodig heeft (LX, PJ, passim^. 
Hett gaat er vooral om dat realistische personages gedurende een langere periode 
wordenn gevolgd in hun handelen, waarbij veel aandacht wordt gegeven aan de con-
crete,, alledaagse aspecten van de omstandigheden waarin zij zich bevinden, maar ook 
aann hun gedachten, gevoelens, overwegingen, gedragingen en de consequenties daar-
van.. Romans tonen zo mogelijke mensenlevens, en de goede doen dat op zo'n manier 
datt ons alledaagse perspectief wordt doorbroken; ze maken dingen zichtbaar die ons 
inn het leven van alledag zouden ontgaan of geven er een net iets andere interpretatie 
aann (PJ 1-12). Dat betekent dat ze niet alleen laten zien hoe normatieve oordeelsvor-
mingg in concrete situaties in zijn werk kan gaan, maar dat ze zelf ook een beroep doen 
opp die vermogens van de lezer, zoals verbeeldingskracht, emoties en empathie, die 
noodzakelijkk zijn voor een scherpe perceptie. Zodoende scholen ze het oordeelsvermo-
genn van de lezer op twee manieren: 

"(T)h ee activitie s of imaginatio n and emotio n tha t the involve d reader perform s durin g the tim e of 
readin gg are not jus t instrumenta l to  mora l conduct , they are also example s of mora l conduct , In 
thee sense tha t they are example s of the typ e of emotiona l and imaginativ e activit y tha t good ethi -
call  conduc t Invdves. ' (1998b, 355) 

Literatuurr (meestal doelt Nussbaum vooral op de realistische roman) vermag in dit 
opzichtt iets dat filosofie zelf niet kan, ook de Aristotelische niet. 

Nussbaumss pleidooi voor een grotere rol voor literatuur binnen de normatieve 
filosofiee is dus nauw verbonden met haar ideeën over normatieve oordeelsvorming en 
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overr de wijze waarop deze kan worden gestimuleerd. Dat maakt haar werk, in verge-
lijkingg met dat van Rorty, Maclntyre en Taylor, interessant voor de recente normatieve 
literatuurkritiek.. Haar benadering onderscheidt zich van die van hen in minstens drie 
opzichten.. Samen vormen deze drie aspecten mijns inziens een veelbelovende en 
vruchtbaree manier om de rol van filosofische en literaire teksten in normatieve oor-
deelsvormingg te analyseren. 

AllereerstAllereerst schetst Nussbaum een duidelijk perspectief, dat haar in staat stelt de rol van 
filosofischefilosofische en literaire teksten in het proces van normatieve oordeelsvorming op een 
zinnigee manier te vergelijken. Ze benadert zowel filosofische als literaire teksten als 
voorstellenn voor onze omgang met wat de Grieken tudiè noemden, 'dat wat zo treff. 
Dezee term kan vertaald worden met toeval' of 'geluk' (in de zin van geluk hebben); hij 
duidtt aan dat een stand van zaken ook anders had kunnen zijn, dat wil zeggen niet-
noodzakelijkk is. Omdat toeval' en 'geluk' beide ook andere associaties met zich mee-
brengen,, zal ik tuchè hier vertalen met de meer technische term 'contingentie': iets dat 
contingentt is, is niet-noodzakelijk; het had ook anders kunnen zijn en heeft in die zin 
eenn toevallig karakter.17 

Hett goede leven, zo stelt Nussbaum in navolging van de Grieken, is niet alleen 
complexx omdat het goede meervoudig is, maar ook onderhevig aan die contingentie. 
Datt bemoeilijkt het menselijk streven naar een goed leven, omdat het goede voor zo-
verr het niet-noodzakelijk is, zich niet laat beheersen. Mensen zijn in hun streven naar 
hett goede dus afhankelijk van het toeval, van zaken die zij zelf niet onder controle 
hebben. . 

Zowell filosofische als literaire teksten kunnen volgens Nussbaum worden gele-
zenn als pogingen om op een of andere manier greep te krijgen op de complexiteit en 
dee contingentie van het goede leven. De filosofische reflecties van Plato, Kant of Bent-
hamm geven echter blijk van een heel andere benadering en leiden tot heel andere con-
clusiess ten aanzien van de omgang met de complexiteit en contingentie van het goede, 
dann de filosofische reflectie van Aristoteles of de literaire reflecties van Euripides of 
Henryy James. Volgens Nussbaum komt dit verschil van inzicht in veel gevallen niet 
alleenn in de inhoud van hun teksten naar voren, maar blijkt het ook uit de vorm waarin 
zijj de lezer aanspreken. 

Nussbaumss benadering van filosofie en literatuur als voorstellen voor onze om-
gangg met de complexiteit en contingentie van het goede leven, heeft het praktische 
voordeell dat de vergelijking van beide niet blijft steken in een vergelijking van appels 
mett peren. Uiteraard kunnen filosofische en literaire teksten ook vanuit andere per-
spectievenn worden gelezen en vergeleken, maar Nussbaum maakt aannemelijk dat 
haarr invalshoek interessante en informatieve interpretaties van deze teksten oplevert. 
Diee interpretaties zijn echter vooral ook interessant omdat Nussbaum met haar vraag-
stellingg een uiterst actueel en relevant probleem aansnijdt. De kwestie hoe in ethische 
enn politieke reflectie moet worden omgesprongen met de complexiteit en contingentie 
vann het menselijk leven is vandaag de dag nog even dringend, zo niet dringender, dan 
inn de tijd van de Grieken. De hedendaagse samenleving lijkt er immers alleen maar 
ingewikkelder,, onoverzichtelijker en minder vanzelfsprekend op te worden. 

Inn het licht van de ontbrekende ethische en politieke consensus is het boven-
dienn een belangrijk voordeel van Nussbaums benadering van filosofie en literatuur, dat 
zee geen specifiek antwoord op de vraag 'hoe te leven?' vooronderstelt. Het enige dat 
Nussbaumm claimt, is dat mensen op een of andere manier met de complexiteit en con-
tingentietingentie van het praktische leven moeten omgaan. Keer op keer onderzoekt ze welke 
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voorstellenn daartoe in de verschillende teksten explidet en implidet worden gedaan. 
Hoewell ze vrijwel altijd aangeeft welke tekst haar voorkeur heeft, blijkt ze er een 
meesterr In alle teksten serieus te nemen en de voor- en nadelen van alle voorstellen 
duidelijkk te maken. In ieder geval ontkomt ze op deze manier aan de zwakte van zo 
veell traditionele ethische en politieke literatuurinterpretaties, die instemming met be-
paaldee normen of principes bij voorbaat veronderstellen. 

Eenn tweede punt waarop Nussbaum zich onderscheidt van andere filosofen die litera-
tuurr een rol toekennen in morele en politieke educatie, maar ook van negenb'ende-
eeuwsee literatuurcritici als Friedrich Schiller of Matthew Arnold, is dat zij haar focus 
niett uitsluitend richt op de overdracht van substantiële waarde-opvattingen. Lezen is 
volgenss Nussbaum niet alleen een proces waarin waarden expliciet overgedragen of in 
hett handelen van personages geëxemplificeerd worden. Lezen zet ook aan tot een 
specifiekee manier van oordelen, doordat er een beroep wordt gedaan op specifieke 
vermogens.. Zo stimuleren filosofische teksten die een hoogst abstracte definitie van 
hett goede presenteren, het vermogen tot abstractie en deductief redeneren van de 
lezer,, terwijl een klassieke tragedie bijvoorbeeld diens inlevingsvermogen en de emo-
tiess aanspreekt. Teksten kunnen dus verschillende (combinaties van) vermogens aan-
spreken,, en afhankelijk daarvan trainen zij bepaalde elementen van het oordeelsver-
mogen. . 

Nussbaumss stelling is dat de vermogens die worden aangesproken vaak nauw 
samenhangenn met de al dan niet expliciete opvatting van de menselijke geest die de 
schrijverr van de tekst er op na houdt. In 'Fictions of the Soul' (LX 245-260) stelt ze 
bijvoorbeeldd dat een schrijver die een Platoonse opvatting van de ziel aanhangt, ge-
neigdd zal zijn teksten te schrijven die vooral een beroep doen op de autonome ratio, 
opp het vermogen tot distantie en abstractie, terwijl een literaire auteur als Proust juist 
dee nadruk legt op empathie en het ondergaan van emoties als weg naar waar inzicht 
inn je zelf en in de ander. Dat Plato zelf dialogen schreef die wel degelijk een beroep 
doenn op inlevingsvermogen en verbeeldingskracht, zij het niet zo op emoties, verklaart 
Nussbaumm uit het gegeven dat Plato wel wist dat zijn publiek nog niet die stabiele, 
intellectuelee autonomie van de ziel had bereikt die de burgers van zijn ideale staat zou 
kenmerkenn (LK 248 noot 3, 249). Haars inziens heeft de Platoonse opvatting van de 
ziell echter een diepgaande invloed gehad op teksten die in de loop van de filosofiege-
schiedeniss zijn geschreven, zodat binnen de normatieve filosofie tot ver in deze eeuw 
eenn neutraal-objectieve stijl gebruikelijk is geweest (LK 251). 

Doorr deze focus op de procedurele kant van het lezen te combineren met de 
vraagg naar de omgang met complexiteit en contingentie, schetst Nussbaum een beeld 
vann twee manieren van denken. De een probeert de praktische complexiteit en contin-
gentiee zoveel mogelijk te reduceren en wijst de menselijke ratio aan als het vermogen 
datt ons daartoe in staat stelt; de teksten die deze 'complexiteit- en contingentie-
reducerende'' denktrant vertegenwoordigen, doen dan ook vooral een beroep op die 
ratio,, op het vermogen tot abstractie, distantie en logisch deduceren, en veel minder 
opp de verbeelding, op inlevingsvermogen of op emoties. Daar staat een andere manier 
vann denken tegenover, die de praktische complexiteit en contingentie erkent en die 
meentt dat de mens over een scala aan vermogens beschikt waarmee hij of zij in con-
cretee situaties met complexiteit en contingentie kan omgaan. De teksten die deze 
'complexiteit-- en contingentie-tolerante' denktrant representeren, doen juist een be-
roepp op verbeelding, inlevingsvermogen en emoties, en veel minder op het vermogen 
tott abstractie en distantie. 
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Hett derde onderscheidende aspect van Nussbaums werk is haar aandacht voor de stijl 
vanvan filosofische en literaire teksten. Dit punt hangt nauw samen met het vorige: als de 
aandachtt niet zozeer is gericht op de directe overdracht van waarden via de inhoud 
vann een tekst, maar op de procedurele kant van het leesproces, ligt het voor de hand 
voorall naar de stijl van een tekst te kijken. Het is immers vooral van die stijl afhanke-
lijkk welke vermogens van de lezer al dan niet worden aangesproken. 

Hett bijzondere van Nussbaums werk is dat zij dit punt niet alleen serieus neemt 
inn het geval van literaire teksten, maar ook in dat van filosofische teksten. Traditioneel 
wordenn filosofische verhandelingen gezien als 'stijl-loos', in de positieve zin van het 
woord:: het zou daarin gaan om de inhoud, niet om de wijze waarop die inhoud wordt 
gepresenteerdd (of Verpakf, zoals de representanten van deze opvatting waarschijnlijk 
zoudenn zeggen). Nussbaum laat zien dat we zoiets alleen maar kunnen denken door-
datt een bepaalde 'objectief-wetenschappelijke' stijl in de filosofie zo de overhand heeft 
gekregen,, dat wij die niet eens meer als zodanig herkennen (LK 19-21). Diezelfde stijl 
heeftt ons lange tijd verhinderd om in te zien dat literatuur, waarin het alleen maar om 
Verpakking'' of 'spel met taal' zou gaan, ook een vorm van normatieve reflectie kan 
zijn.. Nussbaums benadering impliceert dus ook een herwaardering van de retorica. Zij 
plaatstt zich daarmee in een lijn van denken die in de geschiedenis van de filosofie vaak 
ondergesneeuwdd is geweest, maar die de laatste decennia nieuw leven is ingeblazen.18 

Wiee wil weten welk effect een tekst op de normatieve oordeelsvorming van de lezer 
kann hebben, zal volgens Nussbaum altijd ook de retorica van die tekst moeten onder-
zoeken,, of het nu om een filosofisch dan wel om een literair werk gaat. 

Doorr dit laatste aspect op zijn beurt met de twee voorgaande te combineren, wordt 
hett haast onvermijdelijk om Nussbaums tweedeling tussen enerzijds een stijl van den-
kenn en schrijven die aanstuurt op reductie van complexiteit en contingentie en ander-
zijdss een stijl van denken en schrijven die complexiteit en contingentie tolereert, te 
identificerenn met de tweedeling tussen filosofie en literatuur. Dat is niet helemaal te-
recht,, omdat Nussbaum zelf bij tijd en wijle duidelijk maakt dat er bij elk van de drie 
aspectenn (omgang met complexiteit en contingentie, gestimuleerde vermogens, 
schrijfstijl)) teksten zijn die afwijken van wat gangbaar is. De filosoof Aristoteles staat 
zekerr geen reductie van contingentie voor (FG 318-372); de literaire schrijver Beckett 
spreektt vooral het vermogen tot distantie aan (LK 296-306); de filosoof Seneca schreef 
tragediess met een zeer beeldende en gepassioneerde stijl (TD 439-483); en zo zijn er 
well meer uitzonderingen op de regel te noemen. Niettemin dringt het idee dat filosofie 
enn literatuur kunnen worden onderscheiden als stijlen van denken en schrijven die een 
heell verschillende rol spelen in onze reflectie op normatieve kwesties, zich bij lezing 
vann Nussbaums werk voortdurend op. 

1.55 Kanttekeninge n bi j Nussbaum s benaderin g 

Dee kracht van Nussbaums benadering van de rol van literatuur en filosofie in norma-
tievee oordeelsvorming is mijns inziens voor een belangrijk deel gelegen in haar nadruk 
opp de procedurele aspecten van die oordeelsvorming. Door na te gaan hoe teksten 
niett alleen een bepaalde inhoud overdragen, maar tevens bepaalde vermogens aan-
spreken,, weet ze enerzijds al te simpele moralisering te vermijden, terwijl ze ander-
zijdss duidelijk maakt dat de stijl van literaire en filosofische teksten een belangrijke 
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pijlerr vormt van het normatieve effect dat zij kunnen bewerkstelligen. Op een aantal 
puntenn lijkt Nussbaums benadering echter nog niet zo vruchtbaar als ze in principe zou 
kunnenn zijn. Dat heeft vooral te maken met het onuitgewerkte of eenzijdig uitgewerkte 
karakterr van een aantal cruciale stellingen. 

AllereerstAllereerst \s de centrale hypothese van Nussbaums werk, het idee dat er een verband 
bestaatt tussen de stilistische kenmerken van een tekst en de normatieve vermogens 
diee door die tekst kunnen worden aangesproken, in een aantal opzichten nogal vaag. 
Omdatt haar werk voor een groot deel bestaat uit besprekingen van specifieke filosofi-
schee en literaire teksten, worden zowel de stilistische kenmerken die een rol zouden 
kunnenn spelen als de vermogens die deel uitmaken van het proces van normatieve 
oordeelsvormingg meestal in de context van een concrete tekst besproken. Zowel in 
Love'sLove's Knowledge als in Poetic Justice geeft Nussbaum tal van voorbeelden van tekst-
kenmerkenn die een specifieke invloed op onderdelen van het oordeelsvermogen uitoe-
fenen.. Tot een systematische uiteenzetting van de mogelijke verbanden tussen stilisti-
schee kenmerken enerzijds en vermogens die relevant zijn voor oordeelsvorming ander-
zijds,, komt het echter niet, terwijl dat een beter begrip van de rol van filosofie en lite-
ratuurr in normatieve oordeelsvorming zeker ten goede zou komen. 

Inn Loves Knowledge (30-35) maakt Nussbaum wat de stilistische kant van het 
verhaall betreft wel een begin met een meer systematische uiteenzetting, door te in-
ventariserenn welke vragen gesteld kunnen worden om de vorm en stijl van teksten te 
analyserenn en te kunnen vergelijken. Het gaat dan bijvoorbeeld om vragen als: wie 
spreektt hier, vanuit welk perspectief, met welke mate van precisie en welke pretentie? 
Dezee vragen komen in de daarop volgende besprekingen van filosofische en literaire 
tekstenn in wisselende regelmaat aan de orde, maar de uitkomsten van die besprekin-
genn worden nergens systematisch met elkaar vergeleken. Bovendien ontbreekt een 
soortgelijkee inventarisatie van vermogens die een rol kunnen spelen bij normatieve 
oordeelsvorming.. Tegenover deductie stelt Nussbaum *hef (dat wil zeggen één) ver-
mogenn om een situatie in al zijn complexiteit en particulariteit te interpreteren (FG 
301).199 Ze benoemt dat vermogen in eerste instantie met Aristoteles als de *morele 
perceptie'.. Later wijst ze vaker op het belang van empathie, verbeeldingskracht, en 
emotiess als vermogens die op hun beurt ten grondslag liggen aan deze perceptie (LX 
54-105,, PJ 94-97, 36-46 en 72-75). Hoe deze vermogens zich precies tot elkaar en tot 
dee perceptie verhouden, blijft echter onduidelijk. Ook kent ze in later werk een grotere 
plaatss toe aan regelgeleide oordeelsvorming, zonder dat de vermogens die daarvoor 
nodigg zijn aan expliciet de orde komen (PJ 118-121, LC 138-39). Een globale schets 
vann de psychologie van normatieve oordeelsvorming zou geen overbodige luxe zijn. 

Eenn tweede kanttekening valt te plaatsen bij Nussbaums eenzijdige uitwerking van de 
vergelijkingg tussen filosofie en literatuur. Door haar focus vooral te richten op de ver-
schillenn tussen beide disciplines, komen de verschillen binnen de filosofie, dan wel de 
literatuur,, veel minder in beeld. Nussbaum schetst vooral het contrast tussen twee 
grotee clusters teksten die specifieke retorische kenmerken delen en specifieke vermo-
genss aanspreken, en die een specifieke strategie belichamen om met contingentie om 
tete springen. Zoals ik al aangaf, is het ondanks Nussbaums nuanceringen en zijdelingse 
opmerkingenn (bijvoorbeeld in LK 45-46, PJ 5-11 en 1998b, 346) moeilijk deze dusters 
niett te identificeren met filosofie en literatuur. In haar werk zijn dan ook met enige 
regelmaatt uitspraken te vinden die zo'n tweedeling suggereren: 
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"Iff we are to assess the daim that correct judgment is the outcome of a dialogue between ante-
cendentt principle and new vision, we need to see the view embodied in prose that does not take 
awayy the very complexity and indeterminacy of choice that gives substance to the view. The mo-
rall work involved in 'getting the tip' could hardly be shown us in a work of formal decision theory; 
itt could not be shown in any abstract philosophical prose (...)  It could not be shown well even in 
aa philosopher's example (...)." (LK 160-161; zie 171, 282 en PJ 12, 46 voor vergelijkbare uitspra-
ken) ) 

Diee tweedeling is in belangrijke mate het gevolg van Nussbaums selectie van te be-
sprekenn teksten. Hoewel haar onderzoek ooit is begonnen met de tegenoverstelling 
vann Plato enerzijds en Aristoteles en de tragedieschrijvers anderzijds, wordt het werk 
vann Aristoteles vooral gebruikt om duidelijk te maken met welke opvatting over het 
goedee leven Nussbaum sympathiseert en welk type oordeelsvermogen daarvoor nood-
zakelijkk is (FG passim, LX 54-105, TD 78-101). Zodra de vraag opkomt hoe stijlen van 
schrijvenn de oordeelsvorming kunnen sturen, wijkt ze uit naar literaire voorbeelden (de 
tragedieschrijvers,, maar ook Dickens, James, Woolf en anderen), die dan tegenover 
Platoo en zijn meer contemporaine verwanten binnen de filosofie worden geplaatst. 
Voorr een deel is dat verklaarbaar door het gegeven dat juist de filosoof die het belang 
vann perceptie inziet, Aristoteles, een stijl van schrijven heeft die buitengewoon zakelijk 
enn argumentatief is; voor scholing van aan de perceptie gelieerde vermogens verwijst 
hijj ook zelf naar de tragedieschrijvers. Nussbaum geeft hier zelf een elegante draai aan 
doorr te stellen dat, los van eventuele verschillen in schrijftalent, Aristoteles blijk geeft 
vann een groter respect voor het literaire métier dan Plato: schrijvers hebben een eigen 
vakkundigheidd en vervullen een rol die de filosoof dan ook beter aan hen kan overlaten 
(FGG 393).20 Filosofische teksten zijn vanuit deze optiek niet zozeer interessant om de 
perceptiee te scherpen, maar om verworven inzichten kritisch te systematiseren. 

Dezee uitleg kan verklaren waarom Nussbaums aandacht bij het analyseren van 
tekstenn vooral uitgaat naar het werk van die filosofen die streven naar volledige re-
ductie,, dan wel beheersing van contingentie, maar die tegelijkertijd ook literaire ele-
mentenn in hun stijl van schrijven verwerken (naast Plato bijvoorbeeld Epicurus en stoïci 
alss Seneca). Dat ze relatief weinig aandacht besteedt aan contemporaine filosofen lijkt 
ookk voor de hand te liggen, omdat die volgens haar, in tegenstelling tot de klassieke 
filosofen,, meestal in het geheel geen aandacht voor hun stijl van schrijven hebben. 
Daarmeee is die selectieve interesse echter nog niet gerechtvaardigd. Ook filosofische 
tekstenn met 'niet-literaire' stijlen, of die nu doordacht zijn of niet, trainen bepaalde 
aspectenn van het oordeelsvermogen, zij het niet die aspecten die Nussbaum voor het 
voetlichtt wil halen. Bovendien is de conclusie dat filosofen die het belang van morele 
perceptiee inzien de scholing daarvan graag aan literaire schrijvers overlaten, ook wat 
overhaast.. Er zijn wel degelijk filosofen in de lijn van Aristoteles, die schrijfstijlen en -
vormenn hanteren die in veel opzichten afwijken van wat tot de gangbare filosofische 
normm wordt gerekend. Het zou op zijn minst interessant zijn die filosofische teksten 
ookk nader te onderzoeken. 

Ietss dergelijks geldt voor de literaire werken die Nussbaum bespreekt. Ze toont 
daarbijj een voorkeur voor negentiende- en twintigste-eeuwse, Angelsaksische romans 
mett een psychologisch-, dan wel sociaal-realistische stijl. In Poetic Justice geeft ze die 
beperkingg zelf ook expliciet aan (PJ 10-11). Door een andere keuze te maken zouden 
anderee stilistische kenmerken, en daarmee ook andere manieren van literatuur om de 
normatievee oordeelsvorming te sturen, aan het licht kunnen komen. Een andere, min-
derr eenzijdige selectie van filosofische en literaire teksten zou dus het beeld dat filoso-
fiee en literatuur zich kenmerken door twee duidelijk onderscheiden schrijfstijlen en 
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daardoorr de normatieve oordeelsvorming op twee verschillende manieren aanspreken, 
kunnenn relativeren en vooral ook compliceren. 

Eenn derde en laatste zwakte in Nussbaums benadering is te vinden in de manier waar-
opp zij de relatie tussen 'stijl' of Vorm' en Mnhoud' voorstelt. In het algemeen lijkt ze te 
veronderstellenn dat de inhoud van een tekst (de waarden die daarin naar voren wor-
denn gebracht) op coherente wijze samenhangt met de vorm waarin die tekst is gego-
tenn en de stijl waarin deze is geschreven, en dat deze beide samen op hun beurt cohe-
rentt samenhangen met de 'stijl van oordelen' waartoe de tekst de lezer aanzet 

Theree is, with respect to any text carefully written and fully imagined, an organic connection 
betweenn Its form and its content Certain thoughts and ideas, a certain sense of life, reach toward 
expressionn in writing that has a certain shape and form, that uses certain structures, certain 
forms."" (LK 4, zie ook FG 69) 

Datt geldt zeker voor teksten die het belang van perceptie tonen: 

"Too show the force of the Aristotelian claim that the decision rests with perception', we need 
then,, -either side by side with a philosophical 'outline' or inside it- texts which display to us the 
complexity,, the indeterminacy, the sheer difficulty of moral choice (...). This task cannot be ac-
complishedd by texts which speak in universal terms (...)  Nor can it easily be done by texts which 
speakk with the hardness or plainness which moral philosophy has traditionally chosen for its sty-
le..."" ( U 141-142) 

Maarr het geldt ook voor die filosofische teksten die juist de nadruk op het regelgeleide 
karakterr van oordeelsvorming leggen: een pleidooi voor een Kantiaanse reconstructie 
vann normatieve oordeelsvorming kan binnen de romanvorm eigenlijk geen recht wor-
denn gedaan: 

*(B)yy consenting to see the events in the novel's world as the novel presents them, we are, as 
readers,, already breaking ethically with [Kantian characters like] Gradgrind, Mrs. Newsome, and 
Agnes."" (LK 26, mijn toevoeging) 

Hett is echter nog maar de vraag in hoeverre deze coherentie tussen vorm en inhoud 
kann worden verondersteld. Zoals Nussbaum zelf onderkent, zijn er binnen de filosofie 
immerss tal van voorbeelden te vinden van teksten die bijvoorbeeld een pleidooi hou-
denn voor het belang van emoties in het begrijpen van ethische kwesties, maar die dat 
doenn in een rigoureus-argumentatieve stijl die zelf geen enkele emotie oproept en die 
dee lezer ook niet het idee geeft dat emoties belangrijk zijn (LK 21, 186). Zulke tegen-
strijdighedenn zijn volgens haar te verklaren uit het gebrek aan aandacht voor kwesties 
vann vorm en stijl in de twintigste-eeuwse filosofie. Het idee dat er maar een stijl is, die 
eigenlijkk geen stijl is, want neutraal en objectief, maakte dat zulke tegenspraken tus-
senn vorm en inhoud lange tijd niet eens werden opgemerkt. 

Juistt die verklaring geeft echter al aan dat Nussbaum de coherentie van stijl en 
inhoudd in elk geval als normatief ideaal overeind houdt. Goede filosofische, dan wel 
literairee teksten vormen wel degelijk een samenhangend geheel. Wie echt van mening 
iss dat bepaalde waarden belangrijk zijn en dat bepaalde vermogens vereist zijn om 
inzichtt in die waarden te verwerven, zal daaraan ook in zijn stijl van schrijven uitdruk-
kingg geven; is dat niet het geval, dan is de conclusie gerechtvaardigd dat de auteur 
vann de tekst ofwel onoplettend is geweest, ofwel ambivalent staat tegenover de door 
hemm of haar verkondigde opvattingen (LK 7-8). Dit normatieve ideaal brengt Nuss-
baumm er toe het gros van de hedendaagse filosofen stilistische onverschilligheid te 
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verwijten.. Van literaire auteurs mag haars inziens een sterker stilistisch bewustzijn 
wordenn verwacht. Een kennelijke inconsistentie in een werk van Henry James, duidt er 
volgenss Nussbaum dan ook op dat James de grenzen van zijn eigen pleidooi voor per-
ceptiee thematiseert (LX 187-190). De schijnbare inconsistentie wordt hierdoor alsnog 
inn een coherent geheel geïncorporeerd. 

Ditt normatieve ideaal van coherentie tussen vorm en inhoud ligt vermoedelijk 
medee ten grondslag aan Nussbaums selectieve keuze van filosofische en literaire 
teksten;; ze bespreekt overwegend teksten die in dit opzicht inderdaad coherent zijn, 
hoewell ze daarmee empirisch gezien een groot deel van filosofie en literatuur buiten 
beschouwingg laat. Ook in een ander opzicht verhindert dit ideaal echter nadere analy-
se:: de mogelijkheid dat juist fricties tussen vorm en inhoud de lezer een aanknopings-
puntt bieden om kritisch op de 'boodschap' van de tekst te reflecteren, komt bij Nuss-
baumm gewoonweg niet aan de orde. Veel modernistische literatuur speelt juist met 
zulkee frictie, en pretendeert daarmee ook iets over de alledaagse ervaring te zeggen: 
dezee zou wel eens een weerbarstiger object van interpretatie kunnen zijn dan Nuss-
baumss vertrouwen in het menselijke interpretatievermogen suggereert. Willen we het 
ideee onderzoeken dat ook incoherentie tussen stijl en inhoud indicatief kan zijn voor 
eenn bepaalde levensvisie, dan zullen we (opnieuw) andere teksten aan analyse moeten 
onderworpenn dan die welke in Nussbaums werk figureren. 

Dee drie genoemde zwaktes: het ontbreken van een globale psychologie van het nor-
matievee oordeelsvermogen, het negeren van verschillen binnen filosofie en literatuur, 
enn het impliciete ideaal van coherentie tussen vorm en inhoud, wortelen mijns inziens 
inn een gemeenschappelijke basis. Nussbaums project is namelijk erg veelomvattend; 
daarbijj vermengt ze nogal wat stappen van analyse die beter uit elkaar gehouden zou-
denn kunnen worden. 

Kortt gezegd gaat Nussbaum er van uit dat een levensvisie die de complexiteit, 
wisselvalligheidd en meervoudigheid van het goede leven benadrukt (een visie die zij 
aann Aristoteles toeschrijft) gekoppeld is aan, achtereenvolgens: 
-- een specifieke opvatting van moraal (namelijk de Aristotelische deugdethiek) 
-- een specifieke opvatting over de juiste methode van normatieve oordeelsvorming 

(namelijkk een context-specifieke, interpreterende perceptie) 
-- een bepaalde stijl van schrijven (de literaire) 
-- een bepaald genre binnen Me' literatuur (te weten de psychologisch-/sotiaal-

realistischee roman). 
Doorr de verschillende elementen van de keten afzonderlijk te bekijken, wordt zichtbaar 
datt Nussbaum bij elk van die stappen selectieve keuzes maakt die niet altijd als zoda-
nigg benoemd worden, zodat mogelijke alternatieven buiten beeld blijven. Aan de hand 
vann deze stappen kan bijvoorbeeld inzichtelijk worden dat auteurs als Maclntyre, Tay-
lorr en Rorty met Nussbaum weliswaar een levensvisie, maar bijvoorbeeld niet haar 
opvattingg van moraal delen, terwijl ze toch ook op de waarde van literatuur voor in-
zichtenn in moraal en politiek hameren. 

Allereerstt moet worden vastgesteld dat de levensvisie die Nussbaum voorstaat 
niett alleen aan Aristoteles of door hem geïnspireerde communitaristen is voorbehou-
den,, maar ook in veel postmoderne theorieën naar voren komt. Het is een levensvisie 
diee aan het eind van de twintigste eeuw, met het afkalven van het geloof in Vooruit-
gangg en het vertrouwen in rationele beheersing, kennelijk aan aantrekkingskracht 
heeftt gewonnen, of ze nu met of zonder historisch besef wordt geformuleerd. 
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Vervolgenss Is de stap van deze levensvisie naar een bepaalde moraalopvatting 
ookk niet zo eenduidig als hij bij Nussbaum lijkt: deze levensvisie is behalve met een 
Aristotelischee (of daarop geïnspireerde commun'rtaristische) deugdethiek ook heel goed 
verenigbaarr met een fenomenologische of existentialistische moraalopvatting (Kalin 
1992,, 141-142, 146-147), en ook in veel conservatieve en pragmatische moraalopvat-
tingenn spelen common sense en alledaagse ervaring als bron van moraal een belang-
rijkerijke rol. 

Dee gemeenschappelijke kern van al deze moraalopvattingen is de kritiek op alle 
ethischee en politieke rekenkunde: systemen van generaliserende, universalistische re-
gelss en principes schieten tekort om richting te geven aan het handelen In de com-
plexiteitt van het alledaagse leven. Daarmee is echter de stap naar een bepaalde me-
thodee van normatieve oordeelsvorming nog niet vastgelegd. Deze kan nog variëren 
vann een decisionistisch model, via het meer of minder rigide voortbouwen op bestaan-
dee tradities, tot de morele perceptie die Nussbaum in het voetspoor van Aristoteles 
bepleit. . 

Hett is bovendien van belang de methode van normatieve oordeelsvorming te 
onderscheidenn van een stijl van schrijven. Een methode van oordeelsvorming wordt 
meestall bewust gehanteerd, en is daardoor (idealiter) onpersoonlijk, a-historisch en in 
principee door anderen herhaalbaar. Een schrijfstijl is veel minder bepaald door de in-
tentiestenties van de schrijver zelf: hij kan toevallig zijn ontstaan en pas achteraf als karakte-
ristiekristiek worden geanalyseerd. Bovendien is een schrijfstijl meer persoonlijk en historisch 
vann aard (Lang 1990 en 1995). Dit verschil impliceert dat een zelfde methode van oor-
deelsvormingg tot verschillende stijlen van schrijven kan leiden. Hoewel Nussbaums 
reconstructiee van normatieve oordeelsvorming nog te onuitgewerkt is om van een 
echtee methode te kunnen spreken, lijkt ze wel iets dergelijks na te streven: een proce-
duree van oordeelsvorming die weliswaar aangepast aan concrete situaties vorm krijgt, 
maarr die in principe reconstrueerbaar en navolgbaar is.21 Of zo'n procedure tot een 
specifiekee schrijfstijl zou moeten leiden, en of, omgekeerd, alleen een 'literaire' schrijf-
stijll tot zo'n procedure kan aanzetten, is echter nog maar de vraag. Daarvoor is verge-
lijkingg van meer uiteenlopende teksten noodzakelijk. 

Inn het verlengde hiervan kan, ten slotte, de vraag worden opgeworpen of een 
stijll van schrijven die een perceptieve methode van oordeelsvorming kan stimuleren, 
alleenn binnen het genre van de realistische roman (of zelfs alleen binnen de literatuur) 
tete vinden is. Een genre wordt in elk geval niet gedefinieerd door één stijl van schrijven, 
enn een discipline al helemaal niet. Maar belangrijker is dat men zich, omgekeerd, kan 
afvragenn of genres als de satire of de komedie binnen de literatuur, en het essay of 
hett aforisme binnen de filosofie niet even goed blijk kunnen geven van een stijl van 
schrijvenn die het normatieve oordeelsvermogen op een sensitieve en contextspecifieke 
manierr kan scherpen. Met name ten aanzien van de literaire genres satire en komedie 
heeftt Nussbaum overigens ook zelf aangegeven dat hier op zijn minst nader onderzoek 
nodigg zou zijn (LK 46). 

Gezienn het omvattende karakter van Nussbaums benadering, hoeft het geen 
verwonderingg te wekken dat details van de veronderstelde morele psychologie uit het 
zichtt verdwijnen, en dat ongerechtvaardigde generaliseringen ten aanzien van 'de' filo-
sofiee en 'de' literatuur binnensluipen. Wie meerdere vragen tegelijkertijd tracht te be-
antwoorden,, komt ai snel in de verleiding om conclusies te trekken die op een aantal 
puntenn voorbarig zijn. Willen we deze zwaktes van Nussbaums benadering vermijden 
enn een meer gedifferentieerd en meer precies beeld schetsen van de rol van filosofi-
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schee en literaire teksten in normatieve oordeelsvorming, dan kunnen we de boven-
staandee stappen beter één voor één onder de loep nemen. 

1.66 Kanttekeninge n bi j Nussbaum s onderzoeksfocu s 

Behalvee de hierboven genoemde analytische zwakke plekken in Nussbaums onder-
zoekskader,, kan er ook een thematische witte plek in haar werk worden gesignaleerd: 
dee rol van filosofische en literaire teksten in politieke oordeelsvorming blijft in Nuss-
baumss werk onderbelicht. Haar focus is grotendeels gericht op individuele oordeels-
vormingg over ethische kwesties. Dat geldt zeker voor Nussbaums vroege werk; als 
hierinn al over politiek wordt gesproken, gebeurt dat in het kader van de vraag hoe po-
litiekk het individuele streven naar het goede leven beïnvloedt. Politiek is een van de 
randvoorwaardenn waarbinnen het streven naar het goede leven, maar ook de vermo-
genss waarmee dat leven kan worden nagestreefd, vormkrijgen (LX 200-206). 

Inn later werk, zoals Poetic Justice, stelt Nussbaum wel de vraag aan de orde in 
hoeverree (bepaalde) romans een rol kunnen spelen in de oordeelsvorming van burgers 
enn rechters of juryleden. Haar antwoord daar sluit rechtstreeks aan bij haar visie op de 
roll van literaire teksten in oordeelsvorming over ethische kwesties: literatuur kan door 
hett oproepen van empathie, verbeeldingskracht en emoties een sensitieve perceptie 
vann de concrete situatie van andere mensen stimuleren.22 De reconstructie van politie-
kee en juridische oordeelsvorming die ze daarbij hanteert, verschilt echter nauwelijks 
vann haar reconstructie van ethische oordeelsvorming. Ze gaat steeds uit van een indi-
viduu dat een bepaalde situatie interpreteert, en daarbij ligt de nadruk meer op het be-
langg van genuanceerde perceptie dan op de handelingsconsequenties die daaraan ver-
bondenn kunnen worden.23 Het enige waarin Nussbaums bespreking van politieke en 
juridischee oordeelsvorming werkelijk verschilt van die van ethische oordeelsvorming, is 
datt zij in de eerste twee gevallen regels en wetten uitdrukkelijker een plaats in het 
process van oordeelsvorming toekent (PJ 44-45,82,117-118). 

Dezee reconstructie miskent echter het specifieke karakter van politieke oor-
deelsvorming.244 Het gaat daarbij namelijk niet om individuen zonder meer, die politieke 
oordelenn vormen; het gaat om individuen in hun hoedanigheid als burgers. In algeme-
nee zin heeft politieke oordeelsvorming, net als oordeelsvorming over ethische kwesties, 
betrekkingg op de vraag 'hoe te leven?' Maar het specifieke van politieke oordeelsvor-
ming,, en de reden waarom individuen daaraan als burgers deelnemen, is dat het daar-
bijj gaat om kwesties die handelingscoördinatie tussen meerdere individuen vergen. 
Politiekee oordeelsvorming heeft dus een sterk collectief aspect. Natuurlijk kunnen indi-
viduelee burgers zich een oordeel vormen over de situatie van, bijvoorbeeld, de arbei-
dersklasse,, maar publiek debat en de gerichtheid op besluitvorming in een collectief 
verbandd zijn cruciale elementen van politieke oordeelsvorming. In politieke oordeels-
vormingg is niet alleen de vraag aan de orde in welk type samenleving ik wil teven, 
maarr vooral in welke samenleving wij, als burgers van die samenleving, met z'n allen 
willenn leven.25 

Nussbaumm zou hier uiteraard tegenin kunnen brengen dat de rol van boeken in 
politiekee oordeelsvorming alleen zinvol onderzocht kan worden op het individuele vlak, 
omdatt lezen doorgaans een solitaire, individuele activiteit is. Dit is op zich juist (al zijn 
ookk bij dit fenomeen wel historische kanttekeningen te maken: lezen is niet altijd een 
solitairee bezigheid geweest); de invloed van teksten op collectieve oordeelsvorming zal 
altijdd via individuele lezers verlopen. Dat betekent echter niet dat onderzoek naar de 
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rolrol van teksten in politieke oordeelsvorming zich moet beperken tot teksten waarin 
concretee individuen en hun wederwaardigheden in een bepaalde samenleving worden 
neergezet.. Juist boeken die een beeld schetsen van de samenleving als collectief zijn 
eenn interessant object voor onderzoek, omdat daarin beelden en begrippen worden 
gemuntt waarmee betekenis kan worden gegeven aan de samenleving als geheel. Ook 
hierr beperkt Nussbaum zich in haar selectie van teksten onnodig: het ligt voor de hand 
naastt James' The Princess Casamasslma ook Orwell's 1984 te onderzoeken, om maar 
eenss een voorbeeld te noemen. 

Alss we ons afvragen op welke manier filosofische en literaire teksten kunnen 
bijdragenn aan het specifiek collectieve, handelingscoordinerende karakter van politieke 
oordeelsvorming,, zijn er minstens twee mogelijke rollen te noemen die in Nussbaums 
werkk geen van beide aan bod komen, maar zeker nader onderzoek waard zijn. Teksten 
kunnenn op twee manieren een gemeenschapsstichtende functie vervullen. Allereerst in 
dee zojuist al aangeduide rol als leverancier van begrippen en beelden die deel kunnen 
gaann uitmaken van de collectieve identiteit van een samenleving. Langs deze weg 
kunnenn filosofische en literaire teksten meebepalen welke kwesties als mogelijk object 
vann politieke oordeelsvorming worden gezien, en welke handelingsmogelijkheden in 
eenn samenleving al dan niet gearticuleerd kunnen worden. Een gemeenschapsstich-
tendee functie kan, ten tweede, ook worden vervuld door de constructie van een collec-
tieff perspectief. Als er in literaire of filosofische teksten claims worden gedaan over de 
identiteitt van de samenleving, gebeurt dat altijd vanuit een bepaald perspectief. Dat 
perspectieff is niet noodzakelijk voor iedereen toegankelijk en betekenisvol. Filosofische 
enn literaire teksten construeren door hun perspectivering dus altijd een gemeenschap 
vann lezers die een perspectief delen dat ook buiten de wereld van de tekst realiteit kan 
hebbenn of krijgen.26 

Dee kwestie van het perspectief van filosofische en literaire teksten is des te 
belangrijkerr als we vasthouden aan Nussbaums benadering van filosofische en literaire 
tekstenn als voorstellen voor omgang met de contingentie van het goede leven. De he-
dendaagsee ervaring van contingentie verschilt immers in relevante opzichten van die 
vann de Grieken waarop Nussbaum haar invalshoek in eerste instantie baseert. Met de 
opkomstt van de moderne tijd worden niet meer alleen de gebeurtenissen in een men-
senlevenn als contingent ervaren, maar ook de interpretatiekaders die worden gehan-
teerdd om aan deze gebeurtenissen betekenis te geven. Religieuze of magische refe-
rentiekaders,, maar ook het recentere 'objectief-natuurwetenschappelijke' referentieka-
der,, worden niet meer vanzelfsprekend door alle leden van een samenleving als geldig 
aanvaard.. De kaders waarbinnen het goede leven wordt geïnterpreteerd zijn zelf con-
tingentt geworden (Bader 1991,178-179). 

Alss we meer zicht willen krijgen op de mogelijke rol van filosofische en literaire 
tekstenn in politieke oordeelsvorming dan Nussbaums werk biedt, moeten we de vraag 
stellenn op welke manier deze teksten een beeld scheppen van de samenleving, en in 
hoeverree deze beelden de contingentie van de collectieve ervaring reduceert of juist 
tolereert.. Bovendien moet de vraag worden gesteld vanuit welk perspectief dit beeld 
wordtt gecreëerd en in hoeverre dit perspectief op zich zelf al dan niet als contingent 
wordtt gepresenteerd. Met name voor de vraag naar de perspectivering kunnen teksten 
opp een soortgelijke manier als die van Nussbaum worden geanalyseerd. Het ligt echter 
voorr de hand dat er een ander soort boeken geanalyseerd moet worden dan de boe-
kenn die Nussbaum in het algemeen bespreekt: boeken waarin de samenleving niet 
alleenn als achtergrond voor individuele belevenissen figureert maar zelf ook nadruk-
kelijkerr op de voorgrond wordt gezet. 
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1.77 Denken ove r de samenlevin g 

Zoalss uit het voorgaande zal zijn gebleken, denk ik dat Nussbaums bijdrage aan het 
debatt over de rol van filosofie en literatuur in ons denken over moraal en politiek zeer 
waardevoll is. Haar benadering van filosofie en literatuur als verschillende voorstellen 
voorr de wijze waarop wij met de complexiteit en de contingentie van het alledaagse 
levenn kunnen omgaan, is niet alleen origineel, maar ook hoogst actueel, gezien de 
toenemendee ervaring van contingentie in hedendaagse samenlevingen. Door haar 
aandachtt voor een contextspecifieke, genuanceerde normatieve oordeelsvorming en 
voorr de wijze waarop die door verschillende soorten teksten kan worden gestimuleerd, 
biedtt Nussbaums werk mijns inziens bovendien een vruchtbaar analysekader om de rol 
vann filosofische en literaire teksten in ons denken over normatieve, met name ethische 
kwestiess te onderzoeken. 

Inn dit boek wil ik Nussbaums uitgangspunt en analysekader benutten om te 
onderzoekenn welke rol filosofische en literaire teksten kunnen spelen in de politieke 
oordeelsvorming.. Globaal geformuleerd zal ik de volgende vraag centraal stellen: 
opop welke manier zetten filosofische en literaire teksten hun lezers aan tot oordelen 
overover de contemporaine samenleving? 
Inn hoofdstuk 3 zal ik uiteenzetten en verantwoorden aan de hand van welke teksten ik 
ditt onderzoek wil uitvoeren; vervolgens kan de hierboven nog zeer algemeen gefor-
muleerdee vraag nader worden gespecificeerd. Daarvoor zal ik, in hoofdstuk 2, eerst 
ingaann op de methodologische haken en ogen van zo'n onderzoek. 

Ikk heb hiervoor echter ook aangegeven dat Nussbaums benadering op een 
aantall punten zou moeten worden aangescherpt. Ik zal in het vervolg van dit boek dan 
ookk proberen de relatie tussen specifieke stijlen van schrijven en het proces van nor-
matievee oordeelsvorming te preciseren door een systematischer verband te leggen 
tussenn retorische kenmerken van teksten enerzijds en psychologische vermogens die 
eenn rol spelen in de oordeelsvorming anderzijds. Zowel op het terrein van de stilistiek 
alss op dat van de morele psychologie bestaan inmiddels verschillende uitgewerkte the-
orieën,, maar juist de relatie tussen beide terreinen is nog onontgonnen terrein. Mijn 
onderzoekk naar deze relatie heeft dan ook een explorerend karakter; ik heb niet de 
pretentiee bepaalde retorische, dan wel moraalpsychologische theorieën te toetsen. 
Juistt de exploratieve aard van dit type onderzoek maakt het mijns inziens verstandiger 
dee verschillende theoretische opties nog open te houden. Ik zal een begin van syste-
matiseringg maken door een globale, pluralistische inventaris van zowel mogelijke 
tekstkenmerkenn als van psychologische vermogens op te maken. Beide inventarissen 
zall ik vervolgens als heuristisch instrument bij de analyse van concrete teksten gebrui-
ken. . 

Mijnss inziens is het onderzoek van concrete teksten namelijk de enig zinvolle 
wegg om de relatie tussen tekstkenmerken en aangesproken vermogens te exploreren. 
Zo'nn empirische, inventariserende benadering kan bovendien voorkomen dat bepaalde 
verschillenn tussen filosofie en literatuur, en de coherentie van stijl en inhoud van 
tekstenn bij voorbaat worden verondersteld: of zulke verschillen duidelijk aanwijsbaar 
zijnn en of stijl en inhoud corresponderen kan alleen achteraf worden vastgesteld. 

Bijj Nussbaum hebben we kunnen zien dat in deze aanpak de keus van de te 
analyserenn teksten zeer bepalend kan zijn voor de inzichten die worden verworven. 
Omm dit gevaar enigszins teniet te doen, zal mijn keus van teksten in zekere zin tegen-
draads'' zijn; ik zal juist teksten kiezen die tot op heden buiten Nussbaums blikveld zijn 
gebleven.. Het feit dat ik Nussbaums benadering zal inzetten voor onderzoek naar de 
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roll van filosofische en literaire teksten in politieke oordeelsvorming, maakt al dat ande-
ree 'kandidaat-teksten' in beeld komen. De vraag in hoeverre de door mij te bespreken 
tekstenn Nussbaums al te homogene beeld van filosofie, respectievelijk literatuur on-
deruitt halen, zal dan ook als een rode draad door dit boek lopen, net als de vraag hoe 
stijll en inhoud van deze teksten zich verhouden. 

Hett zal duidelijk zijn dat het type onderzoek dat ik hier in het verlengde van 
Nussbaumss werk voorstel, eigenlijk een zeer brede verzameling van empirische onder-
zoekenn vergt; alleen op die basis kunnen vergelijkingen tussen teksten worden getrok-
kenn en gefundeerde algemene uitspraken worden gedaan. Het is echter evenzeer dui-
delijkk dat een dergelijk grootschalig project niet door één auteur in één boek kan wor-
denn uitgevoerd. Ik beoog in dit boek dan ook vooral een aanzet tot soortgelijk onder-
zoekk te geven. Mijns inziens is dergelijk onderzoek namelijk niet alleen om intern filo-
sofischee redenen interessant. Het kan ook de weg vrijmaken voor een genuanceerd en 
gefundeerdd debat over de mogelijke normatieve effecten van specifieke literaire en 
filosofischee teksten. Uiteindelijk kan zo'n onderzoek de kwaliteit van zowel het filosofi-
schee als het publieke debat waarmee ik dit hoofdstuk begon, ten goede komen. 
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HOOFDSTUKK 2: 
LEZENN EN LEREN 

Hett is niet moeilijk algemene hypotheses te formuleren over de manier waarop filosofi-
schee en literaire teksten de lezer aanzetten tot een specifieke manier van oordelen 
overr de contemporaine samenleving. Sweeping statements'm de trant van filosofie zet 
dee lezer aan tot abstractie en generalisering' en 'literatuur stimuleert de verbeeldings-
krachtt en het inlevingsvermogen van de lezer' zijn dan ook in ruime mate voorhanden, 
zoalss ik in het vorige hoofdstuk heb laten zien. Dat Spinoza een ander effect op de 
lezerr bewerkstelligt dan Henry James, zal ook niemand ontkennen. Wie dergelijke ver-
schillenn echter niet onmiddellijk voor gegeven wil aannemen, maar aan de hand van 
concretee teksten wii verduidelijken hoe iemand door te lezen iets kan leren over ethi-
schee of politieke oordeelsvorming, staat voor een dubbele opgave. 

Tenn eerste komt het erop aan een zorgvuldige keuze van te bespreken teksten 
tee maken. Zoals ik in het vorige hoofdstuk heb betoogd, kan deze keuze immers zeer 
bepalendd zijn voor de uitkomsten van het onderzoek. Op deze kwestie zal ik in hoofd-
stukk 3 nader ingaan. 

Dee tweede opgave betreft de methodologie van het onderzoek: hoe komen we 
err achter tot welke wijze van oordeelsvorming filosofische en literaire teksten hun le-
zerss aanzetten, en op welke manier zij dat doen? In het voorgaande heb ik aangege-
venn dat het mij vooral te doen is om de relatie tussen de retorische of stilistische ken-
merkenn van een tekst enerzijds en de vermogens van politieke oordeelsvorming die 
wordenn aangesproken anderzijds.1 Om die relatie aan de hand van concrete teksten te 
kunnenn onderzoeken, moeten we allereerst over een globale lijst van tekst-kenmerken 
beschikken,, aan de hand waarvan we uiteenlopende teksten kunnen analyseren (2.1). 
Daarnaastt dienen we op zijn minst een globaal idee te hebben van het proces van po-
litiekee oordeelsvorming: wat verstaan we daar precies onder en hoe gaat het in zijn 
werkk (2.2)? Op basis daarvan kan vervolgens worden verduidelijkt hoe retorica en oor-
deelsvormingg in concrete teksten met elkaar verbonden zijn. In dit hoofdstuk zal ik 
achtereenvolgenss op beide kwesties ingaan, om aan het eind nog kort in te gaan op de 
mogelijkhedenn en beperkingen van dit type onderzoek (2.3). 

2.11 Retorisch e elemente n van filosofisch e en literair e tekste n 

2.1.12.1.1 Een vergelijking  van appels  met  peren? 
Dee filosofische belangstelling voor literatuur is, zo stelde ik in hoofdstuk 1, ingegeven 
doorr debat over de vraag wat filosofie is en wat ze zou moeten zijn. Het zijn kennelijk, 
zoo zou men kunnen denken, de tobbers en de twijfelaars onder de filosofen die in de 
literatuurr iets menen aan te treffen dat in de filosofie-beoefening ontbreekt. Meer zelf-
verzekerdee filosofen werpen eenvoudig tegen dat iedereen die filosofie en literatuur 
vergelijkt,, een vanzelfsprekend verschil over het hoofd ziet: filosofen streven in hun 
denkenn en schrijven naar waarheid, terwijl literaire auteurs een esthetische ervaring bij 
dee lezer teweeg proberen te brengen. Dat impliceert dat de lezer bij het schrijven van 
eenn filosofische tekst slechts in beeld komt voor zover de uiteenzetting van die waar-
heidd didactisch aangepast moet worden aan de voorkennis van het lezerspubliek. Die 
waarheidd zelf bestaat onafhankelijk van schrijver en lezer. Het schrijven van een literai-
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ree tekst zou daarentegen veel meer betrokken zijn op de lezer, omdat het erom gaat 
ietss bij die lezer teweeg te brengen dat zonder hem of haar niet kan bestaan. Het ver-
gelijkenn van filosofische en literaire teksten is vanuit dit standpunt bezien een vergelij-
kingg van appels met peren. Het kan hooguit leiden tot 'esthetisering' van de filosofie, 
enn daarmee tot relativering van de filosofische aanspraak op waarheid.2 

Dezee tegenwerping maakt duidelijk dat het in het vorige hoofdstuk weergege-
venn filosofische debat complexe epistemologische kwesties op de agenda zet Zoals ik 
daarr al heb laten blijken, sta ik sympathiek tegenover pogingen filosofie en literatuur 
dichterr bij elkaar te brengen en biedt het werk van Nussbaum mijns inziens een per-
spectieff waarbinnen een zinvolle vergelijking tussen beide kan worden getrokken. In 
mijnn kritiek op Nussbaum suggereerde ik zelfs dat zij beide disciplines nog te vee! 
langss traditionele scheidslijnen onderscheidt Dat verplicht mij echter uit te leggen 
waaromm de bovenstaande tegenwerping mijns inziens uiteindelijk geen hout snijdt; een 
uitlegg die tegelijkertijd ook kan dienen als aanduiding en onderbouwing van het per-
spectieff van waaruit ik in dit boek naar filosofie en literatuur zal kijken. 

Mijnn eerste reactie op de tegenwerping dat filosofie, anders dan literatuur, naar 
waarheidd streeft, is een inperkende. Het gaat mij hier uitsluitend om de vergelijking 
vann de ethische en politieke /ü/van filosofie en literatuur. Uiteraard kan die rol door 
allee mogelijke vormen van filosofie worden gespeeld; ook wetenschapsfilosofische of 
metafysischee theorieën kunnen een praktische rol vervullen. Ik zal mij echter beperken 
tott die filosofische teksten die zich ook direct met het praktische leven bezighouden. 
Mett filosofie' bedoel ik dus 'praktische filosofie'. Die inperking compliceert de zaak van 
dee zelfverzekerde filosoof, omdat er in de praktische filosofie niet zozeer wordt ge-
streefdd naar waarheid die een neutrale, objectieve afspiegeling van de werkelijkheid 
biedt.. Veeleer gaat het om een streven naar juistheid. Wat normatieve juistheid pre-
ciess is wordt op verierlei wijzen ingevuld, maar in het algemeen ligt aan al die invul-
lingenn het streven naar coherentie ten grondslag: coherentie tussen onze alledaagse 
ethischee en politieke intuïties, onze reflecties daarop en de theoretische sytematisering 
vann die reflecties. Verschillende filosofen hechten een verschillend gewicht aan de di-
versee elementen: terwijl de een het zwaartepunt bij de intuïties legt, zal de ander de 
ethischee of politieke theorie voorop stellen. Rawls heeft het proces van normatieve 
reflectiee gereconstrueerd als het streven naar reflexief evenwicht, waarbij niet van te-
vorenn vaststaat welk element het meeste gewicht moet krijgen; dit dient elke keer 
opnieuww te worden bepaald (Rawls 1971,46-53). 

Hett gaat mij er hier om duidelijk te maken dat er, hoe het streven naar norma-
tievee juistheid ook wordt opgevat, in geen geval sprake is van een stabiele en 'objec-
tieff toegankelijke normatieve werkelijkheid, die als onafhankelijk en neutraal referen-
tiepuntt voor de juistheid van onze ethische en politieke ervaring kan dienen. Zelfs als 
wee overeind zouden houden dat de filosoof zich van literaire schrijvers onderscheidt 
doorr zijn streven naar normatieve juistheid, impliceert dit dus niet dat de filosoof in 
tegenstellingg tot de romanschrijver toegang heeft tot een zekere grond, een funda-
mentt waarop de juistheid van ethische of politieke oordelen onomstotelijk kan worden 
gebaseerd.. Het filosofische streven naar normatieve juistheid is gebonden aan het 
taalgebruikk van een bepaalde gemeenschap en is daardoor onvermijdelijk mede-
bepaaldd door de historische, dat wil ook zeggen contingente, praktijk van het alledaag-
see leven.3 Ook filosofen als Habermas en Rawls, die pogen de 'objectiviteif van ethi-
schee en politieke oordelen te verankeren in een 'rationele', neutrale procedure, erken-
nenn dat die procedure hooguit als regulatief ideaal kan functioneren: in de praktijk 
wordtt ze altijd in onvolmaakte vorm gerealiseerd. 
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Mijnn tweede reactie op de tegenwerping van de zelfverzekerde filosoof is dat hij 
dee literatuur tekort doet. Literatuur is namelijk niet alleen gericht op esthetische erva-
ring:ring: minstens een deel van de literatuur (i.e. realistische romans en verhalen) is ook 
betrokkenn op het praktische leven. In hoofdstuk 1 heb ik al aangegeven dat de esthe-
tischetische literatuuropvatting niet de enig mogelijk opvatting is, en dat de ethische litera-
tuuropvattingg op zijn minst ook bestaansrecht heeft.4 Niet alle, maar wel veel soorten 
literatuurr zetten aan tot reflectie op onze ethische en politieke intuïties, en vervullen zo 
eenn rol die in de buurt komt van die van de praktische filosofie. Ook tijdens het lezen 
vann een roman is sprake van een uitwisseling van intuïties en reflectie daarop, zonder 
datt bij voorbaat duidelijk is wat de doorslag moet geven. Het is bovendien bepaald 
niett ondenkbaar dat ook literaire schrijvers, voor zover hun werk een ethische of poli-
tieketieke inzet heeft, streven naar juistheid. Fictie houdt niet noodzakelijk in dat'alles mag' 
(Nussbaumm 1990a, 155). En net als filosofen kunnen ook literaire auteurs in dat stre-
venn niet volledig buiten de ervaring en het taalgebruik van een gemeenschap treden.5 

Hett verschil tussen literaire werken met een dergelijke inzet en praktische filosofie zou 
zoo bekeken niet zitten in de aanspraken die zij doen, maar in de poging deze aanspra-
kenn ook voortdurend te systematiseren (RÖssler 1998,138-139). 

Nadatt ik mijn opvatting van praktische filosofie en literatuur op deze wijze heb 
ingevuld,, is het mogelijk een derde kanttekening bij bovengenoemde tegenwerping te 
plaatsen.. De constatering dat zowel filosofie als literatuur een rol kunnen vervullen in 
onzee ethische en politieke reflectie zou volgens mij namelijk niet moeten leiden tot een 
onmiddellijkee opheffing van het onderscheid tussen filosofie en literatuur, als wel tot 
eenn voorlopige opschorting. Op basis van die overeenkomstige rol, door Nussbaum 
omschrevenn als het doen van voorstellen voor de omgang met de contingentie van het 
praktischee leven, kan worden onderzocht of praktische filosofie en realistische litera-
tuurr deze rol op verschillende manieren vervuilen en of zij daarmee ook tot een andere 
omgangg met contingentie aanzetten. Op basis van onderzoek van concrete teksten kan 
hett verschil tussen filosofie en literatuur dan, in plaats van het bij voorbaat als gege-
venn te veronderstellen, empirisch worden geconstateerd en gepreciseerd. Mijn kantte-
keningenn bij Nussbaums werk in het vorige hoofdstuk waren bedoeld om aan te geven 
datt Nussbaum in haar tekstanalyses die verschillen mijns inziens nog te zwart-wit 
neerzet.. Daarmee is echter niet gezegd dat er geen enkel verschil zou zijn! 

2.1.22.1.2 Retorica a/s kader 
Dee basale overeenkomst in de rol die praktische filosofie en realistische literatuur ver-
vullen,, kan dus de opvatting weerspreken dat een vergelijking tussen beide disciplines 
eenn vergelijking tussen appels en peren zou zijn. Men zou echter nog steeds kunnen 
tegenwerpenn dat de constatering dat appels en peren beide vormen van fruit zijn, niet 
hoeftt te verhinderen dat bij zo'n vergelijking appels worden gemeten met de criteria 
diee normaliter voor peren worden aangelegd, of omgekeerd. Met andere woorden: is 
err wel een neutraal analysekader voor zo'n vergelijkend onderzoek? Op dit punt zou ik 
err op willen wijzen dat er niet alleen een basale overeenkomst bestaat tussen de rollen 
vann praktische filosofie en bepaalde literatuur, maar ook tussen de middelen die ze 
gebruiken.. Heel simpel gezegd zijn filosofie en literatuur voor het vervullen van hun rol 
beidee afhankelijk van taal en de overtuigingskracht die zij met talige middelen weten 
tee bewerkstelligen. Wat zij verder ook precies beogen, het dient langs talige weg gere-
aliseerdd te worden. En wie wil weten wat filosofische en literaire teksten precies doen, 
dientt die talige middelen te onderzoeken. Ook hier geldt dus dat een basale overeen-
komstt het mogelijk maakt verschillen tussen filosofie en literatuur op te schorten tot 
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naderr onderzoek uitwijst welke middelen specifiek zijn voor filosofie en welke voor 
literatuurr (Lang 1990,11-23; Gadamer I960,155 e.v.). 

Mijnss inziens biedt de retorica het kader en het instrumentarium dat voor zo'n 
onderzoekk nodig is.6 Van oudsher is de retorica de discipline die de overredingskunst 
(meestall met behulp van talige middelen) tot onderwerp heeft. In de loop der tijd 
heeftt de term 'retorisch' echter een zeer negatieve bijklank gekregen: ze heeft vaak de 
associatiee van slechts Versierend', 'zonder goede argumenten', of, nog negatiever, 
Versluierend',, 'misleidend'. Binnen de filosofie wordt retorica vaak verbonden met het 
spelenn op emoties in plaats van op de rede, met verleiding in plaats van overreding. 
Medee door die negatieve associaties zijn grote delen van de retorische traditie uit het 
zichtt geraakt, terwijl juist die behulpzaam kunnen zijn bij de analyse van verschillende 
typenn teksten.7 

Allereerstt is het niet terecht de retorica, opgevat als een verzameling talige 
instrumentenn om overtuiging te bewerkstelligen, een preoccupatie met niet-rationele 
middelenn toe te schrijven. Er heeft binnen de retorische traditie weliswaar altijd veel 
aandachtt bestaan voor de niet-strikt argumentatieve aspecten van het menselijk taal-
gebruik,, maar dat wil niet zeggen dat rationele argumentatie voor de retorica niet be-
langrijkk was. Aristoteles onderscheidde bijvoorbeeld drie soorten overredingsmiddelen: 
pathospathos (het in de juiste gemoedsstemming brengen van het publiek), ethos (de ge-
loofwaardigheidd van de spreker of schrijver) en logos (het beargumenteren van een 
oordeel),, maar het is ook duidelijk dat hij die laatste hoger aanslaat dan de andere 
tweee (1991, resp. 1356a en 1354a).8 Bovendien kunnen ook ethos en pathos met ar-
gumentatievee middelen worden bewerkstelligd. 

Eenn ander argument voor herwaardering van de retorische traditie, is dat de 
retoricaa niet alleen een verzameling instrumenten biedt waarmee lezers of toehoorders 
vann wat dan ook kunnen worden overtuigd. De retorische traditie behelst ook een 
kennisopvatting,, die nauw aansluit bij de status van ethische en politieke oordelen 
zoalss ik die hierboven heb beschreven: consensus tossen mensen over wat het geval is 
off wat het nastreven waard is, is in de retorische optiek de hoogst bereikbare vorm 
vann menselijke kennis (Gadamer 1967, 236; Vlckers 1988, 211-213; Conley 1990, 5-6). 
Bijj gebrek aan een onafhankelijke toegang tot de wereld, een onfeilbaar fundament 
waaropp zekere kennis kan worden gebouwd, is een tijdelijke, in principe altijd kwetsba-
ree overeenstemming op basis van talige communicatie tussen mensen de enig mogelij-
kee basis voor kennis. Retorica heeft in de geschiedenis van de filosofie altijd tegenover 
diee epistemologische en normatieve theorieën gestaan die meenden dat menselijke 
kenniss a-historisch en contextloos zou moeten en kunnen zijn. Het is dan ook niet ver-
wonderlijkk dat met het teloorgaan van het vertrouwen in de mogelijkheid van zo'n 
contextiozee kennis in de loop van de negentiende eeuw, en de bewustwording van het 
taligee karakter van de filosofie (de 'linguistic turn*) in de twintigste eeuw, de retorische 
kennisopvattingg weer in ere wordt hersteld, al gebeurt dat vaak onder de noemer van 
constructivisme,, postmodernisme of pragmatisme.9 

Dee kennisopvatting van de retorica sluit dus wonderwel aan bij de preoccupa-
tiesties van die filosofen die zich tegen het abstracte funderingsdenken van hun discipline 
kerenn en zich naar de literatuur wenden.10 Het is daarom niet onlogisch om voor een 
onderzoekk naar de rol van filosofische en literaire teksten in ethische en politieke re-
flectieflectie gebruik te maken van analytische instrumenten uit de retorische traditie. De 
centralee gedachte is dat ethische en politieke reflectie in filosofische, dan wel literaire 
teksten,, nooit los van taal en context plaatsvindt. Dat wil niet zeggen dat teksten geen 
invloedd zouden hebben op het leven buiten de tekst, maar die invloed verloopt zelf via 
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hett taalgebruik: door de performatieve werking van de tekst worden aanspraken op 
waarheid,, juistheid of esthetische ervaring waar-gemaakt. De retorische kenmerken 
vann een tekst zijn geen neutraal omhulsel voor het juiste inzicht in de wereld, maar 
construerenn die wereld zelf. Alle taalgebruik is in deze zin onvermijdelijk retorisch, en 
onderzoekk van de retorische kenmerken van een tekst, ook die van filosofische en lite-
rairee teksten, is van cruciaal belang om te begrijpen wat die tekst met een lezer kan 
doen. . 

2.1.32.1.3 Retorica  als  gereedschapskist 
Terwijll retorica als kennisopvatting in het vervolg van dit boek vooral op de achter-
grondd een rol zal spelen, vormt de verzameling retorische instrumenten voor de pro-
ductiee en de analyse van teksten, ofwel de 'gereedschapskist van de retorica, de basis 
vann de hier gehanteerde onderzoeksmethodiek. Het beginpunt van de klassieke retori-
caa werd gevormd door de vraag op welke manier gesproken of geschreven teksten 
bepaaldee effecten op hun lezer kunnen bewerkstelligen. Die brede vraag heeft theorie-
vormingg over een hele serie kenmerken van teksten opgeleverd, kenmerken die op 
uiteenlopendee soorten teksten van toepassing zijn. Nadat de retorica in onbruik raakte, 
iss deze theorievorming verder ontwikkeld in disciplines die een bepaald aspect van 
tekstenn of een bepaald type teksten onder de loep nemen (Usseling 1975, 7-10; Ver-
donkk 1997, 13). De filosofie had lange tijd alleen aandacht voor de retorica van een 
tekstt voor zover die de argumentatie in een betoog betrof; een aspect dat aparte aan-
dachtt kreeg in de argumentatietheorie. De literatuurtheorie legde vooral nadruk op de 
niet-argumentatievee kenmerken van literaire teksten; de stilistiek boog zich over de 
xelocutio'' en in de narratieve theorie werd de verteltechniek onder de loep genomen. 
Hett is echter heel goed mogelijk de elementen die argmentatietheorie, stilistiek en 
narratievee theorie voor het voetlicht halen niet bij voorbaat uitsluitend aan filosofie dan 
well literatuur toe te schrijven, maar simpelweg toe te voegen aan de tekstkenmerken 
diee de klassieke retorica al naar voren heeft gehaald. 

Dee analytische instrumenten die de klassieke retorica, de argumentatie-, de 
narratievee en de literatuurtheorie hebben ontwikkeld, kunnen grofweg worden gerang-
schiktt in drie clusters, die parallel lopen aan de drie elementen van basale modellen 
vann communicatie: zender - boodschap - ontvanger, ofwel, auteur - boodschap - lezer. 
'Boodschap'' moet hier worden opgevat in brede zin: het is de strekking van de tekst 
diee uit zowel de expliciete 'inhoud' als de impliciete Vorm' van een tekst oprijst. Het 
onderscheidd tussen auteur, boodschap en lezer is verder een analytisch onderscheid, 
wantt een retorische analyse kijkt uitsluitend naar de tekst zelf. Als ik spreek over au-
teurr en lezer gaat het dus niet om de 'echte' auteur of lezer, maar alleen om het beeld 
vann auteur, respectievelijk lezer, dat uit de tekst naar voren komt. En die beelden zijn 
opp hun beurt nooit volledig los te maken van de 'boodschap' van de tekst, maar maken 
daarr deel van uit. 

Elkee tekst presenteert namelijk niet alleen een verhaal of argumenten voor of 
tegenn een bepaalde opvatting, maar impliceert tegelijkertijd ook een beeld van de au-
teurr die deze tekst schreef en van de lezer die hem leest (Booth 1961, 70-76; Nuss-
baumm 1990a, 9-10). Dat beeld kan meer of minder specifiek zijn, al naar gelang de 
hoeveelheidd informatie die een auteur over zichzelf of over zijn voorstelling van de 
lezerss van de tekst prijs geeft. Maar zelfs uit zeer onpersoonlijke, zakelijke teksten 
komtt op zijn minst het beeld naar voren van een auteur die weinig belang hecht aan 
persoonlijkee communicatie en die de lezer vooral ziet als een argumentatief wezen. Of 
dezee 'geïmpliceerde auteur' overeenkomt met de 'echte' auteur en de 'geïmpliceerde 
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lezer** met de *echte lezer(s)', is een vraag die niet kan worden beantwoord door uit-
sluitendd naar de tekst te kijken. Die vraag is voor deze studie echter ook niet relevant: 
hett gaat om wat de tekst langs expliciete en impliciete weg met de lezer kan doen. Als 
ikk het in het vervolg over de auteur en de lezer van een tekst heb, gaat het dus steeds 
omm de auteur en lezer voor zover die uit de tekst zelf naar voren komen. 

Zoalss gezegd zijn de elementen auteur - boodschap - lezer in concrete teksten 
natuurlijkk met elkaar verweven en vertonen ze regelmatig overlappingen. Door ze te 
onderscheidenn en afzonderlijk te analyseren, kan echter een zo compleet mogelijk 
beeldd worden geschetst van het effect dat een tekst op de lezer kan uitoefenen. Door 
bijj elk element specifieke aandachtspunten en vragen te formuleren is het mogelijk 
eenn omvattende lijst met tekstkenmerken op te stellen, die als heuristische checklist 
voorr de analyse vann teksten kan worden gebruikt. Ik ben bij het opstellen van de lijst 
zoalss gezegd eclectisch te werk gegaan. De basis van deze lijst wordt gevormd door de 
opsommingg van tekstkenmerken die Nussbaum in Love's Knowledge geeft (1990a, 32-
35),, die ik heb aangevuld en gespecificeerd met elementen uit het werk van retorici 
(Vickerss (1988) en Perelman & Olbrechts-Tyteca (1969)), literatuurtheoretici (Booth 
(19611 en 1988) en Verdonk & Weber (1995)) en narrativiteitstheoretici (Bal (1978) en 
Martinn (1986)). Daarnaast hebben uiteraard tal van concrete voorbeelden van tekst-
analysess door anderen een rol gespeeld.11 Dat heeft de hier volgende checklist opgele-
verd. . 

Omdatt het belang en de betekenis van de elementen van de checklist pas echt 
tott leven komen als zij aan de hand van concrete voorbeelden worden verduidelijkt zal 
ikk de verschillende aspecten illustreren met behulp van twee tekstfragmenten van res-
pectievelijkk Kant en Rushdie. Door hun fragmentarische karakter (het zal duidelijk zijn 
datt hier geen hele teksten geciteerd kunnen worden) kunnen zij niet alle, maar wel 
veell retorische kenmerken demonstreren. De fragmenten zijn dan ook zo gekozen dat 
zee samen een breed scala aan kenmerken vertonen. Dat zij in veel opzichten bestaan-
dee opvattingen over de verschillen tussen filosofie en literatuur lijken te bevestigen, 
neemm ik daarbij op de koop toe; de nuancering van die opvattingen komt later in dit 
boekk nog ruimschoots aan de orde. 

2.1.42.1.4 Een checklist  van tekstkenmerken 

"Mann kann alle Philosophle , sofe m sle sich auf Gründ e der Erfahrun g fuBt , empirische,  die aber, 
soo lediglic h aus Prinzipie n a priori  ihr e Lehren vortrëgt , reine  Phflosophl e nennen . Die letztere , 
wennn sie blo 6 forma l 1st, heiBt Logik,  1st sie aber auf besömmt e Gegenstand e des Verstande s ein -
geschrankt ,, so heiB t sie Metaphysik. 

Auff  solch e Weise entspring t die Idee einer zwiefache n Metaphysik , einer Metaphysik  der 
NaturNatur  und einer Metaphysik  der  Sitten.  Die Physi k wir d also ihre n empirischen , aber auch dne n 
ratjonale nn Teil haben ; die Ethik gletchfatls ; wiewoh l hier der empirisch e TeH besonder s praktischer/ 
Anthropoiogie,Anthropoiogie,  der rational e aber eigentiic h Moral  béBen  könnte . [...] 

Daa mein e Absich t hier eigentiic h auf die slttlich e Weitwdshei t gerichte t 1st, so schrank e 
ichh die vorgeiegt e Frage nur darau f ein ; ob man nich t meine , daB es von der ëuBerste n Notwen -
digkei tt  sei , einma l eine reine Moralphilosophi e zu bearbeiten , die von altem , was nur empirisc h 
seinn mag und zur Anthropoiogi e gehort , völlk j gesëuber t ware ; denn daB es eine solch e geben 
müsse ,, leuchte t von selbs t aus der gemeine n Idee der Pflich t und der sfttlfche n Gesetze ein . Je-
derman nn muB eingestehen , daB ein Gesetz, wenn es morafisc h d.i . als Grun d einer Verbindlichkei t 
gelte nn soil , absolut e Notwendigkei t bei sich fiihren  müsse ; daB das Gebot : Du solis t nich t tügen , 
nich tt  etwa bloB für Mensche n gette , ander e vemünftig e Wesen sich aber daran nich t m kehre n 
haften ;;  und so alle übrige n eigentiiche n Sittengesetze ; daB mithi n der Grun d der Verbindlichkei t 
hierr  nich t in der Natur der Mensche n oder den Umsönde n in der Welt , dari n er gesetz t ist , ge-
such tt  werde n müsse , sonde m a prior i lediglic h in Begriffe n der reine n Vernunft , und daB jede an-
deree Vorschrift , die sich auf Prinzipie n der bloBe n Erfahrun g gründet , und soga r eine hi gewisse m 
Betrach tt  allgemein e Vorschrift , sofer n sie sich dem mlndeste n Telle , vielleich t nur dne m Bewe-
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gungsgrundee nach, auf empirische Gründe stützt, zwar eine praktische Regel, niemals aber ein 
moralischess Gesetz heiBen kann." 

Immanuell Kant, Gnmdiegung zur Metaphysik der Sftten 1785/1994, 4-5. 

"Too be bom again,' sang Gibreel Farishta tumbling from the heavens, first you have to die. Ho j i ! 
Hoo j i ! To land upon the bosomy earth, first one needs to fly. Tat-taa! Taka-thun! How to ever 
smilee again, if first you wont cry? How to win the darling's love, mister, without a sigh? Baba, if 
youu want to get born again...' Just before dawn one winter's morning, New Year's Day or therea-
bouts,, two real, full-grown, living men fell from a great height, twenty-nine thousand and two 
feet,, towards the English channel, without benefit of parachutes or wings, out of a dear sky. 

' II tell you, you must die, I tell you, I tell you,' and thusly and so beneath a moon of ala-
basterr untill a loud cry crossed the night, To the devil with your tunes,' the words hanging 
crystallinee in the iced white night, 'in the movies you only mimed to playback singers, so spare me 
thesee infernal noises now.' 

Gibreel,, the tuneless soloist, had been cavorting in moonlight as he sang his impromptu 
gazal,, swimming in air, butterfly-stroke, breast-stroke, bunching himself into a ball, spreadeagling 
himselff against the almost-infinity of the almost-dawn, adopting heraldic postures, rampant, cou-
chant,, pitting levity against gravity. Now he rolled happily towards the sardonic voice. 'Ohé Salad 
baba,, ifs you, too good. What-ho, old Chumch.' At which the other, a fastidious shadow falling 
headfirstt in a grey suit with all the jacket buttons done up, arms by his sides, taking for granted 
thee improbability of the bowler hat on his head, pulled a nickname-hater's face. 'Hey, Spoono,' 
Gibreell yelled, eliciting a second inverted wince, 'Proper London, bhai» Here we come! Those 
bastardss down there wont know what hit them. Meteor or lightning or vengeance of God. Out of 
thinn air, baby. Dharraaammmi Wham, na? What an entrance, yaar. I swear: splat' 

Outt of thin air: a big bang, followed by falling stars. A universal beginning, a miniature 
echoo of the birth of time ...the jumbo jet Bostan, Right AI-420, blew apart without any warning, 
highh above the great, rotting, beautiful, snow-white, illuminated city, Mahagonny, Babylon, Alpha-
ville.. But Gibreel has already named it, I mustnt interfere: Proper London, capital of Vilayet, win-
kedd blinked nodded in the night. While at the Himalayan height a brief and premature sun burst 
intoo the powdery January air, a blip vanished from the radar screens, and the thin air was full of 
bodies,, descending from the Everest of the catastrophe to the milky paleness of the sea. 

Whoo am I? 
Whoo else is there?" 

Salmann Rushdie, The Satanic Verses, 1988, 3-4. 

Tweee tekstfragmenten met een sterk verschillend karakter. De eerste afkomstig uit de 
filosofischee traditie, een 18e eeuwse, inmiddels canonieke tekst over het fundament 
vann de moraal. De tweede stammend uit de literaire traditie, een nog tamelijk recente 
romann over Goed en Kwaad, identiteit en verandering, Oost en West, traditie en mi-
gratie.. Ondanks de grote verschillen zetten beide teksten hun lezers aan het denken 
overr ethische en politieke kwesties, al is dat in deze passages, beide uit het begin van 
dee tekst genomen, bij Kant duidelijker dan bij Rushdie - en daar hebben we wellicht al 
eenn eerste verschil in aanpak geconstateerd. Wat kan de hier gebruikte checklist nog 
meerr laten zien? 

DeDe boodschap  van de tekst 
-- Wat is, op het eerste gezicht, de 'boodschap'van de tekst? 

WeikeWeike strekking blijft na eerste lezing hangen; hoe sterk is deze indruk en hoe een-
duidig?duidig? In hoeverre blijft deze eerste indruk bij latere lezingen overeind? 

Hett Kant-fragment toont iemand die fenomenen duidelijk wil afbakenen en vervolgens 
vann een beperkt fenomeen, de moraal in strikte, door hem gedefinieerde zin, de nood-
zakelijkee aspecten wil belichten. De tekst lijkt de lezer er van te willen overtuigen dat 
zoietss een belangrijke, zelfs noodzakelijke onderneming is, willen wij het fenomeen van 
dee morele verplichting goed begrijpen. Wat het Rushdie-fragment toont, is nog hele-
maall niet zo duidelijk: het schept een vertraagd beeld, bolstaand van de associaties 
rondd hemel en hel, geboren worden en beginnen, van iets dat in menselijke tijd ge-
metenn razendsnel voorbij zou moeten gaan en feitelijk ook onbestaanbaar lijkt te zijn: 
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tweee mannen die al converseren d ter aarde storte n na een vliegtuigongeluk . Deze 
vertelle rr  neemt het met  %de' werkelijkhei d niet zo nauw, maar creëer t een voorstellin g 
diee juis t daardoo r humoristisc h is. Om het geheel nog onbestemde r te maken , stel t de 
vertelle rr  ook nog zichzel f ter discussie : wie is hij (of is het een zij?)? Deze teks t wekt 
nieuwsgierigheid ,, maar waarom hij voor de lezer belangwekken d zou kunne n zijn , blijf t 
nogg in het midden . 

Dee bovenstaand e vragen zijn erop gerich t de eerste indru k die een teks t op-
roep tt  te articuleren ; het fragmentarisch e karakte r van mijn voorbeelde n bemoeilijk t die 
taakk enigszins . In de tekste n die ik strak s onder de loep zal nemen zal het voora l gaan 
omm de indru k van de contemporain e samenlevin g die zij bij de lezer achterlaten . De 
hiern aa volgend e vragen zijn erop gerich t enerzijd s te verheldere n waardoo r die eerste 
indru kk to t stand komt , en anderzijd s na te gaan of die indru k op alle fronte n gerecht -
vaardig dd is, dan wel genuanceer d moet worde n in het lich t van tekstkenmerke n die in 
eerst ee instanti e niet zo in het oog springen. 12 

-- Welke structuur heeft de 'p/of van de tekst? 
WelkeWelke verhaal- of betoogelementien zijn te onderscheiden en hoe zijn ze gekoppeld? 
GaatGaat het om een vraag die moet worden beantwoord, om een standpunt dat op zijn 
houdbaarheidhoudbaarheid wordt onderzocht, om een gebeurtenis die moet worden verklaard, een 
raadselraadsel of mysterie dat moet worden ontsluierd? Hoe nauw zijn de verschillende on-
derdelenderdelen van de plot aan elkaar gekoppeld, en wordt die koppeling gelegd met ar-
gumentatieve,gumentatieve, narratieve of demonstratieve middelen? In hoeverre is er sprake van 
eeneen sluitend plot: zijn alle vragen die worden opgeworpen ook beantwoord? 

'Plo tt  vat ik hier in brede zin op als het arrangemen t van de verschillend e fasen of ele-
mentenn van de tekst , waarbi j de nadru k lig t op de connecti e tusse n die fasen of ele-
menten. 133 In het Rushdie-fragmen t is de plo t dat er twee mannen uit de hemel komen 
vallen ,, omda t er een vliegtui g is ontploft . Het tweed e elemen t is chronologisc h gezien 
voora ff  gegaan aan het eerste en kan het eerste dan ook verklaren . 

Plott  is echte r niet alleen van toepassin g op gebeurtenisse n die in de tij d geor -
dendd zijn ; ook het arrangemen t van argumente n voor de verklarin g van een fenomee n 
off  van de bijdrage n aan een dialoo g kan als een plo t worde n opgevat . In het Kant -
fragmen tt  is de plo t dat het onderscheide n van een zuivere , niet-empiriscn e kern van 
dee moraa l mogelij k en bovendie n noodzakelij k is, omda t morel e gebode n of verbode n 
alleenn werkelij k binden d kunne n zijn , als hun geldighei d niet van empirisch e toevallig -
hedenn afhangt . 

Alss  verschillend e soorte n plot s worde n vergeleken , is snel duidelij k dat twee 
structurerend ee principe s daarbi j een belangrijk e rol spelen en een eigen sub-structuu r 
construeren ,, die al dan niet met die van de plo t en met elkaar paralle l kunne n lopen : 
tij dd (de temporele  structuur ) en vertelinstanti e (de vertelstructuur) . 

-- Is er sprake van een temporele structuur en zo ja, hoe ziet die er uit? 
IsIs er sprake van ontwikkelingen inde tijd ofniet? Zo ja, hoe worden deze dan geor-
dend?dend? Chronologisch of niet? Welk effect heeft dat op de piot van de tekst en op de 
activiteitactiviteit die de lezer moet verrichten om die plot bloot te leggen? 

Bijj  Rushdi e speel t tijd , anders dan bij Kant , een structurerend e rol . De gebeurtenisse n 
rondd Gibree l en Saladin zijn weliswaa r niet chronologisc h geordend , maar het is in 
princip ee mogelij k hun chronologi e te reconstrueren : er ontplof t een vliegtui g boven 
Londe nn en twee passagier s storte n vervolgen s zingen d en praten d ter  aarde. Die re-
constructi ee maakt meteen duidelij k dat juis t de afwijkin g van de chronologi e spannin g 
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creëert:: de eerste scène krijgt iets raadselachtigs, omdat niet duidelijk is waar deze 
mannenn vandaan komen. De bijzonderheid wordt nog vergroot doordat de scène lijkt 
tete berusten op een gedetailleerde waarneming die in reële tijd onmogelijk zou zijn: de 
vertellerr beschrijft de scène in slow-motion. De lezer moet haar tijdsbesef zelf actief 
inbrengenn om de gebeurtenissen te kunnen plaatsen; in de rest van het boek zal dat 
nogg veel sterker het geval zijn. 

Inn Kants tekst daarentegen is tijd juist niet aan de orde; het gaat er nu net om 
dee onveranderlijke, niet van tijd afhankelijke kenmerken van moraal op te sporen. De-
zee tekst probeert de tijd als irrelevante factor buiten te sluiten. Wat hier wordt gere-
construeerd,, geldt altijd en overal, niet alleen in Pruisen in 1785. Ook de lezer van 
dezee tekst wordt dus gevraagd af te zien van enige historische invulling van het ge-
analyseerdee fenomeen. 

-- Wat is de vertelstructuur van de tekst? 
WieWie vertelt er? Gaat het om één of om meerdere instanties? Vertelt elke instantie 
vanuitvanuit een eenduidig perspectief, of neemt de verteller meerdere perspectieven in 
(met(met andere woorden: hoe focaliseert de verteller)? Hoe verhouden zich geïmpliceer-
dede auteur, vertefler(s), focalisator(en) en personage(s) in de tekst? Hoe verhoudt de 
vertelstructuurvertelstructuur zich tot de temporele structuur en tot de plot? En welke activiteit 
wordtwordt bij dit alles gevraagd van de lezer? 

Inn Kants tekst spreekt een verteller, die zichzelf duidelijk als een persoon met specifie-
kee intenties afficheert, maar die verder niets over zijn persoonskenmerken vertelt Dat 
hett hier om een man gaat, kunnen we als lezer alleen veronderstellen als we deze 
vertellerr met de auteur van de tekst, volgens de titelpagina ene Immanuel Kant, iden-
tificeren.. Er is overigens ook geen aanleiding ervan uit te gaan dat de verteller niet 
samenvaltt met de geïmpliceerde auteur van de tekst. En wat de personages betreft die 
inn de tekst figureren, die zijn eveneens beperkt: er is sprake van 'man' en van \Jeder-
mann'' en daarmee lijken alle mensen, of beter: alle redelijke wezens te worden be-
doeld. . 

Rushdiess verteller zou op de vraag wie er vertelt waarschijnlijk zeggen: goede 
vraag.. Hoewel er in eerste instantie een observerende, niet nader aanwijsbare verteller 
lijktt te zijn, komt deze nadrukkelijker naar voren wanneer hij zijn eigen associaties 
corrigeertt en met Gibreels woorden instemt, om zichzelf aan het eind van de passage 
expliciett ter discussie te stellen: wie is deze verteller en wie spelen er nog meer een rol 
inn deze tekst? Deze verteller verhoudt zich expliciet tot zijn personages, en duidt ook 
aann dat er weliswaar (in elk geval in deze passage) één verteller is, maar dat er meer-
deree focalisatoren zijn: we zien als lezer de wereld niet alleen door de ogen van de 
verteller,, maar ook door die van Gibreel, en heel kort ook door die van Saladin. 

Dee lezer in Kants tekst wordt gevraagd zich met één instantie te identificeren, 
dee \Jedermann' wiens moraal de verteller, als woordvoerder van diezelfde iedereen, 
gaatt reconstrueren; doordat lezer en verteller (en geïmpliceerde auteur) tot dezelfde 
soortt behoren, kan de lezer de redeneringen van de verteller ook zelf op juistheid en 
inzichtelijkheidd toetsen. De lezer van Rushdies tekst wordt daarentegen geconfronteerd 
mett verschillende perspectieven waarvan de statuur nog niet zo helder is en die zich 
dann ook moeilijk op hun geldigheid laten beoordelen. De zelf-referentiële opmerking 
vann de verteller maakt de lezer opmerkzaam op de invloed die de identiteit van de 
vertellerr op het verhaal kan uitoefenen, maar compliceert die invloed tegelijkertijd. 

-- Welke stijlkenmerken heeft de tekst? 
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HiertoeHiertoe kan een scala aan aspecten worden gerekend, zoals het gebruikte vocabulai-
rere {alledaags, groepsspedfiek, zoals bijv. vakjargon, gebruik van neologismen); de 
verbreidheidverbreidheid van en het type gebruikte metaforen; het gebruik van andere retorische 
figuren,figuren, zoals metoniemen of woordherhalingen. Verder kan worden gekeken naarde 
zinsstructurenzinsstructuren (kort/tang, eenvoudig of elliptisch) en het ritme van een tekst Geza-
menlijkmenlijk kunnen deze aspecten in een meer of minder heldere en elegante tekst re-
sulteren,sulteren, en meer of minder plezier in de tekst produceren. Een belangrijke vraag 
hierhier is ook in hoeverre de stijl van een tekst individualiteit, of juist een onpersoonlijk 
karakterkarakter uitstraalt. 

Dee tekst van Kant kenmerkt zich door de voortdurende toevoeging van bijzinnen. Dat 
leidtt tot zinsconstructies die in hedendaagse ogen lang en omslachtig worden gevon-
den;; Kant zou daarmee vandaag de dag grote kans maken de 'Bad Writing Contesf 
vann het tijdschrift Philosophy and Literature te winnen. Anders dan de meeste win-
naarss van deze wedstrijd kan Kant zich echter voor die complexe zinsconstructies ver-
ontschuldigenn door de drang naar helderheid die er uit spreekt, en die ook in de afba-
keningg van begrippen zichtbaar is. Met die begripsafbakening voert Kant een aantal 
conceptenn door die als vakjargon betiteld kunnen worden. En hoewel hij door zijn zins-
constructiess bijna een individueel herkenbare stijl heeft, is deze toch onpersoonlijk te 
noemen,, passend bij het onpersoonlijke karakter van zijn project. 

Rushdiess tekst kenmerkt zich evenzeer door voortdurende toevoegingen, bij-
voorbeeldd van bijvoeglijke naamwoorden, maar ook van (vaak metaforische) namen en 
benamingen.. Rushdies stijl is in vergelijking met Kants stijl juist door de rijkdom aan 
associatiess zeer persoonlijk en onnavolgbaar te noemen. 

-- Welke status wordt geclaimd voor de (uitspraken in) de tekst? 
BeoogtBeoogt de tekst iets te beschrijven, verklaren, voor te schrijven of te verbeelden? 
MakenMaken de uitspraken van de tekst aanspraak op waarheid, inzichtelijkheid, normatie-
veve juistheid of verbeeldingskracht, of een combinatie hiervan? Worden hierover expli-
cieteciete uitspraken gedaan, of blijkt het impliciet uit de tekst? Hoe generaliserend zijn 
dede uitspraken die worden gedaan? Betreffen zij concrete gevallen of algemene cate-
gorieën? gorieën? 

Opp dit punt is Kants tekst relatief duidelijk: het gaat er om de rationele kern van mo-
raall bloot te leggen, en rationeel wil hier zeggen: universeel, voor alle redelijke wezens 
geldig.. Deze tekst heeft dus betrekking op een grote verzameling fenomenen, die 
echterr tot hun kern worden teruggebracht Bij Rushdie wordt de lezer nog in het onze-
keree gelaten. De tekst geeft weliswaar blijk van grote verbeeldingskracht (of misschien 
iss fantasie hier een beter woord) en van plezier in de tekst en het beeld zelf, maar of 
aann het concrete beeld andere dan esthetische aanspraken worden verbonden, is 
(nog)) niet duidelijk. 

-- Zijn de uitspraken in de tekst consistent en coherent? 
InIn hoeverre zijn de verschillende uitspraken in de tekst met elkaar te verenigen? 
MaaktMaakt de tekst zichzelf druk over zijn interne samenhang? Zo ja, welk type samen-
hanghang wordt dan nagestreefd: bijvoorbeeld strikt logische consistentie of een voor de 
actorenactoren inzichtelijke samenhang tussen oorzaken en gevolgen? Op welk niveau wordt 
diedie samenhang tot stand gebracht: wordt ze door de auteur of verteller geconstru-
eerdeerd of gevonden, en in hoeverre is ze ook voor de objecten waar het om gaat in-
zichtelijk? zichtelijk? 
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Zowell de tekst van Kant als die van Rushdie laat blijken waarde te hechten aan interne 
consistentie.. Kant door zijn definities en het consequent hanteren daarvan, alsmede 
doorr de logica waarmee hij de implicaties van die definities probeert te onderbouwen; 
Rushdiee door zijn verteller zijn eigen uitspraken op een lijn te laten brengen met die 
vann een van zijn personages. Overigens is er in dat laatste geval wel een lichte hint 
vann ironie: het gegeven alleen al dat de verteller expliciet moeite moet doen om de 
coherentiee van het verhaal te bewaren, suggereert dat die consistentie bewust gecon-
strueerdd moet worden. 

-- In welke discipline of welk genre situeert de tekst zichzelf? 
AfficheertAfficheert de tekst zich expliciet of impliciet als filosofie dan wel literatuur, of als een 
subgenresubgenre daarvan, of zaait ze juist twijfel over de eigen identiteiten de bruikbaarheid 
vanvan dergelijke onderscheidingen? In hoeverre sluit de tekst aan bij gangbare opvat-
tingentingen over deze discipline en/of dit genre? 

Kantt karakteriseert zijn tekst uitdrukkelijk als een moraalfllosofische onderneming door 
uitt te leggen wat hij onder moraalfilosofie verstaat en zijn centrale vraag daarbinnen te 
situeren.. Rushdie laat zich in het geheel niet over discipline of genre uit. Door de on-
waarschijnlijkheidd van de beschreven gebeurtenissen is wel aannemelijk dat het om 
fictiee gaat; de conventies van de traditionele roman worden echter ondermijnd door de 
identiteitt van de verteller expliciet ter discussie te stellen. Daarmee lijkt zijn tekst zich 
impliciett onder de 'moderne' en/of 'postmoderne' romans te scharen die de vertelling 
alss zodanig problematiseren. 

DeDe geïmpliceerde  auteur 
Omdatt geïmpliceerde auteur en lezer niet geheel los staan van de boodschap van de 
tekst,, kunnen tal van vragen die hierboven zijn gesteld ook worden gebruikt om te 
analyserenn welk beeld van de auteur uit de tekst naar voren komt. Het antwoord op de 
vraagg naar de vertelinstantie(s) bijvoorbeeld (hoeveel vertellers kent de tekst, welke 
persoonskenmerkenn hebben zij en hoe verhouden ze zich tot elkaar, welke personages 
inn de tekst hebben een stem en welke niet), kan de basis vormen voor het analyseren 
vann de positie van de geïmpliceerde auteur, terwijl de vraag naar de stijlkenmerken 
vann de tekst, nader gedifferentieerd naar de stijl van de verteller en die van de focali-
satoren,, het een en ander kan duidelijk maken over de aard en de inzet van de auteur. 
Vaakk heeft de analyse van de geïmpliceerde auteur, zoals de term eigenlijk al zegt, het 
karakterr van een afleiding. Maar ook expliciete aanduidingen spelen uiteraard een rol. 

-- Hoe verhoudt de geïmpliceerde auteur zich tot de vertellens) in de tekst? 
AlsAls er slechts één verteller is, spreken auteur en verteller dan met een stem, of dis-
tantieerttantieert de auteur zich van de verteller, en zo ja, op welke manier? Als er meerdere 
vertellersvertellers zijn, laat de geïmpliceerde auteur zijn voorkeur blijken vooreen van hen, of 
distantieertdistantieert hij zich van hen allemaal? 

Ditt punt is wat Kant en Rushdie betreft feitelijk al aan de orde geweest: in Kants tekst 
zijnn verteller en geïmpliceerde auteur één; bij Rushdie distantieert de geïmpliceerde 
auteurr zich van de verteller door hem de vraag 'Who am I?' te laten stellen en door 
meerderee perspectieven toe te laten. 

-- In hoeverre verwijst de geïmpliceerde auteur naar zichzelf? 
BenoemtBenoemt hij zich zelf en zo ja, welke kenmerken van zichzelf of welke opvattingen 
geeftgeeft hij prijs? In hoeverre en op welke manier toont de tekst verder nog een 'au-
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teursbewustzijn?teursbewustzijn? Op welke manier komt de auteur van de tekst naar voren uit de or-
ganisatieganisatie en/of de inhoud van de tekst? Welke kenmerken en opvattingen kunnen 
aanaan hem worden toegeschreven? Is het bijvoorbeeld iemand die een scherp oog 
heeftheeft voor details of Juist voor de grote lijnen? 

Ookk hier beklijft de eerste indruk: de geïmpliceerde auteur van Kants tekst kan worden 
geïdentificeerdd met de verteller, die zichzelf wel opvoert in de tekst, maar daarbij enkel 
dee opzet van zijn onderzoek en niets over zichzelf prijsgeeft. Bij Rushdie blijft de ge-
impliceerdee auteur buiten beeld; we kunnen zijn aanwezigheid als 'organiserende in-
stantie'' achter de tekst alleen vermoeden. 

-- Hoe kan de stijl van de vertelling of het betoog worden gekarakteriseerd? 
IsIs de tekst geschreven in de eerste of de derde persoon? Wordt er gedramatiseerd of 
samengevatsamengevat of beide? Wie geeft stem aan wie? Welke consequenties heeft dat voor 
dede nadrukkelijkheid waarmee de auteur uit de tekst naar voren komt, en voor de in-
drukdruk die hij op de lezer maakt? 

Bijj zowel Kant als Rushdie is er slechts een verteller, zodat er geen verschillende ver-
telstijlenn binnen een tekst kunnen worden getraceerd. De onpersoonlijke indruk die 
Kantss tekst maakt, wordt mede bepaald doordat hij voor het overgrote deel in de der-
dee persoon en in de indirecte rede is geschreven, dus over externe zaken handelt. De 
eerstee persoon wordt alleen gebruikt om de inzet van de tekst te preciseren, en die 
krijgtt daardoor dan ook nadrukkelijker het karakter van een keuze, die (in contrast met 
dee overige uitspraken in de tekst) ook anders had kunnen uitvallen. Ook Rushdies 
teksttekst is overwegend in de derde persoon geschreven, enkele keren onderbroken door 
zinsnedess in de eerste persoon. Maar hier lopen dramatisering en samenvatting, di-
rectee en indirecte rede door elkaar; de verteller geeft het woord (en daarmee de foca-
lisatie)) regelmatig aan zijn personages. Hierdoor komt de geïmpliceerde auteur zelf 
niett erg duidelijk naar voren; waar zijn voor- en afkeuren liggen is hier nog niet duide-
lijk;; vooralsnog lijkt hij bereid verschillende perspectieven toe te laten, zonder daartus-
senn te kiezen. 

-- Hoe kan de stijl van de focalisatie(s) worden gekarakteriseerd? 
HeeftHeeft de verteller (of hebben de vertellers) bepaalde privileges? Kan hij bijvoorbeeld 
iemandsiemands gedachten lezen of op de toekomst vooruit lopen? Is hij betrokken bij het 
objectobject waarover hij vertelt, of blijft hij op afstand? Blijkt hij betrouwbaar of onbe-
trouwbaar?trouwbaar? Hoe geïnformeerd is hij: is hij bijvoorbeeld alwetend, veelwetend of 
wordtwordt hij nog wel eens verrast door zijn objectten)? Stelt hij zich neutraal op ten op-
zichtezichte van zijn object, of neemt hij duidelijk stelling, bijvoorbeeld door gevoelens en 
meningenmeningen over dat object te uiten? En streeft hff naar objectiviteit in zijn relaas, of 
staatstaat juist de subjectiviteit voorop? 
AlsAls deze vragen voor alle vertelinstanties en fbcalisatoren in de tekst worden gesteld, 
welkwelk totaalbeeld komt dan daaruit naar voren, en wat zegt dit over de geïmpliceerde 
auteur? auteur? 

Inn Rushdies tekst kunnen, anders dan in die van Kant; meerdere stijlen van focalisatie 
wordenn onderscheiden; deze zijn af te leiden uit de stijlverschillen in de passages 
waarinn Gibreel en Saladin hun perspectief op de wereld mogen ventileren. De geciteer-
dee passage is echter te kort om daar gefundeerde uitspraken over te kunnen doen. 
Rushdiess verteller heeft een observerende, registrerende stijl: hij vertelt wat Saladin en 
Gibreell zeggen en doen terwijl ze door de lucht tuimelen, en beschrijft wat van die val 
dee oorzaak is geweest. Strikt genomen heeft hij geen privileges: hij vertelt ons niets 
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overr de gedachten van zijn personages, noch over wat hen te wachten staat Maar het 
gegevenn alleen al dat hij zou kunnen hebben waargenomen wat er gebeurde, onder-
scheidtt hem van een gewone, menselijke observator. Bovendien weet hij door zijn 
woordkeuss de gebeurtenissen met veel nuances en kennelijke precisie te evoceren; we 
krijgenn als lezer een gedetailleerd, en door het gebruik van metaforische uitdrukkingen 
ookk rijk geschakeerd beeld van de gebeurtenissen. 

Precisiee is ook terug te vinden in Kants tekst, maar daar gaat het om precisie 
vann definitie en argumentatie. De stijl van deze tekst is dan ook een geheel andere: 
hierr wordt weinig aan de verbeelding overgelaten en volgens strikte regels van logica 
enn argumentatieleer van A via B naar C geredeneerd. Deze stijl van focalisatie is in 
principee neutraal en niet geprivilegieerd, want iedereen die beschikt over redelijke 
vermogens,, kan de wereld vanuit het zelfde perspectief benaderen en tot dezelfde 
conclusiess komen. 

-- In hoeverre probeert de auteur zijn object te beheersen? 
DoetDoet hij moeite om het precies te definiëren of om te abstraheren van voor zijn doet 
irrelevanteirrelevante kenmerken? Zo ja, op grond waarvan bepaalt hij wat al dan niet relevant 
is?is? Welke conclusies kunnen hieruit worden getrokken over de eigen opvatting van 
dede auteur over wat hij met de tekst beoogt? 

Dezee vraag is voor Kant eigenlijk hierboven al beantwoord: Kants tekst is bij uitstek 
eenn voorbeeld van een tekst waarin het object nauwkeurig wordt vastgelegd, bijvoor-
beeldd door per definitie te decreteren dat empirische manifestaties van het praktische 
levenn voor de moraalfilosofie irrelevant zijn. Over zijn doel in de tekst is hij dan ook 
zeerr expliciet. Rushdie is op het eerste gezicht het tegendeel van Kant: bij hem kan 
veel,, zo niet alles; hij vermeit zich in het beschrijven van de gebeurtenissen, zonder 
duidelijkk te maken wat daarvan relevant is en in welk opzicht. Vooralsnog is in deze 
tekstt alles relevant, maar Rushdie geeft, anders dan Kant, dan ook niet aan wat hij 
buitenn het verhaal heeft gelaten - de vraag naar de identiteit van de verteller daarge-
laten. . 

-- Hanteert de auteur een specifieke methode om toegang te krijgen tot het object van 
zijnzijn relaas en/of voor de opbouw van zijn betoog? 
AlsAls dat het geval is, waarop is die methode dan gebaseerd? Is het een methode die 
persoonsgebondenpersoonsgebonden of juist onpersoonlijk is? 

Kantt heeft duidelijk ideeën over de wijze waarop hij zijn onderwerp van studie dient te 
benaderen:: het object dient eerst zo te worden omschreven dat het van alle toevallige 
eigenschappenn gezuiverd is, om vervolgens met behulp van de ratio na te kunnen 
gaann wat de implicaties zijn van de idee van een zuivere moraal. De methode is bij 
uitstekk onpersoonlijk: alle redelijke wezens zijn in staat het onderzoek na te voltrek-
ken.. De methode van Rushdie lijkt die van de observatie te zijn, maar de gebeurtenis-
senn die worden waargenomen zijn zo fantastisch, en de associaties zo kleur- en talrijk, 
datt de lezer gauw genoeg doorheeft dat de auteur geen neutrale waarnemer is. Hier is 
eenn rijke verbeelding aan het werk, die veel oog heeft voor detail en zintuiglijke be-
schrijving,, en die mede daardoor niet zo maar door een ander geïmiteerd kan worden. 
Bovendienn worden de overwegingen die aan deze benadering ten grondslag liggen, 
anderss dan bij Kant, niet expliciet gemaakt. 

-- In hoeverre is de auteur en/of de verteller zelfreflexief? 
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BlijktBlijkt die reflexiviteit uit expliciete uitspraken, of langs impliciete weg? In hoeverre 
sporensporen expliciete en impliciete reflexiviteit met eikaar? 

Inn de geciteerde passage geeft Kant weinig blijk van zelfreflexiviteit: dat hij als mens 
begiftigdd is met rationaliteit staat zelf niet ter discussie, maar wordt zonder meer als 
uitgangspuntt genomen. In Rushdies tekst wordt daarentegen uitdrukkelijk de vraag 
opgeworpenn wie de verteller/auteur eigenlijk is. En tegelijkertijd wordt daarmee de 
vraagg opgeworpen die in de rest van het boek centraal zal staan: in hoeverre hebben 
mensenn in een veranderende, contingente wereld een identiteit die zo stabiel is dat er 
vann een 'ik' kan worden gesproken? Door deze vraag direct in het begin van het boek 
ookk voor de verteller te stellen, worden expliciete en impliciete reflexiviteit aan elkaar 
gekoppeld:: identiteit is niet alleen voor de personages, maar ook voor de verteller zelf 
eenn problematische kwestie. 

DeDe geïmpliceerde  lezer 
Hett is verleidelijk te denken dat de geïmpliceerde lezer het spiegelbeeld vormt van de 
geïmpliceerdee auteur van een tekst. Dat hoeft echter geenszins het geval te zijn. Een 
auteurr probeert weliswaar zijn ideeën of opvattingen op de lezer over te dragen, maar 
datt betekent niet dat de lezer precies hetzelfde proces moet doormaken als de auteur 
bijj het schrijven. Een auteur kan een tekst schrijven die andere vermogens aanspreekt 
dann die welke bij het schrijven vereist zijn. Het is dus eerder omgekeerd: de geïmpli-
ceerdee auteur is in zekere zin het spiegelbeeld van de geïmpliceerde lezer; de auteur 
presenteertt zichzelf op zo'n manier dat hij de lezer op een zijns inziens bij het object 
vann de tekst passende manier aanspreekt.14 

Inn de vraagstelling van mijn onderzoek staat de manier waarop de geïmpliceer-
dee lezer wordt aangesproken centraal. Ook hier geldt echter weer dat de geïmpliceerde 
lezerr niet los kan worden gezien van boodschap en geïmpliceerde auteur. Bij alle voor-
gaandee vragen kan de aansluitende vraag worden gesteld 'en wat betekent dit voor de 
manierr waarop de lezer wordt aangesproken?' De hier volgende vragen mogen dan 
voorr de focus van mijn onderzoek de belangrijkste zijn, ze veronderstellen dat de 
voorgaandee vragen al zijn beantwoord. 

-- Welk perspectief wordt de lezer geacht in te nemen? 
WordtWordt zij gevraagd het eigen perspectief te activeren of zich daarvan juist te distanti-
ereneren door dat van de verteller of een van de personages in te nemen? Verschilt het 
perspectiefperspectief dat de lezer aan het begin wordt geacht in te nemen van dat aan het eind 
vanvan de tekst? Zo ja, op grond waarvan is het oude door het nieuwe perspectief ver-
vangen? vangen? 

Beidee teksten spreken de lezer in eerste instantie aan als een neutrale waarnemer; 
terwijll bij Kant die waarnemer echter wordt gevraagd op zijn eigen morele ervaring 
terugg te vallen en deze met een abstraherende, generaliserende blik te benaderen, 
wordtt de lezer bij Rushdie vooral aangesproken op zijn verbeeldingskracht, oog (en 
oor)) voor details en associatieve vermogen. Hoewel het daardoor op het eerste gezicht 
lijktt alsof de lezer bij Kant meer ruimte krijgt om het betoog van de auteur te bekritise-
ren,, zet ook Rushdie de lezer tot zelfstandig oordelen aan, voor zover hij de identiteit 
enn daarmee de positie van de verteller expliciet ter discussie stelt. 

-- Welke mogelijkheden voor identificatie biedt de tekst de lezer? 
ZijnZijn er mogelijkheden voor identificatie, en zo ja, met één of meerdere personen? 
GaatGaat het om gedetailleerd neergezette personages of om juist om abstracte, gegene-
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ratiseerderatiseerde karakters? Wat zijn de aspecten die identificatie aan- of ontmoedigen, be-
moeilijkenmoeilijken dan wel vergemakkelijken? Welke waardering impliceert de verdeling van 
identificatiemogelijkheden? identificatiemogelijkheden? 

Zoalss gezegd moedigt Kants tekst de lezer aan het betoog op zichzelf te betrekken: de 
lezerr kan zich tegelijkertijd identificeren met het object van het betoog: de morele 
mens,, en met het subject ervan: de mens als rationeel wezen. In beide gevallen gaat 
hett om identificatie met een abstractie, dat wil zeggen met bepaalde aspecten van het 
menss zijn. Bovendien moet de lezer om die identificatie op gang te brengen al hebben 
ingestemdd met Kants afbakening van zuivere moraalfilosofie en praktische antropologie 
enn met zijn beslissing om (in elk geval in deze tekst) meer belang te hechten aan de 
eerste.. De personages in Rushdies tekst (Gibreel, Saladin, de verteller) blijven in het 
geciteerdee fragment nog teveel op afstand om echte identificatie op gang te brengen. 
Daarvoorr is meer kennis over hun situatie en hun levenswandel vereist. Hooguit zullen 
sommigee lezers een glimlach van herkenning opbrengen bij Saladins irritatie over Gi-
breelss jolige en uitbundige gedrag in deze ernstige situatie; daarmee wordt wel de 
eerstee basis gelegd voor verdeling van sympathie en antipathie ten opzichte van deze 
heren.. Juist omdat deze personages vanaf het begin in concrete nuances worden 
neergezet,, duurt het langer voor de lezer zich werkelijk kan identificeren. Ook de fan-
tastischee situatie waarin zij zich bevinden zorgt voor enige afstand: het is nog niet dui-
delijkk of dit wel 'echte mensen' zijn. (Een vraag die verderop in het boek, als Gibreel 
bijj landing op aarde een aura en Saladin duivelshorentjes blijkt te hebben gekregen, 
niett eenvoudiger te beantwoorden is.) 

-- Hoe eenduidig dan wel ambigu is de tekst? 
MetMet andere woorden: hoeveel ruimte wordt de lezer voor eigen interpretatie gelaten? 
WordenWorden de grenzen van mogelijke interpretaties in de tekst expliciet beperkt en zo ja 
opop welke manier? Wordt de lezer expliciet aangezet tot actieve eigen interpretatie? 

Opp dit punt lopen de teksten, zoals uit het voorgaande duidelijk zal zijn geworden, 
sterkk uiteen. Waar Kant probeert zijn betoog door scherpe definities en strenge rede-
neringenn zoveel mogelijk eenduidig neer te zetten, is Rushdies tekst voor velerlei uitleg 
vatbaar.. Dat betekent ook dat waar Kant de lezer de mogelijkheid voor kritiek toestaat, 
diee kritiek wel binnen het door hem afgebakende kader dient te zijn geformuleerd. De 
lezerr van Rushdies tekst wordt meegenomen naar een wereld die zo fantastisch is dat 
zijj haar vooropgezette ideeën over wat wel en niet kan op zal moeten schorten. Juist 
daardoorr wordt ze echter ook aangezet tot actieve interpretatie met behulp van alle 
vermogenss waarover zij beschikt. 

-- Welke mogelijkheden biedt de tekst de lezer om de aannemelijkheid van het verhaal 
ofof betoog te controleren? 
WelkeWelke vermogens/vaardigheden/kennis worden daarvoor verondersteld? 

Dee lezer van Kants tekst kan de geldigheid van de beweringen controleren door deze 
mett haar eigen ervaring te vergelijken. Die ervaring is niet zonder meer een geldige 
grondd om Kants aanspraken te betwisten: het gaat om de rationele kern van die erva-
ring.ring. Een lezer kan dus niet zeggen dat haar gevoelens ten aanzien van morele plich-
tenn anders zijn ten opzichte van familieleden dan ten opzichte van mensen aan de an-
deree kant van de aardbol; dat is in Kante optiek geen argument. Het gaat niet om ge-
voelens,, maar om redelijk inzicht. Alleen wie duidelijk weet te maken dat er een idee 
vann morele plicht kan bestaan (of zelfs werkelijk bestaat) dat niet is gebaseerd op uni-
versaliteit,, heeft een argument in handen. Dat argument zal overigens door Kantianen 
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weerr worden bestreden door te zeggen dat er in dat geval geen sprake Is van %morele'# 

maarr slechts van 'ethische' of 'zedelijke' plicht. 
Dee lezer van Rushdies tekst die voortdurend zou aandragen dat het helemaal 

niett mogelijk is om na een vliegtuigongeluk al pratend en zingend naar beneden te 
vallenn (en de val vervolgens ook nog te overleven), begeeft zich overigens ook buiten 
hett kader waarbinnen deze tekst zinvol gelezen kan worden. De wetten der natuur zijn 
inn deze fictieve wereld even niet aan de orde. Zeker in het begin van de tekst is nog 
helemaall niet duidelijk in hoeverre de fictieve wereld aan de maatstaven van de alle-
daagsee ervaring gemeten kan worden. Hier wordt dus eerder het vermogen veronder-
steldd gangbare verwachtingen op te schorten en de tekst hooguit op interne consis-
tentiee te beoordelen. Welke andere criteria eventueel aan de orde zijn, zal later moe-
tenn blijken. 

-- Welke vermogens spreekt de tekst aan en tot welke activiteit wordt de lezer aange-
zet? zet? 
DoetDoet de tekst bijvoorbeeld een beroep op emoties (welke dan), op distantie, op ab-
stractievermogen,stractievermogen, venbeeldingskracht, perceptie, en/of inlevingsvermogen? En op 
welkewelke manier is het aanspreken van deze vermogens verbonden met het object en de 
'inhoud''inhoud' van de tekst? 

Nuu alle voorgaande vragen beantwoord zijn, is dit niet veel meer dan een resumeren-
dee vraag, al is het in dit onderzoek misschien wei de belangrijkste. Kants tekst maakt 
zichh niet alleen op het niveau van de inhoud druk over de rationele, universele en 
noodzakelijkee kern van de moraal; de tekst impliceert ook zelf dat abstractie- en gene-
raliseringsvermogenn en logisch redeneren de cruciale vermogens zijn om tot rationeel 
inzichtt te komen. De retorica van de tekst is hier zonder meer in overeenstemming 
mett de inhoud. Rushdies tekst doet een beroep op verbeeldingskracht, op associatief 
vermogen,, op waarneming van nuances, maar ook op gevoel voor humor en esthe-
tischh plezier. Hoe zich dit verhoudt tot de inhoud van de tekst is nog moeilijk te bepa-
len,, omdat die in dit korte fragment nog niet zo eenduidig naar voren komt Maar wie 
dee hele roman kent, kan ook hier constateren dat deze vermogens veel te maken heb-
benn met het idee dat identiteit, cultuur, en zelfs de wereld geen eenduidige begrippen 
mett een stabiele betekenis zijn. Alles kan altijd net weer even anders zijn dan het even 
hiervoorr was; het menselijk leven kenmerkt zich meer door ffuxóan door stasis. 

Mett deze bespreking van twee korte tekstfragmenten hoop ik duidelijk te hebben ge-
maaktt hoe zowel filosofische als literaire teksten met behulp van een retorisch kader 
geanalyseerdd kunnen worden. De verschillen tussen beide disciplines hoeven daarbij 
niett uit beeld te verdwijnen; in tegendeel, ze worden juist scherper zichtbaar. Teksten 
kunnenn heel verschillende dingen met lezers doen, en die retorische kant van een ver-
haall of betoog bepaalt mede wat het is om filosofie, dan wel literatuur te lezen. 

Dee opgesomde vragen die de retorische kenmerken van een tekst kunnen 
blootleggen,, zal ik in dit boek gebruiken om vier verschillende teksten te analyseren: 
tweee filosofische en twee literaire. Het is echter niet mijn bedoeling alle aspecten in 
elkee analyse uitputtend te behandelen. Daarvoor is de lijst te omvattend en te ruim 
opgezet:: dat ik bepaalde tekstkenmerken niet bij voorbaat buiten beschouwing wil 
laten,, betekent nog niet dat alle aspecten bij de bespreking van concrete teksten ook 
altijdd interessante inzichten opleveren. In de hoofdstukken 4 tot en met 7 zal ik mijn 
analysee van een tekst daarom steeds opbouwen aan de hand van die aspecten die 
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mijnss inziens een bijzondere rol vervullen bij het effect dat de besproken tekst op de 
lezerr kan bewerkstelligen. 

Zoalss gezegd zal de geïmpliceerde lezer een centrale figuur in mijn analyses 
vormen.. Willen we weten hoe specifieke kenmerken van een tekst de normatieve oor-
deelsvormingg van deze lezer richting kunnen geven, dan zullen we echter eerst nog 
meerr duidelijkheid moeten hebben over dat proces van oordeelsvorming en de vermo-
genss die daarbij een rol kunnen spelen. 

2.22 Klein e fenomenologi e van normatiev e oordeelsvormin g 

Zoalss ik in hoofdstuk 1 heb aangegeven, heb ik voorlopig de term 'normatieve oor-
deelsvorming'' gebruikt om een breed scala aan fenomenen aan te duiden en zo een 
vroegtijdigee inperking van mijn focus te omzeilen. Anders dan sommige filosofen wil ik 
oordeelsvormingg over ethische en politieke kwesties niet beperken tot morele oor-
deelsvormingg in strikte zin, dat wil zeggen tot oordeelsvorming vanuit universeel per-
spectief.. In de debatten over de rol van fiiosofie en literatuur in normatieve oordeels-
vorming,, gaat het om oordeelsvorming over kwesties van het goede leven in de meest 
bredee zin; daarbij kan, maar hoeft niet altijd sprake te zijn van universele aanspraken. 
Anderss dan Nussbaum, zo heb ik in 1.6 aangekondigd, zal ik mijn focus echter vooral 
richtenrichten op politieke thema's, meer specifiek op oordeelsvorming over de contemporai-
nee samenleving. 

Hett is overigens niet eenvoudig dit type oordeelsvorming duidelijk af te bake-
nenn van andere typen, omdat in de geschiedenis van de ethische en politieke theorie 
zeerr uiteenlopende indelingen en definities van normatieve oordeelsvorming zijn ont-
wikkeld,, waarvan er vandaag de dag geen een duidelijk de overhand heeft. Daardoor 
zall een Angelsaksische ethicus die vanuit de deugdethiek werkt iets anders onder 'mo-
relee oordeelsvorming' verstaan dan een Duitse ethicus die zich laat inspireren door de 
deontologischee traditie, terwijl de politiek filosoof uit hetzelfde land van herkomst weer 
anderee indelingen en definities zal gebruiken. Om spraakverwarring te voorkomen zal 
ikk in deze paragraaf aangeven hoe ethische, morele, politieke en juridische oordeels-
vormingg kunnen worden onderscheiden als typen normatieve oordeelsvorming. Daar-
toee zal ik eerst belichten welke objecten, actoren, perspectieven en criteria in norma-
tievee oordeelsvorming een rol kunnen spelen en hoe deze elke indeling in ethische, 
politiekee en juridische oordeelsvorming compliceren. Op basis van deze overwegingen 
zall ik vervolgens omschrijven wat ik hier onder de verschillende typen oordeelsvorming 
versta;; ik sluit daarvoor in grote lijnen aan bij de indeling die Habermas (1991,100-
118)) heeft voorgesteld. Ik verbind aan deze indeling geen verdere theoretische pre-
tenties;; de voorgestelde indeling is niet noodzakelijk beter of overtuigender dan ande-
ree indelingen. Ze is mijns inziens wel relatief helder en compleet, en voldoende inzich-
telijkk om duidelijk te maken welke typen oordeelsvorming in dit boek centraal zullen 
staann en welke niet. Vervolgens zal ik reconstrueren hoe het proces van oordeelsvor-
mingg in grote lijnen verloopt, welke vermogens daarbij een rol spelen en op welke ma-
nierr die vermogens kunnen worden ontwikkeld. 

2.2.12.2.1 Typen normatieve oordeelsvorming 
Latenn we, om een indruk te krijgen van de fenomenen die we als vormen van norma-
tievetieve oordeelsvorming kunnen beschouwen, eerst eens een aantal voorbeelden bekij-
ken. . 
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Rita,, een jong e veelbelovend e promovend a in de astrofysica , is doo r haar ouder s altij d zeer ge-
steun dd bi j het verwezenlijke n van haar wetenschappelijk e ambities . Kor t na haar promoti e word t 
haarr  vader ernsti g ziek; hi j krijg t te hore n dat hi j vermoedelij k nog enkel e maande n to t een jaar te 
levenn heef t Ongevee r op hetzelfd e momen t krijg t Rita een fellowshi p aangebode n bi j een onder -
zoeksgroe pp van een Amerikaans e universitei t De werkomgevin g en de faciliteite n daar zijn van 
eenn veel hoge r nivea u dan haar huidig e tijdelijk e contrac t bi j de UvA, en haar loopbaanperspectie -
venn zoude n doo r een oversta p naar de VS zeker een stuk gunstige r worden . Gezien de werkdru k 
enn de beperkt e hoeveelhei d vakantiedage n in de VS zal ze echte r het eerst e jaar zeker niet in 
staatt  zijn haar vader op te zoeken , hetgee n vermoedelij k zou betekene n dat ze pas voo r zijn be-
grafeni ss  weer naar Nederlan d kan komen . Rita beslui t na lang aarzelen , het aanbo d te acceptere n 
enn vertrek t naar de VS. 

Wetenschapper ss zijn er na jarenlan g experimentere n in geslaag d een schaap te kloneren . Zij ver -
dedige nn hun experimente n doo r te stelle n dat het hen niet om het klonere n op zich gaa t en zeker 
niett  om het klonere n van mensen , maar om de doeleinde n die doo r midde l van Idoneringstechnie -
kenn gerealiseer d zoude n kunne n worden . Zo is het met gekloneerd e diere n bijvoorbeel d mogelij k 
bepaald ee geneesmiddele n op groter e schaa l (en daardoo r goedkoper ) te produceren . In Neder-
land ,, waar klonere n to t voo r kor t niet juridisc h gereguleer d was, beslui t de Tweede Kamer klone -
ringstechnieken,ringstechnieken,  ook in wetenschappelij k onderzoek , voorlopi g te verbiede n om eventuee l mis -
brui kk  ui t te sluiten . Daarnaas t word t een publie k debat geëntameer d over de vraag of deze tech -
niekenn al dan niet gelegaliseer d moete n worden . 

Dr.. Rivers , een Brits e psychiater , is tijden s de Eerste Wereldoorlo g werkzaa m in een militai r hos -
pitaal .. Hij krijg t daar te maken met tal van patiënte n die doo r hun ervaringe n In de oorlo g psy -
chisc hh zo beschadig d zijn dat zij ernstig e geheugen - en waamemlrtgsklachte n vertonen : een syn -
droo mm dat later 'shel l shock * genoem d zal worden . Rivers en zijn collega' s moete n met enig e re-
gelmaa tt  beslisse n of patiënte n weer voldoend e zijn opgeknap t om teruggestuur d te kunne n wor -
denn naar de loopgraven . Langzamerhan d raakt Rivers steeds meer overtuig d van de waanzi n van 
dee oorlog , en van de immoralitei t ervan : duizende n manne n worde n de doo d ingestuur d voo r een 
onduidelij kk  doel . Hij gaat zelfs enig e tij d zelf de symptome n van zijn patiënte n vertonen . Het besef 
dring tt  to t hem doo r dat hi j zal moete n beslisse n of hi j zelf als arts aan deze praktij k wi l blijve n bij -
dragen ,, (voorbeel d ontleen d aan Pat Barker , Regeneration.  Viking , Londo n 1991) 

Dee lande n van de Europes e Unie hebbe n beslote n to t uitbreiding . Een van de kandidate n dte zich 
hebbe nn gemel d is Turkije . Hoewel Turkij e binne n afzienbar e tij d waarschijnlij k aan de economi -
schee toelatingsvoorwaarden  voldoe t gaan er in de international e pers tal van stemme n op om 
Turkij ee af te wijze n als lid omda t in di t land de mensenrechte n nog regelmati g worde n geschon -
den.. Het betref t geen incidenten : hoewe l ze formee l worde n onderschreven , zijn de mensen -
rechte nn in de maatschappelijk e en politiek e structuu r van het land geen vanzelfspreken d uit -
gangspun tt  De Europes e Commissi e staat voo r de taak af te wegen of de economisch e en politie -
kee situati e van Turkij e toelating  to t de Europes e Unie rechtvaardigen . 

Vierr gevallen: even zovele voorbeelden van situaties waarin normatieve oordeelsvor-
mingg is geboden. In al deze situaties proberen mensen individueel of gezamenlijk na-
deree invulling te geven aan de vraag hoe zij willen leven. De grootste gemene deler 
vann deze voorbeelden is dat een of meer actoren een concrete situatie interpreteren in 
hett licht van mogelijk conflicterende overwegingen over wat een 'goed leven' is, om op 
basiss daarvan een keuze te maken voor een handeling(spraktijk) die gevolgd zou 
moetenn worden om dat goede leven te realiseren." Deze algemene omschrijving kan 
niett anders dan zo abstract zijn, omdat normatieve oordeelsvorming verricht kan wor-
denn door tal van actoren vanuit verschillende perspectieven, velerlei objecten kan heb-
benn en gebruik kan maken van uiteenlopende criteria. 

Inn grote lijnen kan worden onderscheiden tussen ethische, politieke en juridi-
schee oordeelsvorming.16 Ethische oordeelsvorming heeft betrekking op persoonlijke 
keuzess over het eigen leven (zoals in het geval van Rita en het geval van dr. Rivers), 
terwijll politieke oordeelsvorming betrekking heeft op keuzes in situaties waarin hande-
lingscoördinatiee tussen meerdere individuen vereist is (zoals in het geval van het klo-
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neringsdebatt en de Europese Commissie). Juridische oordeelsvorming kan worden 
beschouwdd als een specifieke variant van politieke oordeelsvorming, waarbij speciaal 
aangewezenn functionarissen in een samenleving het gedrag van personen of instanties 
opp rechtmatigheid beoordelen. Deze vorm kan dus niet door willekeurige personen 
wordenn uitgeoefend en kent een zeer specifieke institutionele context. Hiervan heb ik 
geenn voorbeeld gegeven en ik zal deze variant van normatieve oordeelsvorming in 
mijnn verdere analyses ook buiten beschouwing laten omdat mijn onderzoek geen be-
trekkingg zal hebben op deze actoren.17 Het voorbeeld van dr. Rivers maakt overigens 
duidelijkk dat het onderscheid tussen ethische en politieke oordeelsvorming soms erg 
poreuss is. Voor zover Rivers zich afvraagt of hij als arts aan de oorlogspraktijk wil blij-
venn bijdragen, maakt hij een persoonlijke afweging; voor zover hij met zijn handelen 
ookk beoogt zand in de raderen van de oorlogsmachinerie te strooien en een debat over 
dee legitimiteit van die oorlog op gang te brengen, al was het alleen maar in zijn eigen 
omgeving,, begeeft hij zich op het vlak van de politieke oordeelsvorming. Wat precies 
tott thema van politieke oordeelsvorming moet worden gemaakt, dat wïi zeggen welke 
kwestiess handelingscoördinatie behoeven, staat voortdurend ter discussie. Het onder-
scheidd tussen ethische en politieke oordeelsvorming is dus niet waterdicht, maar con-
tingent. tingent. 

Hett is van belang in het oog te houden dat alle typen oordeelsvorming (ethisch, poli-
tiekk en juridisch) betrekking kunnen hebben op een heel scala aan objecten. Het ob-
jectject van normatieve oordeelsvorming kan een individuele handeling zijn, zoals in het 
gevall van promovenda Rita, maar ook de gevoelens of houding waarmee die handeling 
wordtt uitgevoerd. Zo is het goed denkbaar dat het voor het oordeel van Rita's vader 
overr zijn dochters keuze veel uitmaakt of zij al dan niet toont dat zij het moeilijk heeft 
mett de beslissing en eenmaal in de VS bijvoorbeeld veel moeite doet om contact te 
houden.. De oordeelsvorming kan echter ook op meer omvattende praktijken zijn ge-
richt,, zoals het gebruik van kloneringstechnieken. In die gevallen gaat het vaak om de 
regelss waaraan dergelijke praktijken gebonden moeten zijn of worden: voor welke 
doelenn en onder welke voorwaarden is de techniek toelaatbaar? Wanneer er sprake is 
vann maatschappelijk uitgekristalliseerde organisatievormen gaat het niet zozeer over 
praktijkenn als wel om instituties, zoals het militaire systeem van medische keuring van 
soldaten.. En soms staan zelfs hele maatschappijstructuren ter discussie, zoals in het 
gevall van de toelating van Turkije tot de Europese Unie. Het object van oordeelsvor-
mingg wordt complexer en moeilijker te overzien naarmate het niet meer om individuele 
handelingen,, maar om collectieve praktijken en instituties gaat. In die laatste gevallen 
iss het extra moeilijk de mogelijke consequenties van een beslissing in te schatten; zo 
zall het dr. Rivers niet eenvoudig vallen om in te schatten in hoeverre zijn eventuele 
ontslagindieningg de oorlogsmachine schade zou toebrengen.18 Dat neemt echter niet 
wegg dat ook over dergelijke complexe objecten normatief wordt geoordeeld. 

Ookk de actoren die zich een oordeel over een object vormen kunnen in alle gevallen 
variërenn in aantal en status. Het kan gaan om individuen die moeten beslissen over 
hunn eigen handelen als mens en/of als professional (al zijn die twee hoedanigheden 
nooitt helemaal te scheiden): denk aan Rita en aan dr. Rivers. Maar er kan ook sprake 
zijnn van meerdere actoren, dus om collectieve oordeelsvorming door beroepsbeoefena-
ren,, burgers, ambtenaren en/of politici: daarvan is bijvoorbeeld sprake wanneer de 
Europesee Commissie over de toelating van Turkije of de Tweede Kamer over de toe-
laatbaarheidd van kloneren besluit. Dit onderscheid valt niet samen met het onderscheid 
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tussenn ethische en politieke oordeelsvorming, omdat individuen in hun hoedanigheid 
vann professional of burger zich een oordeel kunnen vormen over kwesties van publiek 
belang,, terwijl collectieven soms over zeer persoonlijke kwesties kunnen oordelen. Er 
iss dus geen automatische een-op-een-relatie tussen het object van oordeelsvorming en 
dee hoedanigheid van de actor die zich een oordeel vormt 

Hett beeld wordt verder gecompliceerd omdat ook het perspectiefwen waaruit actoren 
hunn oordeel vellen, per object en per context nog sterk kan variëren. In vrijwel alle 
bovengenoemdee voorbeelden nemen de actoren op een of andere wijze een perspec-
tieff in dat niet strikt egocentrisch is. De situatie waarover zij zich een oordeel vormen 
komtt hen juist problematisch voor omdat ze ook het perspectief van anderen proberen 
tete verdisconteren, zij het dat niet altijd alle relevante anderen in ogenschouw worden 
genomen.. Het eerste persoons perspectief (wat vind ik?) wordt met het tweede per-
soonss perspectief (wat vind jij?) gecombineerd tot een derde persoonsperspectief: wat 
zouu men moeten vinden? Een actor kan dus een concreet intersubjectief perspectief 
innemenn door zich af te vragen hoe de direct bij de situatie betrokkenen tegen de situ-
atiee aankijken. Zo leeft Rita zich in in haar vaders kijk op de zaak, om van daaruit een 
actor-overstijgendd perspectief te construeren waarvan ze veronderstelt dat zowel zij-
zelff als haar vader zich er in kunnen vinden. In situaties waarin het object abstract, 
complexx en omvattend is, zal het echter onmogelijk zijn het tweede persoonsperspec-
tieftief van alle betrokkenen te thematiseren, en dient er een gegeneraliseerd intersubjec-
tieftief'perspectief'perspectief gehanteerd te worden: bijvoorbeeld het perspectief van 'de Nederland-
see burger' in het geval van het kloneringsdebat of dat van 'alle militaire artsen' in een 
debatt over de legitimiteit van de oorlog. Het is ook mogelijk nog een stap verder te 
gaann en een laatste universaliseringsstap te maken naar wat de 'moral point of view' 
wordtt genoemd. Dit universele perspectief zou in principe door alle vrije en gelijke 
mensen,, los van hun persoons- en culturele kenmerken ingenomen moeten kunnen 
worden.. Het oordeel dat vanuit een dergelijk gezichtspunt tot stand komt, maakt aan-
spraakk op universele geldigheid, terwijl het oordeel vanuit intersubjectief perspectief 
opp zijn hoogst aan een bepaalde tijd en cultuur gebonden geldigheid kan claimen. Juist 
omm die reden noemen bepaalde ethische theorieën (in navolging van Kant) alleen de 
oordeelsvormingg vanuit universeel perspectief morele oordeelsvorming, zoals ik in 1.3 
all heb aangegeven. Dat betekent niet dat het universele perspectief alleen van toepas-
singg zou zijn op ethische kwesties; ook in politieke oordeelsvorming kan dit universa-
listische,, morele perspectief worden gehanteerd, bijvoorbeeld om vast te stellen in 
hoeverree het verdedigbaar is Turkije van deelname aan de EU uit te sluiten als Frank-
rijk,rijk, ondanks een veroordeling vanwege martelingspraktijken door het Europese Hof, 
niett uit de EU wordt verwijderd. Bovendien kan het morele perspectief niet alleen wor-
denn gebruikt om handelingen te beoordelen, maar kunnen ook praktijken en zelfs hele 
maatschappijstructurenn tot object van de 'moral point of view' worden gemaakt Mo-
relee oordeelsvorming, zoals ik de term hier gebruik, is dus geen zelfstandig type naast 
ethische,, politieke en juridische oordeelsvorming, maar een perspectief dat binnen alle 
driee de typen gehanteerd kan worden.19 

Hett zal, ten slotte, duidelijk zijn dat ook de criteria (de normen) die bij normatieve 
oordeelsvormingg worden gehanteerd uiteen kunnen lopen. Deze criteria zijn nauw ver-
bondenn met verschillende opvattingen van praktische rationaliteit Het eenvoudigste 
criteriumm is verbonden met een instrumenteel rationaiiteitsbegrip en betreft effectivi-
teitteit welke handeling verwezenlijkt het beoogde doel het best? In dit geval wordt ver-
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ondersteldd dat het uiteindelijke doel als zodanig niet ter discussie staat: Rita moet 
wetenn of zij een wetenschappelijke carrière dan wel goede familierelaties het belang-
rijkstee in haar leven vindt, om vervolgens de verschillende opties op hun effectiviteit te 
kunnenn beoordelen. Vanuit een prudentiële rationaliteitsopvatöng gezien dient het lan-
gege termijn belang van de actor(en) centraal te staan: wat is op den duur het meest in 
hett voordeel van een bepaalde persoon of een collectief? In dit geval kunnen verschil-
lendee doelen tegelijkertijd een rol spelen, maar is Rita's levensgeluk (of zelfs haar 
overlevingskans)) op de lange duur het criterium om te beoordelen welk doei voorrang 
verdient.. Sommige utilistische en consequentialistische theorieën benadrukken dat dit 
criteriumm niet alleen in ethische, maar ook in politieke oordeelsvorming centraal zou 
moetenn staan. Zo zou de Europese commissie Turkije kunnen toelaten op grond van 
dee overweging dat die toelating in het lange termijnbelang van de economische wel-
vaartt en politieke slagkracht van de EU is. Ook hierbij moet het uiteindelijke doel, de te 
realiserenn waarde, natuurlijk wel eenduidig vast staan. 

Inn de praktijk is juist de keuze tussen verschillende, onvergelijkbare doeleinden 
vaakk problematisch. Bij een derde mogelijk criterium, dat in deugdethieken, conserva-
tievee en republikeinse politieke theorieën veel naar voren wordt gebracht, wordt zo'n 
eenvoudigee prioritering van doelen niet bij voorbaat verondersteld: de verschillende 
doelenn worden geïnterpreteerd in het licht van de integriteit of continuïteit van praktij-
kenn (wat sluit het meest aan bij het leven dat een persoon tot nu toe heeft geleefd of 
bijj een professionele praktijk die beroepsbeoefenaren tot nu toe in stand hebben ge-
houden?).. Het gaat er dan om zo te handelen dat er een duidelijke samenhang en 
eenheidd met de voorgeschiedenis van de betreffende actor(en), hun relaties of praktij-
kenn wordt gecreëerd. Daarbij is het heel goed mogelijk dat iemand meerdere waarden 
tegelijkertijdd nastreeft; als er op zeker moment toch gekozen moet worden tussen tot 
dann toe min of meer verenigbare waarden (zoals door Rita) zal er zo gehandeld wor-
denn dat de waarde die het onderspit heeft gedolven toch nog zo veel mogetijk recht 
wordtt gedaan. Door de koppeling aan de geschiedenis van een persoon of praktijk laat 
ditt criterium veel ruimte voor onderlinge verschillen. Op het niveau van politieke oor-
deelsvormingg zou dit criterium bijvoorbeeld kunnen rechtvaardigen dat kloneren in 
Nederlandd wel, maar in Duitsland niet wordt toegestaan, vanwege de uiteenlopende 
geschiedeniss van beide landen. Met de openheid voor meerdere doelen wordt overi-
genss ook een groot interpretatieprobleem binnengehaald: zo valt er over te discussië-
renn of de EU op grond van haar ontstaansgeschiedenis vooral moet worden gezien als 
eenn economische eenheid, of op basis van haar ontwikkelingen inmiddels als een or-
ganisatiee met een beschavingsmissie moet worden benaderd. Afhankelijk van de inter-
pretatiee van de eigen identiteit zal de toelating van Turkije verschillend worden beke-
ken. . 

Dee tot nu toe genoemde criteria spelen een rol in oordeelsvorming vanuit het 
egocentrischee en/of het intersubjectieve perspectief. Volgens deontologische theorieën 
iss er, zoals gezegd, in deze situaties echter geen sprake van zuivere morele oordeels-
vorming.. Daarvoor is een universeel perspectief en het bijbehorende criterium van 
universelee geldigheid vereist: een actor handelt dan zo dat hij/zij kan willen dat deze 
handelingg een algemene wet zou worden, zoals Kant het formuleerde (zodat iedere 
willekeurigee ander in soortgelijke situaties hetzelfde zou moeten willen). De Europese 
commissiee zou de waarde van de Turkse burgers wier mensenrechten worden ge-
schondenn bezien vanuit dit perspectief zwaar moeten laten wegen. Hetgeen nog niet 
betekentt dat zonder meer tot afwijzing van Turkije (en een eventuele uitsluiting van 
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Frankrijk)) moet worden besloten, want het is nog altijd de vraag met welk oordeel 
(toelatingg of afwijzing) de mensenrechten het meest gebaat zouden zijn. 

Tott slot is het van belang nog eens te benadrukken dat het universele perspec-
tieff niet altijd tot abstracte, zeer generaliserende oordelen hoeft te leiden, zoals het 
voorbeeldd van Rita duidelijk maakt. Als zij de verwachtingen van haar vader en haar 
eigenn wensen legitimiteit toekent en deze conflicterende aanspraken probeert af te 
wegen,, kan zij zich afvragen wat iemand die in precies dezelfde situatie zit, met de-
zelfdee gedeelde familiegeschiedenis, inclusief de particuliere kenmerken daarvan, zou 
moetenn doen. Haar oordeel zal dan een hoogst concreet, maar niettemin principieel 
universeell geldig karakter hebben. Op die basis is ook de 'exemplarische waarde' die 
vaakk aan literatuur wordt toegeschreven, gefundeerd. Het zeer gespecificeerde verhaal 
vann bijvoorbeeld Jane Austens Emma kan volgens sommige interpreten aanspraak 
makenn op universele geldigheid, omdat daarin centrale ethische waarden op een zeer 
concrete,, maar vooral ook voorbeeldige manier worden nagestreefd en geleefd. Exem-
plariteitt is een specifieke vorm van universele geldigheid, en geenszins in strijd daar-
mee.20 0 

Oordeelsvormingg over de vraag hoe te leven kan dus zeer uiteenlopende vormen aan-
nemen,, afhankelijk van het object, de actor, het gehanteerde perspectief en criterium. 
Inn dit boek zal het echter alleen gaan om de wijze waarop filosofische en literaire 
tekstenteksten hun lezers aanzetten tot oordeelsvorming over de contemporaine samenleving. 
Inn het licht van het voorgaande wil dat zeggen dat het hier gaat over politieke oor-
deelsvormingdeelsvorming door individuele actoren, over een relatief complex, veelomvattend ob-
jectject dat alleen gericht bestendigd of veranderd kan worden door onderlinge hande-
lingscoördinatie.. Het gaat dus niet om collectieve politieke oordeelsvorming in een pu-
bliekee arena; het effect van het lezen van een tekst speelt zich in eerste instantie vrij-
well altijd af op het niveau van de individuele lezer. Uiteraard kan dat effect er wel toe 
leidenn dat het individu een thema op de publieke agenda probeert te zetten, zodat het 
boekk de aanzet kan geven tot collectieve oordeelsvorming en uiteindelijk zelfs tot col-
lectieff handelen. Dat deel van het proces zal hier echter buiten beschouwing blijven.21 

Hett zal hier dan ook niet gaan om de vraag hoe een tekst de lezer aanzet tot oor-
deelsvormingg over een reeds gedefinieerd probleem, maar om de vraag hoe een tekst 
dee lezer zo kan heroriënteren dat zij iets als een probleem gaat ervaren. Welke per-
spectievenn en criteria voor oordeelsvorming bij dit proces aan bod komen (zuiver mo-
relee of ook andere perspectieven), zal nog moeten blijken - dat is een deel van de wij-
zee waarop deze teksten tot oordelen aanzetten en dus onderwerp van onderzoek. 

2.2.22.2.2 Elementen  van ethische  en politieke  oordeelsvorming 
Loss van allerlei terminologische verschillen in de aanduiding van de uiteenlopende ty-
penn normatieve oordeelsvorming, is er ook al eeuwenlang debat over de vraag waar-
doorr rationele (in de zin van redelijke) ethische, politieke en juridische oordeelsvor-
mingming zich kenmerkt. Het gaat dan niet zozeer om de vraag hoe mensen in de praktijk 
vann alledag tot oordelen komen, maar om de vraag op welke manier die oordeelsvor-
mingming zou moeten plaatsvinden om rationeel gefundeerde uitkomsten te produceren. 
Sommigee filosofen menen, zoals ik hierboven al aangaf, dat het universele perspectief 
eenn voorwaarde is voor rationeel gefundeerde normatieve oordeelsvorming. Anderen 
leggenn de nadruk op het regeigeleide karakter van normatieve oordelen, en nog weer 
anderenn beklemtonen het belang van sensitiviteit ten aanzien van de situatie waarin de 
oordeelsvormingg plaatsvindt. 
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Ikk zal mij ten opzichte van de rationaüteitskwestie grotendeels agnostisch op-
stellen,, omdat ik voor het doel van mijn onderzoek overwegend ben geïnteresseerd in 
eenn empirische reconstructie van het proces van politieke en ethische oordeelsvor-
ming.. Het langdurig naast elkaar bestaan van verschillende rationaliteitsopvatöngen 
diee allemaal wel aanspraak kunnen maken op enige intuïtieve herkenbaarheid, zo niet 
geldigheid,, is mijns inziens vooral aanleiding om te constateren dat de rationaliteits-
normenn die in de alledaagse praktijk worden gehanteerd, kennelijk veelvormig zijn. 
Aangezienn de verschillende rationaliteitsopvattingen vaak een bepaalde fase in het 
process van oordeelsvorming bevoordelen, en het er mij hier vooral om gaat dit proces 
alsals geheel zo goed mogelijk in beeld te krijgen, zal ik een brede benadering hanteren, 
waarinn zoveel mogelijk verschillende elementen van het proces van ethische en politie-
kee oordeelsvorming en dus ook verschillende mogelijke bronnen van rationaliteit in 
beeldd blijven.22 

Eenn brede, zij het globale schets van de wijze waarop het proces van ethische 
enn politieke oordeelsvorming verloopt, kan beginnen met de vaststelling dat elk mens 
eenn globaal idee heeft van wat hij of zij als een *goed leven' beschouwt (zie ook Nuss-
baumm 1998a, 205-206). Dat wil zeggen dat de meeste mensen in elk geval beschikken 
overr een globaal idee van de verschillende elementen waaruit het goede voor hen be-
staat,, zoals liefde, schoonheid, leven in gemeenschap met anderen, intellectuele be-
vrediging,, rijkdom. Daarnaast hebben de meeste mensen ook wel een globaal idee van 
dee verhouding tussen deze elementen: zij willen bijvoorbeeld veel intellectuele bevre-
digingg en weinig rijkdom, of juist het omgekeerde. Zo heeft dr. Rivers een algemene 
notiee van hoe hij zou willen leven, van wat hij belangrijk en nastrevenswaardig vindt, 
alss arts en als mens. Het voorkomen van onnodig lijden en het beschermen van de 
menselijkee waardigheid spelen daarin een belangrijke rol, maar ook vaderlandsliefde 
enn wetenschappelijke ambitie. Zo'n beeld van het goede is, hoe individueel ook, voor 
eenn niet onaanzienlijk deel geworteld in culturele praktijken van kijken naar en om-
gaann met de wereld. Noch individuele, noch collectieve opvattingen van het goede 
levenn schetsen overigens een uitgekristalliseerd beeld van het goede waarin de ele-
mentenn in een duidelijke hiërarchie ten opzichte van elkaar staan en de percentages 
tijdd en moeite die we in hun realisatie willen steken bij voorbaat vast staan; zoals het 
voorbeeldd van Rivers laat zien, gaat het vaak om niet veel meer dan een vage, onge-
articuleerdee notie, die pas onder de druk der omstandigheden expliciet wordt. Wel 
voorondersteltt elk vaag idee van het goede leven een *tweede orde' streven naar een 
goedd leven. Dat wil zeggen dat een ieder die enig idee heeft over hoe een goed leven 
voorr hem of haar er uit ziet, in principe bereid mag worden geacht aan de verwezenlij--
kingg van dat goede te werken; een idee van het goede leven laat zich immers moeilijk 
verenigenn met totale onverschilligheid ten opzichte van het verloop van het eigen le-
ven.. Het idee van het goede geeft het doen en laten in een mensenleven richting. 

Hett globale idee van het goede is echter niet het enige dat ons handelen in 
concretee situaties richting geeft. Veel opvattingen over het goede hebben namelijk in 
dee loop der tijd hun neerslag gevonden in persoonlijke leefregels, gewoontes en prak-
tijken,, en voor zover ze niet strikt persoonlijk zijn ook in collectieve normen, wetge-
ving,, beleid, instituties, praktijken, rituelen, artefacten en tradities. Zo is Rivers' den-
kenn voor een belangrijk deel gestuurd door idealen over 'goed medisch handelen' en 
'goedd militair handelen', die professioneel en maatschappelijk zijn ingebed in regels en 
praktijken.. Zulke intermediaire instanties sturen ons oordelen en handelen op een con-
creterr niveau dan die algemene waarden zouden kunnen, omdat ze de abstracte waar-
denn omzetten in praktische levensaanwijzingen. Deze intermediairs zorgen er ook voor 
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datt wij elke volgende situatie die zich aandient niet weer helemaal blanco tegemoet 
treden:: zij structureren en beperken het scala van handelingsmogelijkheden, waardoor 
sommigee opties vaak en andere minder of helemaal niet in beeld komen. Daardoor 
zijnn we vaak in staat in concrete situaties te handelen zonder daar elke keer opnieuw 
overr te hoeven nadenken. Predes dat is ook de reden dat Rivers zich lange tijd niet 
realiseertt dat zijn handelen wel eens mensonterend zou kunnen zijn: voor een leger-
artss is zijn werk 'business as usual'. Dat wil echter niet zeggen dat zulke praktijken en 
institutiess het handelen geheel vastleggen: regels en wetgeving kunnen worden over-
tredenn en van praktijken en het gebruik van artefacten kan worden afgeweken. En al 
dezee zaken kunnen op hun beurt ook ter discussie gesteld worden, al zal dat in het 
enee geval (informele praktijken) eenvoudiger en sneller te bewerkstelligen zijn dan in 
hett andere (wetgeving). 

Hett algemene idee van het goede leven, zelfs als het is vertaald in tal van in-
termediairee articulaties, moet echter in concrete situaties nog altijd handen en voeten 
krijgen:: wat betekent dit idee in het licht van deze situatie, en welke handeling kan in 
dezee situatie het meest aan de realisatie van het goede bijdragen? Als Rivers vindt dat 
dee medisch-militaire praktijk van 'oplappen en terugsturen' in het geval van Siegfried 
Sassoonn mensonterend is, welk alternatief verdient dan de voorkeur in het licht van 
zijnn opvattingen over het goede? In hoeverre zou Rivers bijvoorbeeld door het zo lang 
mogelijkk in het hospitaal houden van deze 'patiënf, of het indienen van zijn ontslag, 
zijnn streven naar het beschermen van menselijke waardigheid, maar ook zijn streven 
naarr een wetenschappelijke carrière recht kunnen doen? En in hoeverre verandert de 
situatiee als Sassoon zelf aankondigt terug het leger in te willen, een wisse dood tege-
moet?? Het leggen van zo'n verbinding tussen het algemene idee en de intermediaire 
articulatiess van het goede enerzijds, en de concrete situatie anderzijds, is wat in strikte 
zinn 'oordeelsvorming' wordt genoemd. Het gaat daarbij om een interpretatief proces: 
err moet worden bepaald welke algemene overwegingen van toepassing zijn op een 
situatiee en wat hun concrete betekenis in die situatie is. De specifieke kenmerken van 
dee situatie kunnen bovendien weer van invloed zijn op de uitleg die aan de algemene 
opvattingenn over het goede leven wordt gegeven: algemene opvattingen en situatie-
specifiekee overwegingen verlenen elkaar dus over en weer een bepaalde betekenis. 

Ethischee of politieke oordeelsvorming is dus een veelomvattend proces, dat 
elementenn van verschillende niveaus met elkaar in verband brengt: zeer algemene en 
globalee ideeën over het goede leven, de talloze mogelijke specificaties daarvan in ver-
schillendee vormen, en concrete situaties en hun kenmerken. Op alle niveaus spelen op 
dee achtergrond ook het wereld- en mensbeeld van de actor mee. De ontologische 
vooronderstellingenn over hoe de fysisiche en de sociale wereld in elkaar zitten en in 
hoeverree deze te beheersen en door mensen te veranderen zijn, bepalen bijvoorbeeld 
inn sterke mate in hoeverre actoren überhaupt geneigd zijn in een situatie te handelen 
omm deze naar hun hand te zetten. Evenzo zal iemand die meent dat wij geen enkele 
toegangg hebben tot de bewustzijnsinhoud van andere mensen niet geneigd zijn zich in 
tete leven in die ander. En de antropologische vooronderstellingen over de aard van de 
menss (is deze bijvoorbeeld tot het goede of tot het kwade geneigd, is het een sociaal 
wezenn of niet) zijn uiteraard van grote invloed op de ideeën over andermans gedrag 
enn op de ideeën over en praktijken van samenleven. Ontologie en antropologie leggen 
dee bandbreedte vast van hetgeen voor een actor, levend in een bepaalde cultuur en 
tijd,tijd, denkbaar is; de rest valt daarbuiten als 'ondenkbaar' en dus 'onbestaanbaar'. 

Zoalss het verhaal over Rivers laat zien, is die bandbreedte echter nooit zo be-
perkt,, noch zo determinerend dat alle actoren die in een bepaalde tijd en cultuur leven 
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predess dezelfde ideeën hebben over het goede leven, over de regels en praktijken die 
datt goede leven in banen moeten lelden, en tot identieke oordelen in concrete situaties 
zullenn komen. Contingentie doet zich op tal van momenten in de oordeelsvorming 
voor,, zelfs als wereld- en mensbeeld (die zelf natuurtijk ook contingent zijn) vaststaan. 
Zoo zijn de elementen waaruit het goede teven geacht wordt te bestaan in zichzelf con-
tingent,, evenals de balans die er tussen wordt aangebracht. De vertaling van die idea-
lenn van het goede leven in concrete principes, regels en praktijken is contingent, en 
ookk hier ligt de balans daartussen niet vast. De balans tussen de criteria die worden 
aangelegdd en de perspectieven die bij oordeelsvorming kunnen worden ingenomen, is 
evenminn noodzakelijk. Het hoeft, gezien al deze momenten van contingentie, geen 
verbazingg te wekken dat tal van filosofen pogingen hebben gedaan om het proces van 
oordeelsvormingg (ethische, politieke en juridische) van steviger fundamenten te voor-
zien.. Zoveel onzekerheden en keuzevrijheden, daarbij is enige rationele ordening geen 
overbodigee luxe. 

2.2.32.2.3 Reconstructies  van het  proces  van ethische  en politieke  oordeelsvor-
ming ming 

Inn hun pogingen het proces van ethische en politieke oordeelsvorming rationeel te 
reconstruerenn hebben filosofen vaak het accent (de 'locus of certitude*) ofwel op de 
algemenee principes en regels, ofwel op de kenmerken van de concrete situatie gelegd. 
Eenn voorbeeld daarvan zijn we in hoofdstuk 1 al tegengekomen, toen ik Nussbaums 
opvattingenn over de ethische rekenkunde van Plato en de ethische perceptie bij Aris-
toteless weergaf. In het eerste geval wordt het moment van oordeelsvorming feitelijk 
zoveell mogelijk uit het beeld weggeschreven: oordeelsvorming is dan een kwestie van 
deductie,, ofwel van toepassing van algemeen geldige regels. Zo is het ethische oordeel 
inn neo-Kantiaanse theorieën vaak opgevat ats een syllogisme. In het voorbeeld van 
Ritaa zou haar oordeel er dan als volgt kunnen uitzien: 

Ikk  wi l in mij n leven een zo groo t mogelijk e intellectuel e bevredigin g (major/algemen e premisse ) 
Eenn onderzoeksplaat s In de VS Wedt de meest e mogelijkhede n tot  Intellectuel e bevredigin g (mi -
nor/situatiepremisse ) ) 
Ergo ::  ik moet zo'n onderzoeksplaat s aanneme n als die mij word t aangeboden . 

Ookk het politieke oordeel is vaak op soortgelijke manieren gereconstrueerd. Een der-
gelijkk redeneerschema versimpelt en vernauwt de oordeelsvorming echter op meerdere 
manieren.. Allereerst miskent deze reconstructie dat wij vaak meer dan één waarde 
willenn realiseren, en dat de verhouding tussen die waarden niet bij voorbaat vastligt. 
Vaakk is dus helemaal niet duidelijk wat de algemene premisse zou moeten zijn.23 Bo-
vendienn maakt zo'n redeneerschema niet duidelijk hoe Rita precies tot de inschatting 
komtt dat de baan in de VS het meeste perspectief op realisatie van deze waarde biedt, 
datt wil zeggen hoe ze tot de formulering van de situatiepremisse komt. Zelfs als ze 
zekerr weet dat intellectuele bevrediging haar hoogste doel is, is niet bij voorbaat dui-
delijkk wat ze in de beschreven situatie zou moeten doen om die te realiseren. Dat pro-
bleemm geldt niet alleen voor nieuwe situaties, waarbij we niet kunnen terugvallen op 
eerderee ervaring, maar in feite voor alle situaties: geen enkele regel bepaalt namelijk 
zijnn eigen toepassing. Goed begrip van een regel bestaat uit een goed begrip van de 
betekeniss van die regel in concrete situaties, en daarmee is het begrip van de algeme-
nee regel principieel nooit afgesloten, maar open voor verandering op basis van nieuwe 
situaties.24 4 
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Dee interpretatie van de situatie is dus van cruciaal belang. In het verleden is 
zoalss gezegd Aristoteles degene geweest die veel nadruk op het belang van situatie-
interpretatie,, oftewel phronesis, legde. Phronesis is de praktische wijsheid die iemand 
inn staat stelt met behulp van de perceptie een passende inschatting van een situatie te 
makenn en deze te verbinden met een algemener waardebesef. Zijns inziens moet deze 
vormm van wijsheid scherp worden onderscheiden van theoretische kennis, waarbij ze-
keree uitspraken deductief uit universeel geldige axioma's kunnen worden afgeleid. Iets 
dergelijkss is volgens Aristoteles in het praktische leven niet mogelijk. Daar komt het op 
onzekeree en feilbare inschattingen en interpretaties aan; een vaardigheid die volgens 
hemm alleen door middel van ervaring verworven kan worden.25 

Inn Aristoteles' voetspoor vragen hedendaagse filosofen (Nussbaum verkeert op 
ditt punt in het gezelschap van onder meer Maclntyre (1981) en Larmore (1987)) de 
laatstee jaren weer aandacht voor phronesis. Zoals ik aan de hand van Nussbaum al 
enigszinss duidelijk heb gemaakt, reageren zij daarmee op de overspannen verwachtin-
genn die binnen de academische ethiek van de jaren 70 en '80 werden gewekt. Veel 
aandachtt ging toen uit naar het funderen van abstracte principes voor ethisch en poli-
tiektiek handelen, waarbij de schijn werd gewekt dat eenmaal gefundeerd, een directe 
toepassingg op praktijksituaties mogelijk zou zijn (te denken valt aan Rawls' rechtvaar-
digheidstheoriee en Habermas' universeel-pragmatische herinterpretatie van Kants theo-
rie).rie).2626 Door te wijzen op het verschil tussen theoretische fundering en praktische toe-
passingg en op het belang van phronesis konden deze aanspraken terecht worden ge-
relativeerd.. Toch blijft phronesis bij veel van de genoemde auteurs, net als bij Aristo-
teless zelf overigens, een soort 'black box', waarvan onduidelijk is wat er daarbinnen 
preciess plaatsvindt. De meeste auteurs reconstrueren phronesis als achtereenvolgens: 
beschrijvingg van wat er aan de hand is (eventueel vanuit verschillende perspectieven); 
diagnosee van de mogelijk relevante normatieve elementen in deze situatie (wederom 
vanuitt verschillende perspectieven); en de interpretatie van deze elementen in het licht 
vann algemene ideeën (regels, praktijken e.d.) met betrekking tot het goede. Welke 
psychischee vermogens voor de achtereenvolgende stappen vereist zijn blijft vaak in het 
midden.. In 1.5 heb ik al betoogd dat ook Nussbaums werk op dit punt rijkelijk vaag 
blijft. . 

Blumm (1994, 30-61) is een van de weinigen die op dit punt een gedifferentieer-
derr beeld schetsen. Zijns inziens moeten normatieve oordeelsvorming (het verbinden 
vann algemene regels en principes met concrete situaties) en normatieve perceptie (de 
inschattingg van de situatie) duidelijk worden onderscheiden.27 Normatieve perceptie 
gaatt vooraf aan normatieve oordeelsvorming en kan deze soms zelfs geheel overbodig 
makenn wanneer de interpretatie van de situatie al een onomstotelijke aanleiding tot 
handelenn omvat Hij reconstrueert beide processen in achtereenvolgens 7 stappen (57-
61): : 
1.. waarneming van een situatie en haar kenmerken 
2.. waarneming van kenmerken als normatief relevant 
3.. oproepen van de vraag of handelen vereist is 
4.. besluiten of handelen vereist is 
5.. selectie van het in deze situatie meest toepasbare principe of de passendste regel 
6.. bepaling welke handeling het betreffende principe in dit geval het best belichaamt 
7.. bepaling hoe deze handeling uit te voeren. 
Blumm noemt de eerste twee stappen een kwestie van perceptie; stap 3 en 4 betreffen 
dee kwestie van 'agency engagement7 die nodig is om überhaupt tot verdere oordeels-
vormingg te komen; 5 en 6 vormen zijns inziens de oordeelsvorming in strikte zin. 
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Inn grote lijnen is Blums reconstructie mijns inziens adequaat, at valt er wel het 
eenn en ander op aan te merken. De zwakke punten zijn door enige herinterpretatie 
echterr wel te ondervangen. Zo lijkt Blum over het hoofd te zien dat het bij normatieve 
(enn zelfs bij ethische) oordeelsvorming niet altijd gaat om persoonlijk handelen, maar 
ookk om de vraag of handelen door anderen vereist zou zijn en door wie dan. Rivers 
zouzou bijvoorbeeld tot de conclusie kunnen komen dat de militaire en politieke leiders 
eenn eind moeten maken aan de oorlog, en dat hij persoonlijk daar weinig invloed op 
kann uitoefenen. Blums reconstructie is vooral toegesneden op situaties waarin een op 
zichzelff staande handeling (en niet een meer omvattende praktijk of een institutie) het 
objectt van oordelen is. Door 'actor* en 'handelen' hier breed op te vatten, zodat ook 
'institutionelee actoren' en 'collectief handelen' ertoe gerekend worden, kan Blums re-
constructiee niettemin op zulke complexere objecten toepasbaar worden verklaard. De 
reconstructiee geldt dan zowel voor politieke als voor ethische oordeelsvorming, zij het 
datt de meeste stappen in het geval van politieke oordeelsvorming doorgaans (maar 
niett noodzakelijk) onderwerp van publieke deliberatie zullen zijn. 

Bovendien,, en dit is een groter probleem, maakt Blum het zichzelf in fase 5 en 
66 wel erg makkelijk (zoals hij zelf toegeeft) door over de kwestie heen te stappen hoe 
dee prioriteit van verschillende concurrerende principes of regels kan worden vastge-
steld.. Hij lijkt te veronderstellen dat de interpretatie van de situatie in stap 1 en 2 zo 
veell duidelijkheid biedt dat vanzelf één principe als het belangrijkst komt bovendrijven, 
terwijll de eenduidigheid van de situatie-interpretatie nu juist voor een belangrijk deel 
afhangtt van de gehanteerde principes. De verschillende fasen lopen in de praktijk dan 
ookk door elkaar, zeker voor zover de interpretatie van een situatie en die van algeme-
nee principes elkaar wederzijds bepalen. Fase 5 en 6 zouden dan ook opgevat moeten 
wordenn als fasen waarin verschillende mogelijke principes en verschillende specificaties 
vann die principes hypothetisch tegen het licht worden gehouden en tegen elkaar afge-
wogen.28 8 

Mett deze kanttekeningen in het achterhoofd biedt Blums reconstructie echter 
ruimm voldoende aanknopingspunten om een overzicht te ontwikkelen van de psychi-
schee vermogens die nodig zijn om de opeenvolgende stappen van ethische en politieke 
perceptiee en oordeelsvorming te kunnen voltrekken. Dat overzicht kan samen met de 
checklistt van retorische kenmerken die ik in 2.1.4 heb gepresenteerd, de basis vormen 
voorr analyses van de mogelijke effecten van concrete teksten op de politieke oordeels-
vormingg van de lezer. Een aantal vermogens in dit overzicht is door Blum zelf ge-
noemd;; ik vul ze aan met vermogens die door anderen zijn aangedragen. 

2.2.42.2.4 Psychologie  van de ethische  en politieke  oordeelsvorming 
Eenn vermogen kan worden omschreven als datgene dat ons in staat stelt een bekwa-
mee handeling te verrichten. Ik heb het hier voornamelijk over psychische vermogens: 
dee handelingen waartoe ze ons in staat stellen zijn dan ook geen direct waarneembare 
acties,, maar mentale operaties, die in iemands oordeelsvorming tot uitdrukking komen. 
Dee vaststelling of iemand over een bepaald vermogen, bijvoorbeeld empathie, be-
schikt,, is dus direct gerelateerd aan onze diagnose van zijn oordeel: geeft dit oordeel 
(enn de rechtvaardiging die de betreffende persoon ervoor geeft) blijk van empathisch 
vermogen?29 9 

Inn grote lijnen spelen de volgende vermogens een rol bij het proces van ethi-
schee en politieke perceptie en oordeelsvorming. 
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-- cognitieve perceptie 
Ditt betreft de waarneming en begrenzing van een situatie als situatie (dat wil zeggen 
dee individuering van een situatie uit een complexe stroom van gebeurtenissen) en 
waarnemingg van de kenmerken van deze situatie, die samen vooral van belang zijn als 
dee eerste stap van normatieve perceptie. De individuering van een situatie bepaalt wat 
err tot de situatie zelf of tot de voorgeschiedenis wordt gerekend en wat in het geheel 
niett wordt meegenomen. De scherpte van de cognitieve perceptie is voor een belang-
rijkrijk deel afhankelijk van aandacht van de duur en de concentratie waarmee wordt 
waargenomen.. Maar de perceptie kan ook meer of minder sensitief zijn, dat wil zeggen 
meerr of minder aspecten van een situatie onderscheiden, door bijvoorbeeld alleen op 
uiterlijkee kenmerken te letten of ook aanwijzingen voor innerlijke processen (ge-
moedstoestanden)) te zien. De fijnmazigheid van de onderscheidingen hangt uiteraard 
medee af van de interpretatieve concepten die in de omringende cultuur en tijdens de 
opvoedingg aan de actor te beschikking zijn gesteld (Blum 1994, 31-34; zie ook Bader 
1991,162-191;; Bruner 1958 en Gofman 1974). 

-- emotionele ervaring en reflectie daarop 
Dee emoties (verontwaardiging, woede, spijt, maar ook vreugde en trots) die een actor 
inn een situatie ervaart, vormen indicaties van wat in die situatie normatief relevant zou 
kunnenn zijn. Zij zijn dus cruciale vermogens voor stap 2 van Blums reconstructie van 
normatievee oordeelsvorming. De meeste emoties zijn namelijk, anders dan veel filoso-
fenn hebben gedacht, verbonden met cognitieve opvattingen over de waarde van een 
bepaaldd object of een gebeurtenis. Reflectie op de achtergrond van een bepaalde 
emotiee kan aangeven wat de waardevolle elementen in een situatie zijn, maar ook in 
hoeverree deze waarde-opvattingen houdbaar zijn (Nussbaum 1995a en 1998a passim; 
Pottt 1992; Gibbard 1990,130-150; Sherman 1997, 248-254). Daartoe dienen de eigen 
emotiess bijvoorbeeld te worden vergeleken met die van (al dan niet hypothetische) 
anderenn en met die in vergelijkbare situaties. Ook speelt zelfkennis een rol bij het be-
oordelenn en eventueel relativeren van de waarde-opvattingen achter de eigen emoties. 
-- zelfkennis 
Persoonlijkee vooroordelen en voorkeuren kunnen de eigen waarneming beïnvloeden. 
Kenniss van die vooroordelen en voorkeuren en van de mate waarin ze afwijken van de 
oordelenn en voorkeuren van anderen is van belang om te kunnen beoordelen in hoe-
verree de eerste waarneming van de feitelijke en de normatief relevante kanten van een 
situatiee gerechtvaardigd is (Blum, 34-36; zie ook Sherman 1997, 232-233). Overigens 
biedtt zelfkennis geen eenduidig criterium om de gerechtvaardigdheid van de eigen 
waarnemingenn en emoties te beoordelen; ze kan dus ook deceptief zijn, bijvoorbeeld 
alss besef van je jaloerse neigingen aanleiding vormt om je eigen perceptie van objec-
tievee onrechtvaardigheden niet serieus te nemen. 
Verderr is kennis van de eigen geschiedenis, de eigen eerdere oordelen en de mate 
waarinn die gerechtvaardigd zijn gebleken, vereist om binnen het eigen arsenaal aan 
ervaringg vergelijkingen te kunnen trekken en zo de eigen waarneming te kunnen aan-
scherpenn (zie ook onder analoog vergelijken en patroonherkenning). 
-- empathie 
Eenn beproefd vermogen om de normatieve relevantie van een situatie beter te kunnen 
inschattenn is het tijdelijk innemen van andermans perspectief, om te begrijpen en na 
tee voelen hoe de andere betrokkene(n) een situatie in cognitief, emotioneel en evalua-
tieftief opzicht waarnemen. Dit vermogen heeft in zowel de deugdethiek als de deontolo-
gischee traditie veel aandacht gekregen, omdat het een vermogen is dat zowel voor 
ethischee en politieke oordeelsvorming vanuit interpersoonlijk, als vanuit universeel per-
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spectieff noodzakelijk is. In de loop der tijd zijn de termen waarmee een en ander werd 
aangeduidd echter nogal door elkaar gaan lopen, zodat enige begripsafbakening op zijn 
plaatss is. Empathie, sympathie en identificatie zijn termen die voor dit vermogen wor-
denn gehanteerd.30 Ik zal hier 'empathie' of 'inleving' gebruiken voor het op zich neu-
tralee vermogen andermans perspectief in te nemen, dat wil zeggen: met de ogen van 
eenn ander te zien en hypothetisch diens emoties te ondergaan. 'Sympathie' interpre-
teerr ik als een emotie die men tijdens het proces van inleving kan ondergaan; een 
emotiee die aangeeft dat men de ander als medemens herkent en bereid is diens in-
zichtenn en aanspraken op zijn minst een basale geldigheid te verlenen.31 Sympathie is 
duss geen voorwaarde om tot inleving te komen! Een zekere openheid van geest, een 
bereidheidd uit het eigen perspectief te stappen, wordt daarbij wel verondersteld, maar 
menn hoeft niet bij voorbaat positief tegenover een ander te staan om zich in die ander 
inn te leven. 'Identificatie' gebruik ik als aanduiding voor het proces waarin ego in hoge 
matee gaat samenvallen met alter: bijvoorbeeld wanneer ik mij als lezer zo in een per-
sonagee herken dat ik meen dat ik net zo als dat personage ben en zou oordelen en 
handelen.. Dit is uiteraard een gradueel proces: ik kan me in meerdere of mindere 
matee in iemand herkennen. Een zekere mate van identificatie is de basis van empa-
thie:: ik moet iemand anders bijvoorbeeld op zijn minst herkennen als een persoon 
mett eigen gedachten en intenties, en een persoonlijk perspectief op de wereld, om me 
inn hem of haar in te leven. Volledige identificatie betekent echter dat het innemen van 
andermanss perspectief tot precies dezelfde inzichten leidt als het eigen perspectief; 
empathiee voegt in dit geval niets toe aan de eigen situatie-interpretatie. 

Empathiee is dus een van de drie vermogens waarmee we de eigen waarneming 
vann de kenmerken van een situatie (stap 1 bij Blum), maar ook de eigen emotionele 
ervaringg en de daarop gebaseerde evaluatieve inschatting van de situatie (stap 2) 
kunnenn aanscherpen of corrigeren. Overigens gaat het bij dit vermogen in eerste in-
stantiee altijd om inleving in het perspectief van relatief concrete anderen die betrokken 
zijnn in de situatie, al kan dat in het geval van oordeelsvorming over een institutie of 
maatschappijvormm iemand zijn waartoe de oordelaar in kwestie niet onmiddellijk toe-
gangg heeft. Hooguit in tweede instantie kan die empathie worden overgedragen op 
eenn gegeneraliseerde ander, zoals 'de vrouw' of 'de inwoner van een gekoloniseerd 
land'. . 
-- analoog vergelijken en patroonherkenning 
Vaakk veronachtzaamd in 'regel-georiënteerde' reconstructies van normatieve oordeels-
vormingg is het vermogen vergelijkingen te trekken tussen de voorliggende situaties en 
anderee situaties.32 Dit kunnen situaties zijn die uit eerdere eigen ervaring bekend zijn 
(dann komt ook de herinnering als vermogen om de hoek kijken), situaties uit verhalen 
vann anderen (persoonlijke verhalen, journalistieke verslagen, historische verhalen) of 
fictievee situaties - in beide laatste gevallen speelt naast empathie het vermogen zich 
dezee situaties levendig voor te stellen, de verbeeldingskracht, een rol. De vergelijking 
kann wederom betrekking hebben op de cognitieve perceptie en op de normatieve rele-
vantiee van aspecten van de situatie, dus op de waarneming in stap 1 en stap 2. Door 
vergelijkingg kan men in de huidige situatie kenmerken herkennen die in eerdere situa-
tiesties aanleiding waren tot specifieke normatieve overwegingen en oordelen. Wanneer 
zulkee vergelijkingen worden gesystematiseerd, zoals in 'case law* of religieuze boete-
boeken,, kan er een (al dan niet geschreven) taxonomie worden ontwikkeld waarin 
paradigmatischee gevallen en de daarbij behorende oordelen worden opgenomen, naast 
gevallenn die daar in verschillende opzichten meer of minder van afwijken. Op deze 
manierr kunnen zich patronen van relevante kenmerken uitkristalliseren en kan de 
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waarnemingg van de kenmerken van de situatie en van de normatieve relevantie daar-
vann vergemakkelijkt en steeds fijnmaziger worden (Jonsen & Toulmin 1989, 39-46). 
-- distantiëren 
Hett vermogen afstand te nemen van het eigen perspectief en van de eigen opvattin-
genn en belangen komt op diverse momenten in de normatieve oordeelsvorming terug: 
hett is een voorwaarde voor zelfkennis, voor empathie en voor analoog vergelijken. Het 
gevolgg van al deze operaties is dat het eigen gezichtspunt wordt verruimd: naast het 
eigenn persoons- en contextgebonden perspectief worden de perspectieven van andere 
personenn ook toegankelijk of minstens de beperkingen van het eigen perspectief in-
zichtelijkk gemaakt. In deze rol heeft distantiëring dus vooral invloed op de normatieve 
perceptiee van cognitieve en evaluatieve kenmerken. 

Maarr het vermogen tot distantiëring kan ook een rol spelen in stap 5 van Blums 
reconstructie,, wanneer de keuze van passende principes aan de orde is. Het kan dan 
niett alleen ten grondslag liggen aan het verwerven van een interpersoonlijk perspec-
tief,tief, maar ook aan de constructie van een universeel perspectief, dat niet meer aan 
personenn of aan concrete situaties is gebonden. Door deze verdergaande distantiëring 
inn de vorm van lideal reciprocal role-taking', door Kohlberg onderscheiden van concrete 
rolovernamee als een abstracte, gegeneraliseerde wederzijdse rolovername, kan het 
'morall point of view' in engere zin worden geconstrueerd (Kohlberg 1984, 636-639; 
Kohlbergg e.a. 1990, 166-169). Vanuit dit gezichtspunt zijn concrete situatie- en per-
soonskenmerkenn niet meer van belang, waardoor de geldigheid van principes en regels 
inn algemene zin kan worden vastgesteld. Voor de toepassing van deze principes en 
regelss zal de distantie echter juist gereduceerd moeten worden, zodat de specifieke 
contextt weer in beeld komt (Günther 1988; Nunner-Winkler 1990; Richardson 1990). 
-- abstraheren 
Vaakk is tegen een overmaat aan distantie in ethische of politieke oordeelsvorming 
aangevoerdd dat actoren die vanuit een onpersoonlijk gezichtspunt naar een situatie 
kijkenn de relevantie van concrete situatiekenmerken uit het oog kunnen verliezen. Dit 
bezwaarr wordt ingegeven door de gedachte dat wie de wereld vanaf grotere afstand 
bekijktt weliswaar een groter terrein in een oogopslag kan overzien, maar daarbij wei 
aann oog voor detail inboet. In feite is dit bezwaar niet zozeer gericht tegen het distan-
tiërentiëren op zich, maar tegen de vaak daarmee gepaard gaande abstrahering van bepaal-
dee kenmerken van een situatie. De mate waarin oordelen van concrete kenmerken 
abstraherenn is inderdaad lang niet altijd gerechtvaardigd; abstractie als zodanig is 
echterr een onmisbaar vermogen voor ons denken en oordelen. Alleen door abstractie 
zijnn wij in staat de complexiteit van onze ervaring tot hanteerbare proporties te redu-
ceren.. Het abstractievermogen maakt het mogelijk kenmerken en situaties te categori-
seren,, te vergelijken en regels en principes te formuleren; zonder abstractie zouden we 
omkomenn in de oeverloze stroom van ervaringen (O'Neill 1989, 208-212). 

Hett vermogen tot abstraheren speelt vooral een rol in stap 5 en 6 van de nor-
matievee oordeelsvorming. Op het moment dat voor een bepaald prindpe wordt geko-
zenn abstraheert men van bepaalde kenmerken, terwijl andere juist als relevant naar 
vorenn komen. Hetzelfde doet zich voor wanneer wordt bepaald welke handeling het 
gekozenn principe (of principes) het best belichaamd. Filosofische theorieën die de na-
drukk leggen op de universele fundering van principes riskeren door hun nadruk op 
distantiee in stap 5 inderdaad een gelijktijdige blikvernauwing voor concrete aspecten 
vann de situatie, omdat zij in plaats van het perspectief van de concrete ander dat van 
dee 'gegeneraliseerde ander' ais ijkpunt nemen. Toch kunnen, als de normatieve per-
ceptiee van de situatie maar voldoende sensitief is geweest, specifieke situatiekenmer-
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kenn ook vanuit een gedistantieerd perspectief als relevant worden geïnterpreteerd: er 
wordtt dan juist niet van die kenmerken geabstraheerd omdat ze in de perceptie als 
relevantt voor de normatieve beoordeling zijn aangemerkt. Het eerder aangehaalde 
voorbeeldd van de mogelijk verschillende uitkomsten van het debat over kloneren in 
Nederlandd en Duitsland is daarvan een voorbeeld: in dit geval wordt er niet van de 
verschillendee voorgeschiedenis van beide landen geabstraheerd, terwijl de oordeels-
vormingg wel degelijk aanspraak maakt op universele geldigheid. Distantie hoeft dus 
niett automatisch gepaard te gaan met abstractie. 
-- hypothetisch construeren/categoriseren van situatie 
Omm de normatieve perceptie van de situatie daadwerkelijk te verbinden met een of 
meerr normatieve principes dient de actor in staat te zijn te bepalen hoe de situatie 
geïnterpreteerdd zou worden wanneer de nadruk meer op het ene dan wel op het ande-
ree principe (en daarmee dus meer op bepaalde dan op andere situatiekenmerken) zou 
vallen.. Mijns inziens (anders dan Blum zelf suggereert) is dit de kern van stap 5: het 
hypothetischh construeren en afwegen van verschillende mogelijke interpretaties. Ri-
chardsonn (1990) heeft aangegeven dat deze categorisering en de daarop volgende 
afwegingg niet uitsluitend als een mysterieus intuïtief proces gezien hoeven worden.33 

Inn een rationele reconstructie beschrijft hij het als een proces van specificatie, waarbij 
eenn algemeen principe of een norm die wordt aangehangen nader wordt toegespitst 
(zonderr de morele lading van de algemenere norm te veranderen) en daardoor dichter 
bijj de situatie in kwestie wordt gebracht, zodat duidelijker wordt wat de handeling in 
dezee situatie zou moeten zijn. Het is denkbaar dat dit proces niet voor één principe, 
maarr voor verschillende principes hypothetisch wordt doorlopen, op basis waarvan een 
weloverwogenn keus kan worden gemaakt voor een bepaalde handeling, die een of 
meerderee principes het best belichaamt. In deze vorm wordt behalve stap 5 ook stap 6 
meegenomen:: de keuze voor een bepaald principe vindt plaats op basis van de hande-
lingg die tijdens het specificatieproces hypothetisch aan het principe is gekoppeld. 

Uiteraardd kan dit proces van specificatie en interpretatie worden ondersteund 
doorr analoge vergelijkingen met soortgelijke situaties (Günther 1988, 288-299). En ook 
dee verbeeldingskracht speelt een belangrijke rol bij het scherp voor ogen krijgen van 
dee betekenis en de normatieve consequenties van de diverse interpretaties. 
-- verbeeldingskracht 
Dezee capaciteit, die al herhaaldelijk is genoemd bij andere vermogens, speelt feitelijk 
eenn rol bij alle stappen van het proces van normatieve perceptie en oordeelsvorming. 
Verbeeldingskracht,, in de zin van voorstellingsvermogen, is allereerst noodzakelijk om 
bijj de perceptie van de situatie (stap 1) niet alleen de direct waarneembare aspecten 
opp te merken, maar ook om hypothesen te genereren over de gemoedstoestand van 
dee betrokkenen (Blum 1994, 35, 37). Daarnaast stelt de verbeeldingskracht ons in 
staatt om de inleving in andermans perspectief meer te laten zijn dan een projectie van 
eigenn preoccupaties (stap 2). Maar verbeeldingskracht is ook van belang bij het in-
schattenn van mogelijke veranderingen in de betreffende situatie en van de rol die een 
actorr zelf kan spelen in het teweeg brengen van die veranderingen, dus in stap 3 en 4 
vann het proces van oordeelsvorming. En zoals zojuist al aangeduid, bij het bedenken 
vann handelingen, van hun betekenis en mogelijke consequenties, en de manieren 
waaropp die handeling uitgevoerd kan worden (stap 5, 6, en 7) dient een actor even-
eenss over voldoende voorstellingsvermogen te beschikken. Verbeeldingskracht met 
anderee woorden, is het vermogen dat een actor in elke fase van het proces van oor-
deelsvormingg in staat stelt om zich los te maken van de voorliggende situatie en idee-
enn te genereren over alternatieve interpretaties en vervolgsituaties, waardoor het pas 

60 0 



werkelijkk mogelijk wordt verschillende interpretaties en mogelijkheden te vergelijken 
enn tegen elkaar af te wegen. Een gebrek aan verbeeldingskracht impliceert op alle 
frontenn bestendiging van de status quo (zie ook Nussbaum 1995a, 36-43; Unger 
1987a,, 36-48; 1987b, 58-61 en 100-107). 
-f*e/7acfiê ê 
Eenn ander vermogen dat eveneens in alle stappen een rol speelt, is het vermogen tot 
reflectiee op de gerechtvaardigdheid van de eigen perceptie en oordeelsvorming. Dit is 
eigenlijkk een tweede orde-vermogen, dat de actor in staat stelt de eigen waarnemin-
genn en interpretaties te expliciteren, de gerechtvaardigdheid ervan te onderzoeken, en 
hetzelfdee te doen bij de waarnemingen en interpretaties van andere actoren. Reflectie 
bestaatt uit onderzoek van de totstandkoming van deze percepties en oordelen, waar-
doorr vertekeningen of blokkades die een goed gebruik van de vermogens waarover 
eenn actor beschikt in eerste instantie verhinderden, in tweede instantie kunnen worden 
weggenomen.. Daarbij komen uiteraard alle eerder genoemde vermogens die er voor 
zorgenn dat een actor zich los kan maken van zijn eigen perspectief en situatie, weer 
aann bod. Het reflexieve vermogen is dus afhankelijk van de andere vermogens waar-
overr de actor beschikt, en van de bereidheid en gelegenheid van de actor meer tijd te 
nemenn om deze vermogens te gebruiken voor hij of zij tot handelen overgaat 

Alss de tijd of gelegenheid voor reflectie ontbreekt, kan een actor overigens ook 
altijdd achteraf op het oordeel terugkijken en alsnog reflexief inzicht verwerven dat 
weerr een rol kan spelen, bijvoorbeeld als vergelijkingsmateriaal, in toekomstige oor-
deelsvorming.. Reflectie achteraf speelt ook een rol in de wijze waarop een ethisch of 
politiekk oordeel uiteindelijk wijzigingen teweeg kan brengen in de normatieve regels, 
praktijken,, instituties en opvattingen over het goede leven waarmee een actor de oor-
deelsvormingg over een concrete situatie begon. Zeker wanneer het om collectieve 
praktijken,, instituties en identiteiten gaat, dwingen collectief debat en besluitvorming 
tott reflectie op de individuele oordeelsvorming: confrontatie met andere oordelen zet 
immerss als vanzelf aan tot reflectie. Overigens bergt reflectie achteraf ook het risico 
vann rationalisatie in zich; net als bij zelfkennis zijn de effecten hiervan dus niet altijd 
positief! ! 

2.2.52.2.5 Ontwikkeling  van het  ethische  en politieke  oordeelsvermogen 
All met al doen processen van ethische of politieke oordeelsvorming een beroep op een 
complexx aan vermogens, die vaak zelf al complex zijn en onderling nauw samenhan-
gen.. Een nadere reconstructie van en de verbanden tussen deze vermogens zal ik hier 
verderr niet geven; het bovenstaande dient immers alleen als startpunt voor onderzoek 
naarr het verband tussen retorische kenmerken van teksten enerzijds, en de specifieke 
vermogenss die zij aanspreken anderzijds. Mogelijke verbanden tussen die vermogens 
zullenn bij de analyse van het mogelijke effect van concrete teksten aan bod komen. 

Err resteert echter nog een kwestie die als voorbereiding op de tekstanalyses 
aandachtt verdient, namelijk de vraag hoe deze deelvermogens van het ethische en 
politiekee oordeelsvermogen zich ontwikkelen, hoe zij, eenmaal aanwezig, verder aan-
gescherptt kunnen worden, en welke rol het lezen van filosofische en literaire teksten 
daarbijj zou kunnen spelen. 

Kortt gezegd is de praktijk Chet leven zelf) de belangrijkste leerschool van het 
ethischee en politieke oordeelsvermogen en de daarbij benodigde capaciteiten. Vooral 
doorr directe en indirecte confrontatie met situaties die een oordeel vergen, door het 
voorbeeldd van ouders, leraren, 'peers' en andere 'belangrijke anderen', krijgen kinde-
renn en volwassenen gaandeweg mee welke opvattingen van het goede leven in hun 
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omgevingg de ronde doen, welke elementen daarin een centrale rol spelen, en tot welke 
oordelenn en handelingen dit in concreto leidt. Het gaat daarbij in eerste instantie om 
dee inhoud van de oordelen, en nog niet zozeer om de wijze waarop ze tot stand ko-
men.. Het overgrote deel van dit leerproces is vermoedelijk impliciet, al worden ele-
mentenn uit de overheersende opvatting van het goede leven, bijvoorbeeld de tien ge-
bodenn of fatsoens- en deugdregels, er soms wel expliciet 'ingehamerd' door middel van 
bijvoorbeeldd catechesatie of professionele beroepscodes. Het indirecte leren door mid-
dell van voorbeelden heeft bovendien het voordeel dat daarbij niet alleen de inhoud 
vann het principe of een regel wordt overgedragen, maar ook het bereik en de wijze 
vann toepassing ervan.34 

Inn de door Piaget geïnspireerde ontwikkelingspsychologie wordt meestal veron-
dersteldd dat de ontwikkeling van cognitieve vermogens door kinderen afhankelijk is 
vann de externe (fysische en sociale) omgeving waarmee zij geconfronteerd worden: zij 
reagerenn zelfstandig op de veranderende aanspraken die de (sociale) omgeving op hen 
doet,, door nieuwe structuren van cognitief, respectievelijk normatief denken te ont-
wikkelen.. Daarbij is er wel discussie over de vraag of kinderen aanvankelijk een egoïs-
tischtisch perspectief hanteren, dat vooraf gaat aan fasen waarin intersubjectieve en zuiver 
morelee perspectieven worden ontwikkeld (Kohlberg & Turiel 1978, 41-47; Turiel 1977, 
121-122),, of dat er toch ook bij zeer jonge kinderen al sentimenten en handelingen 
zijnn waar te nemen, die zich niet laten verklaren uit zuiver egoïstische overwegingen 
(Blumm 1994, 183- 212; Nussbaum 1996b, 142-144; Bader 1999, 387, 391-392). Hier is 
echterr vooral relevant dat vertegenwoordigers van beide posities benadrukken dat 
explicietee normatieve educatie niet zozeer uit overdracht van substantiële opvattingen 
dientt te bestaan, maar vooral uit stimulering van (de ontwikkeling van) bepaalde ver-
mogensmogens (Kohlberg en Turiel 1978, 67; Blum 1994, 208-212). Zij zijn het er ook over 
eenss dat het stimuleren van vermogens die de behoeften van anderen in beeld bren-
gen,, zoals bijvoorbeeld empathie, cruciaal is voor normatieve ontwikkeling. Of die 
ontwikkelingg al mogelijk is bij eenjarigen of pas bij 10- of 12-jarigen, en of die ontwik-
kelingg altijd lineair via identificeerbare stadia verloopt en uitmondt in de verwerving 
vann een universalistisch perspectief (zoals Kohlberg meent), zijn kwesties waaraan ik 
hierr voorbij zal gaan. 

Hett gaat mij immers om de wijze waarop normatieve educatie van volwassenen 
(i.e.. de potentiële lezers van filosofische en literaire teksten) kan plaatsvinden. Deze 
kann op twee manieren aansluiten bij het impliciete ervaringsleren, dat ook in het leven 
vann een volwassene steeds doorgaat: door middel van de overdracht van ervaring van 
anderen,, en/of door middel van het stimuleren van specifieke vermogens die deel uit-
makenn van het normatieve oordeelsvermogen. Het aardige is dat beide vormen vaak 
tegelijkertijdd plaatsvinden. Zo kan het arsenaal aan persoonlijke ervaringen op tal van 
manierenn worden uitgebreid, bijvoorbeeld door het luisteren naar verhalen over echte 
off fictieve gebeurtenissen van mensen in de directe omgeving of van andere bronnen, 
zoalss journalisten, historici, auteurs van (auto-)biografieën, romanschrijvers, film- en 
televisiemakers,televisiemakers, maar ook beeldend kunstenaars, sociale wetenschappers en filosofen. 
Terwijll deze verhalen de ethische en politieke ervaring van hun publiek uitbreiden, 
structurerenn ze die echter tegelijkertijd op een bepaalde manier. Door hun vormgeving 
sprekenn ze bepaalde vermogens aan en andere niet; welke vermogens dat zijn wisselt 
mett de vorm waarin het verhaal wordt overgedragen (die ook niet altijd aan tekst is 
gebonden).. Tijdens het lezen van een tekst of het kijken naar een film worden dus niet 
alleenn substantiële opvattingen overgedragen, maar ook bepaalde vermogens meer 
aangesprokenn en geoefend dan andere. 
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Dezee in principe nog tamelijk impliciete vorm van normatieve educatie kan 
meerr expliciet worden gemaakt door reflectie op het gebodene te stimuleren: iets 
waarvoorr bij het lezen van teksten of het kijken naar beelden vaak meer tijd is dan in 
dee directe alledaagse ervaring van het individu. Deze explicitering kan weer twee kan-
tenn uitgaan: de nadruk kan liggen op de vraag wetke regels en principes in de be-
schrevenn ervaring besloten liggen, maar ook op de vermogens die door de ervaring 
wordenn aangesproken; in beide gevallen kan de gerechtvaardigdheid daarvan ter dis-
cussiee worden gesteld. Zo kan normatieve literatuurkritiek expliciet moraliserend zijn 
doorr een boodschap uit de propositionele inhoud van een tekst te destilleren, maar 
kann ze de lezer ook helpen reflecteren op (bijvoorbeeld) de emoties die hij of zij bij het 
tezenn heeft ondergaan of op de wijze waarop de verbeeldingskracht van de tekst de 
lezerr een ander zicht op de alledaagse werkelijkheid weet te geven. Zoals ik in hoofd-
stukk 1 al heb aangekondigd, zal mijn onderzoek vooral betrekking hebben op die laat-
ste,, 'procedurele' variant van de scholing van het normatieve (i.e. politieke) oordeels-
vermogen. . 

Overigenss vindt de ontwikkeling van het politieke oordeelsvermogen voor een 
belangrijkk deel ook plaats door participatie in instituties en praktijken van collectieve 
deliberatiee over publieke zaken. De ontwikkeling van het politieke oordeelsvermogen 
onderscheidtt zich niet zozeer van die van het ethische oordeelsvermogen door het 
collectievee karakter van de deliberaties (ook over ethische kwesties wordt publiek ge-
delibereerd),, als wel door de collectieve besluitvorming die nodig is om het oordeel in 
handelenn om te zetten. Omdat ik me hier zal concentreren op de ontwikkeling van het 
politiekee oordeelsvermogen van de individuele lezer, zat de besluitvorming in engere 
zinn echter niet zo vaak in beeld komen. Het zal in het vervolg van dit boek vooral gaan 
overr de manier waarop teksten kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de politieke 
perceptie,, 'agency engagement* en oordeelsvorming van de individuele lezer. 

2.33 Mogelijkhede n en beperkinge n van di t onderzoe k 

Dezee laatste opmerking geeft al aan dat het hier uitgevoerde onderzoek maar een be-
perktt deel van de ontwikkeling van het politieke oordeelsvermogen in beeld brengt. 
Hett lezen van filosofische en/of literaire teksten is uiteraard slechts één van vele mo-
gelijkegelijke vormen van politieke educatie. Tal van andere middelen kunnen worden ingezet 
omm het ethische en politieke oordeelsvermogen te stimuleren en te scherpen. De on-
derzoekenn die aangeven dat er weliswaar nog altijd veel boeken worden verkocht, 
maarr minder wordt gelezen dan in het verleden, vormen eens te meer een aanwijzing 
datt de feitelijke rol van boeken in ethische en politieke educatie niet moet worden 
overschatt Daar komt nog bij dat de context waarin wordt gelezen van grote invloed is 
opp de rol die het lezen van teksten in ethische en politieke oordeelsvorming kan spe-
len.. Tegenwoordig lijkt lezen veel meer dan vroeger een individuele en vooral ook een 
stilzwijgendee aangelegenheid (Manguel 1997, 41-53). Daardoor wordt er ook minder 
makkelijkk gediscussieerd over en gereflecteerd op de ethische en politieke zeggings-
krachtt van boeken. 

Diee constateringen zouden aanleiding kunnen zijn om te veronderstellen dat de 
roll van het lezen in politieke oordeelsvorming marginaal is. Tegenover dit alles staat 
echterr het in hoofdstuk 1 gesignaleerde fenomeen dat ethische en politieke literatuur-
kritiekk uit de taboesfeer lijkt te zijn geraakt en weer meer wordt bedreven dan de laat-
stee decennia het geval is geweest. Ook de enorme hausse aan met name vrouwen-
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leesgroepenn suggereert een eerherstel voor het collectieve lezen en biedt nieuwe kan-
senn voor reflectie op de ethische en politieke betekenis van boeken. En wie mocht 
denkenn dat beide laatste fenomenen zich vooral voordoen op het terrein van de lite-
ratuurr dient zich te realiseren dat zowel filosofische als literaire werken baat hebben 
gehadd bij de democratisering van het onderwijs en de toename van welvaart en vrije 
tijdd in de Europese wereld: hoewel beide genres nog altijd lijken te zijn voorbehouden 
aann een elite, is deze elite in omvang beduidend toegenomen ten opzichte van de eer-
stee helft van deze eeuw. 

Err is dus geen reden voor over-, maar evenmin voor onderschatting van de 
invloedd van het lezen van literatuur of filosofie op de politieke oordeelsvorming. Deze 
studiee naar de rol van teksten als stimulans voor de verschillende vermogens die aan 
politiekee oordeelsvorming ten grondslag liggen, zal echter niet direct handvatten ople-
verenn om de politieke educatie van de 21ste eeuw vorm te geven. Het is in elk geval 
niett mijn bedoeling de hier geanalyseerde teksten naar voren te schuiven als cruciale 
bronnenbronnen van politieke oordeelsvorming. De focus van het hier uitgevoerde onderzoek 
is,, nogmaals, niet zozeer gericht op de geldigheid van de inzichten in de contemporai-
nee samenleving die deze teksten naar voren brengen, maar op de manier waarop zij 
diee inzichten aan de lezer presenteren. De procedurele kant van het lezen staat cen-
traal.. Juist daardoor kan het hier uitgevoerde onderzoek echter inzicht bieden in de 
mogelijkee politieke werking van een activiteit die nog altijd door velen met plezier 
wordtt bedreven. 

Eenn tweede beperking van dit type onderzoek betreft de status van de uitspraken die 
ikk zal doen over het retorische effect van teksten. Ik zal aan de hand van concrete 
tekstenn proberen te laten zien welke invloed teksten door hun retorische kenmerken 
kunnenn uitoefenen op het proces van oordeelsvorming van de lezer. Het is echter dui-
delijkk dat die invloed geen automatisme is. Ik kan dus niet zeggen dat een tekst, of 
bescheidener:: tekstkenmerk A, altijd effect B op lezers heeft. Die 'injectienaaldtheorie', 
alsoff lezen een vorm van directe indoctrinatie zou zijn, wordt door de empirie voortdu-
rendd gelogenstrafd en is in de communicatietheorie dan ook al lang verlaten. De con-
textt waarin wordt gelezen oefent veel invloed uit op het leesproces; zo spelen onder 
meerr de persoonlijke kenmerken van de lezer, diens leesgeschiedenis, de aandacht 
waarmeee wordt gelezen, en de culturele en historische omgeving een rol. Dat zijn al-
lemaall factoren die hier buiten beschouwing moeten blijven, omdat ik geen empirisch 
onderzoekk naar lezers en hun interpretatie van teksten heb gedaan. Maar welke status 
kann ik dan wel aan mijn tekstanalyses verbinden? 

Inn 2.1.3 heb ik de term 'geïmpliceerde lezer* geïntroduceerd. Met dat begrip 
denkk ik in elk geval een deel van de vraag te kunnen beantwoorden. Vooropgesteld zij 
duss dat het mij niet gaat om uitspraken over de reële lezer; dat zou een ander type 
onderzoekk vereisen. De geïmpliceerde lezer is echter een constructie van de tekst zelf 
enn kan dus door zorgvuldige tekstanalyse worden blootgelegd. De geïmpliceerde lezer 
iss tegelijkertijd ook de ideale lezer van die tekst, voor wie niets in de tekst onopge-
merktt blijft. In mijn analyses probeer ik zoveel mogelijk de positie van die geïmpliceer-
dee lezer te benaderen, onder meer door met een zeer brede checklist van kenmerken 
tee werken, die zoveel mogelijk in beeld kan brengen. 

Maarr uiteraard is dit een streven, waarvan nooit duidelijk is of het volledig is 
gerealiseerd.. Zelfs als alle lezers van een tekst het eens zouden zijn over een bepaal-
dee lezing, dan is het niet ondenkbaar dat een nieuwe lezer alsnog elementen naar vo-
renn kan halen die tot dan toe niet, of op de verkeerde manier, in de interpretatie zijn 
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verdisconteerd.. Interpretatie is geen afgesloten proces. Ik probeer mijn interpretaties 
daaromm voor zover mogelijk ook te onderbouwen door ze te vergelijken met andere 
interpretatiess en elementen daaruit te verwerken, dan wel te beargumenteren waarom 
zee onjuist zijn. Mijn tekstanalyses kunnen dus worden gelezen als zo goed mogelijk 
onderbouwdee voorstellen voor de interpretatie van een tekst. 

Daarnaastt heb ik waar mogelijk geprobeerd de reacties van lezers van het eer-
stee uur op een tekst te achterhalen. Gezien de afwezigheid van gegevens over de re-
actiess van 'gewone' lezers, betekent dat dat ik moet afgaan op de reactie van de be-
roepslezers,, mensen die de boeken recenseren voor kranten en tijdschriften als ze uit-
komen.. In voorkomende gevallen geven de reacties van dergelijke beroepslezers ech-
terter wel een indicatie voor de ontvangst van een bepaalde tekst en voor de reacties die 
eenn tekst kennelijk kan oproepen. Als die reactie eenduidig genoeg is, probeer ik met 
mijnn analyses ook te verklaren waarom die reactie optrad. 

Mijnn poging alle mogelijke aspecten van een tekst in hun samenhang neer te zetten, 
enn daarmee aan te geven welke invloed die tekst op de oordeelsvorming van de lezer 
zouu kunnen uitoefenen, wil overigens niet zeggen dat mijn tekstanalyses helemaal 
neutraall zijn. Evaluatieve opvattingen over goede en minder goede manieren om de 
oordeelsvormingg van de lezer te stimuleren, zullen in het vervolg regelmatig meespe-
len.. De vragen die worden gesteld, de methode van aanpak en andere keuzes bij de 
opzett van een onderzoek impliceren onvermijdelijk ook bepaalde ideeën over wat 
vruchtbaree inzichten en wat goede antwoorden zijn. Om te voorkomen dat die circula-
riteitt tot ondoorzichtige 'bias' leidt, zal ik die ideeën hier kort expliciteren. 

Dee vraagstelling van dit onderzoek verraadt al dat goede praktische filosofie en 
literatuurr mijns inziens in elk geval op de praktijk van het alledaagse handelen betrok-
kenn zijn. En dat ik het proces van politieke oordeelsvorming zo breed mogelijk heb 
gereconstrueerd,, is niet alleen omdat daarmee in elk geval zoveel mogelijk aspecten in 
beeldd kunnen worden gebracht, maar ook omdat ik denk dat politieke oordeelsvorming 
pluralistischh en open voor nieuwe elementen moet zijn, wil ze werkelijk in staat zijn 
mett de contingentie en complexiteit van dat alledaagse leven om te gaan. Dat impli-
ceertt op zijn beurt dat filosofische en literaire teksten die in staat zijn om veel van die 
vermogenss aan te spreken, of in elk geval de vermogens die ze aanspreken in verband 
tete brengen met andere, volgens deze opvatting een streepje voor hebben op teksten 
diee veel van die vermogens als irrelevant terzijde schuiven. 

Hetzelfdee geldt voor teksten die de lezer in staat stellen te reflecteren op de 
interpretatiess en opvattingen die in die tekst naar voren worden gebracht Die reflexi-
viteitt is mijns inziens van belang, omdat lezers juist daardoor in staat worden gesteld 
dee leeservaring zo te verwerken dat zij iets toevoegt aan hun oordeelsvermogen in 
'echte'' situaties. Wie zich bewust is van de totstandkoming van het eigen oordeel en 
dee gronden daarvoor, is in volgende situaties beter in staat te bepalen in hoeverre het 
eerderee oordeel ook in de nieuwe situatie houdbaar is. Tot op zekere hoogte biedt het 
lezenn van teksten, zoals ik al heb gezegd, altijd al meer ruimte voor reflectie omdat de 
handelingsdrukk van het Volle leven' ontbreekt Dat neemt niet weg dat de ene tekst 
zijnn lezers actief tot reflectie aanzet, terwijl andere teksten het initiatief daartoe geheel 
aann de lezer overlaten. Overigens hoeft dit criterium niet tot een impliciete voorkeur 
voorr filosofie te leiden; er zijn vele manieren om tot reflectie aan te zetten. 

Hett moge, ten slotte, duidelijk zijn dat ik hiermee niet wil zeggen dat alle filo-
sofiee en alle literatuur aan de genoemde criteria moeten voldoen: nogmaals, het gaat 
mijj hier om filosofie en literatuur voor zover ie een rol spelen in de politieke oordeels-
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vorming.. Of mijn opvattingen over tekstinterpretatie en over politieke oordeelsvorming 
tott vruchtbare tekstanalyses leiden, zal de lezer van mijn tekst op zijn of haar beurt 
moetenn beoordelen. 
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HOOFDSTUKK 3: 
DEE BOEKENWIJSHEI D VAN HET CONSERVATISME 

Hett is hiervoor al herhaaldelijk gezegd: wie generalisaties over de rol van filosofische 
enn literaire teksten In oordeelsvorming over de contemporaine samenleving wil vermij-
den,, zal bij concrete teksten moeten beginnen. Alleen door specifieke teksten te analy-
serenn kunnen we al inventariserend en vergelijkend nagaan of filosofie en literatuur op 
verschillendee manieren tot oordeelsvorming aanzetten en, zo ja, hoe dan precies. De 
krachtt van dit boek zal dus in de beperking moeten liggen: ik zal vier teksten van twee 
auteurss onder de loep nemen, die alle iets duidelijk willen maken over de contempo-
rainee samenleving. 

Hett is echter een illusie te denken dat welke tekst dan ook paradigmatisch zou 
kunnenn zijn voor filosofie dan wel literatuur. Dat betekent dat aan de keuze van 
tekstenn voor nader onderzoek altijd een zekere mate van willekeur kleeft, en dat ik 
mett mijn selectie onvermijdelijk tal van andere interessante teksten laat liggen. In het 
eerstee deel van dit hoofdstuk (3.1) zal ik uiteenzetten hoe ik tot mijn keus ben geko-
men,, maar ook welke alternatieve mogelijkheden daardoor buiten beschouwing zullen 
blijven.. Daarna zal ik kort ingaan op de gedeeide achtergrond van de gekozen auteurs 
(3.2)) en hun beider oeuvre (3.3 en 3.4). 

3.11 Contingenti e en politie k handele n in het conservatism e 

Inn hoofdstuk 1 heb ik betoogd dat de filosofische belangstelling voor literatuur vaak is 
gemotiveerdd door kritiek op de gangbare filosofiebeoefening. Wie kritiek heeft op het 
strevenn naar reductie van de contingentie van het goede leven en op het navenant 
abstracte,, rationaliserende en universaliserende karakter van veel hedendaagse prakti-
schee filosofie, hoeft echter niet onmiddellijk naar de literatuur te verwijzen als een do-
meinn waarbinnen alternatieve vormen van praktische reflectie zijn te vinden. Ook bin-
nenn de praktische filosofie zelf zijn tal van pogingen gedaan om contingentie te erken-
nenn en een bijpassende stijl van reflectie te ontwikkelen. Mijn keuze voor het veld van 
onderzoek,, voor bepaalde auteurs en teksten, is dan ook voor een groot deel ingege-
venn door de wens die globale tegenstelling tussen filosofie en literatuur te doorbreken. 

Binnenn de politieke filosofie dienen zich verschillende stromingen aan die een 
interessantt veld van onderzoek tijken te bieden, zoals het Schotse Verlichtingsdenken, 
hett conservatisme, het repubtikanisme, het utopisch sodalisme, het pragmatisme, het 
communitarismee en het postmodernisme. Al deze stromingen hebben immers gemeen 
datt zij zich verzetten tegen filosofische pogingen een algemeen, universeel en trans-
cendentt fundament voor de samenleving bloot te leggen of te construeren.1 Dit pro-
ject,, dat veelal aan de (Franse) Verlichting wordt toegeschreven, is volgens vertegen-
woordigerss van deze stromingen gedoemd te mislukken, omdat het een contingent 
fenomeen,, de samenleving, reduceert tot zijn vermeend noodzakelijke kenmerken. 
Vaakk wijzen die vertegenwoordigers er ook op dat dit project zelfs contraproductief 
kann zijn, omdat het de complexiteit van de samenleving dreigt te vernietigen. Binnen 
allee genoemde stromingen wordt dan ook gezocht naar vormen van reflectie die de 
complexiteitt en contingentie van de samenleving als uitgangspunt nemen en die nauw 
aansluitenn bij de rommelige werkelijkheid van het alledaagse samen-leven. Schotse 
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Verlichterss zochten hun heil in een 'moral sense', conservatieven zoeken een leidraad 
voorr die reflectie in het verleden; republikanisten hechten veel waarde aan de 'com-
monn sense' en aan het oordeelsvermogen van burgers; utopisch socialisten aan de 
verbeeldingskrachtt waarmee mensen concrete utopieën kunnen scheppen; pragmaös-
tenn stellen hun vertrouwen in wat praktisch werkzaam blijkt; communitaristen in de 
opvattingenn en praktijken van het goede leven in een gemeenschap; en postmoder-
nisten,, voor zover zij geen gebruik maken van een van de hiervoor genoemde strate-
gieënn of zich beperken tot een filosofie-kritische positie, zijn geneigd zich neer te leg-
genn bij de relativistische conclusie dat 'anything goes'.2 

Zonderr daarmee iets aan de mogelijke relevantie van de andere stromingen 
voorr het door mij voorgestelde onderzoek te willen afdoen, heb ik er voor gekozen 
mijnn onderzoeksfocus te richten op het conservatisme. Allereerst is het conservatisme 
eenn van de oudste en meest wijd verbreide bronnen van kritiek op abstracte, rationali-
serendee vormen van (politieke) filosofie. Het conservatisme is als denkrichting, zoals 
wee nog zullen zien, namelijk direct in het kielzog van de Franse Verlichting ontstaan. 
Hett conservatieve denken is dus vanaf het begin gemotiveerd geweest door de be-
hoeftee aan alternatieve vormen van politieke reflectie. Veel kritiekpunten op het Ver-
lichtingsdenkenn die bijvoorbeeld postmodernisten vandaag de dag met veel aplomb 
naarr voren brengen, zijn al veel eerder (en soms ook scherper) door conservatieven 
geformuleerd. . 

Eenn tweede reden om het conservatisme onder de loep te nemen, is dat deze 
stromingg niet alleen in de filosofie, maar ook in de literatuur duidelijk herkenbare ver-
tegenwoordigerss heeft. Dat maakt het mogelijk filosofische en literaire auteurs en 
tekstenn te selecteren die in hun stijl van denken verwantschap tonen. 

Alss laatste, maar niet minst belangrijke reden om op het conservatisme in te 
gaan,, kan worden aangevoerd dat het conservatisme kan bogen op een groot aantal 
vertegenwoordigerss met een levendige schrijfstijl. Conservatieve filosofen zijn vaak 
geprezenn om hun 'literaire' kwaliteiten. Dat mag binnen de filosofie een ambivalent 
complimentt zijn, het geeft mijns inziens wel aan dat conservatieven vaak goede retori-
cii zijn en blijk geven van een sterk taalgevoel en een overtuigende pen. En uiteraard 
zijnn juist sterke stilisten interessant voor een onderzoek naar het mogelijke effect van 
stijlenn van schrijven op de oordeelsvorming van de lezer. 

Hett veld van onderzoek is met de introductie van de term 'conservatisme' ech-
terr nog niet erg scherp afgebakend.3 Allereerst dient conservatisme te worden onder-
scheidenn van traditionalisme, de dispositie om de status quo zoveel mogelijk te behou-
den.. Pas op het moment dat deze dispositie onder invloed van historische omstandig-
hedenn (met name de Franse Revolutie) reflexief werd, kan worden gesproken over 
conservatismee als een stroming binnen het denken (Mannheim 1984, 92 e.v.). Het 
modernee conservatisme bestaat echter niet uit een homogene verzameling opvattin-
gen;; onder deze noemer kan een heel scala aan theorieën en posities schuilgaan. Wil 
menn niettemin een gemeenschappelijke deler aanwijzen, dan is die eerder te vinden in 
eenn gedeelde stijl van denken dan in een serie gedeelde opvattingen (Mannheim 1984, 
50-51;; Nisbet 1978, 81). 

Dee wortels van die denkstijl liggen zoals gezegd in de Franse Revolutie en het 
Fransee Verlichtingsdenken. Even daarvoor leidde Locke's scepticisme tot verwerping 
vann de gedachte dat 'aangeboren ideeën' zouden bestaan. Dat maakte de weg vrij 
voorr de opvatting dat het creëren van goede mensen een kwestie van opvoeding is, en 
datt de geldigheid die eerder aan religieuze en morele inzichten werd toegekend geen 
absolutee basis heeft. Verlichtingsdenkers als Voltaire, Condorcet en Kant trachtten 
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daaropp een nieuwe basis aan het menselijk handelen te geven door a priori principes 
tete formuleren die toch aanspraak zouden kunnen maken op absolute, universele gel-
digheid,, omdat ze zouden zijn verankerd in de algemeen menselijke Rede. 

Diee rationalisering van het denken en de politisering daarvan door bepaalde 
socialee groepen, met name de opkomende burgerij, culmineerde (zeer kort gezegd) in 
dee Franse Revolutie. De radicale hervormingen die het gevolg waren van de poging 
voorr het eerst een samenleving volledig te stoelen op rationele, a priori gefundeerde 
principes,, haalden echter nogal wat traditionele gedragspatronen en instituties over-
hoop.. Niet alleen de absolute monarchie, maar ook het gezin en traditionele vormen 
vann zorg en eigendom werden op de schop genomen. Hoewel de radicale politieke 
veranderingenn relatief snel teruggedraaid of op zijn minst aangepast werden, was de 
revolutiee in het denken ongekend groot Dat vormde de aanleiding voor andere sociale 
groepen,, zoats boeren, ambachtslieden en adel, om op hun traditionalistische intuïties 
tete reflecteren en deze op hun beurt, tot op zekere hoogte, te rationaliseren. De basis-
intuïtiee van de conservatieve stijl van denken die hieruit voortkwam, was dat elke po-
gingg een samenleving te veranderen op basis van een abstracte, generaliserende poli-
tiekee filosofie, destructief zou zijn voor die samenleving. Door de grote nadruk die de 
Fransee Verlichtingsdenkers op het individu legden, zou de samenleving het risico lopen 
tete atomiseren en te fragmenteren. 

Hett alternatief van de conservatieven bestond en bestaat nog steeds uit de 
aanmaningg op zijn minst voorzichtigheid te betrachten bij het doorvoeren van verande-
ringen.. In plaats van speculatieve, abstracte ideeën, zou de ervaring uit het verleden 
hett enige zijn waarop mensen hun handelen kunnen baseren. Dat betekent niet dat 
hett verleden binnen het conservatisme als absoluut fundament voor het handelen 
fungeert;; de meeste conservatieven beseffen terdege dat veel gewoonten en institu-
tiesties geen volkomen rationele basis hebben.4 Dat neemt echter niet weg dat het verle-
denn in vergelijking met de abstracte en speculatieve ideeën uit de Franse Verlichtings-
filosofïefilosofïe het voordeel van de concreetheid en van de ervaring heeft De conservatieve 
stijll van denken is dan ook wel 'aanschouwelijk-concreef genoemd (von der Dunk 
1976,, 89, 95). 

Alleenn door zich op de concrete ervaring uit het verleden te oriënteren, aldus de 
conservatieven,, kunnen mensen ook sensibiliteit ontwikkeien voor de historische en 
culturelee verschillen tussen situaties. Wie zich rekenschap geeft van de uiteenlopende 
historischee en culturele situaties waarin mensen moeten handelen, beseft dat een al-
gemenee blauwdruk nooit recht kan doen aan alle relevante verschillen tussen die situ-
aties.. Een observerende, empirisch en historisch geïnformeerde benadering van de 
samenlevingg is volgens het conservatisme noodzakelijk. Politieke oordeelsvorming 
moett volgens conservatieven dan ook contextgevoelig zijn. Voor de reconstructie van 
zulkee oordeelsvorming doen conservatieven regelmatig een beroep op Aristoteles' 
phronesis,phronesis, uiteraard past Aristoteles' nadruk op de ervaring de conservatieven bijzon-
derr goed. Veell conservatieven menen bovendien dat elk mens als lid van een samenle-
vingg beschikt over 'common sense', een conglomeraat van kennis, begrippen en ge-
voelenss waarin vele lagen van ervaring en traditie zich hebben afgezet Door deze 
'commonn sense' is een mens in staat situaties veel genuanceerder te beoordelen dan 
wanneerr hij zich enkel zou verlaten op abstracte principes (Nisbet 1986, 29-31). In 
grotee lijnen kenmerkt de conservatieve stijl van denken zich dus door een sterke ge-
richtheidrichtheid op de concrete ervaring. In het verlengde daarvan tonen conservatieven zich 
vaakk zeer sterk bewust van het contingente karakter van die ervaring, zonder dat ze 
diee contingentie meteen teniet willen doen. 
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3.22 Conservatieve n ove r modernitei t 

Opp basis van deze vluchtige schets van een aantal kernpunten uit de conservatieve stijl 
vann denken, moge blijken waarom het conservatisme een vruchtbaar veld van onder-
zoekk is als we op zoek zijn naar denkers en schrijvers die de contingentie van het 
menselijkk leven accepteren, die zich verzetten tegen abstracte en universaliserende 
manierenn van denken, en die zich vooral met politieke thema's bezighouden. Tal van 
kandidatenn voor nader onderzoek dienen zich daarmee aan; als we ons beperken tot 
hett moderne (dat wil hier zeggen: reflexieve) conservatisme springen bijvoorbeeld de 
namenn van auteurs als Burke, Coleridge, T.S. Eliot en Maclntyre in het oog. 

Wee kunnen het onderzoek echter een scherpere focus geven door het toe te 
spitsenn op die conservatieven die zich bij uitstek bezighouden (of hebben gehouden) 
mett het verlies van een gedeeld perspectief op de samenleving, oftewel met de con-
tingentiee van perspectief. Met name in de eerste helft van de twintigste eeuw, maar 
ookk daarna, zijn er tal van filosofen en literaire schrijvers geweest die de contemporai-
nee samenleving onder invloed van moderniseringsprocessen steeds verder zagen 
fragmenteren.. De diagnose dat de samenleving aan fragmentering ten prooi was ge-
vallen,, was overigens bepaald niet voorbehouden aan conservatieven. Auteurs als 
Ernstt Jünger, Thomas Mann, Max Horkheimer en Theodor Adorno, Jose Ortega y Gas-
set,, Wyndham Lewis, Ezra Pound, de al genoemde T.S. Eliot, Evelyn Waugh, Friedrich 
Hayekk en Michael Oakeshott, hoe verschillend verder ook, deelden de indruk dat mo-
derniseringg en rationalisering van de samenleving oude interpretatiekaders vernietig-
den.. Terwijl dat voor de meer progressieve denkers aanleiding was om te concluderen 
datt de contemporaine samenleving zich van knellende banden ontdeed en dus grotere 
vrijheidd van handelen verwierf, interpreteerden de conservatieven onder hen die toe-
nemendee fragmentatie als een verlies van zin en samenhang. Zij impliceerden dat er in 
hett verleden wel een eenduidig interpretatiekader bestond dat een gedeeld perspectief 
opp de wereld mogelijk maakte. Wat deze specifieke groep conservatieve denkers zo 
interessantt maakt voor het door mij beoogde onderzoek, is dat zij hun lezers niet al-
leenn aanzetten tot een contextspecifieke oordeelsvorming over de contemporaine sa-
menleving,, maar dat zij die oordeelsvorming juist ook problematiseren vanwege de 
contingentiee die zij aan elk interpretatiekader toeschrijven. De moderne samenleving 
ontbeertt volgens hen een vanzelfsprekend uitgangspunt van waaruit de wereld bete-
keniss kan worden gegeven; dit stelt elke maatschappijcriticus voor het probleem dat 
ookk hij geen eenduidige strategie meer kan hanteren om zijn lezers of toehoorders van 
dezee diagnose en eventuele remedies te overtuigen. 

Omdatt een case-studie met enige diepgang alleen mogelijk is door het onder-
zoekk op enkele auteurs te concentreren, heb ik ook binnen de groep conservatieve 
moderniteitscriticii nog een keuze moeten maken. Overwegingen van taal, schrijfstijl en 
persoonlijkee voorkeur hebben mij bij Michael Oakeshott (1901-1990) en Evelyn Waugh 
(1903-1966)) doen uitkomen. Ongetwijfeld kleeft ook aan deze keuze, net als aan die 
voorr het conservatisme, een zekere idiosyncrasie, die bij dergelijke selecties mijns in-
zienss onvermijdelijk is. Dat neemt niet weg dat het werk van beide auteurs een krach-
tigtig en vooral ook welsprekend voorbeeld vormt van reflectie op de fragmentering en 
hett verlies van gedeelde betekeniskaders in de 'moderne' samenleving. Bovendien be-
staatt er tussen hen voldoende verwantschap in achtergrond en thematiek om een ver-
gelijkingg interessant te maken. 

Geborenn in het begin van de twintigste eeuw en opgegroeid tijdens de Eerste 
Wereldoorlog,, begonnen zij beiden te schrijven tijdens het Interbellum. Beiden dfa-
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gnostiseerdenn de contemporaine Britse samenleving als een maatschappij waarin tra-
ditionelee interpretatiekaders uiteen leken te vallen. 'Modernisering' was voor beiden 
synoniemm met verlies van samenhang, desintegratie van gewoonten, praktijken en 
tradities.. Geen van beide zag echter heil in rationalistische pogingen om deze desinte-
gratiee te keren door het ontwikkelen van grootscheepse, op theoretische basis ge-
schoeidee blauwdrukken voor een nieuwe samenleving. 

Tegenn de achtergrond van deze gemeenschappelijke diagnose, kan het werk 
vann zowel Oakeshott als Waugh worden gezien als een poging greep te krijgen op de-
zee ervaring van desintegratie. In hun werk proberen zij beide betekenis te geven aan 
watt er gaande is in de contemporaine samenleving. Het beeld dat Oakeshott, respec-
tievelijktievelijk Waugh van de samenleving schetst, is niet zozeer bedoeld om een juiste af-
spiegelingg van de realiteit te bieden, maar om betekenis te verlenen aan de ervaring 
vann mensen in die samenleving. Dat beeld is dan ook geen onbetwistbaar fundament 
voorr rationeel handelen, waaruit rechtstreeks handelingsadviezen kunnen worden af-
geleid.. Wel komen uit hun interpretaties van de samenleving bepaalde handelingsop-
tiesties als vanzelfsprekend naar voren, terwijl andere buiten beeld blijven, zodat de oor-
deelsvormingg van de lezer wel degelijk in een bepaalde richting wordt gestuurd. Hoe-
well beide auteurs ontkennen dat hun werk een morele of politieke boodschap heeft, is 
hett dus niet zonder normatieve lading. De 'boodschap' wordt alleen niet zozeer over-
gedragenn door expliciete deductie van handelingsvoorschriften uit een algemene theo-
rie,rie, maar door bepaalde ontwikkelingen in de contemporaine samenleving te beschrij-
venn en impliciet te suggereren in hoeverre en op welke manier deze al dan niet voort-
gezett zouden moeten worden. 

Uiteraardd zijn er naast deze globale verwantschappen ook talloze verschillen 
tussenn Oakeshott en Waugh te noemen. Terwijl Oakeshott een bedachtzame, gema-
tigdetigde conservatieve denker is, is Waugh op gezette tijden een furieuze, vaak reactio-
nairee auteur. Waugh schreef een belangrijk deel van zijn werk voor de Tweede We-
reldoorlog;; Oakeshott schreef het meeste daarna. En uiteraard schreven zij zeer ver-
schillendee teksten: Oakeshott produceerde tal van genuanceerde, argumentatieve es-
says,, terwijl Waugh schitterende, zeer beeldende satires het licht deed zien. Deze en 
anderee verschillen zal ik in de komende hoofdstukken nog uitgebreid belichten, als ik 
beiderr werk in detail ga bespreken. Om die tekstanalyses niet te veel op zichzelf te 
latenn staan, zal ik in de komende paragrafen een algemene schets geven van het werk 
vann respectievelijk Oakeshott en Waugh. 

3.33 Michae l Oakeshott : 
hett  onvoorwaardelijk e denken van de filosofi e 

Sommigee begrippen uit het werk van Michael Oakeshott zijn zo bekend geworden, dat 
zee deel zijn gaan uitmaken van het filosofische vocabulaire zonder dat zijn naam er 
nogg aan is verbonden. Uitdrukkingen als the conversation of mankind', 'the intimations 
off a tradition', of Oakeshotts variant van de navigatiemetafoor voor politieke oordeels-
vorming,, vormen inmiddels ingeburgerde topoi in het politiek-filosofische discours.5 

Welkee boeken Oakeshott schreef en welke opvattingen hij daarin verwoordde, zal 
echterr bij lang niet iedereen bekend zijn; daarom hier een overzicht in vogelvlucht. 

Oakeshott,, opgeleid en aanvankelijk ook werkzaam als historicus in Cambridge, 
publiceerdee in 1933 Experience and its Modes, een epistemologische verhandeling in 
hett voetspoor van het Britse idealisme. Vervolgens concentreerde hij zich steeds meer 
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opp politiek-filosofische thema's: in 1939 verscheen een door hem samengestelde en 
ingeleidee anthologie The Soda/ and Political Doctrines of Contemporary Europe. Direct 
naa de oorlog, in 1946, kwam een editie van Thomas Hobbes' Leviathan uit, die door 
Oakeshottt was ingeleid en geannoteerd. Van 1947 tot 1954 was hij ^general editor' van 
hett mede door hem opgerichte Cambridge Journal, een cultureel-conservatief maand-
blad,, waarin artikelen op het terrein van filosofie, literatuur en politiek verschenen 
waarvann de auteurs zich, aldus de redactie, niet lieten leiden door eisen van actuali-
teit,, specialisme of partij. In 1951 werd Oakeshott benoemd tot hoogleraar Political 
Theoryy aan de London School of Economics, een benoeming die aanvankelijk voor veel 
opschuddingg zorgde omdat de leerstoel daarvoor altijd door overwegend progressieve 
intellectuelenn was bezet. Inn de jaren '40 en '50 schreef Oakeshott tal van essays, vaak 
voorr Cambridge Journal, maar ook voor allerlei andere tijdschriften. Een deel hiervan 
werdd in 1962 gebundeld tot Rationalism in Politics and Other Essays. Na zijn pensione-
ringg in 1969 verschenen nog tal van werken van zijn hand; in 1975 verscheen zowel 
eenn bundel met zijn Hobbes-arökelen {Hobbes on Ovii Association), als zijn magnum 
opuss On Human Conduct, waarmee hij voor het eerst sinds Experience and its Modes 
weerr een volledig boek publiceerde. In 1983 bracht Oakeshott nog een bundel essays 
overr geschiedschrijving uit, On History and Other Essays, en vlak voor Oakeshotts 
overlijdenn in 1990 publiceerde Timothy Fuller een bundel met Oakeshotts essays over 
universiteitt en onderwijs, The Voice of Liberal Learning(1989). Posthuum zijn bij Yale 
Universityy Press nog drie bundels uitgekomen: Religion, Politics and the Moral Life, 
MoralityMorality and Politics in Modern Europe: the Harvard Lectures (1993a en b) en The Po-
liticslitics of Faith and the Politics of Scepticism (1996b).6 

Wanneerr we dit in omvang zeer respectabele werk met een politiek-filosofisch 
oogg bekijken, dan zijn, naast een aantal losse essays, vooral de essays verzameld in 
RationalismRationalism in Politics &\ On Human Conduct interessant. Vooral Oakeshotts essays uit 
dee jaren '50 lijken erop gericht het toen actuele debat over welvaarststaat en over-
heidsplanningg te beïnvloeden. Het is duidelijk dat Oakeshott zich ongemakkelijk voelde 
bijj de Labour-politiek van na de Tweede Wereldoorlog; op tal van punten dragen zijn 
essayss daarvan de sporen. Toch zijn ook die relatief ^praktische' en actuele essays 
geworteldd in Oakeshotts opvattingen over (politieke) filosofie. In de jaren '30 had hij 
zich,, in Experience and its Modes, uitgebreid gebogen over de verhouding tussen ver-
schillendee vormen van menselijke ervaring. Dat heeft in zijn latere werk duidelijke spo-
renn nagelaten: Oakeshott toont zich er altijd zeer van bewust dat hij niet als burger of 
alss expert, maar als filosoof aan de politieke oordeelsvorming bijdraagt. Wie zijn es-
sayss goed wil begrijpen, moet dus iets weten over zijn opvatting van filosofie en van 
haarr vermogens. 

Diee opvattingen waren tamelijk sceptisch: *The odd thing about thinking is its 
tremendouss conatus to an inconvenient level of thought*, sprak Oakeshott eens.7 Veel 
vertrouwenn in de relevantie van filosofisch denken voor praktische situaties had hij 
niet;; wie filosofie bedrijft, riskeert volgens Oakeshott zelfs slachtoffer van het denken 
tee worden (EM 2; RIP 231; OHC vii en 11). Zowel Oakeshotts opvattingen van filosofie 
alss die van het praktische leven bouwen voort op de ideeën die de (Britse) idealisten 
aann het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw naar voren 
brachten.88 De menselijke ervaring, zo schrijft Oakeshott in Experience and its Modes, is 
eenn concreet geheel, waarin alleen analytisch onderscheid kan worden gemaakt tussen 
ervarendd subject en ervaren object. De wereld is niet los van onze waarnemingen en 
handelingenn toegankelijk; ze is altijd voorgestructureerd door de interpretaties die wij 
aann de wereld geven, en deze staan weer in wisselwerking met ons doen en laten in 
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diee wereld. Onze ervaring van en in de wereld is volgens Oakeshott dan ook altijd 
doortrokkenn van denken. 

Ookk laten zich volgens Oakeshott niet zo maar domeinen van ervaring onder-
scheiden;; hooguit is er sprake van verschillende ervarings/wöO? zoals de historische, de 
wetenschappelijkee of de praktische modus. Deze modi proberen het geheel van de 
menselijkee ervaring vanuit een specifiek gezichtspunt te begrijpen. Hoewel de ver-
schillendee modi pretenderen de ervaring in haar geheel op een coherente wijze te de-
finiëren,, blijkt hun gezichtspunt bij nader inzien altijd beperkt. De voorwaarden waar-
onderr begrip binnen dit specifieke gezichtspunt mogelijk is, kunnen namelijk niet van-
uitt dat gezichtspunt zelf gethematiseerd worden. Elke ervaringsmodus is als zodanig 
incoherent;; binnen bepaalde conteksten hoeft die incoherentie volgens Oakeshott ove-
rigensrigens geen probleem te zijn.9 Kenmerkend voor de filosofische denkwijze is echter, 
alduss Oakeshott, dat zij niet rust voor ze de gehele ervaring in haar coherente samen-
hangg heeft begrepen. Zij probeert voortdurend niet alleen de voorwaarden waaronder 
bepaaldee ervaring mogelijk Is, maar ook de voorwaarden van de ervaringsmodi als 
zodanigg te begrijpen.10 Filosofen overschrijden grenzen tussen verschillende erva-
ringsmodiringsmodi en vragen door waar anderen ophouden. Uiteindelijk streven zij naar on-
voorwaardelijkk begrip, hoewel zij beseffen dat dit hooguit als ideaal en nooit als be-
reikbaarr eindpunt gezien moet worden. Dat maakt het echter ook onmogelijk 24 uur 
perr dag in de filosofische modus' te leven; zelfs als het wel mogelijk zou zijn, moeten 
wee ons volgens Oakeshott terdege realiseren dat het streven naar onvoorwaardelijk 
denkenn lang niet altijd en overal een deugd is. De neiging om altijd naar de voorwaar-
denn van ervaring, handelen of bepaalde vormen van denken te vragen, kan in het 
praktischee leven behoorlijk destructief zijn - het is in deze zin dat denken de neiging 
heeftt zich op niveau's te gaan bewegen die weinig of niets meer verhelderen aan de 
kwestiee die in eerste instantie aanleiding gaf tot reflectie. Wat betreft de relevantie van 
filosofischefilosofische reflectie voor de alledaagse ethische en politieke praxis moeten we ons 
volgenss Oakeshott dan ook niet teveel illusies maken: 

"I tt  is not the dear-sighted , not thos e who are fashione d for though t and the ardour s of thought , 
whoo can lead the world . Great achievement s are accomplishe d in the menta l fog of practica l expe-
rience .. What is farthes t fro m our needs is tha t king s shoul d be philosophers. "  (EM, 320-321) 

Hoewell Experience and its Modes kan worden gelezen als een beginselverklaring of 
eenn 'propedeuse' (Franco 1990, 16) over de taak van de filosofie, zette Oakeshott zich 
vervolgenss niet aan het uitwerken van een grootscheeps systeem van onvoorwaarde-
lijkee ervaring. Na de verschijning van zijn eerste boek beperkte hij zich lange tijd tot 
kortee artikelen, reviews en talloze essays: speldeprikken, die wanneer ze achter elkaar 
wordenn gelezen wel een gezamenlijke inzet verraden, maar die geen bouwstenen van 
eenn systematisch nagestreefd geheel vormen. In de meeste essays doet Oakeshott een 
relatieff bescheiden poging het taalgebruik (en daarmee de ervaring) van filosofen, 
politici,, burgers en wetenschappers te verhelderen door het te ontdoen van inconsis-
tentietentie en verwarring. De concrete aanleiding voor het schrijven van de essays ligt 
meestall in een observatie over het alledaagse of theoretische taalgebruik, dat vervol-
genss wordt verhelderd door twee interpretaties van een term te onderscheiden en de 
consequentiess daarvan in detail te analyseren. De rol van de filosofie is weliswaar een 
regelmatigg terugkerend thema, maar Oakeshott reflecteert ook op verschillende as-
pectenn van de morele en politieke ervaring, op geschiedschrijving, kunsten en onder-
wijs.. Directe verwijzingen naar de politieke praktijk zijn schaars; dat neemt niet weg 
datt de politieke en sociale setting van de jaren '50 (zoals de reeds genoemde Labour-
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regeringg en het denken in termen van planning en radicale verandering) als voortdu-
rendee 'sparring partners' door de essays heen schemeren. 

Overigenss was Oakeshotts belangstelling voor ethische en politieke thema's 
bepaaldd geen gemeengoed in de na-oorlogse Angelsaksische filosofie; in navolging van 
dee vroege Wittgenstein was filosofische reflectie op substantiële ethische of politieke 
kwestiess min of meer taboe verklaard. Toch werd Rationalism in Polities'^ brede kring 
gewaardeerd.. Oakeshotts benadering van politieke thema's via analyse van taalgebruik 
vormdee voor zijn collega's dan ook een herkenbare werkwijze. Verder zal het feit dat 
dee ethische of politieke 'boodschap' vrijwel nooit expliciet werd uitgesproken, aan de 
waarderingg hebben bijgedragen. Al te veel 'aanstoof gaf Oakeshotts werk in filosofi-
schee kringen dus niet; toch had het ook tot gevolg dat hij meer invloed heeft gehad op 
historicii dan op zijn filosofische tijdgenoten. Oakeshotts essays waren immers niet al-
leenn voor filosofen, maar voor een breed publiek toegankelijk. Het mede door hem 
opgerichtee Cambridge Journal, waarin veel van zijn essays verschenen, wilde uitdruk-
kelijkk over een breed scala aan thema's schrijven, voor een partij-onafhankelijk en 
breedd geïnteresseerd intellectueeel publiek. Zowel de installatie van de eerste Labour-
regeringg in Groot Brittannië als de later volgende Koude Oorlog droegen er aan bij dat 
hett brede publiek wel degelijk belangstelling had voor politieke reflectie. 

Dee subtiele manier waarop de politiek-historische context door Oakeshotts es-
sayss heen schemert zonder expliciet gemaakt te worden, is bijvoorbeeld zichtbaar in 
hett titelessay van Rationalism in Politics. In dit essay (dat oorspronkelijk werd gepubli-
ceerdd in 1947) verzet Oakeshott zich tegen het idee dat politieke oordeelsvorming kan 
wordenn gereconstrueerd als het afleiden van wenselijke handelingen uit een hoogste 
principee of doel, zoals Plato volgens hem probeerde. Maar hij keert zich ook tegen de 
pogingg (die hij onder meer toeschrijft aan Marx en zijn navolgers) uit zekere kennis 
overr de wereld af te leiden wat er moet gebeuren. Wat normatief wenselijk is, kan 
zijnss inziens niet worden afgeleid uit empirische 'wetten'. Beide opvattingen van poli-
tieketieke oordeelsvorming doet Oakeshott af als 'rationalistisch', als pogingen de politieke 
oordeelsvormingg een zekerheid te verlenen die haar vreemd is. Zonder de actualiteit 
vann zulk rationalisme te expliciteren, weet de tekst de politiek enigszins geïnformeerde 
lezerr aan het denken te zetten over de pogingen van Labour om, bijvoorbeeld, een 
nationalee gezondheidszorg op te zetten. 

Oakeshottt schaart zich vervolgens in de lijn der Aristotelici door te stellen dat 
oordeelsvorming,, of het nu om praktische, morele of poltieke oordelen gaat, nooit in 
termenn van regeltoepassing kan worden gedacht (RIP 70-95). Regeltoepassing in een 
niet-zelfgedefinieerdee wereld vergt immers altijd interpretatie, met alle onzekerheid 
vandien.. Politieke oordeelsvorming kan niet terugvallen op axioma's, maar moet het 
doenn met contingente maximes, die een interpretatie van een situatie hooguit meer of 
minderr aannemelijk kunnen maken. 

Politiekee oordeelsvorming is volgens Oakeshott dan ook ten diepste deliberatief 
enn persuasief; het is een "conversation, not an argument" (RIP 58). Dat betekent 
echterr niet dat politieke oordelen volstrekt irrationeel zijn. Politieke gemeenschappen 
beschikkenn immers over ervaring uit het verleden. In zijn oratie 'Political Education' (uit 
1951)) breekt Oakeshott een lans voor een opvatting van politieke activiteit als de 
"pursuitt of intimations", oftewel het amenderen van bestaande tradities en praktijken 
mett behulp van de bronnen van die traditie zelf (RIP 57-60 en 66-69). De opgebouwde 
ervaringg kan als bron voor nieuwe oordelen worden gebruikt, door op een genuan-
ceerdee manier suggesties uit bestaande tradities en praktijken te destilleren en deze in 
hett politieke oordelen en handelen hernieuwd vorm te geven.11 
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Hoewell Oakeshotts opvattingen in dit opzicht veel verwantschap vertonen met 
diee van andere (neo-) Aristotelische conservatieve denkers, onderscheidt hij zich van 
henn door zijn opvatting over politiek. Zijns inziens bestaat het politieke verband tussen 
mensenn niet uit de erkenning van een gemeenschappelijk doel, maar in de erkenning 
vann gemeenschappelijke procedures en regels die het politieke verband draaiend hou-
den.. In zijn essays verzet hij zich vooral tegen het idee dat een politieke gemeenschap 
éénn hoofddoel zou hebben, bijvoorbeeld het bevorderen van de welvaart of het men-
selijkk geluk, en tegen de gedachte dat politieke oordeelsvorming altijd betrekking heeft 
opp de middelen waarmee dat doel kan worden bewerkstelligd. In OHC stelt hij uitdruk-
kelijkerr dat politieke gemeenschappen nooit zijn gebaseerd op doelen; het publieke 
verbandd kenmerkt zich nu juist door haar niet-instrumentele karakter. En juist omdat 
politiekee verbanden niet berusten op een gemeenschappelijk doel, maar op de ge-
meenschappelijkee erkenning van bepaalde constitutieve regels, kunnen deze ook niet 
allee tegelijk ter discussie worden gesteld; dat zou de stabiliteit van het politieke ver-
bandd in gevaar brengen. Politieke oordeelsvorming vergt dan ook een gedisciplineerde 
verbeeldingskracht,, aldus Oakeshott. Visioenen van een betere samenleving horen er 
niett in thuis. Politieke oordeelsvorming heeft betrekking op de contingente arrange-
mentenn en procedures van een samenleving en kan bij de beoordeling en eventuele 
wijzigingg daarvan ook zelf niet anders dan contingente beoordelingscriteria hanteren. 
Ditt alles vat hij samen in een beeld dat als beeld niet nieuw is, maar in Oakeshotts 
woordenn wijd verbreid is geraakt: 

"Inn political activity, then, men sail a boundless and bottomless sea; there is neither harbour for 
shelter,, nor floor for anchorage, neither starting-place nor appointed destination. The enterprise is 
too keep afloat on an even keel; the sea is both friend and enemy; and the seamanship consists in 
usingg the resources of a traditional manner of behaviour in order to make a friend of every hostile 
occasion."" (RIP 60) 

Oakeshottt is er dan ook van overtuigd dat politieke oordeelsvorming niet uit boeken 
kann worden geleerd, althans niet uit boeken die de belangrijkste inzichten en principes 
uitt een traditie proberen samen te vatten. Filosofische verhandelingen hebben in zijn 
visiee in de oordeelsvorming slechts een geringe rol te spelen. Niet alleen omdat de 
praktischee wijsheid die politieke oordeelsvorming vooronderstelt sowieso niet in de 
vormm van propositionele uitspraken kan worden gevat; maar ook omdat filosofie als 
reflexievee activiteit volgens Oakeshott eerder van de alledaagse praktijk afleidt; dan 
dezee onderbouwt, zoals we hierboven al hebben gezien. Dat neemt echter niet weg 
datt Oakeshotts eigen essays wel degelijk aanspraak maken op betekenis voor de poli-
tieketieke activiteit van de lezer; juist de essayvorm kan ervoor zorgen dat de filosofische 
reflectiee geen hoge vlucht neemt, naar een niveau waar ze elke praktische relevantie 
ontstijgt.. Volgens eigen zeggen zijn Oakeshotts essays vooral verklarend en verhelde-
rendd bedoeld, maar hebben ze geen normatieve pretentie, in de zin dat ze iets voor-
schrijven.. De uiteenzettingen in zijn essays zijn gemotiveerd door het streven naar 
theoretische,, conceptuele coherentie; zijns inziens impliceert dat criterium echter geen 
normatievee voor- of afkeuren. Door de implicaties van het alledaagse taalgebruik te 
onderzoekenn en daarin samenhangen en inconsistenties aan te wijzen, worden we 
hooguitt in staat gesteld, maar niet verplicht coherenter te spreken, te oordelen en te 
handelen. . 

Off een verklarende pretentie zich zo eenvoudig van iedere normatieve lading 
laatt scheiden, valt nog te bezien. In ieder geval hebben de verschillende vocabulaires 
diee Oakeshott op hun betekenis onderzoekt, wel degelijk normatieve effecten, doordat 
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zee bepaalde handelingsopties openen en andere, die binnen zo'n vocabulaire niet ge-
articuleerdd kunnen worden, afsluiten. Daar komt nog bij dat het criterium van con-
ceptuelee coherentie, juist bij gebrek aan expliciet verantwoorde normatieve uitgangs-
punten,, gemakkelijk een impliciet normatief criterium kan worden. Zo wordt de con-
servatievee voorkeur voor geleidelijke, voorzichtige veranderingen in de samenleving in 
"Politicall Education' niet alleen neergezet als een van de mogelijke houdingen tegen-
overr politieke activiteit, maar ook als de meest coherente manier van politiek bedrijven 
(RIPP 65-66). In dat laatste geval ligt de gedachte dat conservatisme dus ook de meest 
wenselijkee houding is, al snel op de loer. 

Datt blijkt des te sterker in On Human Conduct, dat Oakeshott in 1975 het licht 
deedd zien. In zekere zin kan dit boek worden gezien als een poging alsnog de syste-
matiserendee filosofie te ontwikkelen die in Experience and its Modes werd aangekon-
digd.. In On Human Conduct schetste Oakeshott voor het eerst de samenhang tussen 
zijnn opvattingen over menselijk gedrag, over de mogelijkheden om dat gedrag te be-
grijpen,, over de verschillende mogelijke vormen van menselijke associatie, en de histo-
rischee ontwikkeling daarvan in het moderne Europa. Vooral het middendeel van het 
boekk heeft betrekking op Oakeshotts opvatting van politiek en politieke oordeelsvor-
ming;; hier wordt zijn theorie dat politieke verbanden in wezen niet-instrumentele asso-
ciatiess zijn en daardoor een ander karakter hebben dan de meeste andere menselijke 
verbanden,, nauwgezet uitgewerkt. In het derde deel wordt aan de hand van histori-
schee voorbeelden aangegeven hoe verschillende opvattingen van politieke associaties 
inn de geschiedenis van Europese samenlevingen tot verschillende institutionele arran-
gementenn hebben geleid. 

Hoewell Oakeshott de drie delen van het boek drie 'essays' noemt, hebben zij 
eenn veelomvattender en systematiserender karakter dan Oakeshotts eerdere essays. 
Ookk bestaat er een duidelijk onderling verband tussen de drie delen. Het boek heeft in 
elkk geval op het eerste gezicht ook een stijl die afwijkt van de voorgaande essays; 
terwijll de vroegere essays vaak converserend van toon waren en beroemd werden 
doorr hun gebruik van beeldende metaforen, hebben de delen van On Human Conduct 
eenn veel grotere argumentatiedichtheid en zijn ze veel abstracter van karakter. Boven-
dienn kenmerkt On Human Conduct zich door een in hoge mate idiosyncratisch taalge-
bruik:: de neologismen zijn talrijk. Veel lezers van Rationalism in Politics keerden zich 
dann ook teleurgesteld van het On Human Conducts. 

Watt niet is veranderd, is Oakeshotts opvatting van filosofie als het systematisch 
enn omvattend blootleggen van de mogelijkheidsvoorwaarden van de menselijke erva-
ring;; meer dan alle andere essays en boeken die Oakeshott schreef, biedt On Human 
ConductConduct tegelijkertijd een explicatie en een demonstratie van wat hij met filosofie be-
oogde.122 Juist daardoor biedt dit boek ook het scherpste beeld van de mogelijkheden 
enn zwaktes van de rol die Oakeshotts teksten kunnen spelen in de scholing van het 
politiekee oordeelsvermogen van de lezer. 

Hett feit dat een deel van Oakeshotts werk expliciet betrekking heeft op ethische en 
politiekee oordeelsvorming en bovendien affiniteit vertoont met Aristotelische opvattin-
genn daarover, zaait wellicht verwarring over wat ik met mijn analyses van zijn werk 
beoog.. Daarom zij bij deze nadrukkelijk gesteld dat ik Oakeshott (net zo min als 
Waugh)) in dit boek niet als een expert op het gebied van politieke oordeelsvorming zal 
behandelen.. Het gaat mij er om te onderzoeken hoe zijn teksten zelf de politieke oor-
deelsvormingg van de lezer sturen. Natuurlijk heb ik Oakeshotts werk wel als veld van 
onderzoekk gekozen omdat juist op grond van zijn neo-Aristotelische opvattingen over 
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oordeelsvormingg verwacht zou mogen worden dat hij zijn eigen teksten een andere rol 
geeftt dan Nussbaum doorgaans aan filosofische teksten toeschrijft. Vergelijkingen tus-
senn zijn explidet geformuleerde opvattingen over oordeelsvorming en de bijdrage die 
zijnn eigen essays daaraan leveren, zullen dan ook niet helemaal achterwege blijven; in 
eerstee instantie gaat het echter om de rol die Oakeshotts teksten feitelijk in politieke 
oordeelsvormingg kunnen spelen. 

Ikk zal in het vervolg van dit boek dan ook geen essays van Oakeshott bespre-
kenn die oordeelsvorming tot onderwerp hebben, maar juist essays behandelen die die 
politiekee oordeelsvorming zelf proberen te sturen. Omdat Oakeshotts werk, zoals ik 
hiervoorr al heb aangeduid, wel degelijk stijlverschillen kent, ligt het bij de selectie van 
tee analyseren teksten voor de hand naast een van de essays ook een wat traditioneler' 
werkk onder de loep te nemen. Uiteraard dienen beide teksten de interpretatie van de 
contemporainee samenleving als thema te hebben. 

Opp grond van deze overwegingen heb ik er voor gekozen allereerst On Human 
ConductConduct te bespreken, dat Oakeshotts filosofie-opvatting immers het duidelijkst uit-
eenzett en belichaamt. Dit werk voldoet in een aantal opzichten nog wel aan de gang-
baree ideeën over een filosofische verhandeling; de oudere essays zijn meer afwijkend. 
Hett essay dat ik naast On Human Conduct onder de loep zal nemen, is 'The Masses in 
Representativee Democracy', oorspronkelijk gepubliceerd in 1956 en opgenomen in de 
herzienee editie van Rationalism in Politics uit 1991. Dit essay geeft mijns inziens een 
goedd beeld van de manier waarop Oakeshott in zijn essays te werk gaat, en sluit qua 
thematiekk deels aan bij het derde deel van On Human Conduct Oakeshott probeert in 
ditt essay na te gaan in hoeverre de contemporaine samenleving als een 'massamaat-
schappij'' kan worden gekarakteriseerd, zoals veel andere theoretici in de jaren '50 be-
weerden.. Zowel On Human Conduct als The Masses in Representative Democracy' 
willenn de contemporaine samenleving interpreteren. De stijlverschillen tussen dit essay 
enn On Human Conduct, maken het echter ook interessant te onderzoeken in hoeverre 
dezee verschillen in stijl daadwerkelijk verschillende effecten kunnen uitoefenen op de 
oordeelsvormingg van de lezer. 

3.44 Evely n Waugh : literatuu r als hoedste r van traditi e 

"Evelynn Waugh divided the contemporary literary world into those who can write but 
cannott think, those who can think but cannot write, and those who can neither think 
norr write but employ themselves at international congresses lecturing on the predica-
mentt of the writer in modern society"*/ schrijft Gallagher in zijn voorwoord bij de uit-
gavee van Waugh's artikelen en essays (1983, xvii). Een dergelijke boutade lijkt geen 
aanbevelingg om juist het werk van Waugh tot onderwerp van deze studie te maken -
hett is duidelijk dat Waugh zichzelf in geen geval tot de laatste categorie zou rekenen. 
Maarr juist het feit dat Waugh's werk voldoende op de moderne samenleving is betrok-
kenn om te kunnen volhouden dat dit werk invloed kan uitoefenen op de oordeelsvor-
mingg over die samenleving, terwijl de wil tot beïnvloeding er niet duimendik bovenop 
ligt,, maakt het voor mijn doeleinden interessant. Die positie vereist echter wel enige 
toelichting. toelichting. 

BridesheadBrideshead Revisited, vermoedelijk Waugh's bekendste roman, bevat twee ele-
mentenn die karakteristiek zijn voor Waugh's hele oeuvre. Er gaat veel aandacht uit 
naarr de teloorgang van de Britse standenmaatschappij en de bij de hogere standen 
behorendee tradities, en tegelijkertijd ligt er veel nadruk op esthetisch plezier: expliciet 
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doorr de aandacht voor de genoegens die kunst, eten en drinken mensen kunnen ver-
schaffen,, impliciet door de stijl waarin het boek zelf is geschreven. Ook Waugh's uit-
sprakenn over zijn schrijverschap suggereren dat zijn werk zich kenmerkt door een poli-
tiekee en een esthetische inzet. De schrijver (of beter, de kunstenaar in het algemeen) 
heeftt enerzijds een politieke taak: nAn artist must be reactionary. He has to stand out 
againstt the tenor of the age and not go flopping along." Anderzijds is zorgvuldig, am-
bachtelijkk taalgebruik ook in zichzelf een belangrijk doel: " I regard writing not as the 
investigationn of character but as an exercise in the use of language, and with this I am 
obsessed."133 Waugh lijkt zich dus te bewegen tussen een politieke en een esthetische 
literatuuropvatting,, zonder dat onmiddellijk duidelijk is of en zo ja, hoe beide elemen-
tenn in één literair werk kunnen worden verbonden. 

Veell critici hebben die twee opvattingen gekoppeld aan twee fasen in Waughs 
werkk (Macaulay 1946; Spender 1953; Littiewood 1983; McDonnell 1988). Terwijl het 
vroegee werk vooral een a-moreel, esthetisch karakter zou hebben, zou Waugh's latere 
werkk een duidelijke religieuze en conservatieve boodschap uitdragen. In zijn eerste 
romanss (eerder publiceerde hij al een biografie van Dante Gabriel Rosetti), Decline and 
FallFall (1928) en We Bodies (1930), schetst Waugh immers een beeld van het frivole, in 
ethischh en politiek opzicht 'onverantwoordelijke' leven van de beau monde, en vooral 
vann de 'Bright Young People' van Groot Brittannië's 'roaring twenties'. Op het eerste 
gezichtt lijkt hij hun leefwijze te affirmeren; in elk geval ontbreekt een expliciete ver-
oordeling.. Doordat Waugh ongeveer gelijktijdig ook in verschillende tijdschriften enkele 
artikelenn over de jongere generatie publiceerde, stond hij inderdaad al spoedig bekend 
alss apologeet van een door buitenstaanders als 'a-moreel' beoordeelde generatie. Die 
generatiee afficheerde zichzelf expliciet als 'modern'; zij omvatte behalve Waugh ook 
tijd-- en generatiegenoten als Harold Acton, Anthony Powell, Graham Greene, Wystan 
Auden,, Stephen Spender, Christopher Isherwood en George Orwell. Hoezeer hun op-
vattingenn over de 'moderne' samenleving en de rol van de schrijver daarin later ook 
uiteenn zouden gaan lopen, in de jaren '20 deelden zij de mening dat de Eerste Wereld-
oorlogg alle oude idealen en waardepatronen had ontmaskerd (Hynes 1992, 63).14 Zelf 
tijdenss deze oorlog nog te jong om dienst te nemen, zetten zij zich enerzijds af tegen 
dee generatie van hun ouders, die de waarden vertegenwoordigde die door de oorlog 
voorgoedd onderuitgehaald waren, en anderzijds tegen hun broers die wel hadden ge-
vochten,, omdat hun heldendaden ineffectief waren gebleken. Met T.S. Eliot zagen zij 
hunn eigen tijd als een 'waste land', waar het geweld van de modernisering als een 
verwoestendee tornado doorheen was getrokken. Het oude was vernietigd, terwijl er 
(nog)) niets nieuws voor in de plaats was gekomen; een ongekende, maar ook onbe-
stemdee vrijheid was het gevolg. 

Off het terecht is Waugh's eerste boeken als een apologie van de anarchie te 
lezen,, is echter zeer de vraag. Wie de romans zorgvuldig leest, ziet de leegheid en 
onzekerheidd van de personages steeds door zijn schets van het moderne leven heen 
schemeren.. Ook in zijn artikelen gaf Waugh wel degelijk blijk van het besef dat 'de 
moderniteitt met de zekerheden van het oude leven ook elk idee van waarde over-
boordd dreigde te zetten, zodat moderne mensen elk onderscheidingsvermogen zouden 
ontberenn (bijvoorbeeld in 1983 (1929), 61-62). De feestende Bright Young People 
danstenn zijns inziens dus op de vulkaan, al was Waugh duidelijk ook gefascineerd door 
hunn plezier en het uitzinnige, idiosyncratische karakter van hun levenswijze. 

Diee ambivalentie ten aanzien van het 'moderne' leven kenmerkt ook Waugh's 
anderee romans uit de jaren '30 en de eerste helft van de jaren '40. Deze boeken (Black 
MischiefMischief (1932), A Handful of Dust (1934), Scoop: A Novel About Journalists (1938), 
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enn Put Out More Flags (1942)15) verzetten zich vaak tegen een al te eenduidige inter-
pretetatie.. In elk geval is het moeilijk vol te houden dat ze a-moreel# of beter gezegd, 
niett normatief zouden zijn; er is eerder sprake van een voortdurend, wanhopig zoeken 
naarr houvast op ethisch en politiek gebied, al wordt dat niet vaak gevonden. De 
meestee van Waugh's werken uit deze periode kunnen worden gekarakteriseerd als 
satiress over de moderne samenleving, die heel duidelijk maken dat de contemporaine 
samenlevingg niet aan haar eigen aanspraken voldoet, maar waarin het alternatief vaag 
blijft.. De personages in deze boeken ervaren bijvoorbeeld voortdurend dat de samen-
levingg onvoorspelbaar, irrationeel, onrechtvaardig en kennelijk zinloos is. Vaak probe-
renn de hoofdpersonen nauwelijks nog betekenis te geven aan de gebeurtenissen die 
henn overkomen; ze laten zich maar meevoeren met de maalstroom. Oorzaak en ge-
volg,, schuld en boete, zijn volledig losgekoppeld; willekeur en toeval regeren. Degenen 
diee proberen tegen de stroom in te roeien, beroepen zich veelal op oude gewoonten 
enn tradities (zoals Tony Last, de laatste nazaat van verarmde Britse landadel, in A 
HandfulHandful of Dust), maar die blijken hen geen enkele greep te geven op de wereld om 
henn heen, omdat juist deze interpretatiekaders steeds verder worden vernietigd. Ook 
personagess die zich verlaten op moderne ideologieën worden overigens uiteindelijk 
meestall teleurgesteld; communisme, fascisme en kapitalisme bieden in Waugh's optiek 
evenminn verlossing uit de willekeur. Je terugtrekken uit de moderne wereld lijkt de 
enigee optie die overblijft voor wie niet mee wil gaan in de moderne gekte. Een vreemd 
land,, het oude landhuis van de familie, het leger: dat zijn de toevluchtsoorden van 
Tonyy Last, van William Boot in Scoop en van verschillende personages in Put Out More 
Bags. Bags. 

Terwijll de Spaanse Burgeroorlog voor een deel van Waugh's generatiegenoten 
(Auden,, Isherwood, Spender) aanleiding vormde om duidelijker politiek stelling te ne-
men,men, blijven in Waugh's werk onzekerheid en ambivalentie nog enige jaren regeren. In 
zijnn geval brengt de Tweede Wereldoorlog een wending teweeg. Het latere werk van 
Waughh begint met Brideshead Revisited(1945), en wordt door de jaren heen gevolgd 
doorr de drie delen van de oorlogstrilogie Sword of Honour (afgerond in 1961). Hierin is 
hijj niet minder kritisch ten aanzien van de 'moderne' wereld, maar de rooms-katholieke 
religiee vormt vaak een positief referentiepunt.16 De personages in deze boeken ervaren 
eveneenss dat de moderne wereld verstoken is van enige zin, al zijn de gebeurtenissen 
diee zij ondergaan veel realistischer en minder farcicaal dan die in de meeste vroege 
werken.. Zij komen (meestal aan het eind van de roman) tot de conclusie dat die zin-
loosheidd weliswaar op maatschappelijk niveau niet kan worden gekeerd, maar dat het 
well mogelijk is persoonlijk houvast te ontlenen aan het idee dat God jouw lot in zijn 
handenn heeft. Individuen hoeven de wereld niet te veranderen; als zij zich maar ont-
vankelijkk betonen voor de plannen die God met hen heeft.17 Die positievere boodschap 
sprakk kennelijk meer mensen aan: met Brideshead Revisitedverwierf Waugh voor het 
eerstt een groot publiek, ook buiten Groot Brittannië. Terwijl de vroege satires vooral 
herkenbaarr waren voor Britse lezers, reikte de impact van Charles Ryders geestelijke 
worsteling,, maar vooral ook van zijn romance in Brideshead Revisited sextet dan de 
landsgrenzen. . 

Dee indruk dat Waugh's vroege werk niet normatief zou zijn en het late werk 
wel,, is mijns inziens vooral ontstaan doordat expliciete en eenduidige ethische en poli-
tiekee uitspraken in het vroege werk, anders dan in het late werk, vrijwel ontbreken. 
Datt is echter een magere basis voor een dergelijke conclusie. De stijl van het vroege 
werkk mag de ethische en politieke strekking van de tekst dan overwegend impliciet 
laten,, dat wil niet zeggen dat die strekking er niet is. Het vroegere werk is bijvoorbeeld 
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vaakk vanuit verschillende perspectieven geschreven en een verteller die commentaar 
levertt op de gebeurtenissen of deze gebeurtenissen zelfs maar met elkaar in verband 
brengt,, ontbreekt. De teksten hebben daardoor een registrerend, objectiverend ka-
rakter.. De lezer moet zelf de verbanden, en vooral de tegenspraken tussen scènes 
waarnemen;; juist door meerdere perspectieven of losse scènes naast elkaar te zetten, 
wordtt de lezer gemotiveerd al vergelijkend zelf tot een oordeel te komen. Het late 
werk,, daarentegen, is vanuit een eenduidig perspectief geschreven, dat de lezer bo-
vendienn veel meer informatie verschaft over wat zich afspeelt in de hoofden van de 
personages,, en afwegingen of verschuivingen in hun visie op de wereld veel explicieter 
neerzet.. Er is meer aandacht voor de details van het proces van oordeelsvorming dat 
dee personages doormaken en voor de gevoelens die daarmee gepaard gaan. De lezer 
wordt,, met andere woorden, in het late werk veel uitdrukkelijker op een bepaald spoor 
vann oordeelsvorming gezet. 

Inn het vroege werk wordt het oordeelsvermogen van de lezer pas aan het werk 
gezett als zij zelf haar ethische en politieke opvattingen in het geding brengt. Zo krijgt 
dee lezer allerlei scènes aangeboden, maar zal zij zelf moeten concluderen dat deze 
elkaarr tegenspreken, of dat personages bepaalde normen overtreden. Vrijwel niemand 
inn Waugh's vroege werk gedraagt zich zoals op grond van zijn of haar rol in de traditi-
onelee samenleving mag worden verwacht: professoren en leraren niet, kapelaans niet, 
aristocratenn niet, rechters niet, politici noch journalisten. Veel van de betrokkenen zijn 
dee hypocrisie zelfs ver voorbij; zij proberen niet eens meer de schijn van bepaalde 
idealenn of waarden hoog te houden. Ze doen wat hen uitkomt en zien wel waar het 
schipp strandt, met als gevolg dat ze voortdurend aan het *trouble-shooten' zijn. Enige 
rechtee lijn is er in hun leven nauwelijks te ontdekken. Degenen die consequent hun 
eigenbelangg nastreven (Basil Seal in Black Mischief"en Put Out More Flags of Mr Bald-
winn in Scoop) komen nog het best uit de bus, al worden ook zij met verrassingen ge-
confronteerd.. Het is aan de lezer zelf om te constateren dat de personages zich norm-
overschrijdendd gedragen. Waugh helpt daarbij vaak een handje door een naïef perso-
nagee op te voeren, dat om een of andere reden nog niet biasé is geraakt van de mo-
derniteitt en dat zich oprecht verbaast over de gang van zaken in de 'moderne' wereld. 
Ookk zo'n personage (Paul Pennyfeather in Decline and Fall, William Boot in Scoop) 
onthoudtt zich meestal van een expliciet oordeel, maar hij kan de verbazing van de 
lezerr spiegelen en haar bewust maken van de traditionele waarden en gedragspatro-
nenn die hier worden doorbroken. Soms ontbreekt zelfs zo'n sptegelpersonage en wordt 
hett dus geheel aan de lezer overgelaten haar normen al dan niet te mobiliseren. In 
beidee gevallen wordt de lezer gestimuleerd te reflecteren op de houdbaarheid van haar 
ethischee en politieke verwachtingen en van de waarden waarop ze zijn gebaseerd. 

Terwijll Waugh's vroege werk dus vooral aanzet tot bewustwording van de kloof 
tussenn verwachting en werkelijkheid, komt in het late werk veel nadrukkelijker aan de 
ordee hoe individuen met het gebrek aan zin en samenhang in de contemporaine we-
reldd kunnen omgaan. Behalve een diagnose van de contemporaine samenleving, wordt 
nunu ook een therapie' voorgesteld. Die therapie speelt zich echter niet op maatschap-
pelijkk niveau, maar op het persoonlijke vlak af. Zowel Brideshead Revisited als Sword 
ofof Honour richten de focus op één personage en diens wederwaardigheden vooraf-
gaandd aan en tijdens de Tweede Wereldoorlog, die als brandpunt van de desillusie met 
dee oude en de moderne wereld wordt opgevoerd. In Brideshead Revisited komt Char-
less Ryder tot de conclusie dat een esthetiserende houding onvoldoende houvast biedt 
omm een goed leven te leiden; in Sword of Honour concludeert Guy Crouchback dat het 
nastrevenn van traditionele ethische en politieke waarden (zoals ridderlijke eer) in de 
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modernee wereld al evenzeer vergeefs is. Beiden trachten uiteindelijk hun eigen per-
soonlijkee orde te scheppen door open te staan voor het bovenaardse en geven aan de 
roepp daarvan gehoor door individuele, kleinschalige handelingen, vooral in de privé-
sfeer. . 

Uiteraardd heeft Waugh niet zulke uitgewerkte ideeën over het proces van ethi-
schee en politieke oordeelsvorming als Oakeshott. Toch valt zowel uit zijn journalistieke 
alss uit zijn literaire werk af te leiden dat mensen zijns inziens het houvast van traditio-
nelee leef- en waardepatronen nodig hebben om zich staande te houden in de wereld. 
Dee verwarring in de moderne tijd ontstaat juist doordat deze patronen voortdurend 
wordenn doorbroken. Waugh hamert dus op het belang van tradities als basis voor ethi-
schee en politieke oordeelsvorming, maar hij betoont zich niet optimistisch over de mo-
gelijkheidd dergelijke tradities nog in ere te herstellen als ze eenmaal zijn aangetast 
doorr het virus van de moderniteit. Waugh's werk suggereert een meer reactionaire 
houdingg dan dat van Oakeshott; hij zou het liefst terugkeren naar vroegere tradities, in 
plaatss van deze in hedendaagse vorm te continueren. Waugh's opvatting van traditie is 
ookk specifieker, meer substantieel ingevuld dan die van Oakeshott. Het is vooral de 
Britsee standenmaatschappij uit de achttiende en negentiende eeuw die hij zou willen 
bewaren.. In deze samenleving kende iedereen volgens Waugh een duidelijke plaats en 
steldee er eer in zijn rol naar beste vermogen te vervullen. Deze beschaving was zijns 
inzienss bovendien in wezen christelijk; de christelijke gedachte van de individuele ziel 
stondd ook in de kunst centraal, en kunst en cultuur werden door vakkundige lieden, 
ondersteundd door de hogere klassen, tot grote hoogte gebracht (The Writing of En-
glish'' (1943) en Tan-fare' (1946) in 1983, 276 en 301). Zo'n beschaving is echter vol-
genss Waugh een organisch gegroeid geheel, dat nauw is verbonden met de context 
waarinn ze is ontstaan; ze laat zich dus niet zo maar overplanten naar andere omgevin-
genn (zoals hij vooral in zijn reisverhalen duidelijk maakt). Dat heeft ook tot gevolg dat 
alss ze eenmaal begint te versplinteren, het steeds moeilijker wordt nog op 'natuurlijke' 
wijzee naar de kern van zo'n traditionele beschaving terug te keren. De keerzijde van 
Waugh'ss reactionaire voorkeur is dan ook, dat hij door de onmogelijkheid van een te-
rugkeerr uiteindelijk een individualistischer 'oplossing' voorstaat dan Oakeshott: de er-
varingg van contingentie en incoherentie die de moderne samenleving met zich mee-
brengt,, kan alleen op individueel niveau worden gekeerd. 

Mett die opvatting schaarde Waugh zich met collega-schrijver en katholiek Gra-
hamm Greene tegenover het politiek activisme van schrijvers als Auden en Isherwood. 
Dee schrijver in de hedendaagse samenleving dient volgens Waugh geen omvattende 
visioenenn van een betere samenleving te scheppen; hooguit heeft hij tot taak *to cre-
atee little independent systems of order" (Tan-fare' (1946) in 1983, 304). Waugh zelf 
probeerdee daaraan bij te dragen door de rijkdom en de nuances van de Engelse taal in 
levenn te houden (The Writing of English' (1943) in 1983, 276). Hoewel dit op het eer-
stee gezicht geen ethische of politieke taak lijkt, draagt die rijkdom indirect uiteraard 
well bij aan de rijkdom van de praktijken en tradities die van taal afhankelijk zijn. Saai 
enn vulgair taalgebruik dienen volgens Waugh vermeden en nuances in woordkeus en 
zinswendingenn gestimuleerd te worden, om zo de uitwisseling van complexe en genu-
anceerdee ideeën mogelijk te maken. Zeker in de 'moderne' tijd is dat volgens hem een 
daadd van verzet tegen de tijdgeest. Waugh's uitspraak dat een schrijver reactionair 
dientt te zijn, kan allereerst in deze zin worden begrepen, en is in die uitleg ook niet 
strijdigg met zijn interesse voor de finesses van taalgebruik. Stijl, niet opgevat als ver-
siering,, maar als het streven naar helderheid, elegantie en individualiteit, is voor een 
literairee schrijver zijns inziens cruciaal. De schrijver die een boodschap wil overbren-
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gen,, moet dan ook bijzondere aandacht aan zijn stijl besteden; het is daarin dat de 
waree kunstenaar zich onderscheidt van de profeet CUterary Style in England and Ame-
rica'rica' (1955) in 1983, 481). 

Gezienn de verschillen tussen Waugh's vroege en late werk, zowel in strekking als in 
stijl,, ligt het voor de hand om net als in het geval van Oakeshott twee teksten voor 
naderee analyse te selecteren die elk een bepaald deel van zijn werk illustreren. Dan 
kann in de tekstanalyses de vraag in hoeverre die verschillende schrijfstijlen ook ver-
schillendee effecten op de lezer kunnen uitoefenen, expliciet worden onderzocht Als 
representantt van het vroege werk zal hier Scoop: A Novel about Journalists (1938) 
centraall staan. In deze satire neemt Waugh vooral de moderne journalistiek op de 
hak,, één van de cruciale instituties in de contemporaine politieke oordeelsvorming. De 
'boodschap'' van Scoop over de contemporaine samenleving is door lezers nogal uit-
eenlopendd geïnterpreteerd, een teken van de ambivalentie die het boek uitdraagt. In 
mijnn onderzoek zal ik vooral bekijken welke rol de schrijfstijl van het boek speelt in het 
teweegg brengen van deze ambivalentie. 

Alss representant van het latere werk zal ik Brideshead Revisited (1945) onder 
dee loep nemen.18 Brideshead Revisited heeft uiteraard het voordeel van de grotere 
bekendheid,, en is vooral interessant omdat het vaak is gelezen als een expliciet mora-
listischh boek. Mijns inziens kan die interpretatie gerelativeerd worden door beter naar 
dee stijl van het boek te kijken. Hoewel de stijl van Brideshead Revisited in veel op-
zichtenn de stijl van de psychologisch-realistische roman lijkt te zijn, laat het boek na-
melijkk ook zien over welke uiteenlopende middelen schrijvers die binnen dit genre 
werkenn nog kunnen beschikken. 

Zoalss gezegd hoop ik door de deze teksten te belichten niet alleen verschillen tussen 
filosofiee en literatuur nader te kunnen preciseren, maar ook opmerkzaam te maken op 
verschillenn binnen beide disciplines, die in de filosofische discussie over de rol van lite-
ratuurr en filosofie in ethische en politieke oordeelsvorming nogal eens verloren gaan. 
Omm de vergelijking in beide richtingen te vereenvoudigen, zal ik steeds afwisselend 
eenn filosofische en een literaire tekst onder de loep nemen. Daarbij zal ik beginnen met 
diee teksten die nog het meest lijken aan te sluiten bij de opvatting van filosofische, 
respectievelijkk literaire schrijfstijlen die in de in hoofdstuk 1 beschreven debatten de 
boventoonn voert. Vervolgens zal ik nagaan in hoeverre de beide andere teksten aanlei-
dingg geven tot nuancering of correctie van deze opvattingen. 

Ditt betekent dat ik allereerst On Human Conductza\ bespreken, dan Brideshead 
Revisited,Revisited, vervolgens The Masses in Representative Democracy, en ten slotte Scoop. 
Eenn gevolg hiervan is wel dat de volgorde van bespreking afwijkt van die waarin de 
boekenn zijn gepubliceerd. Om mogelijke onduidelijkheden en misverstanden hierover 
tee voorkomen, zal ik waar nodig expliciet ingaan op kwesties van publicatievolgorde en 
opp de historische context van de oorspronkelijke publicatie. 
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HOOFDSTUKK 4 
ZWEVENN TUSSEN HEMEL EN AARDE - OAKESHOTTS ON HUMAN 
CONDUCT CONDUCT 

Filosofischee reflectie, aldus Oakeshott in het voorwoord van On Human Conduct; is een 
avontuur:: "the adventure of one who seeks to understand in other terms what he al-
readyy understands''. Je weet van tevoren nooit predes waarheen je pad zal leiden, 
zelfss niet of het wel ergens toe leidt. Wie doorgaat met vragen waar anderen ophou-
den,, kan er niet bij voorbaat zeker van zijn diepe inzichten te zullen verwerven. Een 
filosofischefilosofische avonturier heeft wa course to follow, but no destination" (OHC vii).1 

Hett filosofisch essay is volgens Oakeshott een passende vorm om van dit 
avontuurr verslag te doen. Je zou het kunnen zien als een reisverhaal, waarin de 
avonturierr achteraf en in alle rust verslag uitbrengt van de wederwaardigheden tijdens 
zijnn intellectuele zoektocht, van de gevaren en de geneugten die hij heeft ondergaan. 
Hett essay pretendeert bovendien niet meer zekerheid te bieden dan de activiteit van 
hett filosoferen kan geven; als reisverslag is het hooguit een voorlopig rustpunt, in af-
wachtingg van de volgende reis die weer tot een nieuwe kijk op de wereld kan leiden. 
Inn die bescheiden hoedanigheid kunnen filosofische teksten de lezer nieuwe perspec-
tieventieven op de wereld bieden, zonder meteen het laatste woord claimen. 

Oakeshottss karakterisering van zijn eigen pretenties in het voorwoord bij On 
HumanHuman Conduct lijkt de hang naar zekere, onfeilbare richtlijnen voor het goede leven, 
diee IMussbaum doorgaans aan filosofen toeschrijft, geheel te ontberen. Wie verder 
leest,, zal echter spoedig constateren dat deze bescheiden uitgangspunten Oakeshott 
err niet van hebben weerhouden een zelfverzekerde, ambitieuze tekst af te leveren, die 
well degelijk probeert de complexiteit en contingentie van de alledaagse ervaring ver-
gaandd te reduceren. En daarbij doet de tekst ook in abstractiegraad en argumentatie-
dichtheidd niet onder voor veel traditionele filosofische verhandelingen. Het Is dus nog 
maarr de vraag of de manier waarop On Human Conduct de oordeelsvorming van de 
lezerr stuurt, zo veel verschilt van die van andere filosofische teksten. 

Inn dit hoofdstuk zal ik onderzoeken welke perspectieven op de contemporaine 
samenlevingg Oakeshotts On Human Conduct voor de lezer opent, maar vooral ook hoe 
datt gebeurt. Biedt On Human Conduct inderdaad een vorm van filosofie die in de oor--
deelsvormingg van de lezer ruimte laat voor complexiteit en contingentie, of valt dat in 
dee praktijk toch tegen? Voorafgegaan door een samenvatting van het boek (4.1) en 
eenn weergave van reacties van eerdere lezers (4.2), zal ik analyseren hoe de retorica 
vann dit filosofische boek de oordeelsvorming van de lezer richting geeft (4.3), om ten 
slottee te omschrijven welke rol het boek in politieke oordeelsvorming over de contem-
porainee samenleving kan spelen (4.4). 

4.11 Een projec t van radical e herinterpretati e 

Ambitiee kan On Human Conduct niet worden ontzegd. Het boek neemt de lezer mee 
opp reis langs tal van domeinen van de menselijke ervaring en belicht die vanuit ver-
schillendee invalshoeken en niveau's. Thema's als het menselijk begrijpen en verklaren, 
inn het bijzonder het begrijpen en verklaren van menselijk gedrag, de verschillende ma-
nierenn van samenleven van mensen, en de historische ontwikkeling van de moderne 
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Europesee staat vanaf de Middeleeuwen passeren de revue. De meeste lezers van On 
HumanHuman Conduct zullen deze fenomenen uit eigen ervaring kennen. Vrijwel iedereen 
meentt immers regelmatig het gedrag van medemensen te begrijpen; iedereen leeft 
samenn met andere mensen, en veel lezers zullen ook burger van een Europese staat 
zijn.. Door dit boek leren de lezers dus niet iets kennen dat hen daarvoor geheel 
vreemdd was; eerder wordt het vertrouwde vreemd gemaakt. Door met de auteur van 
ditt boek te onderzoeken wat samenleven precies is en wat het allemaal veronderstelt, 
wordtt de contemporaine samenleving minder vanzelfsprekend dan ze vaak l i jkt 

Gaandewegg brengt On Human Conduct de lezer tot de conclusie dat de con-
temporainee samenleving, en dan met name de rol van de staat daarin, zich kenmerkt 
doorr een fundamentele ambivalentie: ze oscilleert tussen twee opvattingen en twee 
praktijkenn van menselijk samenleven. Die ambivalentie dateert niet van vandaag of 
gisteren,, maar wortelt volgens On Human Conducts in het ontstaan van de moderne 
staat.. Ondanks bezweringen van het tegendeel, gaat van het boek verder op zijn minst 
dee suggestie uit dat deze ambivalentie niet wenselijk is. 

Voordatt de lezer deze conclusies verneemt en eventueel tot de hare maakt, 
heeftt ze echter een lange, vaak dorre en weinig tastbare weg moeten afleggen. On 
HumanHuman Conduct is namelijk geen gemakkelijke kost. Het boek heeft niet de vorm van 
eenn omvattende systematische verhandeling, maar bestaat uit drie thematisch samen-
hangendee 'essays'. In zijn voorwoord karakteriseert Oakeshott het tweede essay, over 
dee civiele conditie COn the Civil ConditionO als de spil van het boek (vii).2 Voorafgaand 
daaraann analyseert hij in het eerste essay COn the Theoretical Understanding of Hu-
mann Conduct/) wat begrijpen is en op welke manier menselijk gedrag begrepen kan 
worden;; in het derde essay COn the Character of a Modern European State*) gaat hij in 
opp de historische ontwikkeling van de moderne staatsvorm, en van het denken over 
diee staat, in Europa. Kennelijk zijn flinke omwegen noodzakelijk om de lezer voor te 
bereidenn op een goed begrip van de theorie over het menselijk samenleven die in On 
HumanHuman Conductwordt ontwikkeld. 

Diee omwegen staan niet enkel in het teken van het bijbrengen van voorkennis 
diee noodzakelijk is om het vervolg te kunnen begrijpen, dat wil zeggen van het ver-
schaffenn van informatie over thema's die nauw verband houden met het samenleven. 
Dee opzet van On Human Conduct wekt de indruk dat er bij de lezer vooral ook een 
bepaaldee houding moet worden aangekweekt. De lezer dient zich vergaand van haar 
alledaagsee ervaring en interpretatiekaders te distantiëren, wil ze een ruimer inzicht 
verwervenn in de aard van de contemporaine samenleving. Die distantiëring behelst 
feitelijkk drie stappen. Zo zet de tekst de ervaring van de lezer met de contemporaine 
samenlevingg in een ander, dat wil zeggen historisch perspectief, door de wordingsge-
schiedeniss van de moderne staat te belichten. Maar voor het zover is, dient de lezer 
eerstt na te denken over de interpretatiekaders waarmee die wordingsgeschiedenis kan 
wordenn begrepen, en dient ze de status van dat begrijpen zelf in het juiste licht te 
zien. . 

OnOn Human Conduct Kiest een radicale manier om deze drie fasen van distantie-
ringg te bewerkstelligen: het boek begint met de laatste stap, dat wil zeggen met dat-
genee dat het verst verwijderd is van de ervaring van de contemporaine samenleving, 
enn bouwt dan steeds op de expliciet bereflecteerde uitgangspunten voort, tot de 
contemporainee samenleving uiteindelijk in beeld komt. Het perspectief dat op deze 
manierr wordt gecreëerd, is zo wijds en omvattend dat het zelfs de eigen activiteit, 'be-
grijpen',, thematiseert. Weinig blijft in dit perspectief onbelicht; van de lezer vraagt die 
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omvattendee en fundamentele aanpak echter veet geduld, omdat niet onmiddellijk 
zichtbaarr is waarom dit voorwerk noodzakelijk is en waar het allemaal toe leidt. 

Oakeshottt doet overigens wel alle moeite om zo duidelijk mogelijk te zijn over 
zijnn bedoelingen met de tekst. Alleen al de keus om de tekst te beginnen met een ex-
plicietee bepaling van begrijpen en theoretiseren'' als zodanig, impliceert dat de auteur 
geenn misverstand over zijn eigen activiteiten wil laten ontstaan. Verder laat Oakeshott 
dee hele tekst vertellen door een eenduidige 'stem'. Deze verteller treedt soms expliciet 
alss ik-figuur naar voren, maar blijft vaak ook als onpersoonlijke instantie op de achter-
grond.. Er vinden echter geen ingewikkelde wisselingen van perspectief plaats.3 En Mast 
butt not leasf is de verteller in ieder essay zeer explidet over de opzet van de tekst, 
overr de definities van termen die hij gebruikt en over de methode die hij hanteert De 
lezerr kan vooralsnog niet veel meer doen dan deze definities accepteren en de auteur 
inn zijn onderzoeksmethode volgen, in de verwachting dat dit alles uiteindelijk nieuwe 
vergezichtenvergezichten zal opleveren. 

Hett begin van het eerste essay maakt goed duidelijk hoe de verteller zijn definities en 
uitgangspositiee bepaalt. Op een toon die weinig tegenspraak duldt, klinkt het daar: 

Thee theme of this essay is human conduct and the engagement to understand i t And I shall be-
ginn with a brief account of what I take understanding to be. 
1.. Understanding is not such that we either enjoy it or lack it altogether. To be human and to be 
awaree is to encounter only what is in some manner understood. Thus, it may be said that under-
standingg is an unsought condition; we inexorably inhabit a world of Intelligibtes. But understan-
dingg as an engagement is an exertion; it is the resolve to inhabit an ever more intelligible, or an 
everr less mysterious world. This unconditional engagement of understanding I shall call theori-
zing'.. It is an engagement to abate mystery rather than to achieve definitive understanding. 

Thee features of this engagement are: a 'going-on' attended to; a reflective consciousness 
attendingg to it and concerned to understand it, a theorist; an inquiry designed and undertaken by 
aa theorist in which he seeks to understand a 'going-on', theorizing; and what emerges from this 
enterprise,, a theorem." (1) 

Begrijpenn wil in dit essay zeggen: inzien wat de postulaten, oftewel de mogelijkheids-
voorwaardenn van een fenomeen (een 'going-on*) zijn. Door te expliciteren wat de 
voorwaardenn zijn waaronder het fenomeen mogelijk is, kan de werking ervan verklaard 
enn daardoor beter begrepen worden. De verteller maakt meteen in het begin van het 
eerstee essay echter ook duidelijk dat de theorie die hem voor ogen staat geen prakti-
schee handvatten voor het alledaagse leven te bieden heeft. Hij maakt daarvoor onder-
scheidd tussen een theorist7 en een theoretician': 

"Inn virtue of being a theorist [the theoretician] purports to be concerned with the postulates of con-
duct,, but he mistakes these postulates for principles from which 'correcf performances may be dedu-
cedd or somehow elicited. He understands it to be his business to umpire conduct, certifying perfor-
mancess to be 'correcf or condemning them as 'incorrecf inferences from the theorems of an alleged 
understandingg of conduct In terms of its conditions. But since such theorems are incapable of speci-
fyingg performances, the engagement of the theoretician' is a spurious engagement in conduct it-
self..."(26) ) 

Dee lezer mag dus wel verwachten dat ze uiteindelijk meer inzicht krijgt in menselijk 
gedragg en de menselijke samenleving, maar zou daaruit geen conclusies mogen trek-
kenn over de wenselijkheid om dat gedrag of de contemporaine samenleving in de rich-
tingg van het ene, dan wel het andere type associatie te sturen: 

Theorizingg when it is concerned with understanding an abstracted identity in terms of its conditi-
onss is (so to say) poised between heaven and earth; and there it must remain." (25) 

85 5 



Mett deze inzet maakt het eerste essay duidelijk dat het project van On Human Con-
ductduct een project van radicale herinterpretatie is. De lezer dient haar eigen ervaringen 
enn interpretaties zo niet geheel los te laten, dann toch voorlopig op te schorten, en mee 
tee gaan met de wereld die de verteller voor haar oproept. Het boek kenmerkt zich door 
dee Suspense' van een echte avonturenroman: het blijft lang onzeker waar a! deze 
herinterpretatiee toe zal leiden, en de lezer kan slechts anticiperen op een latere inlos-
singg van de verwachtingen. 

Inn het tweede essay wordt inzichtelijk hoe deze wijze van theorie bedrijven precies in 
zijnn werk gaat. Als je abstraheert van de vele verschillende verschijningsvormen van 
menselijkee associaties, aldus de verteller, kun je deze onderverdelen in twee typen. In 
hett ene associatietype, dat de verteller 'enterprise association' (oftewel ondernemings-
associatie)) noemt, verenigen mensen zich omdat ze gezamenlijk een bepaald doel na-
streven: : 

"itt is relationship in terms of the pursuit of some common purpose, some substantive condition of 
thingss to be jointly procured, or some common interest to be continuously satisfied." (114) 

Eenn voetbalclub, een vereniging van huiseigenaren, of een bedrijf kun je als een on-
dernemingsassociatiee zien. Het is echter ook denkbaar dat mensen zich niet door een 
gezamenlijkk doel verenigen, maar omdat ze samen een bepaalde praktijk delen. Ze 
houdenn zich dan aan collectieve regels, zonder dat deze noodzakelijk zijn om een doel 
tee bereiken. Deze associatievorm noemt de verteller 'civil association' (oftewel civiele 
associatie): : 

"civill relationship is to be identified as association in terms of moral considerations." (122) 

Beidee associatievormen zijn 'ideal characters', dat wil zeggen dat het om abstracte 
constructiess gaat, die bepaalde kenmerken van alle mogelijk menselijke associaties 
uitvergroten;; het zijn, zo benadrukt de verteller herhaaldelijk, geen beschrijvingen van 
associatiess die de lezer uit eigen ervaring kent. De reconstructie die On Human Con-
ductduct geeft van ondernemingsassociaties mag dus niet worden opgevat als een be-
schrijvingg van een voetbalvereniging of een bedrijf, net zomin als civiele associatie een 
familiee of een dorpsgemeenschap beschrijft. 

Inn het tweede essay gaat de verteller vooral dieper in op de civiele associatie. 
Hijj beschrijft welke kenmerken dergelijke associaties hebben, vaak door deze te con-
trasterenn met die van de ondernemingsassociatie. 

"Andd while the rules of enterprise association (an orchestra, a hospital, or a school) have a more 
systematicc character, they derive it from the instrumental relationship of each to the common 
purposee being pursued. (...) The laws of civil association, on the other hand, are not imposed 
uponn an already shaped and articulated engagement; they relate to the miscellaneous, unforesee-
ablee choices and transactions of agents each concerned to live the life of'a man like me', who are 
joinedd in no common purpose or engagement, who may be strangers to one another, the objects 
off whose loves are as various as themselves, and who may lack any but this moral allegiance to 
onee another." (129) 

Vervolgenss gaat de verteller na welke postulaten aan dit concept zijn verbonden: wat 
iss er eigenlijk nodig, wil een civiele associatie denkbaar en werkbaar zijn? Zijn inziens 
verondersteltt deze associatievorm onder meer niet-instrumentele regels die een zekere 
autoriteitt kunnen doen gelden, geassocieerden die in principe bereid zijn zich aan deze 
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regelss te houden, een procedure om regels toe te passen,.en een procedure om de 
regelss te veranderen. Alleen onder die condities is het immers voorstelbaar dat mensen 
zichh gebonden achten aan regels zonder dat deze regels een duidelijk doei dienen. 
Voorr ondernemingsassociaties ligt dat heel anders: daar moet juist worden veronder-
steldd dat de geassocieerden vrijelijk kunnen uittreden als zij zich niet langer met het 
doeldoel of de manier waarop het wordt nagestreefd, kunnen verenigen. 

Hett derde essay maakt duidelijk wat de nauwgezette omschrijving van concepten en 
hunn postulaten uit het tweede essay nu eigenlijk kan opleveren. Daarin worden de 
gedefinieerdee concepten gebruikt om de geschiedenis van de de moderne Europese 
staatt te verhelderen. De verteller schetst hoe aan het eind van de Middeleeuwen in 
Westt Europa 'moderne staten' ontstonden uit oudere assodatfevormen. Elke staat had 
zijnn eigen geschiedenis, zijn eigen zeden, wetten en regeringsvormen. Maar langza-
merhandd ontstonden steeds meer staten waarin de ingezetenen, hoe ze verder ook 
nogg verbonden waren, ook verenigd werden doordat ze zich als burgers gebonden 
wistenn aan de wetten van hun staat. De vraag die hierbij centraal staat, is hoe de mo-
dernee staat begrepen kan worden: als een ondernemings- of een civiele associatie? 

Dee verteller merkt op dat gedurende de hele geschiedenis van de moderne 
staatt denkers zich over soortgelijke vragen hebben gebogen. Volgens hem hebben zij 
grofwegg twee antwoorden gegeven. De ene groep denkers benaderde de staat als een 
universitas,universitas, de andere als een sodetas, begrippen die uit het Romeinse recht dateren 
enn waaraan in de loop der jaren verschillende betekenissen zijn toegekend. Grosso 
modoo werd sodetas echter steeds gebruikt om een vorm van samenleven aan te dui-
denn waarvan de erkenning van bepaalde regels de kern uitmaakt; universitas werd 
gebruiktt om een vorm van associatie te omschrijven die gezamenlijk Cals één man*) 
handeltt met het oogmerk een bepaald doel te bereiken of een collectief belang te be-
vorderen.. De staat is in de loop van de geschiedenis dus opgevat in termen van zowel 
dee civiele als de ondernemingsassociatie. Aangezien deze ideeën ook hun invloed heb-
benn doen gelden op de inrichting van concrete staten, heeft dat tot gevolg gehad dat 
dee huidige staten vaak een mengelmoes vormen van elementen die aan een civiele, 
dann wel een ondernemingsassociatie toegeschreven kunnen worden. De conclusie van 
dee verteller aan het eind van het derde essay luidt dat de staat niet uitsluitend het één 
off het ander is: 

"Sodetas"Sodetas  and universitas  stand , each, for an independent , self-sustainin g mode of association ; 
andd my contentio n is tha t they are bot h characteristic s of a state , not becaus e they have an inhe -
rentt  need of one anothe r {indeed , they deny one another) , but becaus e they have becom e con -
tingentl yy  joine d In the characte r of a mode m Europea n state. "  (323) 

Terwijll de beide associatietypen elkaar uitsluiten wanneer ze als 'Ideal character' in hun 
meestt coherente vorm omschreven en geanalyseerd worden, blijken ze in de praktijk 
vann de Europese staats- en ideeëngeschiedenis onbekommerd tegelijkertijd voor te 
komen.. Bescheiden vervolgt de verteller dan: 

"An dd if thi s Is the situation , it may be tha t the mos t one can do is to  offe r thes e term s as the mos t 
effectiv ee apparatu s for understandin g the actua l complexit y of a state , to  provid e the historica l 
evidenc ee by means of whic h the suspicio n tha t they are merel y fancifu l invention s may be rebut -
ted ,, not to put upon them mor e weigh t than they can support , and to  leave it at that "  (323) 

Eenn echt bevredigend einde is dat niet. Aan het eind van het boek gekomen, resulteert 
dee 'suspense' die het boek tot dan toe kenmerkte in een teleurstelling: als aan de the-
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onee geen praktische consequenties verbonden mogen worden, dan blijft onduidelijk 
watt het hele avontuur oplevert De theorie blijft inderdaad steken tussen hemel en 
aarde:: vanuit de theoretische hemel kan de wereld relatief helder worden bezien, maar 
voorr de aardse praktijk heeft dit volgens de auteur van On Human Conduct geen con-
sequenties.. Die lijkt daardoor gedoemd te zijn even warrig en ambigu te blijven als 
altijd. . 

4.22 Lezers ove r On Human  Conduct 

Sindss het verschijnen van On Human Conduct in 1975 hebben veel lezers met ge-
mengdee gevoelens op het boek gereageerd. Zoals gezegd publiceerde Oakeshott On 
HumanHuman Conduct tin het latere deel van zijn carrière, na zijn pensionering. Hij had toen 
all naam gemaakt als schrijver van heldere en elegante essays die blijk geven van een 
bescheiden,, weinig pretentieuze manier van filosoferen. De meeste lezers die Oakes-
hottt kenden van Rationalism in Politics, waren na het lezen van On Human Conduct 
nogall teleurgesteld. Het boek had weliswaar niet over gebrek aan aandacht te klagen 
enn werd belangrijk genoeg geacht om er een 'symposium' in het tijdschrift Political 
TheoryTheory aan te wijden, maar de teneur van de commentaren was overwegend kritisch.4 

Hoewell er sindsdien ook positievere besprekingen zijn verschenen, hebben kritische en 
ambivalentee reacties van lezers de overhand gehouden.5 In de besprekingen keren drie 
puntenn van kritiek voortdurend terug. 

Hett eerste is dat van de moeizame schrijfstijl. Veel commentatoren uiten hun 
teleurstellingg over het ontbreken van de elegante stijl van schrijven die hen in Oakes-
hottss vroegere werk zo had getroffen. Zelfs degenen die On Human Conducts geheel 
positieff waarderen, constateren dat het een moeilijk leesbare tekst is. De formule-
ringenringen variëren van "... made unnecessarily difficult by (...) some unusually dense wri-
ting"" (Auspitz 1976b, 279) tot: "Not since the English translations of Hegel have I been 
subjectedd to so tortured (and tortuous), convoluted, repetitive, and dense an English 
prose"" (Spitz 1976, 343). Mede als gevolg van de moeizame stijl vinden de meeste le-
zerss het boek ook moeilijk te bevatten: men vindt het erg abstract, idiosyncratisch en 
meerr ponerend dan argumenterend van karakter. 

Eenn tweede punt van kritiek betreft het empirische gehalte van het boek. Zo 
wordtt door sommige commentatoren betwijfeld of Oakeshotts invulling van de term 
'civill association' wel houdbaar is in het licht van historische en hedendaagse staten 
(Pitkinn 315-316). Anderen betwijfelen echter of Oakeshott wel de pretentie heeft een 
theoriee over de moderne staat (of verwante empirische fenomenen) te presenteren 
(Auspitzz 1976a, 91 en 1976b, 282-283). Als de theorie geen aanspraak maakt op em-
pirischee juistheid, dan is de eerstgenoemde kritiek misplaatst. Maar, vragen sommigen 
zichh af, welke zeggingskracht kan het gepresenteerde begrippenkader in dat geval nog 
hebben? ? 

Eenn laatste, steeds terugkerend punt van discussie is de normatieve lading van 
OnOn Human Conduct Hier doet zich iets soortgelijks voor als bij de kritiek op het empi-
rischerische gehalte van het boek. Sommige commentatoren plaatsen vraagtekens bij Oa-
keshottss afkeer van elke vorm van associatie waarin substantiële doelen worden nage-
streefdd en bij zijn onvoorwaardelijke waardering voor het ideaal van de 'civil associati-
on'' (Wolin 1976, 324; Spitz 1976, 348-349). Anderen wijzen er op dat Oakeshott zelf 
beweertt geen normatieve, maar een verklarende theorie te presenteren (Pitkin 1976, 
305).. Ook de meeste van deze laatste critici stellen zich echter de vraag in hoeverre 
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Oakeshottss uitspraken over de aard van zijn theorie maatgevend moeten zijn, als er 
vann de tekst op tal van punten toch een normatieve suggestie uitgaat. 

All met al zorgen de onduidelijke pretenties van On Human Conduct dus voor 
veell verwarring. Zo breken drie van de vier auteurs in Political Theory, Pitkin, Woltn en 
Spitz,, zich het hoofd over wat Oakeshott nu eigenlijk wil met dit boek: Is de theorie die 
inn On Human Conduct wordt gepresenteerd beschrijvend, normatief, en/of verklarend 
bedoeld?66 In zijn antwoord op hun kritiek (Oakeshott 1976) toont Oakeshott zich vooral 
inn zijn wiek geschoten: hij zou door bijna iedereen verkeerd zijn begrepen. Pitkin ver-
toontt volgens hem een gebrek aan goede wil bij het interpreteren, Wolin houdt er ex-
centriekee methodes van interpreteren op na, en Spitz is gewoon te lui geweest om goed 
tete lezen en zijn kritiek te onderbouwen. Alleen Auspitz, die in zijn bijdrage een synopsis 
vann het boek geeft en daar een summiere hoeveelheid (overwegend positieve) kantteke-
ningenn bij plaatst komt er in Oakeshotts reactie genadig vanaf. Het is duidelijk dat deze 
lezerss het boek niet hebben gelezen op de manier die Oakeshott voor ogen stond. 

Tenn aanzien van zijn schrijfstijl merkt Oakeshott alleen op dat hij veel gangbare 
termentermen bewust heeft vermeden, omdat ze eerder verwarrend dan verhelderend zouden 
werken.. Over de kritiek op het empirische gehalte van On Human Conductis hij expliciet: 
zijnn theorie moet niet als een descriptieve empirische theorie worden opgevat. Het gaat 
omm een filosofische theorie, waarin 'ideal characters' geconstrueerd worden om een con-
ceptueell coherent interpretatiekader te ontwikkelen. Het concept 'dvil association' is dus 
uitdrukkelijkk niet bedoeld als een beschrijving van een empirisch, historisch fenomeen als 
dee moderne staat Iets dergelijks geldt voor de kwestie van de normatieve lading van On 
HumanHuman Conduct Oakeshott zet in zijn reactie nog eens zijn opvatting uiteen dat zo'n 
filosofischee theorie de alledaagse ervaring weliswaar in een breder perspectief kan plaat-
sen,, maar dat zij praktische kennis niet kan vervangen. On Human Conduct beoogt het 
politiekee oordelen en handelen dan ook niet in een bepaalde richting te sturen; het wil 
hooguitt de handelingsmogelijkheden verhelderen. 

Oakeshottss irritatie ten opzichte van zijn critid is voor een deel wel te billijken. 
Zoalss ook andere Oakeshott-vorsers hebben geconstateerd, geven de auteurs in Political 
TheoryTheory herhaaldelijk Wijk van vergaand onbegrip (Parekh 1995, 158). Soms gaat het 
daarbijj om relatief kleine punten, maar vaker betreft het fundamentele kwesties aan-
gaandee de aard en status van de theorie die Oakeshott presenteert Hierover zijn in On 
HumanHuman Conductzeker expliciete uitspraken te vinden, waardoor een deel van de kritiek 
opp de empirische juistheid en op de normatieve lading van de theorie inderdaad mis-
plaatstt is. 

Tochh betekent dit mijns Inziens niet zonder meer dat Oakeshott het laatste woord 
overr de interpretatie van zijn eigen werk moet krijgen. Alleen al het feit dat de genoem-
dee kritiekpunten in allerlei variaties ook door anderen, op andere plaatsen en tijdstippen, 
naarr voren zijn gebracht, roept de vraag op of On Human Conduct wel zo eenduidig is 
alss Oakeshott denkt Of, zoals Barber zegt: 

T oo preten d tha t a voic e as eloquen t as Oakeshotts , becaus e ft  is modulate d by Dmttation s of pristin e 
theory ,, migh t be withou t the power to persuade , to guide , to  change , or to  dtaect is an illusio n that 
wil ll  seem laughabl e to  the readers of On Human  Conduct"  {I'm,  175) 

Zonderr Oakeshotts pogingen tot verduidelijking geheel terzijde te willen schuiven, denk 
ikk dat de reacties van de lezers van On Human Conduction zien dat de retorische wer-
kingg van de tekst op meer berust dan enkel op de propositionele inhoud van de tekst. 
Kennelijkk zet dit boek veel lezers wel degelijk aan tot normatieve oordeelsvorming over 
dee contemporaine samenleving. Door in het navolgende de retorische kenmerken van On 
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HumanHuman Conductonder de loep te nemen, wil ik niet alleen een beeld schetsen van wat 
dezee tekst met de lezer kan doen, maar ook de kloof tussen de reacties van Oakeshott 
zelff en die van zijn lezers verklaren. Waarom slaan veel lezers de herhaaldelijke, expli-
cietee waarschuwingen van de auteur dat On Human Conduct noch descriptief, noch nor-
matieff is bedoeld, in de wind?7 

4.33 Retorisch e elemente n van On Human  Conduct 

Eerstt enkele woorden over de gebruikte tekst. On Human Conduct verscheen 8 jaar na 
Oakeshottss emeritaat, in 1975, bij Oxford University Press. In 1990 verscheen een pa-
perbackeditie,, in ongewijzigde druk, bij Clarendon Press; deze laatste editie heb ik voor 
mijnn analyse gebruikt. 

Wiee On Human Conduct met eerder en later werk van Oakeshott vergelijkt, zal 
meerderee overeenkomsten en verwantschappen signaleren.8 Toch zal ik het boek hier 
grotendeelss op zijn eigen merites beoordelen; het gaat mij immers om de manier waarop 
dezee specifieke tekst de oordeelsvorming van een lezer kan sturen. Daarbij zal ik me, 
gezienn de omvang van het boek als geheel, vooral concentreren op het tweede essay in 
hett boek, dat door Oakeshott zelf de kern van het boek wordt genoemd (vii). 

Ditt essay, 'On the Civil Condition', begint met een aankondiging van hetgeen er in deze 
tekstt te gebeuren staat, vooraf gegaan door een citaat van Vico: 

'Inn the night of thick darkness enveloping ancient times there shines the 
eternall never-failing truth beyond all doubt: that the civil condition is 
certainlyy a human invention and that its principles are therefore those of 
humann intelligences.' 

Vico,, La sdenza nuova, § 331. 

" 1 .. In this essay I shall attempt to identify and go some distance in theorizing what I shall call the ci-
vill condition or civil relationship. This is an ideal character. (...) This ideal character is among the in-
strumentss which may be used in seeking to understand complex, ambiguous, historic human associ-
ations,, and I propose to use it in a later essay for this purpose in respect of the associations com-
monlyy called modem European states; but here I am concerned nott to use it but to understand it in 
termss of its postulates." (108-109) 

Ditt begin legt niet alleen vast wat de inzet van het tweede essay zal zijn, maar ook welke 
relatiee het onderhoudt met het voorgaande en het nog volgende essay. In het eerste 
staat,, zoals gezegd, het begrijpen en verklaren van menselijk gedrag centraal. Wie ver-
volgenss het citaat van Vico leest, zal begrijpen dat het thema van dit tweede essay zal 
wordenn onderzocht langs de weg die in het eerste essay voor het begrijpen van mense-
lijkk gedrag is uitgestippeld. Wat er precies verhelderd gaat worden, is nog niet scherp 
omlijnd;; voorlopig moet de lezer genoegen nemen met de vage aanduiding, kennelijk 
ookk ontleend aan Vico, the civil condition', oftewel: het leven in een civiele associatie. 
Well benadrukt de verteller onmiddellijk dat de lezer dit concept niet descriptief of nor-
matieff moet opvatten. Het beschrijft geen aanwijsbare menselijke associaties: 

"[It]] is not an association of ascertainable persons identifiable in respect of a place and a time, by the 
signss it uses to recognize itself, or specifiable in terms of common beliefs or of Its own rules and ar-
rangements."" (108) 

Hett is als Ndeal character' een abstract concept9 Evenmin is dit concept normatief: 
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"[li tt  is ideal not in the sense of being a wished-fb r perfec t coodtio n of thing s but in being abstracte d 
fro mm the contingencie s and ambiguitie s of actua l goings-o n in the world. "  (109) 

Hett concept zal in het derde essay worden ingezet als instrument om 'de moderne Euro-
pesee staaf te begrijpen. In het tweede essay gaat het er echter uitsluitend om het con-
ceptt en zijn implicaties (zijn postulaten) te begrijpen. Wat betekent het precies dat een 
associatiee tussen mensen een 'civiel' karakter heeft? 

4.3.14.3.1 Woordkeus 
Eénn van de eerste dingen die de lezer van dit essay zullen opvallen, is dat de verteller 
eenn zeer specifiek en heel eigen vocabulaire gebruikt In het begin van de tekst voert hij 
eerstt een soort zuiveringsoperatie uit. De taal waarvan hij zich wil bedienen om de civiele 
associatiee nader te omschrijven, moet van vervelende contingente, empirische connota-
tiess worden ontdaan. Zoals hij in het eerste essay, om rerficatie te voorkomen, de term 
'going-on'' verkiest boven het gebruikelijker 'evenf of 'happening', kiest hij nu welover-
wogenn voor archaïsche, veelal Latijnse uitdrukkingen. Deze zijn volgens hem minder be-
smett met alledaagse betekenissen die de lezer maar op het verkeerde been zouden zet-
ten: : 

"[B]efn gg somewha t archaic , [they ] are more easily detache d fro m contingen t circumstance s and less 
likel yy  (...) to be mistake n for the characteristic s of histori c and equivoca l associations. "  (109) 

Zoo komt de lezer van alles te weten over dvitas, sodetas, aves, lex, en respubltca, in de 
hoopp dat hij deze niet zal identificeren met de staat, burgers, het recht en de publieke 
zaak.10 0 

Waarr de verteller bij gebrek aan goede alternatieven toch alledaagse termen ge-
bruikt,, doet hij dat met tegenzin: " I shall have to make do with dangerously ambiguous 
expressions'** (109). Wanneer de term 'politics' wordt geïntroduceerd, besteedt Oakeshott 
zelfss anderhalve pagina aan de betekenissen die zijns inziens ten onrechte aan deze term 
zijnn toegeschreven. Deze betekenissen worden afgeschreven als 'aberration', 'muddle', 
'unfortunatee dissipation of meaning', gewoontes 'in vulgar parlance', of (de vriendelijkste) 
'aa metaphorical use of the word'. Al deze betekenissen dienen onderscheiden te worden 
vann de enige juiste betekenis van "politics properly speaking" (161-163). 

Voortdurendd streeft Oakeshott dus naar eenduidige begripsvorming, waarbij hij 
voorall een al te snelle associatie van concepten met empirisch waarneembare fenome-
nenn bestrijdt In eerste instantie is hij er op uit heldere en eenduidige concepten te con-
strueren.. Daarvoor moet hij weliswaar deels gebruik maken van alledaagse termen, maar 
datt wil niet zeggen dat hij met die concepten de alledaagse ervaring wit beschrijven. In 
tegendeel:: hij wil zijn conceptuele aanspraken in eerste instantie juist zoveel mogelijk 
loskoppelenn van empirische referenties. Door de betekenis van zijn concepten expliciet te 
omschrijvenn krijgen deze niet alleen eenduidige en 'per definitie' noodzakelijke kenmer-
ken,, maar kan hij ook hun postulaten en de verbanden tussen concepten een logisch-
noodzakelijkk en coherent karakter meegeven. De verteller weet op deze manier dus een 
conceptueell coherente wereld te omschrijven, die hij geheel naar eigen hand kan zetten. 
Ditt conceptuele kader is uiteindelijk bedoeld om helderheid te brengen in de complexe 
enn contingente ervaring van de lezer; in hoeverre deze wereld nog een relatie heeft met 
diee alledaagse ervaring, is vooralsnog echter onduidelijk. 

Overigenss blijft ook de verhouding van deze theorie tot andere theorieën over 'de 
civielee conditie' vaag. In On Human Conductworóen alternatieve theoretische concepten, 
opvattingenn en posities meestal in geanonimiseerde vorm opgevoerd. Container-
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aanduidingenn als the teleocrats' of onpersoonlijke, lijdende zinsvormen als 'it is often 
assertedd that...' verwijzen wel naar opvattingen en posities die contrasteren met die van 
ditt boek, maar het lijkt erop dat de auteur zich niet expliciet tot hen wil verhouden. Zelfs 
dee bron van citaten, die wel als zodanig zijn gemarkeerd, wordt vrijwel nooit vermeld.11 

Doorr zich enerzijds te distantiëren van het alledaagse taalgebruik en zich ander-
zijdss verre te houden van het gangbare vakwetenschappelijke taalgebruik, wekt de ver-
tellerr de indruk dat hij een eigenstandige wereld wil ontwikkelen. Een wereld die zonder 
specifiekee voorkennis door elke geïnteresseerde lezer kan worden begrepen. De keerzijde 
daarvann is dat die lezer de verteller flink wat krediet dient te geven. Ook de lezer zal zich 
zoveell mogelijk moeten losmaken van het alledaagse en gangbare theoretische taalge-
bruikk op dit terrein; wil ze de merites van het boek kunnen beoordelen, dan dient ze 
voorlopigg met de definities van de auteur mee te gaan en minstens enige tijd deelgenoot 
tee worden van de wereld die Oakeshotts verteller haar voorschotelt. 

4.3.24.3.2 Selectie  f gebruik  van empirische  verwijzingen 
Tochh is die distantie ten opzichte van de alledaagse wereld maar relatief. Als het over 
civielee associatie gaat, onthoudt de auteur zich van verwijzingen naar de empirie. Haar 
tegenhanger,, de ondernemingsassociatie, wordt daarentegen overvloedig van voorbeel-
denn uit de alledaagse ervaring voorzien. Nadat de ondernemingsassociatie is geken-
schetstt als een relatie tussen mensen die een gemeenschappelijk doel nastreven, buite-
lenn de voorbeelden over elkaar heen: 

"Agentss thus related may be believers in a common faith and concerned or not concerned to propa-
gatee it, or they may be partners in a productive undertaking (a bassoon factory); they may be com-
radess or allies in the promotion of a 'cause', colleagues, expeditfonaries, accomplices, or conspira-
tors;; they may be joined in belonging to the same profession or in having the same trade; they may 
enjoyy a 'common life', or they may be united merely in having common enemies; they may comprise 
ann army, a ^village community', a sect, a fellowship, a party, a fraternity, a sodality, a collegium, or a 
guild."" (114)12 

Ookk later in de tekst zijn zulke verwijzingen naar empirische ondernemïngsassociaties 
regelmatigg aan te treffen. Er hoeft in dit geval geen twijfel te bestaan: 'ondernemingsas-
sociatie'' is wellicht een ongebruikelijk concept, maar het verwijst wel degelijk naar zaken 
diee de lezer uit haar alledaagse ervaring kent. 

Datt 'ondememingsassociatie' een erg algemeen begrip is, blijkt uit het scala aan 
voorbeelden,, dat Oakeshott met behulp van de retorische figuren polysyndeton (veelvul-
digee voegwoorden), anaphora (herhaling van de beginwoorden van zinsdelen) en parison 
(gelijkvormigee zinsstructuur) op relatief economische wijze neerzet Deze combinatie van 
retorischee figuren zet hij zowel in On Human Conducta\s in andere teksten regelmatig in. 
Hett effect ervan is in dit geval tweeledig: enerzijds wordt de veelomvattendheid van het 
conceptt 'ondernemingsassociatie' omschreven; anderzijds wordt per implicatie de moge-
lijkelijke betekenis van civiele associatie beperkt. Het concept 'ondernemingsassociatie' is 
immerss onverenigbaar met dat van 'civiele associatie'; hoe meer voorbeelden van onder-
nemingsassociaties,, hoe minder voorbeelden van civiele associaties mogelijk zijn. 

Hett selectieve gebruik van empirische illustraties maakt van de civiele associatie, 
inn tegenstelling tot de ondernemingsassociatie, een assotiatievorm die niet als zodanig in 
dee alledaagse ervaring figureert: het is een concept dat alleen kan worden begrepen 
doorr van die ervaring te abstraheren. Ondernemings- en civiele associatie worden door 
Oakeshottt weliswaar beide als relatie/na// gepresenteerd, en zijn als zodanig abstract; 
doorr uitsluitend voorbeelden van relaties in de 'ondernemingsmodus' te noemen, impli-
ceertt Oakeshott dat de civiele associatie nooit in onversneden vorm voorkomt 
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Datt vee! lezers de civiele associatie toch als een reconstructie van de staat of van 
anderee vormen van politieke gemeenschap hebben opgevat, wijst er echter al op dat 
zo'nn selectief gebruik van empirische illustraties riskant is. De tekst doet nu eens wel, dan 
weerr niet een beroep op het voorstellingsvermogen van de lezer; het blijkt echter niet 
eenvoudigg dat voorstellingsvermogen naar believen in- en uit te schakelen.13 In zijn 
weerwoordd in Political Theory betreurt Oakeshott het dan ook dat hij de tekst niet nog 
rigoureuzerr heeft ontdaan van concrete verwijzingen: 

"...II would have done better to have made my essay on the CM Condition even more abstract than 
itt is and thus to have removed all danger of its being mistaken for a specification of a modem state." 
(1976,, 364) 

Off die poging wel succesvol zou zijn geweest, is twijfelachtig. De verwijzingen naar con-
cretee vormen van ondernemingsassociatie vormen een opstapje dat nodig is om de be-
tekeniss van 'civiele associatie' uit te leggen. Het concept 'civiele associatie' zou immers 
volstrektt onbegrijpelijk zijn als het zonder referentie aan de alledaagse ervaring zou wor-
denn omschreven. Het zou bovendien volstrekt onduidelijk zijn wat de theorie van de ci-
vielee associatie nu eigenlijk beoogt te verhelderen. Wil de theorie de verklarende aan-
sprakenn die Oakeshott haar toeschrijft waarmaken, dan dient het gevaar van een te ver-
gaandee 'concretisering' op de koop toe genomen te worden. 

4,3.34,3.3 Een antithetische  stijl  van denken 
Zoalss uit het voorgaande al enigszins blijkt, leert de lezer de betekenis van het geïn-
troduceerdee vocabulaire begrijpen door middel van contrasten: ze krijgt vooral te ho-
renn wat 'civiele associatie' niet impliceert. Het zal dan ook geen verbazing wekken dat 
antithesee verrreweg de meest gebruikte stijlfiguur in het tweede essay van On Human 
Conduct,Conduct, en misschien wel in het hele boek, is. Deze stijlfiguur wordt niet alleen ge-
bruiktt om concepten als civiele associatie en ondememingsassodatie van elkaar te on-
derscheiden,, maar ook om theoretische concepten af te zetten tegen termen uit het alle-
daagsee taalgebruik (bijvoorbeeld in de antithese tussen de regels van een spel en die 
vann de civiele associatie, 128), en om bepaalde interpretaties van die concepten te on-
derscheidenn van alternatieve lezingen (meestal impliciet, zoals bijvoorbeeld bij de om-
schrijvingg van juridische oordeelsvorming als niet-subjectief en niet-deducrjef, 133-135). 

Dee antithese is in On Human Conductechter meer dan een stijlfiguur op het ni-
veauu van zinnen en alinea's. Ze schraagt de opzet van het hele tweede essay: n[T]he 
objectt of this review is to spell out what [association in terms of a practice] means in 
termsterms of what it excludes." (122, mijn cursivering) In de tekst worden de kenmerken en 
postulatenn van de civiele associatie dan ook voortdurend onderscheiden van die van an-
deree associatiemodi - vooral de ondememingsassodatie. Zo gaat het de lezer bij negatie 
langzamerhandd dagen wat ze onder dit concept moet verstaan. Deze strategie is zeer 
zichtbaarr in het slot van het essay (182-184), waar de postulaten van de civiele associa-
tiee nog eens worden opgesomd. Deze postulaten worden zonder uitzondering eerst in 
ontkennende,, en pas daarna in positieve bewoordingen omschreven. De 'not..., but...'-
constructiess en de zinsnede 'as distinguished from...' zijn niet van de lucht. Het is dan 
ookk niet overdreven dit essay een antithetische 'denkstijl' toe te schrijven. 

Uitt deze stijl van denken spreekt een grote drang om niet verkeerd begrepen te 
worden.. Zoals ik at opmerkte, is vooral de mogelijke 'empiristische' interpretatie van het 
conceptt civiele associatie een bron van zorg voor de verteller. Hij doet zijn best om der-
gelijkee interpretaties steeds opnieuw voor te zijn, door ze uitdrukkelijk te contrasteren 
mett meer formele, abstracte interpretaties. De interpretatieruimte van de lezer moet 
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kennelijkk worden ingeperkt om de kans te vergroten dat de lezer de gepresenteerde the-
oriee op de juiste gronden zal beoordelen. 

Tochh vervult de antithetische denkstijl ook een constructieve rol. Voor zover de 
tegenstellingenn die worden gecreëerd logische tegenstellingen zijn, opent een antithese 
dee mogelijkheid om kenmerken en postulaten van de beide associatietypen een logisch 
enn conceptueel noodzakelijk karakter toe te kennen. Daardoor kan het hele theoretische 
bouwwerkk van een onbetwistbaar fundament worden voorzien. 

Inn de praktijk van de tekst is de precieze status van de opgevoerde tegenstellin-
genn echter niet altijd even duidelijk. De centrale antithese tussen ondernemings- en ci-
vielee associatie is, zo stelt Oakeshott expliciet, geen logische tegenstelling: beide associ-
atievormenn sluiten elkaar niet noodzakelijk uit. Het betreft analytisch te onderscheiden 
relatiemodi,, die binnen één organisatie naast elkaar kunnen bestaan: 

"[B]yy a mode of relationship I mean a categorially distinct manner of being related which, while it 
mayy subsist in conjunction with other modes of relationship, cannot be reduced to any other." (112) 

"Theree are then, two categorially discrete modes of human relationship to be reckoned with; the 
onee substantial (.,.), the other formal (...). Of course, subscribing to the conditions of a practice is 
nott itself a separable engagement (...) But the doings and the joint doings are not themselves sub-
scribingss to the conditions of practices, and association in terms of the common recognition of the 
considerationss of a practice is a different mode of relationship from association in bargaining or joint 
bargainingg with others for the satisfaction of wants." (121) 

Inn aanvang is het onderscheid tussen de twee associatietypes dus niet als een logische 
oppositiee opgezet. De antithetische denkstijl die het vervolg van de tekst kenmerkt, on-
dermijntt dat uitgangspunt echter. Oakeshott omschrijft civiele associatie, zoals gezegd, 
voortdurendd in termen van wat ze uitsluit, en dat wil hier zeggen: in termen die hetgeen 
hijj eerder aan ondernemingsassociaties heeft toegeschreven, ontkennen. Deze strategie 
maaktt van civiele associatie impliciet alsnog het logische negatief van onderne-
mingsassociatie:: de eerste is alles wat de laatste niet is. De eigenschappen van de civiele 
associatiee zijn per implicatie het tegendeel van die van de ondememingsassociatie. In de 
redeneringenn die volgen functioneert de antithese tussen beide associatietypen dan ook 
regelmatigg als een logische tegenstelling, zoals ik nog zal laten zien. De theoretische we-
reldd die met behulp van de antithetische stijl van denken wordt geconstrueerd, resulteert 
dann in een zwart-wit-domein, waarin grijstinten niet meer voorkomen. 

Zo'nn zwart-wit-interpretatie zou kunnen worden tegengegaan door de antithesen 
steedss consequent te 'empiriseren' en langs die weg te laten zien dat de twee zijden van 
eenn contrast elkaar niet hoeven uit te sluiten. Een dorpsgemeenschap kan zich kenmer-
kenn door erkenning van niet-instrumentele regels én door het nastreven van een ge-
meenschappelijkk doel, zoals 'het mooiste dorp van Gelderland in 2000' te worden. Het 
selectievee gebruik van empirische verwijzingen in de tekst, ondersteunt de interpretatie 
inn termen van tegenpolen echter meer dan het deze verzwakt. De proliferatie van voor-
beeldenn van ondernemingsassociaties maakt de civiele associatie tot een witte raaf: iets 
datt in gedachten kan worden geconstrueerd, maar zelden of nooit wordt waargenomen. 

Maarr het belangrijkste effect van de antithetische denkstijl in combinatie met het 
selectievee gebruik van empirische verwijzingen en de archaïsche woordkeus, is wel dat 
dee tekst twee werelden creëert. Er wordt niet alleen binnen de theorie een antithese 
geconstrueerd,, maar ook tussen de theoretische wereld en de alledaagse wereld. Terwijl 
dee eerste (idealiter) bevolkt wordt door eenduidige concepten die logisch noodzakelijke, 
coherentee relaties met elkaar onderhouden, is de ander gevuld met complexe, meerdui-
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digee fenomenen die rommelige, wisselvallige en contingents relaties hebben. Hemelse 
heiderheidd komt tegenover aardse chaos te staan. 

4.3.44.3.4 AbstTBCte verbeelding 
Diee hemelse wereld van de theorie doet een groot beroep op het vermogen van de lezer 
omm zich van alledaagse ervaringen te distantiëren en ervan te abstraheren. Voor zover 
dee tekst verwijst naar fenomenen uit de ervaring en gebruik maakt van alledaagse ter-
men,, is dat om de lezer ertoe te bewegen afstand te nemen van die alledaagse inter-
pretatiekaders.. Wat een civiele associatie is, kan volgens de tekst niet worden begrepen 
alss we teveel vasthouden aan het type relaties dat we kennen uit het praktische leven: 

"Wha tt  is being identifie d is a developmen t corporation , a busines s concern , an epicurea n fraternity , 
orr  a religiou s communit y and we are left wonderin g why any of these shoul d be called cMf  associati -
on. -- (119) 

Hett is ook helemaal niet de bedoeling van de verteller de wereld van de civiele associatie 
tee identificeren met een empirischh fenomeen: 

" II am identifyin g an ideal characte r and a programm e of inquiry , not pointin g to an assignabl e asso-
ciatio nn and stipulatin g thi s to be its character. "  (122) 

Gvielee associatie is geen herkenbaar alledaags fenomeen, maar een abstractie van een 
seriee fenomenen, waarvan bepaalde kenmerken worden uitvergroot, terwijl alle andere 
kenmerkenn als irrelevant terzijde worden geschoven. Begrip van de civiele associatie 
vereistt dat de lezer abstraheert van fenomenen uit de alledaagse wereld, maar abstractie 
verondersteltt weer dat men enig idee heeft welke kenmerken van die fenomenen in een 
bepaaldd opzicht al dan niet relevant zijn. Dat is ook de reden dat de lezer de auteur van 
dee tekst voorlopig op zijn woord moet nemen. Ze heeft immers geen criteria ter beschik-
kingg op grond waarvan ze kan beoordelen of de abstractie correct is uitgevoerd. Ui-
teraardd kan ze na lezing van de theorie nagaan hoe vruchtbaar de geconstrueerde ab-
stractiess zijn bij het verklaren van alledaagse fenomenen, maar dat kan pas achteraf. 

Dee tekst doet dan ook een groot beroep op de verbeeldingskracht van de lezer. 
Dee welbewust archaïsche woordkeus, het selectieve gebruik van voorbeelden en de 
voortdurendee antithesen met associatietypen waarvan wei empirische voorbeelden voor-
handenn zijn, construeren een geheel eigen wereld. Om zich een voorstelling te kunnen 
makenn van deze niet uit de ervaring bekende wereld, moet de lezer haar verbeeldings-
krachtt mobiliseren. Abstractie staat hier dus niet tegenover verbeelding, maar zet er juist 
toee aan: de lezer moet zich een voorstelling maken van een wereld die geheel anders is 
dann de wereld die zij uit haar ervaring of herinnering kent Dat is opmerkelijk, gezien de 
courantee opvatting onder filosofen dat abstractie tot het filosofische gereedschap behoort 
enn verbeelding aan de literatuur is voorbehouden. 

Dee verbeelding die nodig is om de theoretische wereld van On Human Cönductte 
bevatten,, is echter niet geheel ongebonden. Er wordt een brug geslagen tussen alle-
daagsee ervaring en theoretische wereld met behulp van het abstractievermogen: de alle-
daagsee ervaring is het uitgangspunt, waarvan wordt geabstraheerd tot de theoretische 
wereldd voldoende contouren heeft gekregen om als een eigenstandige, conceptuele we-
reldd begrepen te kunnen worden. Dat betekent ook dat begrip van de theoretische we-
reldd begrip van de alledaagse ervaring vooronderstelt De theorie is in dit opzicht verge-
lijkbaarr met science-fiction: de tekst moet parasiteren op de realiteitszin van zijn lezers, 
willenn deze lezers de gecreëerde wereld kunnen begrijpen. 
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Datt het abstractievermogen aan de wieg van de door de tekst opgeroepen voor-
stellingg staat, heeft ook tot gevolg dat de geëvoceerde wereld meer een wereld van 
grotee lijnen is dan van nauwkeurig ingevulde details. De theoretische wereld ontstaat in 
eerstee instantie door weglating. Pas als vervolgens de postulaten van de gedefinieerde 
conceptenn worden geformuleerd, wordt het beeld van de theoretische wereld wat speci-
fiekerfieker ingevuld, al moet men zich daar nog altijd niet teveel bij voorstellen. 

Dee theoretische en de alledaagse wereld staan dus nooit helemaal los van elkaar, 
maarr de tekst voert de lezer wel steeds verder van haar alledaagse ervaring af. Toch zou 
err ook een brug terug van de theoretische naar de alledaagse wereld moeten zijn. De 
wereldd van de civiele associatie is immers, zoals de verteller zelf zegt, bedoeld om de 
ervaringswereldd te verhelderen. Een theoretisch kader kan conceptueel nog zo helder en 
consistentt zijn; wil het iets verhelderen en verklaren, dan ontkomt het niet aan het leg-
genn van verbanden tussen uitspraken over de theoretische en over de ervaringswereld. 
Inn het tweede essay van On Human Conduct maakt de verteller zich daarover echter 
weinigg zorgen. Hij doet vooralsnog vooral zijn best de conceptuele samenhang binnen de 
theoretischee wereld zo groot mogelijk te maken. 

4.3.54.3.5 Argumenteren  in  termen  van noodzakelijkheid 
Daarvoorr doet hij, behalve op vermogens als distantie, abstractie en verbeeldingskracht, 
voorall een beroep op het vermogen logisch te redeneren. Al in het eerste deel van het 
essay,, als de verteller zijn concepten definieert, probeert hij deze op een logische, onper-
soonlijkee grondslag te baseren. Om de kenmerken te identificeren die een civiele associ-
atiee karakteriseren, gaat hij veelal als volgt te werk. Eerst wordt er een tegenstelling 
tussenn twee kenmerken geponeerd, bijvoorbeeld tussen relaties in termen van een ge-
meenschappelijkk doel en relaties in termen van een praktijk. Vervolgens wordt het ene 
elementt als niet passend bij de civiele associatie verworpen: alle empirische relaties die 
zichh kenmerken door een gemeenschappelijk doel maken niet duidelijk waarom zij speci-
fiekfiek civiel van karakter zouden zijn. Zodat de conclusie luidt dat civiele associaties zich 
dann wel door het andere kenmerk (associatie in termen van een praktijk) moeten onder-
scheidenn (zie 112 e.v.). 

Hierr zien we, zoals ik al aankondigde, een redenering die een logische tegenstel-
lingg tussen beide kenmerken veronderstelt. Alleen in dat geval is immers de redenering 
vann de uitgesloten derde (iets is A of niet-A; het is niet niet-A, dus A) zonder meer van 
toepassing.. Het logisch tegengestelde karakter van de civiele en de ondernemingsassoci-
atiee is echter geen constante in het essay. Zoals ik al zei, wordt de tegenstelling tussen 
dee twee associatietvpen aanvankelijk niet als strikt logisch opgevoerd, en ook aan het 
eindd van de geparafraseerde passage over relaties in termen van een doel en in termen 
vann een praktijk, al weer wat gerelativeerd. 

DeDe facto gaan het nastreven van bepaalde doelen en het naleven van bepaalde 
regelss voortdurend samen; het onderscheid is, met andere woorden, uitdrukkelijk een 
analytischh onderscheid. Relaties die elkaar op conceptueel niveau uitsluiten, hoeven dat 
opp empirisch niveau niet ook te doen. Die relativering wordt even verderop echter weer 
teniett gedaan door een redenering met dezelfde structuur als hiervoor. Praktijken die 
hulpmiddelenn zijn voor de verwezenlijking van een extern doel, moeten volgens Oakes-
hottt als instrumentele praktijken worden onderscheiden van morele praktijken, waarin 
regelss zonder extrinsiek doel worden nageleefd. Per implicatie wordt geconcludeerd dat, 
omdatt civiele associaties nu eenmaal per definitie geen ondememingsassodaties zijn, 
hunn praktijken wel moreel van aard moeten zijn (122-124). Terwijl de tegenstelling on-
dernemings-- versus civiele associatie juist van zijn logisch contraire karakter leek te zijn 
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ontdaan,, wordt ze hier toch weer tot een logische tegenstelling gemaakt, door het on-
derscheidd te koppelen aan de (impliciet) logische tegenstelling tussen instrumentele en 
morelee praktijken. Op deze manier wordt in de gebruikte argumenten voortdurend stui-
vertjee gewisseld: nu eens wordt voorondersteld dat beide assoöatietypen elkaar logisch 
uitsluiten,, dan weer wordt zo'n logische tegenstelling expliciet ontkend. 

Voorr zover een logische tegenstelling tussen beide assoöatietypen wordt gecon-
strueerd,strueerd, kunnen kenmerken die anders slechts arbitrair vastgesteld zouden kunnen 
worden,, als logisch en conceptueel noodzakelijke kenmerken worden gepresenteerd. Dat 
civielee associatie zich kenmerkt door morele praktijken is dan geen contingent kenmerk, 
maarr moet zo zijn, omdat het concept als logische tegenhanger van ondernemingsasso-
ciatiee instrumentele praktijken nu eenmaal uitsluit. De argumenten om bepaalde ken-
merkenn wel en andere niet aan civiele associatie toe te kennen, krijgen dus een kracht 
waaroverr ze anders niet zouden beschikken. 

Datt wordt ook zichtbaar in de wijze waarop Oakeshott mogelijke tegenargumen-
tenn weerlegt. Empirische argumenten zijn wat hem betreft niet aan de orde; zij kunnen 
mett de definitie in de hand worden afgedaan. Als sommige empirische assodatievormen 
zichh kenmerken door het navolgen van bepaalde regels, maar toch een doel hebben, dan 
zijnn ze precies in zoverre geen civiele associaties. Maar dit betekent ook dat het onder-
scheidd tussen de verschillende concepten en hun kenmerken uiteindelijk berust op de 
contingentscontingents definities die de verteller ervan heeft gegeven: waarom er slechts twee en 
niett meer typen associatie zouden bestaan, en waarom deze logisch contrair zouden zijn, 
wordtt nergens met andere middelen onderbouwd dan met de definities van de verteller 
zelf. . 

Dee aspecten van het tweede essay uit On Human Conduct <M ik tot nu toe heb 
belicht,, behelzen vooral de identificatie van het 'ideal character' civiele associatie. Wan-
neerr de contouren daarvan eenmaal voldoende zijn omlijnd, kan worden nagegaan wat 
ditt concept allemaal vooronderstelt, oftewel welke postulaten het kent Daarbij spelen 
consistentee definities en logische afleidingen een nog grotere rol. Het essay krijgt dan 
hett karakter van een theoretische fuik. Zodra het concept van de civiele assodatie is 
omlijnd,, is als het ware de ingang van de fuik bepaald; ben je daar eenmaal doorheen, 
dann leidt het ene stapje vanzelf tot het volgende, tot het voorlopige eindpunt is bereikt. 
Alss civiele associatie associatie in termen van een morele praktijk is, zo redeneert de 
verteller,, veronderstelt dit dat er regels (/ex) bestaan, waaraan alle geassocieerden zich 
dienenn te houden. Het bestaan van /ex-veronderstelt op zijn beurt onder meer dat er een 
proceduree is om de betekenis van de regels te interpreteren, dat de geassocieerden aan 
diee regels autoriteit toekennen en zich verplicht voelen deze na te leven. En dat postu-
leertt weer dat lex in principe veranderbaar is, dat er een procedure is om de regels te 
wijzigen,, af te schaffen en nieuwe toe te voegen, en dat er een politiek domein bestaat; 
waarinn over de wenselijkheid van de regels gedelibereerd kan worden. Zo brengt het ene 
postulaatt het andere als vanzelf voort 

Logischee implicatie, conceptuele en functionele coherentie vormen als het ware 
hett garen waarmee de fuik is geconstrueerd; het resultaat is een vangnet zonder mazen. 
Dee argumentatie in de tweede helft van het essay is namelijk gebaseerd op het idee dat 
AA logischerwijs B moet vooronderstellen om te kunnen functioneren. De postulaten van 
dee civiele assodatie zijn dus net zomin contingent als de relaties tussen concepten con-
tingentt zijn; in tegendeel, zonder hen kan een civiele assodatie niet gedacht worden. De 
postulatenn zijn per definitie functioneel en in die zin noodzakelijk. De kenmerken en 
postulatenn van de civiele assodatie passen dan ook predes in elkaar; samen vormen ze 
eenn samenhangend en werkbaar geheel. 

97 7 



Ditt alles bewerkstelligt nog meer dan de definities uit het begin van het essay, 
datt de theorie zich voordoet als een in zichzelf besloten constructie waarin alles volmaakt 
samenhangtt en functioneert, een wereld die de auteur volledig naar zijn hand kan zet-
ten.144 Een wereld ook, die zich geheel lijkt te hebben losgezongen van de alledaagse 
wereldd die in het begin van de tekst nog figureerde. De verteller bouwt zijn theorie op 
mett logische en functionalistische argumentaties, zonder de vraag te stellen of deze 
structurenn wel van toepassing zijn op de fenomenen die met behulp van die concepten 
verklaardd moeten worden. Vragen naar de zeggingskracht van deze theorie voor de 
contemporainee samenleving, lijken in de loop van de tekst alleen maar irrelevanter te 
worden. . 

Voorall door de centrale rol die logische coherentie in de tekst speelt, krijgt de 
argumentatiestructuurr van de theorie van civiele associatie die Oakeshott presenteert, 
hett aanzien van een logische theorie: als de axioma's eenmaal zijn gedefinieerd en aan-
vaard,, dan kan daar de rest van de theorie uit worden afgeleid. Net als bij logische theo-
rieënrieën resulteren deze werkwijze en structuur in een fraai samenhangend, intellectueel 
bevredigendd geheel. Maar het gevolg is ook dat de lezer die de vruchtbaarheid van de 
theoriee wil betwisten, dat op fundamenteel niveau zal moeten doen, door de houdbaar-
heidd en relevantie van de uitgangsdefinities te bekritiseren - als die eenmaal zijn geac-
cepteerdd kan hooguit nog de geldigheid van de logische redeneringen worden betwist.15 

Dee lezer die On Human Conduct voor het eerst onder ogen heeft, zal zich echter 
niett meteen realiseren dat de ruimte voor kritiek vooral in het begin van de tekst zit. 
Integendeel;; het begin van de tekst kan, zoals ik eerder al zei, alleen worden begrepen 
alss de lezer bereid is de definities die de verteller aan zijn concepten geeft te accepteren 
enn af te wachten wat ze gaan opleveren. In vergelijking daarmee heeft de lezer in de 
tweedee helft zelfs meer kritische ruimte. Bij het blootleggen van de postulaten kan de 
lezerr met enig logisch inzicht de argumenten van de auteur immers zelfstandig op waar-
dee schatten. Die kritische ruimte veronderstelt wel dat de lezer zich voegt naar de epis-
temologischee kaders die de verteller heeft uitgestippeld en de criteria hanteert (i.e. de 
wettenn der logica) die daarbinnen als relevant worden erkend. De logica neemt hier in 
feitee de rol van de verteller over. 

4.3.64.3.6 De geïmpliceerde  auteur 
Aangezienn er in dit boek slechts één verteller is, ligt het voor de hand deze te identifice-
renn met de (geïmpliceerde) auteur. Toch valt een geïmpliceerde auteur zelfs in zo'n rela-
tieff eenduidige tekst nooit helemaal samen met de verteller: uit de tekst als geheel is 
meestall nog wel iets meer af te leiden over de geïmpliceerde auteur dan de verteller 
overr zichzelf loslaat.16 Zo is de onderwerpkeuze natuurlijk niet volstrekt willekeurig. Door 
dee verteller eerst de ondernemingsassociatie te laten onderscheiden van de civiele asso-
ciatie,, maar vervolgens alleen die laatste uitgebreid te laten analyseren, geeft de auteur 
opp zijn minst aan dat hij het belangrijk vindt dat de lezer de ware aard van dit type asso-
ciatiee beter leert kennen. De verteller zegt daar over dat veel andere theoretici (die on-
genoemdd blijven) de civiele conditie vaak als een ondememingsassociatie hebben opge-
vat.. Het gaat de auteur er kennelijk om te laten zien hoe verhelderend het kan zijn de 
civielee conditie juist niet als een doelgerichte praktijk op te vatten. Dat lijkt hij des te 
belangrijkerr te vinden, omdat wat hij civiele associatie noemt, in de praktijk van samen-
levingenn nooit in zuivere vorm voorkomt 

Eenn andere belangrijke eigenschap van de auteur die uit de tekst naar voren 
komt,, is dat hij zeer is gesteld op zuiverheid, eenduidigheid, logische en conceptuele 
coherentiee in het taalgebruik, omdat die een goed begrip van de contemporaine samen-
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levingg (of zelfs van de hele condition humaine) mogelijk maken. Dat wordt in het tweede 
essayy niet alleen zichtbaar door de wijze waarop de verteller zich distantieert van het 
alledaagsee taalgebruik en met spijt in het hart constateert dat ambigue termen soms 
onvermijdelijkk zijn. De hele achterliggende theorie-opvatting is doordrenkt van het idee 
datt de alledaagse ervaring in een helder licht moet komen te staan, zodat ambiguïteiten 
opp zijn minst zichtbaar worden. 

Diee helderheid wordt bewerkstelligd door de verteller in het begin van het essay 
scherpee definities te laten geven van de gebruikte begrippen, maar ook door de logische, 
conceptuelee en functionele implicaties van die definities te expliciteren. Bij dat laatste is 
dee verhouding van de verteller tot het onderwerp van zijn essay anders dan in het begin. 
Iss hij bij aanvang van de tekst nog degene die het heft stevig in handen houdt, de civiele 
associatiee naar eigen inzicht modelleert en dus een sterk stempel op de tekst drukt; later 
trektt hij zich steeds meer terug uit de tekst en laat de concepten als het ware voor zich-
zelff spreken. Het perspectief van waaruit het tweede essay is geschreven, wordt in de 
loopp van het essay dan ook steeds onpersoonlijker. 

Inn het begin van de tekst treedt de verteller nog uitdrukkelijk als ik-figuur naar 
voren: : 

"I nn thi s essay I shal l attemp t to identif y and go some distanc e in theorizin g in what I shal l cad the ci -
vill  conditio n or civi l relationship . (...) Further , I propos e (wher e it is appropiate ) to use the wor d d-
vitasfvrvitasfvr  mis ideal condition , ove r for the personae  relate d In thi s manner (...). And I shal l do thi s 
because.... ""  (108) 

Dee verteller kondigt aan wat er in deze tekst zal gaan gebeuren (of wat hij in elk geval 
zall proberen te doen), in welke betekenis hij de belangrijkste termen zal gebruiken, en 
verhultt daarbij niet dat hij in dit opzicht persoonlijke keuzes heeft gemaakt die ook an-
derss hadden kunnen uitvallen. De opzet van het essay en de definities van de gebruikte 
conceptenn zijn, met andere woorden, contingent 

Diee contingentie verdwijnt steeds meer uit beeld naarmate de rol van de logica in 
hett verhaal centraler wordt. Het persoonlijke T wordt steeds vaker vervangen door het 
minderr persoonlijke \ve', en nog vaker wordt elke persoonsaanduiding helemaal achter-
wegee gelaten. De verteller verdwijnt achter het noodzakelijke karakter dat aan de pos-
tulatenn van de civiele associatie wordt toegeschreven, bijvoorbeeld als volgt: 

"Bu tt  if In the dvi l conditio n a syste m of fee and a procedur e of adjudicatio n are centra l in specifyin g 
thee term s of association , they are necessaril y partnere d by a procedur e of legislation : that is, an aut-
horitativ ee procedur e in whic h new Auri s deliberatel y enacte d or curren t vferi s expressl y amende d or 
repealed .. (...) In othe r words , legislativ e procedur e in dvi l associatio n mus t be compose d of rules 
andd ft  mus t be recognize d as itsel f a componen t of the syste m of fee"  (138) 

Dee logische basis van zijn concepten lijkt de argumentatie en het perspectief van de 
vertellerr een zekere objectiviteit te verschaffen, maar vooral ook onkwetsbaarheid: voor 
zoverr de verteller zich bij zijn redeneringen op de correcte manier verlaat op de wetten 
derr logica, kan de lezer weinig tegen zijn identificatie van postulaten inbrengen. Het re-
suméé aan het eind van het essay, waar in kort bestek de belangrijkste kenmerken en 
postulatenn van de civiele associatie nog eens worden opgesomd, is dan ook in een on-
persoonlijke,, ponerende stijl gesteld, alsof de hier samengevatte inzichten voor de lezer 
diee het voorgaande heeft doorgenomen, vanzelfsprekend en onbetwistbaar zal zijn. 

Pass in het derde essay wordt duidelijk dat deze voorkeur voor zuiverheid, eendui-
digheidd en coherentie in het domein van de theorie ook normatieve implicaties heeft. 
Vermengingg van verschillende betekenissen in een term produceert volgens de verteller 
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niett alleen ambiguïteit, maar kan waardevolle concepten ook perverteren. Concepten als 
'state',, 'governments, 'politics' (en vele andere) zijn volgens hem in de loop der geschie-
deniss 'gedevalueerd' door de 'infectie' (312) met betekenis die vooral aan ondememings-
associatiee is voorbehouden. Door het specifieke van de civiele conditie te thematiseren, 
verrichtt de auteur dus niet alleen een zuiveringsoperatie om de eenduidigheid van de 
taall te herstellen, maar ook een reddingsoperatie: hij probeert het vocabulaire van de 
civielee associatie zo ver mogelijk uit de buurt van de alomtegenwoordige besmettings-
haardd (de ondernemingsassociatie) te houden. 

Onderwerpkeuss en gebruikte metaforiek impliceren dus een auteur die zich op-
werptt als redder van het vocabulaire van de civiele associatie. Kennelijk is hij er van 
overtuigdovertuigd dat dit vocabulaire bepaalde aspecten van de contemporaine samenleving kan 
verhelderenn die in andere theorieën onverklaard blijven of zelfs weggemoffeld worden. 
Maarr zijn inzet blijkt uiteindelijk meer dan alleen verhelderende pretenties te hebben. In 
hett derde essay laat Oakeshott de verteller zeggen: 

"...noo European alive to his inheritance of moral understanding has ever found it possible to deny the 
superiorr desirability of civil association without a profound feeling of guilt" (321) 

Inn zijn weerwoord in Political Theorygeeft Oakeshott toe dat hij hier een normatief punt 
maakt.. Als we de hedendaagse staats waarin lidmaatschap een verplicht karakter heeft, 
alss een bepaalde associatie willen vormgeven, dan is de civiele associatie volgens hem 
eenn wenselijker model dan de ondernemingsassociatie, omdat de laatste alleen coherent 
kann zijn als de betrokkenen over een 'exit-optie' beschikken. Wat hij eerder in het theo-
retischee domein als incoherent heeft gediagnostiseerd (het is logisch incoherent om te 
zeggenn dat een associatie een gemeenschappelijk doel nastreeft als de leden niet de 
mogelijkheidd hebben uit deze associatie te stappen), zou volgens Oakeshott in het prak-
tischetische leven in een 'morele enorm'iteif resulteren als men de staat naar een ondeme-
mingsassociatiee zou willen modelleren (1976, 367). Daarmee presenteert de auteur zich, 
veell scherper dan in On Human Conduct-zelf, als een verdediger van individuele vrijheid 
enn voorziet hij zijn theorie van een duidelijke normatieve context: het gaat er uiteindelijk 
omm de staat op zo'n manier te construeren en te legitimeren dat zij te rijmen valt met de 
vrijheidd van het individu. 

4.3,74.3,7 Eenduidigheid en coherentie als norm 
Dezee latere, expliciet normatieve aanspraken vormen echter een bevestiging van iets dat 
inn het tweede essay van On Human Conducts zichtbaar is. Zoals gezegd beweert Oa-
keshottt dat hij met zijn theorie van de civiele associatie noch descriptieve, noch norma-
tievetieve aanspraken doet. Zijn pretenties liggen op het vlak van de conceptuele verheldering 
enn verklaring. Dat wil zeggen dat de theorie wel een stelsel van eenduidig gedefinieerde 
enn inzichtelijk samenhangende concepten te bieden heeft, maar dat daarmee geen aan-
sprakenn op correspondentie tussen die theoretische wereld en de praktische ervarings-
wereldd gepaard gaan. Evenmin impliceert de theorie dat de praktische wereld gemodel-
leerdd zou moeten worden naar deze theoretische wereld. De enige connectie die de 
schijnbaarr in zichzelf gekeerde theoretische wereld met de praktische wereld heeft, is dat 
zijj de complexiteit van de contemporaine samenleving kan verhelderen en de wordings-
geschiedeniss daarvan kan verklaren. 

Zoalss ik hiervoor al heb aangestipt, stelt juist die laatste claim de lezer voor pro-
blemen.. Een theorie die niet alleen aanspraak maakt op interne conceptuele helderheid, 
maarr ook op verheldering en verklaring, poogt immers iets buiten zichzelf te verhelderen 
enn te verklaren, en dit veronderstelt wel degelijk een verband tussen de theoretische en 
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dee praktische wereld. Die relatie wordt echter nergens geëxpliciteerd. Wil de lezer na-
gaann in hoeverre de theorie uit On Human Conduct haar ervaring met de contemporaine 
samenlevingg nu eigenlijk verheldert en verklaart dan moet ze dus zelf de vergelijking 
tussenn theoretische en praktische wereld maken. 

Dee uitkomst van die vergelijking is niet moeilijk te voorspellen: gezien in het licht 
vann de ondememings- en de civiele associatie zullen contemporaine samenlevingsvor-
men,, en in het bijzonder de staat de lezer nogal verward en chaotisch, of beter: ambigu, 
voorkomen.. In plaats van de zuivere, eenduidige en coherente vorm van de ondeme-
mings-- en/of de civiele associatie, leeft zij haar leven in complexe, pluriforme associaties, 
diee zich kenmerken door incoherentie, door vaagheden en meerduidigheid, en dienten-
gevolgee door voortdurend debat over deze associaties. Dat beeld wordt in het derde 
essay,, waarin Oakeshott verhaalt over de wijze waarop de moderne Europese staat zich 
historischh ontwikkelde als een lappendeken van verschillende associatietypen, alleen 
maarr bevestigd. De vergelijking tussen de theoretische en de ervaringswereld heeft dus 
niett alleen tot gevolg dat de nuances en de complexiteit van de laatste door de heldere 
enn eenduidige concepten van de eerste beter begrepen kunnen worden. Ze worden op 
eenn specifieke man/er begrepen: als mengvorm, hybride, contaminatie. Dergelijke eti-
kettenn hebben in Oakeshotts vocabulaire een negatieve bijklank, aangezien er in O? Hu-
manman Conduct veë belang aan eenduidigheid wordt gehecht Dat maakt het moeilijk om 
dee diagnose 'ambigu' niet op te vatten als iets dat in de praktijk net zo onwenselijk is als 
inn de theorie. 

Impliciett lijkt de tekst aan te sturen op een "zuivering' van de ervaringswereld, i.e. 
dee contemporaine samenleving. Juist door bet ontbreken van expliciete reflectie op wat 
vanuitt normatief perspectief wenselijk zou zijn, krijgen de criteria die in de theoretische 
wereldd van belang worden geacht, een grotere reikwijdte dan ze strikt genomen hebben. 
Eenduidigheidd en coherentie worden de maatstaf voor zowel de theorie als de praktijk. 
Datt resulteert uiteindelijk in de hiervoor geciteerde conclusie uit het derde essay en Oa-
keshottss verheldering daarvan in Political Theory, de staat kan beter naar een civiele dan 
naarr een ondememingsassociatie gemodelleerd worden, omdat alteen de eerste inter-
pretatiee logisch en conceptueel gezien coherent is. On Human Conduct zet de lezer dus 
opp twee manieren ertoe aan de praktische wereld te meten met de maatstaf van de the-
oretischee wereld: het streven naar eenduidigheid motiveert de behoefte aan verandering 
vann de alledaagse ervaring, en het streven naar logische en conceptuele coherentie geeft 
dee richting van die verandering aan. 

Ironischh genoeg werkt Oakeshott dit %theoreticistische' normatieve effect van On 
HumanHuman Conduct in de hand doordat hij elke descriptieve en normatieve aanspraak pro-
beertt te vermijden. Hij meent zijn concepten van elke descriptieve pretentie te kunnen 
ontdoenn door ze zelf te omschrijven. Maar zoals ik heb laten zien, zou een theorie die uit 
niet-descriptievee concepten is opgebouwd geheel onbegrijpelijk en irrelevant zijn; enige 
empirischee referentie is onvermijdelijk als de theorie er op is gericht is iets buiten zichzelf 
tete verheideren en verklaren. Als met de descriptieve aanspraken ook de normatieve 
pretentiess van het essay expliciet gemaakt waren, hadden ook andere criteria dan logi-
schee en conceptuele coherentie de revue kunnen passeren. Bij gebrek aan alternatieven 
kann de lezer van On Human Conduct fe alledaagse ervaring alleen aan deze theoretische 
normenn meten. De enige andere optie zou zijn de theorie van de civiele associatie daad-
werkelijkk als een niet-empirische en niet-normatieve onderneming op te vatten; in dat 
gevall wordt On Human Conduct echter gereduceerd tot zuiver intellectueel-esthetische 
Spielerei. Spielerei. 
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4.44 On Human  Conduct  en de politiek e oordeelsvormin g van de lezer 

Gezienn het contrast tussen de expliciete uitspraken in On Human Conduct over de aan-
sprakenn en intenties van de auteur enerzijds, en de impliciete effecten van de tekst 
anderzijds,, hoeft het geen verwondering te wekken dat veel lezers het boek anders 
hebbenn opgevat dan Oakeshott zelf graag had gewild. Ondanks Oakeshotts bezwerin-
genn van het tegendeel, ontsnapt het boek niet aan normatieve implicaties. Die con-
stateringg is niet het gevolg van slordig lezen of van eigenaardige interpretatiemetho-
des,, maar juist van goed lezen, dat wil zeggen: van een manier van lezen die behalve 
voorr de expliciete boodschap ook oog heeft voor de boodschap van de stijl. Maar wat 
zijnn die normatieve implicaties precies, of, om terug te keren naar de vraag uit het 
beginn van dit hoofdstuk, op welke manier geeft On Human Conducthet oordeel van de 
lezerr over de contemporaine samenleving richting? 

Hett normatieve effect van On Human Conduct ligt vooral op het niveau van de 
ontologie.. Zoals ik in hoofdstuk 2 heb betoogd, worden ethische en politieke oordeels-
vormingg mede bepaald door onze ontologische vooronderstellingen over de wereld om 
onss heen. Als de contemporaine samenleving, zoals Oakeshott voorstelt, in termen van 
ondernemings-- en civiele associatie wordt geïnterpreteerd, opent dat bepaalde hande-
lingsmogelijkheden,, terwijl het andere uitsluit. De tekst impliceert echter niet alleen 
datt interpretatie van de contemporaine samenleving met behulp van deze concepten 
verhelderendd kan werken. Ze geeft bovendien aan dat het de duidelijkheid en cohe-
rentiee van ons samenleven ten goede zou komen als de staat voortaan in termen van 
eenn civiele associatie zou worden opgevat en behandeld. De uiteenzetting over de 
kenmerkenn en postulaten van de civiele associatie biedt daarvoor ook de nodige aan-
knopingspunten. . 

Zonderr een expliciet pleidooi voor de civiele associatie te houden, laat staan 
zijnn beschrijving van de civiele associatie als een blauwdruk voor de moderne staat te 
presenteren,, construeert de tekst de civiele associatie als een aantrekkelijk richtingge-
vendd ideaal voor het politieke oordelen en handelen van de lezers. Die aantrekkelijk-
heidd berust echter op intern-theoretische criteria. Juist omdat Oakeshott de relatie 
tussenn ontologie en normativiteit niet thematiseert, gaan deze criteria ongemerkt ook 
alss praktische criteria fungeren. De grote waarde die wordt gehecht aan eenduidigheid 
enn coherentie inspireert een streven naar 'zuivering' van de alledaagse ervaring. Dat 
strevenn werkt in het voordeel van de civiele associatie, omdat alleen die associatievorm 
verplichtt lidmaatschap van staatsburgers op coherente wijze kan incorporeren. 

Inn veel opzichten past On Human Conductdus, ondanks de bescheiden filoso-
fie-opvattingg die Oakeshott in het voorwoord en ook elders verwoordt, in het patroon 
datt Nussbaum aan 'de' filosofie toeschrijft. Ook deze filosofische tekst probeert de 
complexiteitt en de contingentie van de alledaagse ervaring te bestrijden door een radi-
calee herbeschrijving van de contemporaine samenleving te geven, waarin noodzake-
lijkheidd de boventoon voert. Ook deze filosofische tekst construeert daartoe hoog-
abstracte,, generaliserende concepten die met behulp van de logische wetten aan el-
kaarr gekoppeld worden. En dat betekent dat ook deze filosofische tekst vooral een 
beroepp doet op het abstractievermogen, het vermogen zich van de alledaagse ervaring 
tee distantiëren, en het vermogen logisch te redeneren. 

Tochh is het effect van On Human Conductor de oordeelsvorming van de lezer 
inn twee opzichten afwijkend van het hierboven beschreven 'standaard'-beeld. Allereerst 
watt betreft de rol van contingentie in het interpretatiekader dat de tekst construeert. 
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Hett is waar dat In de beschrijving van de civiele associatie en haar postulaten logische 
noodzakelijkheidd voorop staat; hier wordt niets aan het toeval overgelaten. Tegelijker-
tijdd erkent de auteur echter expliciet dat zijn interpretatiekader als geheel en het per-
spectieff van waaruit hij zijn theorie construeert, contingent zijn. De lezer wordt in deze 
tekstt dus niet geïmpliceerd als iemand die automatisch hetzelfde standpunt als de au-
teurr zal innemen, indien zij zich maar ontdoet van haar persoonlijke en context-
bepaaldee eigenschappen. De lezer moet wel degelijk bereid zijn haar eigen contingente 
perspectieff tijdelijk te verruilen voor een ander contingent perspectief, zonder garan-
tiess vooraf dat dit haar zinvolle inzichten zal opleveren. Heeft ze die stap eenmaal ge-
zet,, dan is er geen ontkomen meer aan: binnen het gekozen perspectief is elke contin-
gentiee weg-geschreven. 

Hett tweede punt waarop On Human Conduct het standaardbeeld van 'de' filo-
sofischee tekst modificeert, is dat deze tekst uitdrukkelijk de verbeelding van de lezer 
aanspreekt.. In al hun abstractheid doen de civiele associatie en haar postulaten een 
beroepp op het vermogen van de lezer zich voor te stellen hoe een associatie langs de-
zee lijnen er uit zou zien en, uiteindelijk, hoe de staat er uit zou zien indien hij het ka-
rakterr van een zuivere civiele associatie had. Abstractie en generalisering enerzijds 
blijkenn verbeeldingskracht anderzijds in het geheel niet uit te sluiten. Terwijl de eerste 
'afwijking'' van het standaardbeeld duidelijk verband houdt met Oakeshotts filosofische 
uitgangspuntenn en dus gerelateerd is aan een bepaald type filosofie, wijst dit tweede 
aspect,, de rol van de verbeelding, vooral op een kenmerk van filosofische teksten in 
hett algemeen dat bij Nussbaum onderbelicht blijft. Ook de radicale herformuleringen 
vann het goede leven die door Plato, de stoïcijnen of Bentham worden voorgesteld, 
doenn een beroep op de verbeeldingskracht van de lezer, juist voor zover zij niet de 
wereldd beschrijven zoals die is, maar zoals ze zou kunnen zijn. En aan de kracht van 
diee beelden ontlenen zij minstens deels ook hun aantrekkelijkheid. . 

Inn het geval van On Human Conduct berust de aantrekkelijkheid van de civiele 
associatiee zoals gezegd vooral op de eenduidigheid en de coherentie van deze theore-
tischetische constructie. Toch gaat de tekst er niet zonder meer van uit dat de lezer de con-
temporainee samenleving als een ambigu en incoherent fenomeen ervaart en op zoek is 
naarr verheldering. In tegendeel: juist lezing van de tekst produceert bij de lezer een 
gewaarwordingg van de meerduidigheid en incoherentie van haar alledaagse interpreta-
tiesties van de samenleving. De alledaagse ervaring van de lezer speelt in het begin van 
dee tekst nauwelijks een rol. Pas als de lezer de wereld van het boek heeft betreden en 
dee theoretische wereld vergelijkt met haar eigen ervaring, zal zij tot de conclusie ko-
menn dat die laatste wel erg weinig eenduidig en coherent is. 

Juistt door het contrast tussen de eenduidige, coherente wereld van de civiele 
associatiee en de complexe, rommelige actuele samenlevingsvorm, kan On Human Con-
ductduct ook bij de lezer die daar in aanvang niet direct op uit was, bij nader inzien distan-
tiee ten opzichte van de actuele samenleving en interesse voor eenduidigheid en cohe-
rentiee stimuleren. Wie zich vervolgens afvraagt hoe die alledaagse interpretatiekaders 
eenduidigerr en coherenter gemaakt kunnen worden, doet On Human Conduct niet 
alleenn een alternatief interpretatiekader aan de hand. De tekst suggereert ook een 
bepaaldee methodiek voor zulke herinterpretaties. Over de houdbaarheid van het ge-
suggereerdee interpretatiekader valt zeker te twisten; zoals ik heb laten zien is bijvoor-
beeldd de definitie van de concepten ondernemings- en civiele associatie niet zo een-
duidigg als de tekst ons wil doen geloven. Het gaat mij er hier echter om de waarde van 
dee geboden methodiek te bepalen. 
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Diee methode begint met distantie ten opzichte van de alledaagse ervaring en 
geeftt aan hoe deze in een nieuw, eenduidiger en coherenter licht gesteld kan worden. 
Daartoee moeten begrippen uit die alledaagse ervaring zo worden geherdefinieerd dat 
zee een eenduidige betekenis hebben, dat wil zeggen dat ze categorieën van fenome-
nenn van elkaar onderscheiden door steeds de aan- of afwezigheid van één kenmerk 
centraall te stellen, en van alle andere kenmerken te abstraheren. Vervolgens kan door 
logischh te redeneren worden vastgesteld welke relaties deze concepten noodzakelij-
kerwijss met elkaar onderhouden en kan met behulp van de verbeeldingskracht worden 
geformuleerdd wat de noodzakelijke postulaten, oftewel de functionele vereisten van die 
conceptenn zijn. Met behulp van diezelfde verbeeldingskracht kan zo ten slotte een 
beeldd worden geconstrueerd van een conceptueel en functioneel coherente en noodza-
kelijkee wereld, die als richtinggevend ideaal aan de alledaagse ervaring ten voorbeeld 
gehoudenn kan worden. Met deze methodiek kan zowel op individueel als op publiek 
niveauu meer helderheid en houvast voor politiek oordelen en handelen worden verkre-
gen,, zonder aanspraak te maken op onfeilbaar en onveranderlijk inzicht in de wereld. 

Maar,, zo zullen sommige lezers zich bij deze schets afvragen, ga ik hiermee niet al te 
gemakkelijkk voorbij aan de bedoelingen die Oakeshott zelf met On Human Conduct 
zegtt te hebben? Hij zegt immers expliciet dat zijn filosofie noch descriptieve, noch 
normatievee pretenties heeft; zij is slechts verhelderend bedoeld. Draaf ik dan niet erg 
doorr als ik uit On Human Conduct een methodiek voor politieke oordeelsvorming des-
tilleerr die uit lijkt te monden in de productie van voorstellingen van een nieuwe sa-
menleving?? Blauwdruk-denken was toch juist wat Oakeshott niet wilde? Of is hij dan 
eenn slechte schrijver, wiens intenties in het geheel niet overeenkomen met zijn feitelij-
kee prestaties op papier? 

Watt die laatste kwestie betreft: het is zeker juist dat Oakeshott in On Human 
ConductConduct zijn reputatie als groot stilist niet waarmaakt. Mijns inziens is dat echter niet 
hett gevolg van een plotselinge achteruitgang van zijn stilistische vaardigheden, maar 
heeftt het direct te maken met zijn wens elke schijn van rationalisme te vermijden. De 
nadrukk waarmee hij dat streven najaagt, doet hem in een onnodig radicale en in veel 
opzichtenn ook onmogelijke epistemologische positie belanden. 

Inn veel opzichten verschillen Oakeshotts uitgangspunten niet zoveel van die van 
anderee critici van de 'standaard-opvatting' van objectiviteit in de epistemologie als 
Wittgenstein,, Rorty, Bashkar of Harding. Allen zijn zij het er over eens dat filosofen 
geenn onafhankelijke toegang tot de wereld hebben, die de objectiviteit van hun theo-
rieënrieën zou kunnen garanderen. Ook filosofische theorievorming heeft altijd een contin-
gentee basis; zij is onvermijdelijk geworteld in historische en culturele perspectieven. 
Datt betekent volgens al deze auteurs ook dat filosofische theorieën er geen aanspraak 
opp kunnen maken een buiten-talige werkelijkheid te onthullen. Zij construeren hooguit 
betekenisvollee interpretaties. 

Inn de vraag wat als betekenisvol kan gelden, zit wat Oakeshott betreft de 
kneep.. Voor hem valt betekenisvolheid kennelijk samen met eenduidigheid, logische 
noodzakelijkheidd en conceptuele en functionele coherentie. Betekenisvolheid is, met 
anderee woorden, het tegendeel van contingentie. Hoewel hij de contingentie van zijn 
eigenn perspectief erkent, probeert hij vanuit dat perspectief toch een interpretatiekader 
tee ontwikkelen waarbinnen elke contingentie is verdwenen en alles noodzakelijk is zo-
alss het is. Die noodzakelijkheid is echter alleen binnen de wereld van de theorie vol te 
houden.. Zoals een logische theorie op basis van enkele axioma's en uitgangsdefinities 
eenn in zichzelf noodzakelijke en volmaakt samenhangende wereld kan construeren, 
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maarr uitsluitend betrekking heeft op die zelfgedefinieerde wereld, zo probeert Oakes-
hottt een noodzakelijke en volmaakt coherente vorm van menselijke associatie te con-
strueren,, die juist daardoor echter geen betekenis heeft buiten de grenzen van die 
zelf-gedefinieerdee wereld. 

Oakeshottss herhaalde insisteren dat zijn theorie geen descriptieve of normatie-
vee aanspraken doet, is een poging de contingentie buiten de deur te houden. Hij mis-
kentt echter dat aanspraken op conceptuele verheldering en verklaring van de alle-
daagsee ervaring alleen betekenisvol en begrijpelijk zijn wanneer op een of andere ma-
nierr aan die ervaring wordt gerefereerd. In de praktijk van het schrijven blijkt Oakes-
hottt de scheiding tussen de theoretische wereld en de ervaringswereld dan ook maar 
moeilijkk vol te kunnen houden. Niet alleen omdat hij gebruik maakt Omoet maken', 
zoalss hij zelf zegt) van concepten die in andere interpretatiekaders een andere, vaak 
ambiguee betekenis hebben, of omdat hij bij de definitie van zijn concepten toch ge-
bruikk maakt van verwijzingen naar voorbeelden uit de empirie, zij het selectief. Dat zou 
nogg ondervangen kunnen worden door af te zien van natuurlijke taal en artificiële aan-
duidingenn te gebruiken. Daarmee zou echter ook duidelijker worden dat zo'n theorie 
uiteindelijkk niets buiten zichzelf kan verhelderen of verklaren, en dat zijn aanspraken 
waarvann Oakeshott niet wenst af te zien. Anders dan Oakeshott suggereert, veronder-
stellenn dus niet alleen descriptieve aanspraken, maar ook conceptuele en verklarende 
aansprakenn een band tussen theoretische concepten en de ervaring. Die misvatting 
produceertt de voortdurende spanning in On Human Conduct tussen het impliciet para-
siterenn op alledaagse betekenissen en het expliciet weren van referentie aan die alle-
daagsee betekenissen. 

Oakshottss radicale epistemologie heeft bovendien tot gevolg dat hij weigert 
zichh over de mogelijke normatieve implicaties van zijn theoretische kader te buigen. 
Juistt het belichten en nader uitwerken van tendenzen die in de alledaagse praktijk on-
dergesneeuwdd zijn geraakt, zoals On Human Conduct feitelijk doet, kan een utopische 
functiee vervullen. Enerzijds door te laten zien welke mogelijkheden in de huidige stand 
vann zaken onbenut blijven, en anderzijds door de beperkingen van het heden in ter-
menn van wat normatief gezien wenselijk is, te tonen (Engelen 2000, 20). Daarmee is in 
hett geheel niet gezegd dat elke utopische theorie een blauwdruk produceert. Zoals we 
hebbenn gezien erkent Oakeshott voluit dat zijn theorie vanuit een contingent en dus 
betwistbaar,, perspectief is ontwikkeld. Ook is er geen reden om te denken dat die 
blauwdrukk van overheidswege uitgevoerd zou moeten worden. Omdat Oakeshott ont-
kentt dat zijn theorie een normatieve lading heeft, kan hij echter niet reflecteren op de 
criteriaa die aan zo'n utopische schets ten grondslag zouden moeten liggen. En dat 
heeftt tot gevolg dat de strenge criteria die Oakeshott aan zijn theoretische wereld op-
legt,, als vanzelf naar de alledaagse wereld worden overgeplant. 

Eénn ding is zeker: als Oakeshott er een minder radicale opvatting van wat een 
betekenisvollee interpretatie is op had nagehouden, zou zijn theorie veel minder het 
waass van noodzakelijkheid hebben gehad dan ze nu heeft Contingentie zou niet alleen 
hett perspectief van waaruit hij interpreteert kenmerken, maar ook zijn intrede doen in 
dee interpretaties zelf. Dat is ook wat we bij de epistemologieën van eerder genoemde 
auteurss als Rorty en Bashkar zien gebeuren. On Human Conduct suggereert dat Oa-
keshottt daarmee geen genoegen zou nemen, maar in het licht van de vraag hoe de 
contingentiee van het praktische leven in politieke oordeelsvorming recht gedaan kan 
worden,, zijn zulke minder veeleisende betekenisopvattingen te prefereren. 

OnOn Human Conduct is dus niet het beste voorbeeld dat men zich kan wensen 
alss men op zoek is naar filosofische teksten die de politieke oordeelsvorming van de 
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lezerr op zo'n manier kunnen sturen dat de contingentie van het praktische leven over-
eindd blijft. Tegelijkertijd laat On Human Conductwel goed zien hoe verbeeldingskracht 
ookk in filosofische teksten een rol kan spelen. Filosofie die zich niet laat leiden door 
striktt descriptieve of transcendentale aanspraken, maar uitdrukkelijk werelden con-
strueert,, kan het mogelijke verbeelden en daardoor openingen maken in de kaders die 
onss denken en handelen in de wereld van alledag bepalen. Juist door de contingentie 
vann de alledaagse interpretatiekaders te erkennen ontstaat er ruimte om te erkennen 
datt de verbeelding in filosofie een rol speelt: het gaat er niet langer om te laten zien 
waaromm de wereld noodzakelijk moet zijn zoals ze is, maar om te tonen hoe de wereld 
err ook uit zou kunnen zien. Daarmee krijgt alle filosofie een onreduceerbaar persoon-
lijkk moment. 

OnOn Human Conduct perkt dat persoonlijke, idiosyncratische moment van de 
verbeeldingskrachtt meteen weer in door het mogelijke te laten samenvallen met het 
logischh mogelijke. De filosoof Oakeshott lijkt daarmee te impliceren dat, voor zover 
verbeeldingskrachtt in de filosofie een rol speelt, deze altijd ook aan banden gelegd 
moett worden; banden die de algemene inzichtelijkheid en navolgbaarheid van de ge-
construeerdee wereld voor andere lezers moeten garanderen. Juist de combinatie van 
verbeeldingskrachtt met logisch redeneren maakt dat filosofie a la Oakeshott tussen 
hemell en aarde zweeft. Of ze daar ook moet blijven, zoals Oakeshott zelf beweert, 
moett betwijfeld worden. 
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HOOFDSTUKK 5: 
HERINNERENN EN HELEN - WAUGH'S BRIDESHEAD REVISITED 

Mett de constatering dat On Human Conduct wel degelijk de verbeelding van de lezer 
aanspreekt,, heb ik in het voorgaande hoofdstuk Nussbaums tweedeling tussen filosofie 
enn literatuur enigszins gerelativeerd. In elk geval op dit punt blijkt het onderscheid 
minderr hard dan vaak wordt gedacht. Een ander aspect van de veronderstelde twee-
delingg springt in het oog, zodra we de kritieken op Oakeshotts On Human Conduct 
naastt de reacties op Waugh's Brideshead Revisitedleggen. On Human Conduct wordt 
voorall bekritiseerd omdat het bepaalde zaken onvoldoende expliciet maakt, of omdat 
dee expliciete uitspraken niet sporen met de impliciete strekking van de tekst Bij de 
publicatiee van Brideshead Revisited \u\öóe de kritiek daarentegen dat de boodschap er 
inn dit boek wel erg dik bovenop ligt. Terwijl explicitering in de filosofie doorgaans als 
eenn verdienste geldt, beschouwt men een al te expliciete boodschap in de literatuur 
juistt al gauw als een zwaktebod. 

BridesheadBrideshead Revisited is door critici vaak een bekeringsroman of, sterker nog, 
eenn als roman vermomd religieus traktaat genoemd. Een voorbeeld dus van een boek 
mett een boodschap in de pejoratieve zin van het woord. Toch wordt de oordeelsvor-
mingg van de lezer in het geval van deze roman, net zomin als in het geval van een 
filosofischefilosofische verhandeling, niet alleen door de expliciete inhoud aan het werk gezet. De 
overwegendd realistische stijl waarin deze roman is geschreven lijkt om dezelfde reden 
onopgemerktt te blijven als de stijl van de meeste filosofische teksten: hij is zo 'ge-
woon'' geworden dat ze helemaal niet meer als retorisch wordt herkend. In dit hoofd-
stukk zal ik laten zien dat aandacht voor de retorische kanten van de tekst de schijnbaar 
zoo eenduidige boodschap wel degelijk relativeert en nuanceert. 

Lezerss die bekend zijn met Brideshead Revisttedvragen zich op dit punt wellicht 
aff in hoeverre dit boek een geschikt voorbeeld is van een roman die politieke oordeels-
vormingg over de contemporaine samenleving stimuleert. Het boek is immers niet alleen 
vanuitt een individueel perspectief geschreven, maar heeft ook het persoonlijke leven 
vann een individu als onderwerp. Het is zeker waar dat Brideshead Revisited ook de 
ethischee oordeelsvorming van de lezer over het persoonlijke leven stimuleert, maar 
mijnss inziens wordt daarbij tegelijkertijd de oordeelsvorming over de contemporaine 
samenlevingg in gang gezet Die lijn is zichtbaarder wanneer men Brideshead Revisited 
naastt het vroegere werk van Waugh zet; zoals ik in paragraaf 3.4 al schreef, vormt de 
dreigendee zinloosheid van de contemporaine samenleving een rode draad in zijn hele 
werk.. Anders dan in het vroege werk (zoals we in hoofdstuk 7 nog zullen zien), biedt 
Waughh zijn personages (en daarmee ook de lezer) in BridesheadRevisited'een uitweg 
uitt de algehele chaos. Die uitweg speelt zich af op het niveau van de verhouding tus-
senn individu en God, maar heeft wel degelijk een depolitiserend effect voor zover hij de 
gangg van de zaken in de hele samenleving als niet-contingent voorstelt. Daarmee 
wordtt niet alleen het persoonlijke leven, maar ook elk debat over aard en inrichting 
vann de samenleving aan de politieke oordeelsvorming onttrokken. Dat maakt van Bri-
desheadRevisiteddesheadRevisited'wel'wel degelijk een bijdrage aan politieke oordeelsvorming: wat politiek 
iss en wat niet, is immers zelf ook onderwerp van politieke oordeelsvorming. 

Juistt de combinatie van de in literair opzicht weinig opvallende stijl met de de-
politiserendee religieuze strekking, maakt van Brideshead Revisited een interessante 
'case'' voor het debat over de rol van filosofie en literatuur in politieke oordeelsvorming. 
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Immers,, enerzijds vertoont deze roman tal van retorische kenmerken die Nussbaum 
aann literatuur toeschrijft, maar anderzijds lijkt de tekst aan te sturen op een vergaande 
reductiee van de contingentie die het leven in de contemporaine samenleving kenmerkt. 
Inn Nussbaums optiek is dit een onverwachte combinatie, en een onderzoek naar de 
vraagg of en, zo ja, in hoeverre deze twee aspecten te rijmen zijn kan dan ook interes-
santee aanknopingspunten bieden voor nuancering van Nussbaums opvattingen over 
literatuur. . 

Naa een korte samenvatting van de verhaallijn en de ontvangst van Brideshead 
RevisitedRevisited (5.1), zal ik beargumenteren waarom de karakterisering van deze roman als 
'boekk met een boodschap' tekortschiet (5.2); door de retorische elementen van het 
boekk te analyseren (5.3) hoop ik die karakterisering te nuanceren. Die retorische ana-
lysee kan tegelijkertijd blootleggen hoe deze roman de oordeelsvorming van de lezer 
overr de contemporaine samenleving richting geeft, en in hoeverre Nussbaums schets 
vann de rol van literatuur in normatieve oordeelsvorming geamendeerd dient te worden 
(5.4). . 

5.11 Brideshead  Revisited,  een boek met een boodschap ? 

Hoewell een resumé van de plot van Brideshead Revisited geen recht doet aan de 
complexiteitt en al helemaal niet aan de retorische aspecten van het boek, kan het wel 
duidelijkk maken waar de interpretatie dat het hier om een boek met een boodschap 
gaat,, op berust. Bovendien biedt zo'n resumé in elk geval een startpunt, van waaruit 
vervolgenss de retorica van het verhaal nader onder de loep kan worden genomen.1 

Hett verhaal van Brideshead Revisited'wordt verteld door Charles Ryder, officier in het 
Britsee leger ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, en heeft het karakter van een te-
rugblikk op zijn leven. In de proloog vertelt hij hoe hij na een nachtelijke overplaatsing 
opp een militaire basis bij Brideshead Castle gestationeerd blijkt. Die locatie herinnert 
hemm aan zijn kennismaking met en onderdompeling in het Britse aristocratische leven, 
diee grotendeels op en rond Brideshead plaatsvond. In het daarop volgende hoofddeel 
vann het boek (in drie delen) blikt Charles terug op die tijd. 

Zijnn kennismaking met de eigenaars van Brideshead dateert uit zijn studietijd in 
Oxford,, waar hij bevriend raakt met Sebastian Flyte, jongste zoon des huizes. Charles 
iss duidelijk betoverd door, misschien zelfs verliefd op Sebastian; maar via hem raakt hij 
evenzeerr betoverd door Brideshead en zijn overige bewoners. Charles is zelf afkomstig 
uitt de lagere regionen van de gegoede klasse; na het vroegtijdig overlijden van zijn 
moederr is hij opgegroeid bij een vader die zich steeds verder terugtrok uit de wereld 
enn dan ook steeds wereldvreemder werd. Sebastian laat hem kennismaken met de 
cultuurr van de Britse aristocratische kringen en daarmee gaat voor Charles een nieuwe 
wereldd open. In eerste instantie biedt het leven op Brideshead hem vooral een estheti-
schee educatie: Charles maakt kennis met kunst en architectuur van de Barok. Ook leert 
hijj genieten van goed eten en drinken. Maar hij maakt ook kennis met de wijze waarop 
dee familie omgaat met zwarte schapen: Sebastian staat zo onder druk van de ver-
wachtingenn die zijn moeder van hem heeft, dat hij steeds vaker zijn toevlucht zoekt in 
dee alcohol. Zijn moeder is niet in staat daar anders op te reageren dan met een nieu-
wee drukverhoging. Uiteindelijk kiest Charles partij voor Sebastian en breekt hij met de 
familiee Flyte, zonder overigens zelf in staat te zijn Sebastian voor afglijden naar alco-
holismee te behoeden. 
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Dee ontwikkeling die Charles onder Invloed van Sebastian en zijn familie heeft 
doorgemaakt,, brengt hem ertoe zijn studie op te geven en een kunstvakopleiding te 
gaann volgen. Hij wordt uiteindelijk een gewild schilder van landhuizen die op de nomi-
natiee staan gesloopt te worden, maar noch deze carrière, noch zijn huwelijk zijn op 
denn duur bevredigend. Op de terugreis van een tocht door Zuid-Amerika, waar hij 
nieuwee inspiratie hoopte op te doen, komt hij Julia, Sebastians zus, weer tegen, en 
begintt een relatie met haar. Charles verblijft dan opnieuw veel op Brideshead, waar 
Juliaa en haar man Rex Mottram hun intrek hebben genomen. Hij ontmoet daar ook 
haarr oudere broer Bridey en jongere zus Cordelia weer; hun moeder, Lady Marchmain, 
iss inmiddels overleden. Sebastian is tijdens zijn escapistische avonturen bij een kloos-
terr in Noord-Afrika blijven hangen, waar zijn alcoholisme met een luikend oog wordt 
toegelatenn en hij zich over andere hulpbehoevenden kan ontfermen. Tijdens haar rela-
tiee met Charles laat Julia, hoewel zij het geloof zegt te hebben verworpen, herhaalde-
lijkk blijken vatbaar te zijn voor op rooms-katholieke dogma's gebaseerde ethische oor-
delen.. Ze is bijvoorbeeld zeer gekwetst door Bride/s opmerking dat zij zowel met Rex 
Mottramm als met Charles in zonde leeft, omdat ze de eerste niet in de kerk heeft ge-
trouwd,, en met de tweede samenwoont zonder getrouwd te zijn. Op dergelijke mo-
mentenn kijkt Charles onbegrijpend toe; hij kan slechts ironische opmerkingen maken 
doorr de situaties te vergelijken met voorbeelden uit de kunst. 

Alss Charles en Julia op het punt staan om te trouwen, komt Lord Marchmain, 
dee vader des huizes die het grootste deel van zijn leven in Italië heeft doorgebracht, 
thuiss om te sterven. Hoewel hij pas katholiek is geworden toen hij met zijn vrouw in 
hett huwelijk trad en het geloof weer radicaal heeft afgezworen toen hij haar na de 
Eerstee Wereldoorlog verliet, keert hij op zijn sterfbed terug tot het rooms-katholieke 
geloof.. Julia legt dit uit als een teken: ook zij wil vanaf dat moment weer in overeen-
stemmingg met de rooms-katholieke opvattingen en gebruiken leven, en daar past haar 
relatiee met Charles niet in. Charles, die zich kort daarvoor nog hevig heeft verzet tegen 
toedieningg van de laatste sacramenten aan de atheïstische Lord Marchmain, is zijns 
ondankss onder de indruk van de gebeurtenis. Hij is het niet eens met Julia's besluit, 
maarr kan er wel begrip voor opbrengen - een opmerkelijke verandering, gezien zijn 
eerderee ironisering van alles dat met religie te maken heeft. 

Inn de epiloog wordt Charles, in verband met de overdracht van het militaire 
gezagg op Brideshead, rondgeleid door het huis; van de oude grandeur blijkt weinig 
meerr over. Maar Charles is blij te zien dat de kapel van Brideshead weer in gebruik is 
enn zegt er een kort gebed. Hij besluit zijn verhaal met de opmerking dat er iets posi-
tiefss uit het leven van mensen kan komen, zelfs als dat niet zo was voorzien of be-
doeldd door de actoren zelf. 

Opp basis van deze 'plof lijkt het inderdaad voor de hand te liggen Brideshead Revisited 
eenn bekeringsroman te noemen. Niet alleen komen verschillende personages in de loop 
vann het verhaal tot religieus inzicht; uiteindelijk blijkt ook de verteller, die zich lange 
tijdd agnostisch of zelfs vijandig tegenover religie opstelt, tot het geloof te zijn geko-
men.. De context waarin deze bekeringen plaatsvinden, is bovendien zo neergezet dat 
dee lezer ze wel moet interpreteren als een verlossing van de personages uit de chaos 
vann de moderne wereld. En aangezien het uitdrukkelijk rooms-katholieke rituelen en 
kerkelijkk vertegenwoordigers zijn die een bemiddelende rol bij die verlossing spelen, 
kann de boodschap tegelijkertijd worden opgevat als een apologie voor het rooms-
katholiekee geloof. 
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Waughh zelf zou op deze interpretatie ook niet zoveel tegen hebben; hij was zich 
zeerr bewust van het apologetische karakter van het boek. De eerste druk liet hij ver-
gezeldd gaan van de flaptekst: 

"Brideshead"Brideshead  Revisited  \s not meant to  be funny . There are passage s of buffoonery , but the gene-
rall  them e is at once romanti c and eschatological . I t Is (...) nothin g less than an attemp t to  trac e 
thee working s of the divin e purpos e in a pagan world , in the lives of an Englis h Catholi c family , 
half-paganise dd themselves , in the worl d of 1923-1939. (...) I t is meant for thos e who look to  the 
futur ee wit h black foreboding s and need mor e soli d comfor t than rosy memories . For the latte r I 
havee give n my hero , and them , if they wil l allo w me, a hope , not , indeed , tha t anythin g but di -
saste rr  lies ahead, but tha t the human spirit , redeemed , can surviv e all disasters. "  (in Stannar d 
1984,, 236) 

Hijj vreesde zelfs dat, juist vanwege de thematiek, maar weinig lezers het boek zouden 
kunnenn waarderen. Dat bleek echter een onjuiste inschatting: het boek verwierff al snel 
eenn groot publiek en vormde zelfs een ommekeer in Waugh's carrière als schrijver. In 
Groott Brittannië was de eerste druk snel uitverkocht; in de Verenigde Staten werd het 
boekk gekozen tot 'Book of the Month'. Dat bracht grote bekendheid teweeg, met alle 
gevolgen,, zoals fanmail en aandacht in de populaire pers, vandien. In 1981, nadat 
diversee plannen voor verfilming eerder op niets waren uitgelopen, werd er van het 
boekk een veelgeprezen tv-serie gemaakt. De serie werd aan tal van landen verkocht en 
zall voor veel hedendaagse lezers de eerste kennismaking met Brideshead Revisited'zijn 
geweest. . 

Inn het algemeen is Brideshead Revisited echter altijd populairder geweest bij 
hett grote lezerspubliek dan bij de literatuurcritici. De eerste ontvangst in 1945 en 1946 
wass zeker niet negatief, maar bij de critici kwam, zoals ik al aanduidde, herhaaldelijk 
dee klacht naar voren dat het boek zijn lezers wel erg opzichtig wilde stichten. Het le-
vensverhaall van een bekeerling CThe sacred and profane memories of Captain Charles 
Ryder',, luidt de ondertitel) kan immers maar een kant op, zo redeneerde men: alle 
omwegenn moeten wel onvermijdelijk naar Rome leiden. 

Mijnss inziens blijft de kritiek dat Brideshead Revisited een boek met een al te 
opzichtigee boodschap is, echter te veel aan de oppervlakte van wat dit boek met de 
lezerr kan doen. De diagnose dat Waugh zich in dit boek heeft laten verleiden tot een 
apologiee voor het rooms-katholieke geloof is niet onjuist, maar wel onvolledig. De criti-
cii hebben zich op hun beurt namelijk laten verleiden tot overbelichting van de 'inhoud' 
vann de boodschap van Brideshead Revisited.2 De terugkeer naar het rooms-katholieke 
gelooff van verschillende personages en de bekering van Charles zijn inderdaad cruciaal 
voorr de plot van het boek, maar de strekking van de plot wordt ook bepaald door de 
wijzee waarop ze wordt geconstrueerd, ofwel door de retorica van de vertelling. 

Zoalss ik in de inleiding al betoogd heb, wordt de retorische constructie van Bri-
desheaddeshead Revisitedgemakkelijk over het hoofd gezien omdat dit boek een relatief on-
opvallende,, realistische stijl kent. Anders dan in Waugh's eerdere werk komen er in 
BridesheadBrideshead geen redders in nood uit de lucht vallen, er worden geen karikaturen maar 
levensechtee portretten geschilderd, de verteller neemt ongekend lang de tijd om be-
paaldee achtergronden en scènes neer te zetten, en de lezer wordt deelgenoot gemaakt 
vann zijn innerlijk leven. Die verandering van stijl is als zodanig zeker niet onopgemerkt 
gebleven,, maar de bijdrage die de realistische stijl levert aan de 'boodschap' van het 
boekk wordt door de critici nauwelijks verdisconteerd. Mijns inziens kan juist een onder-
zoekk naar die 'gewone' verteltechnische elementen de diagnose dat Brideshead Revi-
sitedsited een bekeringsroman zou zijn, nuanceren. De gebeurtenissen van de plot worden 
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namelijkk in een retorisch frame' gezet dat de apologetische boodschap niet zonder 
meerr versterkt. 

5.22 Lezen en herleze n 

Hett uitgangspunt van mijn analyse is dat de critici die Brideshead Revisited interprete-
renn als een bekeringsroman, niet alleen weinig oog hebben voor impliciete retorische 
effecten,, maar hun interpretatie ook grotendeels baseren op een herlezing van het 
boek.. Het is echter heel goed mogelijk dat een lezer die het boek zonder voorkennis 
voorr het eerst leest, lange tijd niets in de gaten heeft. Dat Charles Ryder op het mo-
mentt dat hij zijn verhaal doet, anders dan in de periode die hij beschrijft, een rooms-
katholiekee bekeerling is, wordt namelijk pas in de epiloog, en zelfs daar pas in de laat-
stee alinea's, onthuld. Terugbladerend zijn er in de loop van het boek natuurlijk wel 
aanwijzingenn te vinden die deze uitkomst voorafschaduwen. Enkele keren duidt de 
vertellerr er op dat hij niet meer dezelfde is die hij toen was; hij is, met andere woor-
den,, veranderd door de gebeurtenissen waarover hij verhaalt. Die indicaties betreffen 
echterr vooral zijn esthetische en morele ontwikkeling, niet het spedfiek religieuze ka-
rakterr van de verandering. Gedurende het boek komt Charles zelfs herhaaldelijk naar 
vorenn als degene die de religieuze overtuigingen en praktijken van zijn vrienden op 
Bridesheadd belachelijk maakt en bekritiseert. De niet eens heel uitgesproken aanwij-
zingg in de epiloog dat Charles inmiddels zelf is bekeerd (hij is blij dat de kapel van Bri-
desheadd weer in gebruik is en hij bidt er) zal voor veel lezers misschien niet als een 
totalee verrassing, maar wel tamelijk abrupt komen. 

Dee interessantste kritieken op BridesheadRevisited'zijn mijns inziens geformu-
leerdd door critici die de religieuze strekking van de boodschap niet meteen veroorde-
len,, maar die hun oordeel laten afhangen van de vraag hoe overtuigend die religieuze 
boodschapp wordt gepresenteerd. Sommige van deze critici richten zich vooral op de 
manierr waarop Waugh het rooms-katholicisme neerzet. Zowel vroege als latere critici 
hebbenn geconstateerd dat het boek zoveel nadruk legt op specifiek rooms-katholieke 
dogma'ss (het verbod op echtscheiding; de laatste sacramenten) en op de daarbij beho-
rendee rituelen (zoals de precieze wijze waarop het heilig oliesel wordt toegediend), dat 
dee algemene religieuze boodschap een wel erg parb'cularistische invulling krijgt. Bri-
desheaddeshead Revisited zou preken voor eigen parochie: het boek zou weinig zeggings-
krachtt hebben voor lezers die zelf niet gelovig zijn. Zoals Spender het formuleert: The 
ethicss of Brideshead Revisited are, indeed, puzzling to the uninitiated" (1954, 173). 
Sommigee critici gaan nog verder en menen dat het boek zelfs gelovige lezers niet kan 
overtuigen:: "Even I, who happen to be a Catholic, fail to see the appeal of any such 
religionn as here depicted" (OTaolain 1987,79).3 

Zelfss de parochiale Invulling die Waugh aan het rooms-kathotieke geloof geeft, 
hoeftt echter niet per se ongeloofwaardig te zijn, als de verteller eri zijn perspectief 
overtuigendd zijn neergezet Veel critici blijken dan ook juist het 'ethos' van de verteller, 
Charles,, een zwakke schakel te vinden. Sommigen vinden hem een erg bleke hoofd-
persoonn (Mitford in Hastings 1995, 491; Kermode 1962,174). Dat maakt de romances, 
eerstt tussen Charles en Sebastian, en later tussen Charles en Julia, slecht invoelbaar. 
Ookk komt de motivatie voor zijn bekering daardoor niet zo goed uit de verf. Een ander 
voortdurendd terugkerend punt is Charles' vermeende snobisme. Sommige critici vinden 
Charles'' algemene hang naar de glamour van de wereld van Brideshead snobistisch, al 
verschillenn ze van mening over de ernst daarvan. Anderen wijzen vooral op Charles' 
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ongevoeligheidd ten opzichte van mensen uit lagere klassen, zoals zijn adjudant Hooper 
enn Julia's man Rex Mottram.4 Zijn duidelijke fascinatie voor de hogere klasse en zijn 
neerbuigendheidd ten aanzien van personages uit lagere klassen, maken Charles er niet 
sympathiekerr op.5 Dat het karakter van Charles uit de tekst niet erg sterk naar voren 
komt,, heeft volgens deze critici belangrijke consequenties voor zijn geloofwaardigheid 
alss verteller. Zoals Spender het scherp formuleert: 

T h ee real failur e of Brideshead  Revisited{...)  lies in the characte r of Charles Ryder . (...) Despit e 
hiss  rationalism , he is a bigo t of a rathe r insignifican t kind . He is a painter , but consider s moder n 
artt  'grea t bosh' . He is a snob , not onl y in his relation s at Brideshead , but in mos t things . He is lac-
kingg in charity . He is incapabl e of remainin g mor e than faintl y intereste d in Sebastia n after his 
frien dd has becom e a drunkard . (...) For Charles Ryder to be brough t to see tha t Lord Marchmai n 
receive dd spiritua l comfor t fro m Extrem e Unctio n does not therefor e convinc e the reader of the 
transcendenc ee of God's Catholi c plan. "  (1954,173) 

Daarr komt nog bij dat Charles uiteindelijk een onbetrouwbare verteller blijkt; een punt 
waarr weinig critici aandacht aan hebben besteed. Zoals gezegd zal de lezer zich pas 
aann het eind van het boek realiseren waar het hele verhaal op uitdraait, en dat de op-
zett van de verteller van het begin af was te getuigen van zijn bekering. De verteller 
heeftt de lezer bewust in het onwetende gelaten door niet het achterste van zijn tong 
tee laten zien. Die onwetendheid komt weliswaar ten goede aan de 'suspense' en het 
verrassingseffectt van het verhaal, maar laat de lezer op zijn minst achter met de vraag 
inn hoeverre zij de verteller eigenlijk als een neutrale verslaggever moet zien. 

All deze kritiekpunten duiden erop dat het de moeite waard is de vertel- en fo-
calisatiestructuurr van Brideshead Revisited nader onder de loep te nemen. Hoe con-
strueertt de oudere Charles de belevenissen van de jongere Charles, wat vertelt hij wel 
enn wat niet, vanuit welke perspectieven vertelt hij, en in welke stijl doet hij dat? En 
welkee consequenties heeft dat voor de strekking van de boodschap en de manier 
waaropp de lezer tot oordeelsvorming over de contemporaine samenleving wordt aan-
gezet?? De schijnbaar eenvoudige vertelstructuur is bij nader inzien heel wat minder 
rechttoe-rechtaann dan hij lijkt. 

5.33 Retorisch e elemente n van Brideshead  Revisited 

Dee vraag hoe Charles Ryder zijn verhaal construeert en welk effect dit op de oordeels-
vormingg van de lezer heeft, kan in verschillende deelvragen worden ontleed. Ik zal in 
dezee paragraaf eerst de vertelstructuur van de tekst reconstrueren, vervolgens de fo-
calisatiestructuurr blootleggen, om dan 'in te zoomen' op de samenhang tussen schrijf-
stijll en focalisatie. Op basis daarvan kan dan worden geanalyseerd welke vermogens 
vann de lezer Brideshead Revisited aanspreekt en welk type samenhang in de oordeels-
vormingg van de lezer wordt nagestreefd. 

5.3.15.3.1 Vertelstructuur 
Dee vertelstructuur van Brideshead Revisited is een van de belangrijkste pijlers onder 
hett boek. De titel drukt al uit dat de tijd een belangrijke rol speelt in dit verhaal. De 
plott wordt geschraagd door een vergelijking tussen vroegere bezoeken en het huidige, 
onverwachtee bezoek aan Brideshead, en de ontwikkelingen die daartussen hebben 
plaatsgevonden.. Het is daarbij van cruciaal belang dat het verhaal niet in strikt chro-
nologischee volgorde wordt verteld. 
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Zoo toont de tekst de lezer eerst kort het heden, ten tijde van de Tweede We-
reldoorlog,, waarin Charles deel uitmaakt van een compagnie die in Brideshead wordt 
gelegerd.. Van daaruit kijkt ze met Charles als verteller terug naar het verleden (grof-
wegg naar de periode 1923-1926 in de delen I en n en de periode 1936 -1939 in deel 
III),, om dan in de epiloog nog kort te vernemen hoe het hem anno nu verder vergaat. 
Deell I, n en i n vormen samen één grote terugblik, waarin de lezer er slechts spora-
dischh aan wordt herinnerd dat het om een vertelling achteraf gaat. Binnen die terugblik 
wordenn af en toe sprongen in de tijd gemaakt, van het ene moment tussen toen en nu 
naarr een ander moment binnen diezelfde tijdsspanne; de chronologie blijft daarbij in 
grotee lijnen wel gehandhaafd. 

Herinneringg aan vervlogen tijden is dus de basis voor het grootste deel van de 
vertelling.. De verteller vertelt een \vaar gebeurd' verhaal over het verleden; dat wil 
zeggen,, hij pretendeert dat te doen. Die waarheid is echter tijdsgebonden. Charles 
zouu tien jaar eerder een ander verhaal hebben verteld over Brideshead en de rol die 
hett huis en de familie in zijn leven hebben gespeeld, dan hij nu doet. Als het moment 
vann herinneren en vertellen in ogenschouw wordt genomen, is de context van het ver-
haall dan ook specifieker dan de titel en de vertelstructuur op het eerste gezicht doen 
vermoeden. . 

Charles'' onvoorziene terugkeer naar Brideshead vindt namelijk plaats in een 
contextt van desillusie. Die desillusie geldt enerzijds het moment van schrijven: de 
Tweedee Wereldoorlog is in volle gang, en vormt het voorlopige eindpunt van een ont-
wikkelingg van de samenleving die Charles op zich al niet vrolijk stemde. Anderzijds is 
Charless gedesillusioneerd ten opzichte van zijn persoonlijke leven en de idealen die hij 
eerderr nastreefde. Hij karakteriseert het militaire kamp waar hij zich aan het begin van 
dee proloog bevindt nadrukkelijk (bijvoorbeeld door middel van anaphora - herhaling 
vann het begin van de zin - gedurende drie pagina's) als een sociaal en een persoonlijk 
eindpunt,, het eindpunt van een doodlopendee weg: 

"Her ee love had died betwee n me and the army . Here the tram lines ended (...) This was the ex-
trem ee limi t of the dty . Here the dose , homogeneou s territor y of housin g estate s and dnema s en-
dedd and the hinterlan d began . (...) Anothe r year of peace woul d have made the place part of the 
neighbourin gg suburb . Now the huts wher e we had wintere d waite d thei r tur n for destructio n (...) 
Here,, (...), I brough t a compan y of stron g and hopefu l men (...). Here at the age of thirty-nin e I 
begann to feel old . (...) Here my last love died."  (9-12) 

Doorr deze locatie als een eindpunt te beschrijven, schept Charles tegelijkertijd het uit-
gangspuntt voor een vergelijking tussen 'here' en there', dat wil zeggen voor een be-
schrijvingg van Brideshead als tegenhanger van deze desolate plaats. Ook de tegenstel-
lingg then' versus 'nowr* tiert welig in het vervolg van Charles' relaas. Toen was er hoop, 
enthousiasme,, jeugdig idealisme; nu is er enkel nog desinteresse. Toen waren orde, 
zin,, en normbesef vanzelfsprekend; nu regeren hooguit eigenbelang en efficiency. Zo-
alss Carpenter (1990, 355) over deze passage opmerkt, beschrijft Charles hier het 
\vastee land', dat Waugh en zijn generatiegenoten zo vaak als symbool voor de deso-
laatheidd en van de onbestemdheid van het contemporaine, 'moderne' leven gebruikten. 
Volgenss Charles is dan ook niet de oorlog de bron van desillusie; dat is de afbrokkeling 
vann alle ethische en maatschappelijke idealen die daarvoor al in gang was gezet. 

Bezienn vanuit Charles' weinig florissante hier en nu vormen Brideshead en alles 
waarvoorr het landhuis zijns inziens staat (aristocratie, traditie, cultuur, bezit) dan ook 
eenn bron van rijkdom, van verfijning, en van esthetische en sociale genoegens. Dat 
komtt ook tot uitdrukking in de beschrijving van Brideshead, wanneer Charles zijn eer-
stee hernieuwde blik daarop werpt. Zowel het landschap als de beschrijving daarvan zijn 
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inn vergelijking met de voorgaande passage zeer pastoraal en vol van esthetische ge-
noegens6: : 

"Outsid ee the hut I stoo d bemused . (...) Beyon d and abou t us, more familia r stilt , lay an exquisit e 
manmad ee landscape . It was a sequestere d place , enclose d and embrace d in a single , windin g 
valley .. (...) The wood s were all of oak and beech , the oak grey and bare, the beech faintl y duste d 
wit hh green by the breakin g buds ; they made a simple , carefull y designe d patter n wit h the green 
gladess and the wid e green spaces - Did the fallo w deer graze ther e soil ? - and, lest the eye wan -
derr  aimlessly , a Dori c templ e stoo d by the water' s edge, and an ivy-grow n arch spanne d the lo -
westt  of the connectin g weirs . All thi s had been planne d and plante d a centur y and a hal f ago so 
that ,, at abou t thi s date , it migh t be seen in its maturity. "  (21-22) 

Hett idyllische Brideshead roept bij Charles een archaïsch taalgebruik op ("..lest the eye 
wanderr aimlessly", *Did the fallow deer graze there still?"), waarmee hij de indruk van 
eenn verloren gewaand paradijs alleen maar versterkt. Hoewel ook Brideshead niet ge-
heell aan het verval is ontsnapt (even eerder is er sprake van een overgroeide en om-
gewoeldee landweg) is het duidelijk dat dit landschap tot nu toe gespaard is gebleven 
voorr de welbewuste vernietiging. De suggestie is sterk dat hier nog respect bestaat 
voorr het werk dat voorvaderen ooit zijn begonnen zonder daar zelf de vruchten van te 
kunnenn plukken. En in het licht daarvan kan de lezer de vernietiging van het landschap 
opp de eerste locatie als gevolg van de uitbreidingsplannen van de stad en vervolgens 
vann het militaire kamp alleen maar als grove botheid zien. Volgens het contrastbeeld 
datt de tekst construeert, leefden mens en natuur rond Brideshead tot voor kort nog in 
harmonie,, in plaats van in een voortdurende strijd om territorium. Het 'waste land' van 
hett militaire kamp en het parklandschap rond Brideshead symboliseren voor Charles 
respectievelijkk de contemporaine, aan modernisering en efficiency ten prooi gevallen 
samenlevingg van nu en de op traditie en continuïteit gerichte standensamenleving van 
weleer. . 

Diee verandering in sociale orde is niet alleen zichtbaar in de landschapsbeschrij-
vingen,, maar ook in de beschrijving van personages in de proloog. Behalve met Char-
less maakt de lezer daar kennis met Hooper, zijn adjudant. Hooper is een van de 
dienstplichtigenn die de laatste tijd de beroepsmilitairen en vrijwilligers in grote getale 
zijnn komen versterken. Het militaire leven is daardoor volgens Charles niet meer wat 
hett geweest is (11). De dienstplichtigen zijn, anders dan de 'echte' militairen, niet be-
heptt met idealen en romantische illusies over heldendom, vaderlandsliefde en eer, en 
Hooperr is daarvan een duidelijk voorbeeld: 

"Hee had not as a chil d ridden  wit h Rupert s hors e or sat among the camp fire s at Xanthus-side ; at 
thee age when my eyes were dry to to all save poetr y - (...) - Hooper had wept often , but never for 
Henry' ss  speech on St Crispin' s day, not for the epitap h at Thermopylae . (14-15) 

Anderss dan Charles is hij dan ook niet opgegroeid met verhalen over historische oorlo-
gen,, maar met pleidooien voor humane wetgeving en industriële ontwikkeling. Het 
enigee waaraan hij waarde hecht, is efficiency. Dat het streven daarnaar soms ten koste 
gaatt van morele waarden, deert Hooper niet. Hij geeft bijvoorbeeld volmondig toe dat 
Hitlerr hoogst efficiënt omgaat met krankzinnigen: "de Britten zouden op dat gebied 
nogg iets van hem kunnen leren* (10). 

Inn de proloog vertelt Charles nauwelijks iets over zijn eigen achtergrond. Uit 
zijnn beschrijvingen van Hooper en anderen kan de lezer echter per implicatie opmaken 
datt hij zichzelf een representant van de hogere klasse acht. Een klasse die, nu de Ho-
operss van de middenklasse oprukken en veel tradities en gebruiken \veg-
moderniseren',moderniseren', steeds meer onder vuur ligt. Dat klasselidmaatschap heeft echter ook 
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eenn keerzijde: Charles is veel vatbaarder voor desillusie dan Hooper. Niet alleen omdat 
hijj is belast met waarden en idealen die momenteel het onderspit dreigen te delven, 
maarr omdat hij zich überhaupt nog laat leiden door ethische en politieke waarden en 
idealen.. Wie hoog mikt, kan diep vallen; wie daarentegen niets van het leven ver-
wacht,, valt het al gauw mee. 

Gezienn dit uitgangspunt hoeft het geen verbazing te wekken dat de herinnerin-
genn aan Brideshead die Charles na de proloog ophaalt, een sterk nostalgische inslag 
hebben.. Niet voor niets heeft deel I als titel 'Et in Arcadia ego' (ook ik was in Arcadië). 
Inn feite is het hele deel I een evocatie van de geneugten van dat Arcadië (of 'Wonder-
land1)) van weleer. Toch behelst de herinnering aan Brideshead veel meer dan enkel 
eenn herinnering aan een aangenaam verleden. De context waarin de titel van deel I 
verschijnt,, wijst daar al op. De tekst 'Et in Arcadia ego' figureert in deel I als inscriptie 
opp het voorhoofd van een schedel, waarmee Charles zijn kamer decoreert nadat hij 
Sebastiann en via hem de kringen rond Brideshead heeft leren kennen (43). Die context 
geeftt enerzijds aan dat het arcadische Brideshead voor Charles een esthetische leer-
schooll is geweest. De herinrichting van zijn kamer is nog maar het begin; achtereen-
volgenss veranderen ook zijn garderobe, zijn smaak voor kunst, en uiteindelijk zelfs zijn 
studiekeus:: hij besluit zich toe te leggen op het schilderen in plaats van op de weten-
schap.. De frivole schedel met de spreuk heeft anderzijds ook een niet te veronachtza-
menn melancholieke connotatie, die erop duidt dat een verblijf in Arcadië altijd gezien 
moett worden in het licht van eindigheid en verlies. Een verblijf in Arcadië kan niet 
eeuwigg zijn; de illusie zal eens worden doorgeprikt.7 

Dee herinnering aan Brideshead blijkt dan ook belast met schaduwkanten. Ter-
wijll in deel I vooral de positieve aspecten van Brideshead worden geëvoceerd, wordt in 
deeldeel I I steeds duidelijker dat de aristocratische tradities van Brideshead, ondanks hun 
financiële,, culturele en sociale rijkdom, niet zaligmakend zijn. Het gezin, de plaats waar 
dee overdracht van al die belangrijke aristocratische waarden en normen zou moeten 
plaatsvinden,, blijkt voor Sebastian een verstikkende plek te zijn, waaraan hij alleen via 
dee drank kan ontsnappen. Lord Marchmain is Brideshead al veel eerder ontvlucht, en 
Julia,, zo blijkt later, probeert door haar huwelijk met Rex Mottram eveneens zo snel 
mogelijkk aan de knellende banden van Brideshead te ontkomen. Vooral zijn ervaringen 
mett de 'Werdegang' van Sebastian en de reactie van de familie daarop, openen Char-
les'' ogen voor de donkere kanten van het Arcadische Brideshead. In het begin van 
deeldeel n herinnert hij zich hoe hij Brideshead, het 'Wonderland' uit deel I, voor het laatst 
dachtt te verlaten, en hoe hij daarbij het gevoel had een illusie achter zich te laten: 

' AA doo r had shut , the low doo r in the wal l I had sough t and foun d in Oxford ; open it now and I shoul d find  no 
enchante dd garden . 
II had come to the surface , int o the Hght of commo n day and the fres h sea-air , after long captivit y in the sun -
lesss cora l palaces and wavin g forest s of the ocean bed . (...) 
' II have lef t behin d illusion/ 1 said to myself . 'Hencefort h I liv e in a worl d of thre e dimension s - wit h the aid of 
myy fiv e senses. "  (163-164)8 

Bijj nader inzien lag er dus geen Wonderland achter de kleine deur in de muur. De fas-
cinerendee schoonheid van het leven 'onder water', moet uiteindelijk worden vervangen 
doorr het harde licht en de ontnuchterende frisse lucht van het 'echte' leven. 

Datt wil echter niet zeggen dat Charles de wereld van Brideshead bij nader in-
zienn tot een kinderlijke illusie bestempelt. Brideshead is wellicht geen model-
samenlevingg en haar bewoners zijn weliswaar in eerste instantie niet in staat gebleken 
Charless een exemplarische levenswijze voor te houden; Brideshead heeft Charles ech-
terr wel middelen aangereikt om op individueel niveau een zinvol leven te leiden. Aller-
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eerstt is Brideshead voor Charles een leerschool van de zintuigen geweest. Door zijn 
verblijff op en rond Brideshead heeft hij beter leren kijken, proeven, ruiken; zijn onder-
scheidingsvermogenn en zijn smaak hebben zich ontwikkeld. Bovendien heeft zijn we-
reldd er in sociaal en cultureel opzicht een dimensie bij gekregen: de tijd die in de tradi-
tiess en cultuur van de aristocratie is neergeslagen, geeft ook Charles' leven een histori-
schee inbedding. De vijf zintuigen die Charles' 'realistische' levenshouding begrenzen op 
hett moment dat hij Brideshead voorgoed denkt te verlaten, zijn dus wel degelijk mede 
doorr Brideshead gevormd. Charles heeft een waardebesef en een onderscheidingsver-
mogenn meegekregen die hem in staat stellen bepaalde idealen na te streven, ook in 
eenn omgeving waarin dat minder vanzelfsprekend is dan op Brideshead. 

Dee ironie van het bovenstaande citaat is natuurlijk dat Charles' nieuw verwor-
venn realistische levenshouding hem uiteindelijk onvoldoende houvast geeft. Charles 
vervolgtt dan ook met: WI have since learned that there is no such world." (164) De 
wereldd blijkt uit meer dan drie dimensies te bestaan, en Brideshead speelt opnieuw 
eenn belangrijke rol in zijn bewustwording van dat surplus. In deel I I en I I I verneemt 
dee lezer hoe Charles' realistische levenshouding aanvankelijk lijkt te resulteren in een 
aangenaamm en succesvol leven, maar uiteindelijk schipbreuk lijdt bij het sterfbed van 
Lordd Marchmain en Julia's reactie daarop. Hoewel hij zich tot vlak voor het einde verzet 
tegenn iedere religieuze duiding, is zijn ervaring bij Lord Marchmains sterfbed zo in-
drukwekkendd dat ook Charles erkent dat sommige zaken het waarneembare bestaan 
tee boven gaan: hij bidt om een teken dat Lord Marchmain Gods vergeving aanvaardt 
enn krijgt dat ook. Na deze loutering is hij zelfs in staat begrip op te brengen voor Ju-
lia'ss beslissing hem te verlaten. 

Inn de epiloog blijkt dat die ontvankelijkheid voor het transcendente is beklijfd: 
Charless gaat naar de kapel van Brideshead om te bidden en ontleent hoop aan de 
brandendee godslamp. Daar wordt de cirkel rond gemaakt: de lezer kan nu begrijpen 
datt de opmerking over de kapel die Hooper in de proloog maakt, wxMore in your line 
thann mine'" (22), niet zozeer op architectuur en inrichting van de kapel sloeg, alswel 
opp de religieuze betekenis ervan. In de termen die Julia in deel i n gebruikt voor Rex 
Mottram,, impliceert de tekst dat Charles ervaringen met Brideshead en haar bewoners 
uiteindelijkk een *echt, volledig ontwikkeld mens' van hem hebben gemaakt; een mens 
mett oog voor alle dimensies van de werkelijkheid.9 Brideshead heeft aan de drie di-
mensiess van Charles' wereld een vierde, spirituele dimensie toegevoegd. 

All met al behelzen Charles' herinneringen aan Brideshead dus veel meer dan 
nostalgischee Yosy memories' aan een idyllische samenleving en aan een kindertijd zon-
derr verantwoordelijkheden. Ze vormen vooral een recapitulatie van zijn persoonlijke 
ontwikkeling.. Met behulp van zijn herinnering trekt Chartes een lijn tussen heden en 
verledenn en maakt zo de continuïteit tussen beide tastbaar. Hij constateert dat zijn 
levenn bij nader inzien wel degelijk een geheel vormt en richting vertoont, en die con-
stateringg resulteert in een gevoel van verwondering en vertrouwen. Zijn religieus geïn-
spireerdee herinterpretatie van het verleden vormt bovendien de grondslag voor zijn 
verzoeningg met het heden en voorr vertrouwen in de toekomst 

Dee focus van Charles' herinnering is gericht op zijn persoonlijke leven; de ver-
zoeningg speelt zich dan ook af op het niveau van zijn individuele levensverhaal. Dat wil 
echterr niet zeggen dat de samenleving in Brideshead Revisited \r\ het geheel geen rol 
speelt.. Weliswaar heeft de religieuze herinterpretatie van Charles' leven zoals gezegd 
eenn depolitiserend effect, doordat oordeelsvorming over de vraag hoe te leven in deze 
optiekk geen kwestie van persoonlijke, laat staan van publieke deliberatie is, maar een 
kwestiee van inzicht in het transcendente. De tekst suggereert echter dat de sociale 
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omgevingg een belangrijke factor is bij het al dan niet totstandkomen van de ontvanke-
lijkheidd voor zulk inzicht. Wie geen idealen heeft, wie nooit illusies heeft gekoesterd en 
nooitt deel heeft uitgemaakt van een levende traditie, zo is de implicatie, zal zich maar 
moeilijkk kunnen openstellen voor de goddelijke garantie van continuïteit in een men-
senleven.. Hij of zij is gedoemd in de chaos van het alledaagse leven te blijven rond-
zwerven. . 

5.3.25.3.2 Focalisatie 
Datt de herinneringen van Charles Ryder niet bij voorbaat in een rooms-katholiek kader 
gevatt zijn, heeft alles te maken met de perspectivering, oftewel de focalisatie van het 
verhaal.. Het hele verhaal wordt verteld door Charles, maar dat impliceert niet dat ook 
hett perspectief van waaruit wordt verteld in het hele boek hetzelfde is.10 Alleen in pro-
loogg en epiloog vallen de perspectieven van hoofdpersoon/focalisator en verteller vrij-
well samen. De herinneringen in het hoofddeel (deel I tot en met III) worden groten-
deelss verteld alsof ze nog maar net achter de rug zijn, terwijl het gaat om gebeurtenis-
senn van minstens 5 jaar en soms meer dan 10 jaar geleden. Technisch uitgedrukt zijn 
dee verteller-Charles en de focalisator-Charles in epiloog en proloog gelijk aan elkaar 
(namelijkk die uit 1944), terwijl verteller en focalisator in het hoofddeel verschillen: 
hoewell Charles anno 1944 vertelt, berust de focalisatie grotendeels bij de Charles van 
vroegerr (1923 -1926 en 1936 -1938). 

Inn de praktijk betekent dit dat 'Charles de bekeerling' 'Charles de agnosf veel-
vuldigg aan het woord laat komen. Sterker nog, de lezer weet niet dat zij met een be-
keerlingg te maken heeft. Slechts sporadisch suggereert de verteller dat hij zich heeft 
ontwikkeldd sinds de gebeurtenissen waarover hij schrijft. Zijn hiervoor geciteerde op-
merkingg dat hij sinds zijn vertrek uit Brideshead heeft geleerd dat er geen driedimensi-
onalee wereld bestaat, is zo'n indicatie. Eerder heeft hij zich al gedistantieerd van zijn 
onbegripp voor Sebastians religieuze gevoelens: 

"Later ,, too , I have com e to accep t daim s whic h then , in 1923,1 never trouble d to examine , and 
too accep t the supernatura l as the real . I was aware of no such needs tha t summe r at Brideshead. " 
(83) ) 

Veell explicieter wordt het verschil tussen de oude en de jonge Charles, tussen de ver-
tellerr en de focalisator van de herinneringen, in deel I t/m Hl niet benoemd. 

Dee tekst van het hoofddeel suggereert dus hooguit een kloof tussen verteller en 
focalisator.111 Voor de lezer is dat echter juist voldoende om het idee te krijgen dat de 
vertellerr meer weet dan hij in eerste instantie kwijt wil: er lijkt sprake van een geheim. 
Zelfss los van de vraag wat dat geheim precies behelst, is duidelijk dat de verteller al 
weett hoe de gebeurtenissen zijn afgelopen, terwijl de lezer dat pas in de loop van het 
boekk gewaar zal worden. Dat is natuurlijk bij veel vertellingen zo, maar door deze kloof 
uitdrukkelijkk in de vertelconstructie te verwerken, geeft de auteur het boek als geheel 
spanningg mee: de lezer moet te weten zien te komen hoe Charles de focalisator Char-
less de verteller is geworden, beter nog: wie Charles de verteller nu precies is. 

Inn feite heeft deze wijze van focaliseren en vertellen tot gevolg dat de lezer 
grotendeelss hetzelfde proces van oordeelsvorming doormaakt als Charles (het perso-
nage)) in de loop van zijn leven.12 Ze wordt immers opgesloten in het perspectief van 
dee jongere Charles, dat zich gedurende het lezen langzaam ontwikkelt. Er zit voor haar 
nietss anders op dan zich vanuit dat perspectief, zo goed en zo kwaad als het gaat, een 
oordeell te vormen over de gebeurtenissen; ze kan zich hooguit in Charles' voetspoor 
bewustt worden van de grenzen van zijn perspectief. Zo zal ze doorr middel van Charles 
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lyrischee beschrijvingen van Brideshead de charmes van huis, landschap en bewoners 
ondergaan,, en zal ze teleurgesteld zijn over de kortzichtige reactie van Lady March-
mainn op Sebastians alcoholisme. Vergaande identificatie van de lezer met Charles' per-
spectiefspectief is onvermijdelijk, aangezien de tekst nauwelijks andere perspectieven aanreikt. 

Dee identificatie hoeft echter niet totaal te zijn, omdat het boek op verschillende 
manierenn wel degelijk de grenzen van Charles' perspectief aanduidt Om te beginnen is 
err natuurlijk de proloog, die het de lezer mogelijk maakt het perspectief van waaruit 
Charless de wereld bekijkt enigszins in beeld te krijgen, en daardoor ook te situeren en 
eventueell te relativeren. Hierin worden enkele thema's aangestipt waarvan de lezer 
kann vermoeden dat die in ieder geval voor Charles anno 1944 belangrijk zijn en waar-
uitt wel iets valt af te leiden over de aard van Charles' perspectief in vroeger tijden. Die 
thema'ss heb ik hiervoor grotendeels al besproken. Ten eerste is de toon van de pro-
loogg er een van desillusie - kennelijk had Charles vroeger illusies, bijvoorbeeld ten aan-
zienn van moed, heldendom en vaderlandsliefde. Een tweede kenmerk van de proloog 
iss dat Charles zijn verhouding tot anderen verschillende malen beschrijft in termen van 
klasseverschil.. Het al dan niet hebben van illusies wordt bovendien gekoppeld aan het 
klasseverschil:: Hooper heeft nooit illusies gehad. En hoewel illusies doorgeprikt kunnen 
worden,, wordt in de proloog toch ook gesuggereerd dat het niet hebben van illusies 
eenn gemis, een gebrek is. Die suggestie (maar dat wordt pas achteraf duidelijk) sluit 
opp zijn beurt weer aan bij het derde thema, dat in de proloog dubbelzinnig wordt aan-
geduid.. Er wordt een hint gegeven van Charles' belangstelling voor de kerk als Hooper 
suggereertt dat de kapel van Brideshead meer Charles' interesse zal hebben dan die 
vann hemzelf. 

Krijgtt de lezer door de proloog enig idee van de behoefte aan zingeving en het 
klassebewustzijnn die Charles' perspectief op de wereld bepalen, de uitspraken van an-
deree personages stellen haar tot op zekere hoogte in staat dit perspectief op zijn me-
ritesrites te beoordelen. De verteller registreert dialogen en monologen meestal in de di-
rectee rede, zonder commentaar. Uit de uitspraken van andere personages komt soms 
eenn heel ander beeld van de gebeurtenissen en van Charles naar voren dan hij zelf 
schetst;; dergelijke passages zetten de lezer op zijn minst even aan het denken over de 
houdbaarheidd van Charles' eigen interpretaties. 

Anthonyy Blanche en Cordelia zijn voorbeelden van personages die zo'n con-
trasterendd perspectief leveren. Anthony, studiegenoot van Charles en Sebastian en het 
prototypee van de moderne, kosmopolitische estheet, zegt Charles herhaaldelijk met 
hett voor hem karakteristieke aplomb wat niemand anders Charles kennelijk durft te 
zeggen:: dat hij is bevangen door de charme van Sebastian en zijn familie. Sebastian is 
niett de intelligente, interessante en aardige jongeman waar Charles hem voor houdt, 
maar,, aldus Blanche, een charmeur die slechts knap is in fysieke zin. En met charme 
alleen,, hoe verleidelijk ook, redt je het niet, niet als kunstenaar, en niet als mens, zo 
zall Charles volgens hem op den duur merken.13 Cordelia biedt vooral een ander zicht 
opp Sebastians religiositeit. Terwijl Charles Sebastian vooral als een afvallige rooms-
katholiekk ziet, ziet Cordelia dat hij in feite een diep-religieus mens is. 

Eenn enkele keer komt het voor dat Charles de verteller in de indirecte rede zelf 
weergeeftt wat iemand anders hem eerder vertelde. Dat is met name het geval bij Ju-
lia,, die Charles tijdens de oversteek naar Engeland bijpraat over de periode dat zij el-
kaarr uit het oog waren verloren. Charles geeft haar verhaal deels in de indirecte rede, 
deelss in coupures uit een langere directe rede (die hij voor zichzelf herhaalt als hij %s 
avondss in bed ligt) aan de lezer door (244-247). Dat Waugh hier bij uitzondering de 
indirectee rede gebruikt, heeft ongetwijfeld een technisch aspect: het verhaal is dom-
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wegg te lang om het Julia in zijn geheel te laten vertellen. Het effect is echter ook dat 
Charless haar verhaal overneemt en verweeft met zijn eigen levensverhaal. Hij eigent 
hett zich toe door de woordkeus en de selectie van passages. Het is dan ook geen toe-
vall dat de passage eindigt met een herhaling door Charles van Julia's woorden: 

"Perhap ss tha t is why you and I are here togethe r lik e this...par t of a plan. ' 
Thatt  was almos t the last thin g she said to me  'par t of a plan ' - befor e we went below 

andd I lef t her at the cabin door. ' (247) 

Datt Charles als verteller bepaalt wat de lezer van Julia's verhaal te horen krijgt, neemt 
echterr niet weg dat ook haar woorden het beeld relativeren dat Charles eerder van 
Bridesheadd en zijn bewoners heeft gegeven. Veel eerder dan Charles, blijkt Julia in 
aanrakingg te zijn gekomen met de grenzen van de wereld van de upper dass, grenzen 
diee voor een dochter van rooms-katholieke huize nog veel sterker blijken dan voor 
zoons.. Terwijl Charles nog de illusie koesterde dat hij in Wonderland terecht was ge-
komen,, probeerde Julia langs de weg van het huwelijk de beperkingen van diezelfde 
wereldd te ontvluchten. Veel eerder dan Charles heeft zij ook ervaren hoe beklemmend 
dee liefdevolle omarming van haar moeder. Lady Marchmain, kon zijn. Hoewel we als 
lezerr Julia's deel van het verhaal pas horen als ook Charles de deur van Wonderland 
achterr zich heeft gesloten, blijkt hieruit dat Charles, als hij scherper om zich heen had 
gekekenn en zich meer had ingeleefd in de bewoners van Brideshead, veel eerder tot de 
conclusiee had kunnen komen dat ook het huis van Brideshead zijn kruis kende. Kenne-
lijkk was zijn fascinatie voor Brideshead destijds zo groot dat hij de minder rooskleurige 
kantenn ervan eenvoudig over het hoofd zag. 

Dee uitspraken van personages als Anthony, Cordelia en Julia stellen de lezer 
duss in staat Charles' perspectief op de gebeurtenissen enigszins te relativeren. Toch is 
err met die uitspraken iets vreemds aan de hand: het blijven uiteindelijk uitspraken die 
hijj zelf als verteller aan de lezer doorgeeft. Ze dragen dus op een of andere manier de 
goedkeuringg van de oudere Charles weg, ook al zetten ze zijn jongere zelf niet altijd in 
eenn positief licht. Het zijn dan ook uitspraken die in de loop van het verhaal (of, in het 
gevall van Julia, met terugwerkende kracht) juist blijken te zijn. Charles de verteller 
geeftt er mee aan dat het de jongere Charles nog aan oordeelsvermogen ontbrak; an-
deree mensen zagen eerder en beter dan hij wat er aan de hand was. Zijn weergave 
vann deze uitspraken fungeert dus vooral als bevestiging van het leerproces dat hij 
heeftt doorgemaakt. 

Dezee functie wordt bevestigd door de sporadische passages waarin Charles de 
vertellerr samenvalt met de focalisator Charles anno 1944 en zich expliciet van de jon-
geree Charles distantieert. De opmerkingen die Charles in deel I t/m m vanuit zijn per-
spectieff anno 1944 maakt, zijn gericht op het gebrek aan inzicht en mensenkennis van 
dee Charles van weleer. Hij geeft bijvoorbeeld toe dat hij ook achteraf nog altijd vindt 
datt Lady Marchmain hem bewust inkapselde en daardoor van Sebastian verwijderde, 
maarr hij is tegelijkertijd veel milder dan vroeger over haar motieven omdat hij meer 
begripp heeft gekregen voor haar opvattingen van 'goed doen' (105, 122-123). Evenzo 
verwijtt Charles anno 1944 zichzelf gebrek aan aandacht voor Sebastians relatie met 
Kurt,, waardoor hij destijds niet zag dat die relatie tegemoetkwam aan Sebastians fun-
damentelee behoefte om voor iemand te zorgen (207). De suggestie is steeds dat het 
gebrekkigee gevoel voor spirituele waarden van de jongere Charles debet Is aan zijn 
tekortschietendee perceptie. 

Uiteindelijkk zijn dus alle elementen in de tekst die de lezer zouden kunnen hel-
penn het perspectief van de jongere Charles te relativeren, daar reeds ingelegd door de 
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oudere,, vertellende (en niet te vergeten: bekeerde) Charles. Zowel de uitspraken van 
anderee personages als zijn eigen commentaar situeren zijn kortzichtigheid als een 
dwaling;; een dwaling die inmiddels door Charles' bekering is rechtgezet. Voor zover de 
lezerr zich van het perspectief van de jongere Charles kan distantiëren, wordt ze 
meteenn in het religieuze perspectief van de oudere Charles getrokken. Ze kan de hele 
geschiedeniss dan ook nauwelijks anders interpreteren dan als een voorgeschiedenis die 
well naar een bekering moest leiden; in zoverre is Brideshead Revisited inderdaad een 
bekeringsroman.. Ik hoop met het voorgaande echter te hebben laten zien dat de mid-
delenn die Waugh inzet om de lezer van de noodzaak en de authenticiteit van die beke-
ringring te overtuigen, veel subtieler zijn dan de expliciete 'boodschapperigheid' die het 
etikett 'bekeringsroman' aankleeft. 

5.3.35.3.3 Stijl  van focaliseren  en stijl  van schrijven 
Err is echter nog een ander aspect dat van Brideshead Revisited een bijzondere beke-
ringsromann maakt. Hierboven signaleerde ik dat Charles als verteller zijn vroegere 
kortzichtigheidd wijt aan een gebrek aan spirituele sensibiliteit. Als we zijn focalisaties 
voorr en na de bekering vergelijken, blijken die echter helemaal niet zo verschillend 
zijn.. Het is dus nog maar de vraag of de bekering wel zo'n doorslaggevende rol speelt 
alss Charles zelf meent. 

Dee oudere Charles suggereert dat zijn nieuwe interpretatiekader niet aileen tot 
anderee oordelen dan vroeger leidt, maar dat hij ook anders naar de wereld kijkt. Zijn 
bekeringg is niet alleen een kwestie van bordjes verhangen, alsof hij nu gebeurtenissen 
'Godss werk' noemt die hij eerder als mensenwerk of als ongerijmd zou hebben geduid. 
Hijj let ook op andere dingen; dat wil zeggen dat hij op een andere manier focaliseert. 
Gezienn de specifieke invulling die Charles aan zijn religiositeit geeft, waarin vooral de 
nadrukk ligt op de openheid van individuen voor hetgeen God met hen voor heeft en op 
hett omvattende goddelijke 'plan', zou de lezer op het cognitieve vlak bijvoorbeeld mo-
genn verwachten dat Charles verbanden gaat zien tussen gebeurtenissen die eerder los 
vann elkaar leken te staan en betekenis verleent aan eerder zinloos geachte gebeurte-
nissen.. Op het ethische terrein zou een dergelijk interpretatiekader enerzijds een sen-
sibiliteitt voor de plannen die God met hem persoonlijk heeft, en anderzijds mildheid en 
tolerantiee ten opzichte van anderen impliceren: iedereen kan immers alleen zelf, in zijn 
off haar relatie tot God, bepalen wat zijn levensroeping is. En in politiek opzicht impli-
ceertt dit religieuze kader dat het dreigende verlies aan zin en samenhang dat Charles 
aann het begin van BridesheadRevisited'schetst, slechts op individueel niveau gekeerd 
kann worden. De samenleving komt alleen in beeld als schepper van de voorwaarden 
waaronderr religieuze sensibiliteit gestimuleerd kan worden. 

Off Charles' bekering in al deze opzichten werkelijk tot een andere wijze van 
focaliserenn leidt, valt alleen te beoordelen door zijn percepties voor en na de bekering 
tee vergelijken, en die moeten op hun beurt grotendeels worden afgeleid uit het voca-
bulairee en de stijl waarin Charles zijn waarnemingen beschrijft. De taal waarin percep-
tiesties worden beschreven en die perceptie zelf zijn in een literaire tekst als Brideshead 
RevisitedRevisited immers zo nauw verweven dat de lezer de tweede slechts uit de eerste kan 
afleiden;; er is geen 'buiten' waaraan ze kan afmeten of een verteller of personage de 
zakenn anders voorstelt dan ze zich aan hem of haar voordeden.14 Bovendien mag de 
lezerr van een roman die een verandering van perceptie als thema heeft, verwachten 
datt de auteur die verandering ook in de stijl van de tekst zo scherp en overtuigend 
mogelijkk tot uitdrukking tracht te brengen. 
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Dee stijl waarin Charles in deel I Oxford en Brideshead beschrijft, wijst erop dat 
dee jonge Charles een sterk observatievermogen heeft, dat zich kenmerkt door een 
opmerkelijkee zintuiglijkheid. Alles wordt in geuren en kleuren, geluiden en smaken be-
schreven: : 

"whil ee the Nue-gre y smok e rose,  untrouble d by any wind , to  the blue-gree n shadow s of foliage , and 
thee sweet scen t of the tobacco  merge d wit h the sweet summe r scent s aroun d us and the fume s of 
thee sweet , golde n win e seemed to lif t us a finger' s breat h abov e the tur f and hold us suspended. " 
(26) ) 

Hetzelfdee zintuiglijke observatievermogen stelt Charles in staat de personages in het 
verhaall indirect te karakteriseren aan de hand van hun woninginrichting en hun taal-
gebruik.. Charles' eigen kamer in Oxford (een reproductie van van Gogh's zonnebloe-
men,, een kamerscherm van Roger Fry, een porseleinen beeldje van Polly Peachum, 
29);; Sebastians kamer in Christ Church College (een prullenmand in de vorm van een 
olifantenpoot,, twee Sèvres-vazen, een schoorsteenmantel bezaaid met uitnodigingen 
vann Londense gastvrouwen, 33), Lady Marchmains boudoir (de geur van potpourri, 
eenn kleine rozehouten boekenkast met religieuze werken en poëzie, beeldjes van de 
madonnaa en sint Jozef, 122) en Nanny Hawkins' zolderkamer in Brideshead Castle (een 
hobbelpaard,, een olieverf-reproductie van het heilig hart, talloze souvenirs van de va-
kantiess van de kinderen Flyte, 38) - het zijn evenzovele typeringen van hun bewoner.15 

Hett vocabulaire en de spreekstijl van andere personages zet hij al even scherp 
neer.. Hoogdravend gestotter karakteriseert Anthony Blanche ("I think ifs perfectly 
brilliantt of Sebastian to have discovered you. Where do you lurk? I shall come down 
yourr burrow and ch-chivy you out like an old st-t-toat." 35); omslachtige, eufemisti-
schee zinnen karakteriseren Lady Marchmain (waarvan Charles zelfs herhaaldelijk aan-
geeftt dat ze in haar gesprekken zulke omtrekkende bewegingen maakt dat hij deze 
niett volledig kan weergeven, zie 132 en 137); pompeuze gewichtigdoenerij typeert mr 
Samgrasss CYou find me in solitary possession (...) Your arrival emboldens me to ring 
forr some tea" 120); en plebeïsche platheid duidt Rex Mottrams karakter aan (*... the 
oldd boy will always be good for an odd thirty thousand a year, but therell be a shake-
upp coming soon, and when the upper-dasses get the wind up, their first idea is to cut 
downn on the girls. I'd like to get the little matter of a marriage settlement through, 
beforee it comes." 169). Deze observaties impliceren dat de jonge Charles niet alleen 
scherpp ziet, maar ook een scherpe oor voor taalgebruik heeft.16 

Steedss opnieuw blijkt echter dat Charles' observaties nooit neutraal zijn; het 
zijnn tegelijkertijd ook esthetische oordelen, die op hun beurt een sterke sociale compo-
nentt hebben. Iemands woninginrichting is voor Charles niet alleen de spiegel van diens 
karakter,, maar tevens een indicatie van diens goede of slechte smaak en indirect ook 
vann diens komaf. Zo schaamt Charles zich achteraf voor zijn eigen Roger Fry-
kamerschermm en zijn Polly Peachum-beeldje; graag had hij altijd al een 'betere', ofte-
well een meer 'bijzondere' smaak gehad (29). Dat sociale onderscheid manifesteert zich 
ookk in het geobserveerde taalgebruik. Charles' reprimande voor Hoopers "Rightyoh!" in 
dee proloog (16), en Cordelia's ironische verwijzing naar Rex' gebruik van de term *pac-
k e ff voor Veel geld' (164) duiden erop dat deze uitdrukkingen door de kringen rond 
Bridesheadd nooit gebruikt zouden worden. 

Esthetischee oordeelsvorming, zo blijkt hier, is niet autonoom. Ze vergt cognitie-
vee en kwalitatieve interpretatiekaders die sterk sociaal gebonden zijn en die men leert 
beheersenn door jarenlange omgang ermee; een ervaring die Charles aanvankelijk ont-
beert.. Hij begeeft zich op glad ijs zodra hij een echte aw/w&seürtegenkomt. Dat blijkt 
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bijvoorbeeldd als Charles kennismaakt met Lord Marchmain, die hem vanwege zijn be-
langstellingg voor schilderkunst vraagt in welke Venetiaanse schilder hij in het bijzonder 
iss geïnteresseerd: 

"Bellini/11 answered rather wildly. 
'Yes?? Which?' 
'I'mm afraid I didnt know there were two of them.' 
Threee to be precise.'" (95-96) 

Nietteminn toont Charles zich een snelle, leergierige leerling. De kennismaking met het 
goedee leven van de kringen rond Brideshead leert hem finesses in architectuur, kunst, 
voedsell en drank te onderscheiden en nauwkeurig te benoemen. Zijn verblijf in een 
omgevingg waar op het gebied van architectuur en kunst veel te zien valt en zijn om-
gangg met mensen met een grote culturele bagage, breiden zijn referentiekader snel 
uit.. Enig snobisme is hem daarbij niet vreemd.17 Hij kijkt al na enkele jaren met min-
achtingg naar Rex Mottram (een Canadees van onduidelijke komaf}/ die de smaak van 
dee hogere klasse nog altijd identificeert met duur en zeldzaam: 

"II rejoiced in the Burgundy. It seemed a reminder that the world was an older and better place than 
Rexx knew, that mankind in its long passion had learned another wisdom than his. By chance I met 
thiss wine again, lunching with my wine merchant in St James's Street, in the first autumn of the war; 
itt had softened and faded in the intervening years, but it still spoke in the pure, authentic accent of 
itss prime, the same words of hope." (169) 

Inn zijn minachting voor Rex blijft ook Charles echter een parvenu die andere parvenu's 
hett licht in de ogen niet gunt. De onzekerheid die spreekt uit zijn veroordeling van Rex 
enn uit het opvoeren van de deskundige wijnhandelaar duidt er op dat het smaakoor-
deeldeel ook voor Charles nooit iets wordt dat volkomen vanzelf spreekt.18 

Dee sociale connotatie van het esthetische oordeel veronderstelt overigens ook 
eenn bepaald onderscheidingsvermogen bij de lezer: zonder voldoende kennis van ar-
chitectuurr of van wijn is de betekenis van bepaalde passages moeilijk te vatten. Aan-
gezienn de sociale connotatie van esthetische termen niet stabiel is, zijn zulke implica-
tiess bovendien met het verstrijken der jaren voor lezers moeilijker te traceren. Ook 
zullenn de precieze sociale implicaties van een beschrijving buitenlandse lezers makke-
lijkerr ontgaan dan Britse.19 In feite brengt de tekst de lezer (behalve degene die af-
komstigg is uit de Britse upper class anno 1920-1940) in de positie van de parvenu, die 
dientt te leren wat 'U' en 'non-U' is, om de geschetste wereld te kunnen begrijpen.20 

Overr de hele linie genomen focaliseert de jonge Charles dus op een observerende, 
zintuiglijkee manier. Hij schetst de wereld met gevoel voor detail, of het nu gaat om iets 
datt te zien, te horen of te ruiken is. Die observaties impliceren veelal een smaakoor-
deel.. Charles' esthetische wijze van focaliseren heeft echter in minstens twee opzichten 
ookk consequenties voor zijn ethische en politieke oordeelsvorming. 

Allereerstt blijven Charles' observaties vrijwel altijd aan de buitenkant van de 
waargenomenn fenomenen. Zijn kijk op mensen wordt geschraagd door zijn nauwge-
zettee observatie en beschrijving van hun uiterlijke eigenschappen en bezittingen. In 
zijnn optiek vallen mensen samen met hun taalgebruik, hun huis en de inrichting daar-
van,, hun voorkeur voor bepaalde kunst en andere levensgeneugten. In die observe-
rende,, op externe kenmerken gerichte houding behandelt hij mensen niet anders dan 
landschappenn en schilderijen. Charles toont dan ook weinig benul van de belevingswe-
reldd van andere personages en hetgeen zij van waarde achten. In zijn eigen commen-
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tarenn wijt hij dit steeds aan een gebrek aan sensibiliteit voor religieuze overwegingen 
enn gevoelens; de lezer die ook op de stijl van focaliseren afgaat, ziet echter dat er 
meerr ontbreekt: elk inlevingsvermogen is ver te zoeken. 

Datt blijkt vooral in zijn relatie met Julia. Hij benadert haar als een ding, niet als 
eenn mens met eigen gedachten en gevoelens. Bij hun eerste vrijpartij, tijdens de storm 
opp het schip, eigent hij zich haar toe als een nieuwe aanwinst: 

"No ww on the rough  water ther e was a formalit y to  be observed , no more . It was as thoug h a deed 
off  conveyanc e of her narro w loin s had been draw n and sealed . I was makin g my firs t entr y as the 
freeholde rr  of a propert y I woul d enjo y and develo p at leisure. "  (248)u 

Err is ook in dit opzicht weinig verschil tussen Charles en Rex Mottram, die Julia volgens 
Charless als een 'suitable prize' (178) aan zijn bezit wilde toevoegen. Charles' gebrek 
aann empathie toont zich ook in zijn neiging om situaties te interpreteren in termen die 
zijnn ontleend aan de kunst Hoewel zulke esthetische etiketten predsie suggereren, 
zeggenn ze vaak weinig over de binnenwereld van mensen. Op cruciale momenten ver-
hindertt Charles' neiging om alles tweedehands' te zien, zoals Julia het noemt (277), 
hemm dan ook om de betekenis van een situatie voor Julia goed in te schatten. Charles 
heeftt dan juist hun perikelen van die dag vergeleken met de setting van een toneel-
stuk: : 

"It' ss  like the settin g of a comedy, ' I said . 'Scene : a Baroqu e fountai n in a nobleman' s grounds . Act 
one::  sunset ; act two , dusk ; act three , moonligh t The character s keep assemblin g at the fountai n 
forr  no very dear reason. ' 
'Comedy? ' ' 
'Drama .. Tragedy . Farce. What you will . This is the reconciliatio n scene. ' 
'Wass ther e a quarrel? ' 
'Estrangemen tt  and misunderstandin g in act two.' "  (277) 

Eerderr die dag heeft Charles Julia's reactie op Bride/s opmerking over haar 'zondige 
relaties'' met Rex en Charles ai vergeleken met het schilderij The Awakened Conscien-
ce'' van Holman Hunt. Hij kan zich domweg niet voorstellen dat Bridey's dogmatisch-
religieuzee normen voor Julia betekenis zouden hebben. Charles' opmerking dat hij en 
Juliaa eikaars gedachten zo goed aanvoelen (241), krijgt in de loop van het boek een 
steedss navrantere bijklank, omdat telkens weer blijkt dat dat begrip er nu juist niet is. 

Hett tweede ethisch en politiek relevante kenmerk van Charles' esthetische ma-
nierr van focaliseren is verbonden met de sociale connotatie van die focalisaties. Zijn 
beschrijvingg van objecten, hoe impliciet het esthetische oordeel over die objecten ook 
blijft,, situeert de bezitters ervan in een bepaalde sociale klasse. De consequentie hier-
vann is dat Charles mensen veelal niet op hun karakter of verdiensten, maar op hun 
klasselidmaatschapp beoordeelt. Zijn veroordeling van Rex Mottram is daarvan het 
meestt scherpe voorbeeld. 

All met al geeft de stijl van focaliseren van de jonge Charles Ryder weinig aan-
leidingg om te veronderstellen dat zijn esthetische ontvankelijkheid een voorloper is van 
dee religieuze ontvankelijkheid van de oudere Charles, zoals Ganis-Auty suggereert 
(1976,, 293-294). Zij meent, niet ten onrechte, dat de ritmiek en complexiteit van 
Charles'' zinnen en zijn beeldenrijke wijze van uitdrukken Charles' verleiding door ar-
chitectuur,, kunst, eten en drinken, kortom, door de materiële kant van het leven weer-
spiegelen.. Ze ziet in die verleiding echter een voorafschaduwing van Charles' verleiding 
doorr de kerk. In het licht van het bovenstaande is deze link onaannemelijk: Charles' 
"sensuouss response" is juist uitdrukkelijk gericht op de materiële, waarneembare kant 
vann de wereld en niet op hetgeen die materiële wereld te boven gaat. De opeenvolging 
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vann 'sensuous' en 'spiritual response' is dan ook geenszins een vanzelfsprekende zaak. 
Alss er al een meer dan contingent verband tussen beide bestaat, dan zou dat eerder te 
verwachtenn zijn in een grotere ontvankelijkheid voor de materiële kanten van religie, 
voorr het uiterlijk vertoon; en ook die kan ontvankelijkheid voor de immateriële aspec-
tenn van religie in de weg zitten. 

Hett voorgaande laat overigens ook zien dat Charles' stijl van focaliseren weinig 
steunn geeft aan Nussbaums gedachte dat iemand die een scherp esthetisch oordeels-
vermogenn heeft, in staat zou zijn tot sensitievere ethische en politieke oordelen. Het 
makenn van genuanceerde onderscheidingen vereist weliswaar een scherp observatie-
vermogenn en een gedifferentieerd begrippenkader dat veel nuances kan duiden. Het 
zegtt echter niets over het inlevingsvermogen van de betrokkene. De kwestie is niet dat 
eenn scherpe perceptie altijd aangevuld moet worden met empathie, maar dat die per-
ceptie,, als ze uitsluitend op externe kenmerken van objecten is gericht, empathie zelfs 
kann blokkeren.22 De aandacht die Charles heeft voor architectuur en kunst helpt hem 
weinigg bij zijn omgang met Julia en andere mensen; sterker nog, zijn esthetische in-
terpretatiekaderr zit hem daarbij vooral in de weg. 

Alss Charles' esthetiserende stijl van focaliseren noch aanleiding geeft tot religieuze 
ontvankelijkheid,, noch tot empathie, dan mag het gerust een wonder heten dat hij 
tijdenss het sterfbed van Lord Marchmain toch bidt om een teken van acceptatie en dat 
hij,, als dat teken er komt, het ziet als een teken van God. Nog opmerkelijker, mis-
schienn wel de echte 'bekering', is het begrip dat Charles vervolgens aan het eind van 
deeldeel I I I kan opbrengen voor Julia's besluit om hem te verlaten. Plotseling kan hij zich 
inlevenn in Julia's religieus geïnspireerde ethische overwegingen; plotseling ziet hij in 
datt er meer is dan de driedimensionale wereld waarin hij tot dan toe dacht te leven. 

Zoalss ik in het begin van deze paragraaf stelde, mag de lezer verwachten dat 
eenn dergelijke ommekeer ook in de stijl van focaliseren van de proloog en epiloog tot 
uitdrukkingg komt. In de epiloog zijn Charles' gedrag en stijl van focaliseren inderdaad 
veranderdd en lijken ze overeen te stemmen met zijn nieuwe perspectief op de wereld. 
Alss Charles op Brideshead wordt rondgeleid door de kwartiermaker wijst deze Charles 
opp alle beschadigingen die het huis door de militaire bewoning heeft opgelopen; ook 
dee muurschilderingen die Charles er ooit zelf maakte, zijn vernield. Charles onthoudt 
zichh echter van commentaar op de desolate toestand van het huis. Hij onthoudt zich 
ookk van commentaar op Nanny Hawkins' positieve opmerkingen over Beryl Muspratt 
enn over Rex Mottram en zijn collega-politici fWe were entertaining angels unawares" 
329).. Zijn gesprekken met Hooper worden vervolgens niet langer gekenmerkt door de 
ongeduldige,, neerbuigende toon van de proloog; hij laat Hoopers "Rightyoh" tot twee 
maall toe zonder commentaar passeren. Zelfs gaat hij zover de schuld op zich te ne-
menn als voor de tweede keer blijkt dat Hooper zijn ondergeschikten veel te vroeg heeft 
latenn gaan. Een verregaande mildheid kenmerkt dus Charles' perspectief op de wereld 
inn de epiloog.23 

Alss de lezer terugkeert naar de proloog, blijkt het met die verandering van per-
spectieff echter nogal mee te vallen. Ook daar registreert Charles de wereld en de 
mensenn om hem heen met zijn observerende blik; dialogen worden rechtstreeks weer-
gegeven;; het gedrag van de soldaten in korte beschrijvingen raak getypeerd, de om-
gevingg van de militaire kampen wordt minutieus en in zintuiglijke aanduidingen ge-
schetst.. Het oude kamp wordt beschreven in zakelijke termen; het landschap van Bri-
desheadd geeft, zoals gezegd, aanleiding tot lyrische uitweidingen in een archaïserende 
stijl.. Maar ook het tweedehands' kijken en het snobisme van de vroegere Charles ste-
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kenn in de proloog de kop op. Hij beschrijft zijn relatie tot het leger als een huwelijk dat 
feitelijkk is doodgebloed, waarin alleen zakelijke overwegingen nog een rol spelen. De 
'bijna-affectie'' die hij voor Hooper zegt te voelen komt nergens tot uitdrukking in een 
vriendschappelijkk woord of gebaar. Zijn minachting voor het taalgebruik en gedrag van 
Hooperr en van zijn mede-officieren (die geen van allen een boek lezen, 18) is maar al 
tee tastbaar. 

Hett geringe verschil tussen de focalisaties van de jongere Charles en die van de 
proloogg werpt een ander licht op de sporadische passages in het hoofddeel waarin de 
ouderee Charles zijn vroegere belevenissen becommentarieert. Hij spreekt daar regel-
matigg in termen van schaamte en berouw, verwijzend naar ethische normen als res-
pectt voor anderen en hun opvattingen en naar ethische vermogens als empathie. Ook 
inn de laatste alinea's van het boek verbindt Charles zelf zijn mildheid met het hoopge-
vendee beeld van de godslamp in de kapel van Brideshead, die opnieuw is ontstoken en 
zoo een traditie continueert in een desintegrerende wereld. Deze passages, zo kunnen 
wee nu constateren, zijn niet meer dan expliciete belijdenissen, die niet worden waar-
gemaakt.. Het lijkt er op dat een bekering alleen niet voldoende is om een blijvend ver-
schill te maken in de manier waarop Charles naar de wereld kijkt. 

Diee spanning tussen woord en daad kan verklaren waarom veel lezers van Bri-
desheaddeshead Revisited Charles' bekering niet alleen abrupt, maar ook weinig geloofwaardig 
vindenn overkomen. De bekering wordt in de stijl van focaliseren van de jonge Charles 
helemaall niet voorbereid: er is zelfs geen geleidelijke verandering te bespeuren. Hij 
blijftt tot vlak voor het eind van deel i n hardnekkig vasthouden aan zijn esthetiserende, 
snobistischee perspectief op de wereld. De ommekeer aan het sterfbed komt daardoor, 
ondankss enkele uitspraken die de bekering in bedekte termen hebben aangekondigd, 
well erg plotseling. Bovendien slaagt de Charles van 1944 er niet in overtuigend duide-
lijkk te maken dat hij sindsdien anders naar de wereld Es gaan kijken: de ontvankelijk-
heidd voor het immateriële wordt door Charles, met uitzondering van de epiloog, vooral 
mett de mond beleden.24 

Dezee dubbelzinnigheid maakt de 'boodschap' van Brideshead Revisited mijns 
inzienss veel minder eenduidig religieus dan vaak is gedacht. Het is duidelijk dat Charles 
eenn religieuze ervaring heeft ondergaan en dat dat voor hem de reden is om zijn ver-
haall te vertellen, maar Charles is niet ineens een 'goed mens' geworden. Grootse ver-
wachtingenn ten aanzien van religieuze overtuigingen zijn in de optiek van Brideshead 
RevisitedRevisited kennelijk ongerechtvaardigd. De 'boodschap' van Brideshead Revisited is 
veeleerr dat religie niet zonder meer tot zelfverbetering leidt. 

5.3.45.3.4 De rol  van herinnering 
Dee kloof tussen proloog en epiloog kan echter ook positiever geduid worden. De lezer 
kann het verschil tussen Charles' stijl van focaliseren in de proloog en die in de epiloog 
immerss ook koppelen aan hetgeen tussen beide momenten heeft plaatsgevonden: de 
herinneringenn die hij ondertussen heeft opgehaald. Charles verandert niet op basis van 
zijnn religieuze bekering, of in elk geval niet voorgoed; de echte verandering vindt 
plaatss nadat hij zich zijn periode op en zijn ervaringen met de bewoners van Brides-
head,, culminerend in zijn bekering, heeft herinnerd. Het effect van die bekering wordt 
doorr Charles' herinneringen als het ware geactualiseerd en verder geïnternaliseerd. De 
herinneringg hernieuwt zijn besef dat God ingrijpt in mensenlevens, en dat maakt 
Charless niet alleen "unusually cheerful" (331), maar ook sensitiever in zijn oordelen. Zo 
bezienn is de mildheid die hij in de epiloog tentoonspreidt veel minder onverwacht dan 
wanneerr deze uitsluitend met de bekering zelf in verband wordt gebracht 
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Dezee interpretatie maakt ook duidelijker waarom Charles aan het begin van 
deell I I I zoveel nadruk op herinnering legt: 

"Myy them e is memory , tha t winge d hos t that soared abou t me one grey mornin g of war-time . 
Thesee memories , whic h are my lif e - for we posses s nothin g certainl y excep t the past -

weree alway s wit h me. Uke the pigeon s of St Mark's , they were everywhere , unde r my feet , singly , 
inn pairs , in littl e honey-voice d congregations , nodding , strutting , winking , rollin g the tende r fea-
ther ss of thei r necks , perchin g sometimes , if I stoo d still , on my shoulder ; until , suddenly , the noon 
gunn boome d and in a moment , wit h a flutte r and sweep of wings , the pavemen t was bare and the 
whol ee sky abov e dark wit h a tumul t of fowl . Thus it was tha t mornin g of war-time. "  (215) 

Herinneringg is iets dat geactiveerd moet worden, en dat op zijn beurt een religieus 
geïnspireerdee sensibiliteit voor het patroon in die herinneringen kan activeren. De her-
inneringg is dan ook niet uitsluitend een hulpmiddel om een nostalgisch getint verleden 
naarr boven te halen. Zoals ik eerder al stelde, ontdekt de lezer van Brideshead Revisi-
tedted'snel'snel genoeg dat Charles' tijd op Brideshead ook een bron van desillusie is geweest. 
Dee herinnering aan die desillusie is niettemin van fundamenteel belang voor het te-
weegbrengenn van een specifieke levenshouding; sterker nog, ze maakt zelf een cruci-
aall deel van die houding uit. En die levenshouding staat op zijn beurt in dienst van een 
religieuss geïnspireerde verzoening met heden en toekomst. 

Hett verschil tussen een dergelijke actieve, constructieve herinnering en een 
zuiverr nostalgische herinnering wordt ook in Brideshead Revisited zz\f tot uitdrukking 
gebracht.. Sebastian verwijst naar de nostalgische variant terwijl hij met Charles onder 
eenn boom zit, genietend van wijn, aardbeien, het mooie uitzicht en eikaars gezelschap: 

"Jus tt  the place to bur y a croc k of gold, ' (...) ' I shoul d lik e to bury somethin g preciou s In every 
placee wher e I've been happy and then , when I was old and ugly and miserable , I coul d com e 
backk and dig it up and remember.'" ' (26) 

Dee jonge Sebastian ziet herinnering als een activiteit die troost kan bieden in slechte 
tijden,, enkel en alleen door het contrast: als je leven op een bepaald moment niet 
verlooptt zoals je zou willen, kun je altijd nog teruggaan naar de plaatsen waar je wel 
gelukkigg was en je die betere tijden te binnen brengen. Heden en verleden blijven 
daarbijj los naast elkaar staan, zonder duidelijk verband. De kloof tussen de goede en 
dee slechte tijd wordt geaccentueerd; dat zijn leven daardoor fragmentarisch blijft, 
neemtt Sebastian kennelijk op de koop toe. 

Bezienn vanuit de situatie die Charles even eerder in de proloog heeft geschetst 
(eenn land in staat van oorlog, persoonlijke en politieke desillusie) biedt die nostalgische 
herinneringg echter slechts een magere troost. De herinneringen van Charles zelf bena-
drukkenn dan ook juist de continuïteit tussen heden en verleden. Anders dan Sebastian 
keertt Charles niet terug naar het verleden om te ontsnappen aan het heden, maar om 
hett verleden vanuit het heden te interpreteren. Het verhaal over zijn herinneringen is 
eenn poging de gebeurtenissen uit het verleden en de idealen die hem destijds leidden, 
opp waarde te schatten en zijn leven tot nu toe tot een samenhangend verhaal aaneen 
tee smeden. 

Diee samenhang wordt wel uitdrukkelijk achteraf geconstrueerd; ze is niet iets 
datt er altijd al was. Charles presenteert de gebeurtenissen in zijn leven dan ook niet 
alss noodzakelijke elementen van een bij voorbaat vastgelegde ontwikkeling; de zaken 
haddenn ook heel anders kunnen lopen. Toeval speelt een belangrijke rol op cruciale 
momentenn in het verhaal. Sebastian die juist door Charles' raam overgeeft Charles' 
ontmoetingg met Julia op de bootreis over de Atlantische oceaan, Charles militaire 
overplaatsingg naar Brideshead: dit zijn contingente gebeurtenissen, die voor Charles 
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achteraff betekenisvol zijn zonder dat hij ze verheft tot gebeurtenissen 'die zo hebben 
moetenn zijn'. Het zijn vooral de interpretaties van dergelijke gebeurtenissen door de 
actorenn die de plot voortstuwen, en die zijn evenmin noodzakelijk. Door het grootste 
deell van het verhaal vanuit het perspectief van de jonge Charles te vertellen, maakt de 
ouderee Charles ook aan de lezer duidelijk dat zijn leven op het moment zelf nog niet 
vooruitweess naar zijn bekering; pas bij nader inzien kan de oudere Charles gebeurte-
nissenn zo herinterpreteren dat ze die lading krijgen. Niet het leven, maar het levens-
verhaall vertoont een patroon, en dat is er door de verteller in gelegd. 

Godd is in Brideshead Revisited'dus niet de auteur van een geheim script, dat de 
actorenn zelf niet kennen. Als dat wel zo was, zou bij nader inzien elk toeval als 'schijn-
baarr toeval' wegverkiaard kunnen worden en mensen zouden in retrospect tot onbe-
wustee handlangers van Gods wil kunnen worden gemaakt. In het boek vergelijkt Cor-
deliaa God weliswaar met Chestertons' Father Brown, die zei " I caught him (the thief) 
withh an unseen hook and an invisible line which is long enough to let him wander to 
thee ends of the world and still to bring him back with a twitch upon the thread" 
(212),"" De crux van die vergelijking is echter dat God niet voortdurend aan de touw-
tjess trekt, maar ze op cruciale momenten een rukje geeft. Menselijk handelen is wel 
degelijkk de motor van de geschiedenis, alleen grijpt God af en toe in. 

Inn Charles' reconstructie van het verleden is 'Gods hand' dan ook de instantie 
waaropp een beroep wordt gedaan als andere verklaringen falen. Dat is met name het 
gevall bij de bekeringen van Sebastian, Lord Marchain, Julia, en uiteindelijk ook bij 
Charles'' eigen ommekeer, die het sluitstuk vormt van zijn tragische relaties met de 
bewonerss van Brideshead. Als afgeleide daarvan krijgen ook Sebastians dipsomanie en 
hett voortijdig afgebroken huwelijk van Julia en Charles alsnog zin. God maakt niet al-
leenn de meest onwaarschijnlijke gebeurtenissen begrijpelijk, maar geeft ook gebeurte-
nissenn die eerst zinloos leken een betekenisvolle plaats in het verhaal.26 

Dee rol van de herinnering in Brideshead Revisited is dus tweeledig. Enerzijds 
gaatt er van de gedachte aan het verleden een algemene troost uit in tijden van verla-
tenheid,, desillusie en zinloosheid (zoals de periode waarin Charles Brideshead weer 
terugziet).. Die troost komt echter voort uit de constatering waarin die herinneringen 
aann het verleden uitmonden: het blijken uiteindelijk niet alleen de mensen zelf te zijn 
diee hun leven zin geven. Het menselijk leven heeft meer betekenis dan de mensen er 
zelff aan toekennen. 

Anderzijdss is de herinnering van belang om dit religieuze besef steeds weer te 
hernieuwenn en praktische betekenis te geven. Een bekering als zodanig is onvoldoende 
omm het streven naar een goed en zinvol leven voortdurend op peil te houden. Actieve 
herinneringg is nodig om het sensibiliserende effect van de bekering te hernieuwen. 

Gelooff en herinnering zijn de steunpilaren die het levensverhaal van Charles 
stuttenn en de samenhang ervan garanderen. Beide staan daarbij in een noodzakelijke 
wisselwerking.. Zonder een beroep te doen op een transcendente instantie zou de her-
inneringg de gebeurtenissen uit het verleden niet als een coherent verhaal kunnen in-
terpreteren;; zonder herinnering zou Charles' geloof in de toekomst echter slechts 
moeizaamm gecontinueerd worden.27 

BridesheadBrideshead Revisited brengt de oordeelsvorming over de contemporaine sa-
menlevingg dus niet alleen in inhoudelijk opzicht terug tot de vraag in hoeverre het in-
dividuu in de contemporaine samenleving voor zichzelf nog een coherent levensverhaal 
kann construeren. Ook de vermogens die daarvoor vereist zijn, te weten religieuze ont-
vankelijkheidd en het geheugen, zijn in de optiek van Brideshead Revisited individuele 
vermogens.. Het gaat niet om collectieve geloofsbeleving, maar om individuele ontvan-
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kelijkheidd voor hetgeen God met jou persoonlijk voor heeft. En het gaat niet om col-
lectieve,, maar om individuele herinnering in het licht van dat persoonsgebonden god-
delijkee plan. De samenleving speelt hooguit een rol bij het aankweken en stimuleren 
vann beide vermogens, bijvoorbeeld door historisch besef en transcendente waarden 
hoogg in het vaandel te houden. In dat opzicht biedt de sociale atmosfeer van Brides-
headd volgens de auteur van BridesheadRevisitedbetere perspectieven dan die van het 
legerr en van de moderne Hoopers en Mottrams - niet voor niets zijn het juist de per-
sonagess die het meest op Brideshead hebben verkeerd die uiteindelijk inzien dat hun 
levenn is verankerd in een transcendent patroon. 

5.3.55.3.5 Narratieve  coherentie 
Charles'' herinnering beoogt, zoals gezegd, continuïteit tussen heden en verleden aan 
tee brengen. De betekenis die hij toekent aan zijn doen en laten in het verleden is ech-
terr anders dan de betekenis die hij er op het moment van ervaren aan toekende; door 
vanuitt een later verworven perspectief terug te kijken, kan hij die ervaringen opnieuw 
duidenn en er verbanden in aanbrengen die hij eerder niet zag. Zo construeert hij op 
basiss van zijn levensverhaal een coherente identiteit, die het startpunt en het criterium 
kann gaan vormen voor zijn verdere leven. 

Dee coherentie die Charles in zijn leven aanbrengt is geen logische of conceptu-
ele,, maar een narratieve coherentie: ze maakt gebeurtenissen begrijpelijk door de mo-
tievenn en intenties voor handelingen aan die handelingen zelf te relateren en door ge-
volgenn aan handelingen te koppelen. Uiteraard zijn gebeurtenissen die kennelijk door 
niemandd werden beoogd het moeilijkst in een dergelijk kader in te passen. Soms kun-
nenn zulke gebeurtenissen worden verklaard door ze aan collectieve processen en inter-
actiess te relateren. Maar ook dan blijven er anomalieën in Charles' leven, die zich niet 
naadlooss in een levensverhaal laten incorporeren. 

Charles'' herinnering is dan ook niet in staat om alle elementen van zijn leven in 
eenn volmaakt samenhangend verhaal met elkaar te verbinden. Immanente, menselijke 
interpretatiekaderss schieten tekort om zijn leven als geheel betekenis te geven. Voor 
Charless Ryder is dit onbevredigend; hij vindt geen houvast in zijn leven voor alle losse 
eindjess uit zijn levensverhaal zijn weggeschreven. Kennelijk biedt alleen volledige nar-
ratievee coherentie hem voldoende zekerheid in zijn oordelen en handelen. Om aan die 
behoeftee aan volledige coherentie te voldoen, moet hij een beroep doen op een trans-
cendentee instantie, die juist die anomalieën voor zijn rekening neemt. De transcen-
dentee instantie neemt, zoals gezegd, alles voor zijn rekening dat in menselijke inter-
pretatiekaderss onverklaard blijft. 

Hett verlangen naar volledige narratieve coherentie wordt nergens in Brideshead 
RevisitedRevisited ter discussie gesteld; het wordt door verteller en geïmpliceerde auteur als 
eenn vanzelfsprekend uitgangspunt gepostuleerd. Het idee dat mensen voldoende hou-
vastt zouden kunnen ontlenen aan een beperkte mate van coherentie, wordt nergens 
beschouwd.. Het leven in de contemporaine samenleving kan in de optiek van dit boek 
alleenn coherent worden geïnterpreteerd en beoordeeld vanuit een rooms-katholiek, of 
opp zijn minst vanuit een religieus interpretatiekader, waarbinnen een transcendente 
instantiee totale zinvolheid garandeert. Niet-katholieke, laat staan post-conventionele 
interpretatiekaderss worden in Brideshead Revisited niet serieus genomen. Hoopers 
opvoedingg f a profusion of detail about human legislation and recent industrial chan-
ge",, 15) en Mottrams verzet tegen Hitler worden bijvoorbeeld uitsluitend geïnterpre-
teerdd als manifestaties van eigenbelang en kortzichtig denken in termen van efficiency. 
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Datt hun handelen ook zou kunnen zijn ingegeven door morele overwegingen omtrent 
menselijkee waardigheid, blijft in de hele tekst buiten beschouwing. 

BridesheadBrideshead Revisited'stelt de lezer dan ook voor belangrijke vragen, zonder dat 
hett boek haar de middelen reikt om die vragen te beantwoorden. Brengt de herinne-
ringring altijd het streven naar volledige narratieve coherentie met zich mee? In hoeverre 
kann een mens leven met onverklaarde hiaten in zijn leven, met rafels in zijn levensver-
haal?? Leidt het streven naar volledige narratieve coherentie niet tot het gladstrijken 
vann een levensverhaal, waarbij de transcendente instantie een soort joker wordt die 
terr verklaring van al het ongerijmde kan worden ingezet? En is ethisch en politiek oor-
delenn niet even goed mogelijk op basis van criteria die voorlopig, in plaats van abso-
luut,, geldig geacht worden? 

Voorr reflectie op en beantwoording van dergelijke vragen zal die lezer echter bij 
anderee boeken te rade moeten gaan; voor de auteur van Brideshead Revisitedfzijn het 
namelijkk geen vragen. Narratieve coherentie speelt in Brideshead Revisited ven even 
grotee rol als logische coherentie in Oakeshotts On Human Conduct; een rol die ook in 
ditt geval in het boek zelf verder niet ter discussie wordt gesteld. 

5.44 Brideshead  Revisited  en de politiek e oordeelsvormin g van de 
lezer r 

Inn het begin van dit hoofdstuk constateerde ik dat in de kritiek op Brideshead Revisited 
meteenn een belangrijk verschil met de filosofie naar voren komt, te weten de waarde 
diee aan explicitering wordt gehecht. Inmiddels is hopelijk gebleken dat het met de ex-
pliciteringg in BridesheadRevisited'best meevalt. De boodschap van het boek mag dan 
relatieff eenduidig zijn, dat betekent niet dat de retorica van de tekst uitsluitend bestaat 
uitt expliciete beweringen die er bij de lezer zo direct mogelijk, zonder stilistische 
'poespas',, in gehamerd worden - alsof een tekst zonder retorica zou kunnen bestaan. 
Dee meer impliciete retorische kenmerken van de tekst hebben een belangrijk aandeel 
inn de manier waarop Brideshead Revisited de politieke oordeelsvorming van de lezer 
stuurt. . 

Hoee zet deze tekst dan aan tot oordeelsvorming over de contemporaine sa-
menleving?? In elk geval op een heel andere manier dan On Human Conduct fat doet. 
Veell van de verschillen tussen deze beide teksten zijn terug te voeren op het 'literaire' 
karakterr van Brideshead Revisited en zullen weinig opzien baren. Toch wijkt deze ro-
mann op enkele punten af van het standaardbeeld van 'de' literatuur dat Nussbaum 
doorgaanss naar voren schuift. 

Hett eerste, vermoedelijk het meest in het oog springende verschil tussen beide 
boekenn is dat Brideshead Revisited de oordeelsvorming over de contemporaine sa-
menlevingg focusseert door het brandpunt van het individu. De centrale vraag is hier 
hoee een individu in die contemporaine samenleving een zinvol leven kan leiden. Het 
antwoordd op die vraag moet volgens deze roman al even zeer op het niveau van het 
individuu gezocht worden. De contemporaine samenleving verschijnt daardoor alleen in 
concretee vorm, als object en als context van individuele ervaring en oordeelsvorming. 
Datt heeft zoals gezegd een depolitiserend effect: de samenleving verdwijnt groten-
deelss uit beeld als object van politieke oordeelsvorming. 

Diee focus op het individu en zijn leven is ook waarneembaar in de manier 
waaropp de Brideshead Revisited aanspraken naar voren brengt. De tekst construeert, 
nett als On Human Conduct, een ontologisch interpretatiekader waaraan lezers bij hun 
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zoektochtt naar het goede leven in die samenleving houvast kunnen ontlenen. De vraag 
off dat kader geldig is, wordt in dit geval echter als een persoonlijke, en niet als een 
collectieve,, publieke aangelegenheid gepresenteerd. Brideshead Revisited daimt 
exemplarischeexemplarische geldigheid: het is aan de individuele lezer om uit te maken of het inter-
pretatiekaderr en de methode van oordeelsvorming die Charles Ryder naar voren 
schuiftt als een goede manier om het leven in de contemporaine samenleving richting 
tee geven, ook haar omgang met die samenleving kan ondersteunen. De mogelijke 
analogiee tussen het leven van de lezer en dat van Charles Ryder staat voorop, in plaats 
vann de algemene geldigheid van het geboden interpretatiekader. 

Eenn tweede verschil tussen de manier waarop On Human Conduct, dan wel 
BridesheadBrideshead Revisited te oordeelsvorming van de lezer richting geeft, is dat de dimen-
siee t i jd ' in de roman een veel belangrijker rol krijgt toebedeeld. Oordeelsvorming 
wordtt gerepresenteerd als een leerproces, dat in het geval van Charles Ryder jaren in 
beslagg heeft genomen. Dat leerproces moet met elke nieuwe ervaring voortgezet wor-
den.. Bovendien blijkt de verwerving van het juiste interpretatiekader geen eeuwigdu-
rendee garantie voor een scherp oordeelsvermogen; het zich steeds opnieuw herinneren 
vann het leerproces blijft noodzakelijk. De lezer van Waugh's tekst krijgt daardoor niet 
alleenn de indruk dat politieke oordeelsvorming een individuele aangelegenheid is, maar 
ookk dat deze gekoppeld is aan persoonlijke levenservaring. Het is een leerproces dat 
zee alleen kan doorlopen door in het volle leven te staan en steeds terug te kijken. Door 
hett boek zo te construeren dat de lezer zich moet inleven in de ervaringen van de jon-
gee Charles, laat de auteur haar een ingedikte vorm van dat leerproces doorlopen. 

Tochh laat de tekst er geen misverstand over bestaan dat ondanks de focus op 
dee concrete, individuele ervaring, distantie van levensbelang is. Iemand die zijn leven 
inn een coherent kader probeert te plaatsen, zou zich nooit uitsluitend op eerste indruk-
kenn moeten verlaten. Ook als een leven, of de samenleving waarin dat leven is gesitu-
eerd,, chaotisch en zinloos lijkt, is nadere beschouwing geboden. De lezer dient niets 
voorr gegeven aan te nemen en steeds voorbij de eerste indrukken te zoeken naar 
achterliggendee betekenissen. 

Daarbijj impliceert Brideshead Revisited fat de lezer in die zoektocht naar zin en 
betekeniss met niets minder dan volledige betekenisvolheid, en dat wil hier zeggen met 
volledigee narratieve coherentie, genoegen zou moeten nemen. De gedachte dat alle 
gebeurtenissenn in een mensenleven in één samenhangend verband begrepen moeten 
kunnenn worden, schraagt de vertelling; een kader dat slechts een deel van die ge-
beurtenissenn kan verklaren schiet tekort als grond voor alle mogelijke oordelen. Uitein-
delijkk biedt het boek de lezer, aansluitend bij het perfectionisme van de voorgaande 
'aanmaning',, een garantie voor die betekenisvolheid door een goddelijk plan te postu-
lerenn dat individuele levens in elk geval op transcendent niveau zin geeft. De implicatie 
daarvann is niet dat de lezer haar pogingen om haar leven betekenis te geven wel kan 
staken,, omdat ergens een God voor alles zorgt. Het betekent wel dat zij in haar poging 
actieff betekenis te geven aan haar leven er van uit zou moeten gaan dat ook gebeur-
tenissenn waarvan zij zelf de zin niet onmiddellijk inziet, toch betekenis hebben. Het 
gaatt erom dat zij zich voor de onthulling van die betekenis openstelt. 

BridesheadBrideshead Revisited ste\t de focus van de lezer dus in op concrete, individuele 
ervaringenn en hun ontwikkeling in de tijd, maar wijst ook op het belang van distantie 
alss voorwaarde voor de gewaarwording van de boven-individuele betekenis van ge-
beurtenissen.. In het licht van Nussbaums uitspraken over de rol van literatuur in nor-
matievee oordeelsvorming, zijn minstens twee aspecten van het boek opmerkelijk. Al-

130 0 



lereerstt toont Brideshead Revisited fax. romans, zelfs als zij de focus op de individuele 
ervaringg richten, even goed als filosofische verhandelingen kunnen aanzetten tot dis-
tantiee ten opzichte van de termen waarin die ervaring gewoonlijk wordt geduid. Dis-
tantiee sluit concreetheid en individualiteit kennelijk niet uit; ze is in dit geval zelfs een 
voorwaardee om alle details van het eigen leven een hoogst individuele betekenis te 
kunnenn geven. 

Daarnaastt stuurt Brideshead Revisited'm het geheel niet aan op de erkenning 
enn tolerantie van contingentie in het streven naar een goed leven, maar juist op een 
vergaandee reductie van die contingentie. Niet alleen gaat er van het boek een sterke 
drangg uit om afgeronde verhalen te vertellen, waarin niets zonder betekenis blijft Het 
grijptt daarvoor bovendien terug op een transcendent interpretatiekader dat zich aan 
elkee geldigheidscontrole onttrekt. Het boek toont daarmee dat literaire werken soms 
nogg minder contingentie tolereren dan filosofische teksten: terwijl Oakeshott in On 
HumanHuman Conduct in elk geval nog erkent dat zijn interpretatiekader een contingente 
oorsprongg bezit, fundeert Waugh het zijne in een perspectief dat niet van deze wereld 
is. . 

Hett voorgaande heeft vooral betrekking op de aard van het interpretatiekader voor 
ethischee en politieke oordeelsvorming dat Brideshead Revisited presenteert. De vraag 
inn dit boek is echter ook in hoeverre de retorische kenmerken van een tekst de vermo-
genss van de lezer stimuleren die voor de bijbehorende procedure van oordeelsvorming 
vann belang zijn. Op het eerste gezicht lijkt de vertelconstructie van Brideshead Revisi-
tedted ervoor borg te staan dat de lezer met Charles alle stadia van oordeelsvorming 
doorloopt.. Daarin zit echter ook een probleem. 

Enerzijdss dwingt de vertelstructuur de lezer tot empathie met Charles; ander-
zijdss zijn de focalisaties van de jongere Charles nu juist niet representatief voor het 
typee oordeelsvermogen dat de tekst uiteindelijk wil stimuleren. Zo geeft Charles zelf 
nauwelijkss blijk van empathisch vermogen. De jonge Charles is niet zozeer geïnteres-
seerdd in individuen, als wel in vertegenwoordigers van bepaalde klassen. Zijn focalisa-
tiess spreken vooral de cognitieve en esthetische perceptie aan, waaraan meteen ook 
socialee onderscheidingen zijn gekoppeld. In het grootste deel van de tekst, namelijk 
datt waarin de jonge Charles de focalisator is, wordt de lezer dus aangesproken op 
vermogenss die door de auteur uiteindelijk juist worden bekritiseerd, terwijl andere, wel 
belangrijkee geachte vermogens slechts in korte passages aan bod komen. Dat wordt 
nogg versterkt doordat de vertelconstructie van Brideshead Revisited de lezer nauwe-
lijkss gelegenheid biedt zich van het perspectief van de jongere Charles te distantiëren. 
Dee vertel- en focalisatiestructuur van Brideshead Revisited heeft in dit opzicht vooral 
alss effect dat de lezer leert hoe het niet moet. 

Eenn constructievere les kan de lezer van de oudere Charles, de verteller, leren. 
Zijnn focalisaties spreken twee nauw samenhangende vermogens aan, die dus niet al-
leenn in de inhoud, maar ook in de stijl van deze roman een cruciale rol spelen. De eer-
stee is het vermogen zich te distantiëren van alledaagse ervaringen, van de betekenis 
diee zij op het eerste gezicht hebben. Die distantie wordt in zekere zin automatisch ge-
stimuleerdd door het lezen van een tekst over andermans leven en is dan ook eigen aan 
hett lezen van soortgelijke realistische romans. Maar het gaat hier om meer dan de 
algemenee distantie die altijd ontstaat zodra twee levens met elkaar worden vergele-
ken.. De vertelconstructie dwingt de lezer op gezette tijden het perspectief van de jon-
geree Charles voor dat van de oudere Charles te verwisselen en zoveel afstand te ne-
menn dat het leven van Charles als een geheel in beeld komt. 
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Diee distantie stelt de lezer op haar beurt in staat om Charles' uitspraken, han-
delingenn en gedrag in een betekenisvol verband te plaatsen. Wil de lezer het verhaal 
vann de oudere Charles begrijpen, dan moet ze er van uitgaan dat hij een verhaal ver-
teltt waarin de opeenvolgende onderdelen betekenisvol met elkaar samenhangen. De 
tekstt is ook zo geconstrueerd dat de lezer sommige elementen zelf actief met elkaar in 
verbandd moet brengen. De proloog stimuleert haar bijvoorbeeld zich bij elke daarop 
volgendee beschrijving van het verleden af te vragen hoe de herinnering zich tot de 
standd van zaken in de proloog verhoudt: als een nostalgische herinnering, als de bron 
vann de desillusie, of, zoals uiteindelijk blijkt, als een hernieuwing van hoop voor de 
toekomst?? Op deze manier oefent de lezer zich in het tweede vermogen dat centraal 
staatt in Charles' poging zijn leven in de contemporaine samenleving zin te geven: het 
vermogenn van een aantal min of meer losse gebeurtenissen een samenhangend, bete-
kenisvoll levensverhaal te maken. Door in het interpreteren actief verbanden tussen 
verschillendee elementen te leggen, leert de lezer een narratief coherent verhaal te con-
strueren.. Of dat streven naar narratieve coherentie ook ontvankelijkheid voor het 
transcendentee met zich meebrengt, is echter een open vraag. 

Vormm en inhoud van Brideshead Revisited stimuleren dus in grote lijnen dezelfde ma-
nierr van oordeelsvorming, als de lezer zich tenminste overwegend op de oudere Char-
less verlaat. De aandacht voor de concrete en individuele ervaring, voor empathie en 
emotiess die Brideshead Revisited met veel andere literaire werken deelt, blijkt, anders 
dann Nussbaum suggereert, in het geheel niet te verhinderen dat de lezer uiteindelijk 
tochh tot vergaande reductie van contingentie wordt aangezet. Dat heeft deels te ma-
kenn met de specifieke vertelstructuur van deze roman, zoals ik hierboven heb laten 
zien.. Maar aan het slot van dit hoofdstuk gekomen, is het de moeite waard kort te 
speculerenn over de vraag in hoeverre het streven naar reductie van contingentie eigen 
iss aan het interpreteren van elk kunstwerk. 

Dee hermeneuticus Gadamer betoogt dat alle interpretatie uiteindelijk berust op 
watt hij een 'Vorgriff der Vollkommenheif noemt (1960/1990, 299 e.v.): lezers streven 
opp zijn minst in aanvang naar volledig begrip van een tekst. Zeker van een kunstwerk 
zouu verwacht mogen worden dat elk element van een geheel bijdraagt aan de beteke-
niss er van, zodat er geen losse eindjes overblijven. Lezers van literatuur proberen vol-
genss hem dus altijd de veronderstelde volmaakte coherentie van het werk te recon-
struerenn - wat overigens niet betekent dat dat altijd lukt. Als het streven naar cohe-
rentiee zo'n centraal kenmerk van het lezen is, en bij Brideshead Revisited is het dat 
inderdaad,, dan moet de vraag worden gesteld of literaire werken wel zulke geschikte 
voertuigenn voor ethische en politieke oordeelsvorming zijn als Nussbaum meent. Want 
mett het streven naar coherentie lijkt de contingentie juist het onderspit te delven: zo 
bezienn vormt het lezen van literatuur geen oefening in tolerantie, maar in inkapseling 
vann al wat contingent is. Om te kunnen beoordelen of deze radicale kritiek op Nuss-
baumm s ideeën over literatuur en contingentie gerechtvaardigd zijn, zullen we eerst 
meerr literaire werken onder de loep moeten nemen. Een flinke dosis reserve ten op-
zichtee van haar ideeën is vooralsnog in elk geval op zijn plaats. 
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INTERMEZZOO 1: 
FILOSOFIE,, LITERATUUR EN POLITIEKE OORDEELSVORMING -
EENN TUSSENBALAN S 

Voorr ik verder ga met de bespreking van twee andere teksten van Oakeshott en 
Waugh,, wil ik kort de balans opmaken van de twee voorgaande hoofdstukken. Welke 
inzichtenn in de rol van filosofie en literatuur in politieke oordeelsvorming hebben de 
analysess van On Human Conduct en Brideshead Revisited opgeleverd? 

Allereerstt kunnen we constateren dat On Human Conducted Brideshead Revi-
sitedsited \n veel opzichten zeer herkenbare vertegenwoordigers van een bepaalde discipli-
nee zijn. Beide teksten vergelijkend kan er geen twijfel over bestaan welke de filosofi-
schee verhandeling is en welke de roman. De auteur van On Human Conduct benadert 
dee contemporaine samenleving met veel distantie; hij brengt tal van fenomenen onder 
eenn algemene noemer en analyseert deze op een hoog-abstract niveau, waarbij hij 
pretendeertt een rationele reconstructie te geven van de termen waarin West-
Europeanenn doorgaans over de samenleving spreken. Van de lezer vraagt hij een zelf-
dee distantie en een vermogen tot logisch redeneren. De auteur van Brideshead Revisi-
tedted daarentegen, richt zijn focus op het leven van een specifiek individu, met alle par-
ticulieree kenmerken vandien, en laat zien hoe dit individu er in een kennelijk verwarde 
enn zinloze samenleving toch in slaagt betekenis aan zijn leven te geven. Hij is zeer 
nauww betrokken bij het leven dat hij beschrijft, en pretendeert een exemplarisch le-
vensverhaall te presenteren, dat voor alle leden van de contemporaine samenleving 
relevantt is. De tekst doet onder meer een beroep op de empathie en op het vermogen 
omm coherente verbanden tussen gebeurtenissen aan te brengen. 

Inn veel opzichten vertonen deze twee teksten dus de retorische kenmerken die 
Nussbaumm aan filosofie en literatuur toeschrijft en stimuleren zij ook de vermogens die 
wee volgens Nussbaums 'standaardbeeld' mochten verwachten. Toch laten beide 
tekstenn zich op minstens één punt niet met dat standaardbeeld rijmen. On Human 
ConductConduct demonstreert, zo zagen we in hoofdstuk 4, dat filosofische teksten wel dege-
lijkk een beroep op de verbeelding kunnen doen. Verbeelding is kennelijk niet noodza-
kelijkk gekoppeld aan aandacht voor het concrete en particuliere, maar kan ook ab-
stractee en generaliserende oordeelsvorming stimuleren. Brideshead Revisited, zo bleek 
inn hoofdstuk 5, toont dat literatuur distantie ten opzichte van de alledaagse ervaring 
kann stimuleren. Die distantie blijkt op haar beurt niet noodzakelijk gepaard te gaan 
mett abstractie en generalisering, maar kan wel degelijk concrete, particuliere oordelen 
schragen.. Ook al wijken de retorische kenmerken van On Human Conduct eu van Bri-
desheadRevisiteddesheadRevisited'niet'niet bijzonder sterk af van die van 'doorsnee'-filosofische en literaire 
teksten,, de conclusie dat beide disciplines bepaalde, duidelijk onderscheiden vermo-
genss aanspreken, is op zijn minst overhaast 

Belangrijkerr is misschien nog we! dat beide boeken ook Nussbaums veronder-
stellingg dat literaire teksten beter in staat zijn contingentie te tolereren dan filosofische 
teksten,, niet zonder meer bevestigen. Beide teksten zijn erop gericht de contingentie 
diee in de contemporaine samenleving wordt ervaren te elimineren, of op zijn minst te 
reduceren.. En beide teksten doen dat door die samenleving te herinterpreteren. De 
chaoss die het leven in de contemporaine samenleving zou kenmerken, is volgens beide 
tekstenn het gevolg van de gangbare, alledaagse interpretatiekaders waarmee mensen 
hunn ervaringen duiden. Die interpretatiekaders zijn volgens hen zelf warrig en incohe-
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rent,, zodat het geen verbazing hoeft te wekken dat de menselijke ervaring dat ook is. 
Dee auteurs van On Human Conduct en Brideshead Revisited wekken echter in hun 
boekk de indruk dat er wel degelijk een coherent interpretatiekader te vinden is; een 
kaderr dat ook de politieke oordeelsvorming van de lezer kan ondersteunen en meer 
coherentt kan maken. Terwijl On Human Conduct te basis van zo'n interpretatiekader 
inn de logica vindt, suggereert Brideshead Revisited fax. het in goddelijke openbaring is 
aann te treffen. 

Beidee teksten proberen de reductie van contingentie te verwezenlijken door in 
hunn herinterpretaties volledige coherentie na te streven. Het gaat daarbij wel om heel 
uiteenlopendee vormen van coherentie: een strikte vorm van logische en conceptuele 
coherentiee in On Human Conduct, en een 'narratieve' vorm van coherentie in Brides-
headhead Revisited. Deze twee vormen brengen verschillende consequenties met zich mee. 
Hett streven naar logische coherentie veronderstelt dat er een objectief gezichtspunt 
mogelijkk is, van waaruit met onbetwiste zekerheid geredeneerd kan worden, en het 
produceertt dan ook interpretaties die onbetwistbaar lijken te zijn. On Human Conduct 
biedtt de lezer een gedepersonaliseerde herinterpretatie van de contemporaine samen-
leving,, die zo algemeen en objectief meent te zijn dat elke lezer die Oakeshotts uit-
gangsdefinitiess heeft geaccepteerd en die de geldigheid van de logica aanvaardt, deze 
interpretatiee inzichtelijk en geldig zou moeten vinden. De narratieve coherentie waar-
naarr Brideshead Revisited streeft, wordt geconstrueerd op het niveau van een men-
senlevenn dat zich in de loop der tijd ontwikkelt Het is een vorm van coherentie die 
ontstaatt door gebeurtenissen in een verhaal met elkaar in verband te brengen als mo-
tieven,tieven, gedachten en intenties die voorafgaan aan handelingen, en consequenties die 
weerr het gevolg zijn van handelingen. Deze narratieve coherentie heeft, in tegenstel-
lingg tot zijn logische pendant, een temporeel karakter. Anders dan logische coherentie 
reduceertt zij de contingentie van de contemporaine samenleving niet over de hele li-
nie,, maar slechts binnen een mensenleven. Narratieve coherentie blijft dan ook gebon-
denn aan een persoonlijk, individueel perspectief. De veronderstelde aanwezigheid van 
'Godss hand' verandert daaraan niets; de coherentie kan alleen worden ervaren door 
individuenn die zich daarvoor openstellen. 

Ondankss hun verschillen suggereren beide teksten dus dat ervaringen van con-
tingentietingentie kunnen worden gekeerd door gangbare perspectieven op de hedendaagse 
samenlevingg te wantrouwen. Elke ervaring van zinloosheid of ambiguïteit kan bij nader 
inzienn betekenisvol en inzichtelijk zijn, als ze in een geheel kan worden geïncorporeerd. 
Ditt streven naar coherentie, in welke vorm dan ook, wordt in deze teksten bovendien 
niett alleen gestimuleerd door expliciete oproepen daartoe; het proces van het lezen 
vann de teksten zelf stimuleert de lezer een soortgelijke coherentie in haar interpretaties 
enn oordelen aan te brengen. De lezer van beide teksten wordt uitgenodigd de cohe-
rentiee van de tekst te reconstrueren. 

Daarmeee vertoont niet alleen Brideshead Revisited, zoals ik in hoofdstuk 5 sug-
gereerde,, maar ook On Human Conduct een kenmerk dat Gadamer aan lezen (of zelfs 
interpreteren)) in het algemeen toeschrijft: elke lezer moet zijns inziens altijd vooron-
derstellenn dat in een tekst een eenduidige, betekenisvolle en inzichtelijke boodschap 
wordtt uitgedragen. De tot nu toe besproken teksten bevestigen de lezer in dat streven 
naarr coherentie, omdat zij het uitdrukkelijk bevredigen: beide bieden de lezer een in-
terpretatiekaderr waarmee deze het leven in de contemporaine samenleving een cohe-
rentee betekenis kan geven. Zij rusten daarbij niet voor ze de lezer volledige coherentie 
hebbenn geboden; noch in de logisch-coherente wereld van On Human Conduct, noch 
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inn de narratief coherente wereld van Brideshead Revisited'worden losse eindjes getole-
reerd.. Contingentie wordt dus niet slechts gereduceerd, maar volledig geëlimineerd. 

All deze overeenkomsten kunnen echter niet verhullen dat On Human Conduct 
enn Brideshead Revisited een heel verschillende status voor hun coherente interpreta-
tiekaderstiekaders claimen. Oakeshott geeft openlijk toe dat het perspectief van waaruit hij zijn 
modell van de civiele associatie ontwikkelt zelf contingent is, en ook niet anders dan 
contingentt kan zijn. De lezer van On Human Conduct kan dus met de auteur van me-
ningg verschillen over de geldigheid van dat perspectief en over de heuristische waarde 
vann de concepten die hij van daaruit definieert. Ze kan, per implicatie, de waarde van 
dee hele theorie in twijfel trekken. Het perspectief van waaruit Brideshead Revisited de 
lezerr coherentie garandeert, is echter boven-menselijk; de auteur van dit boek claimt 
transcendentt inzicht. In dit geval zou de tegenwerping dat het geboden perspectief 
niett erg vruchtbaar is, tot de diagnose leiden dat de lezer in kwestie (nog) niet in staat 
iss dat te beoordelen, omdat ze niet de juiste positie inneemt. Het perspectief van Bri-
desheaddeshead Rev/s/ted vereist van de lezer een echte geloofs-daad. 

Datt brengt mij tot de constatering dat filosofische teksten, als ze tenminste zo 
zelf-reflexieff zijn als On Human Conduct, de lezer wellicht meer en betere handvatten 
voorr autonome en zelfstandige politieke oordeelsvorming bieden dan een literaire tekst 
alss Brideshead Revisited. Of die constatering (en ook de andere nuanceringen van 
Nussbaumss opvattingen) hout snijden, kunnen we echter pas beoordelen nadat we ook 
filosofischefilosofische en literaire teksten met een heel andere stijl onder de loep hebben geno-
men. . 
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HOOFDSTUKK 6: 
DRAMAA VOOR DRIE PERSONAGES IN TWEE BEDRIJVEN -
OAKESHOTTSS THE MASSES IN REPRESENTATIVE DEMOCRACY' 

Inn hoofdstuk 4 heb ik laten zien hoe de retorica van On Human Conduct in veel op-
zichtenn lijkt op die van een traditionele filosofische verhandeling, ook al presenteert 
Oakeshottt het boek als een bundeling van drie essays. Met name het tweede 'essay' 
stuurtt de politieke oordeelsvorming van de lezer met vaste hand in de richting van een 
visiee op de contemporaine samenleving waarin logische coherentie voorop staat. On 
HumanHuman Conduct construeert een in zichzelf logisch, conceptueel en functioneel samen-
hangendd beeld van het menselijk samenleven en stimuleert de lezer dat ook te doen; 
dee tekst spreekt daartoe zowel haar vermogen tot abstractie en logisch redeneren, als 
haarr verbeeldingskracht aan. Het boek zet de lezer niet alleen aan tot wantrouwen ten 
opzichtee van minder coherente alledaagse interpretaties van de contemporaine sa-
menleving,, maar impliciet ook tot zuivering van de warrige praktijk: die vorm van sa-
menlevenn verdient de voorkeur die in logisch en conceptueel opzicht het meest cohe-
rentt is. 

Opp het eerste gezicht wekt *The Masses in Representative Democracy*, dat Oa-
keshottt bijna twintig jaar eerder schreef, een heel andere indruk. Deze tekst lijkt een 
echtt filosofisch essay, niet alleen door de geringere omvang, maar ook door de minder 
dwingendee toon en de meer open structuur, alsof de auteur al denkend en zoekend 
zijnn gedachten aan het papier heeft toevertrouwd. Waar On Human Conduct begint 
mett de epistemologische uitgangspunten van de theoretische onderneming, begint dit 
essayy met enkele observaties van de contemporaine samenleving en een daaruit 
voortvloeiendee vraag. Terwijl On Human Conduct op basis van die epistemologische 
fundamentenn en met behulp van abstracte concepten een hecht doortimmerd betoog 
probeertt op te bouwen, vertelt 'The Masses in Representative Democrac/ de lezer een 
verhaall over concrete personages. En waar On Human Conduct voortdurend moeite 
doett om zich van al te directe verwijzingen naar de alledaagse ervaringswereld te ont-
houden,, verwijst 'The Masses in Representative Democracy* veelvuldig naar (fenome-
nenn in) de contemporaine samenleving en, vooral, haar verleden. 

Mett die verhalende vorm lijkt 'The Masses in Representative Democracy' dan 
ookk zicht te bieden op een filosofie die van heel andere retorische middelen gebruik 
maaktt dan de filosofische teksten waarop Nussbaum haar 'standaardbeeld' baseert. De 
vraagg is dan natuurlijk of deze tekst ook andere vermogens van de lezer aanspreekt en 
tott een andere manier van oordelen over de contemporaine samenleving aanzet. Na 
eenn korte samenvatting van de verhaallijn (6.1) zal ik de publicatiegeschiedenis van 
hett essay schetsen, die al enigszins kan duidelijk maken welke boodschap het essay 
voorr de lezer heeft (6.2). Daarop analyseer ik de retorische kenmerken van de tekst en 
dee vermogens die daarmee worden aangesproken (6.3), om in 6.4 te kunnen om-
schrijvenn in hoeverre deze tekst de rol van filosofie in politieke oordeelsvorming een 
anderr gezicht geeft. In een korte toegift (6.5) komt de vraag aan de orde in hoeverre 
mijnn tekstanalyses consequenties zouden moeten hebben voor de interpretatie van 
Oakeshottss gehele oeuvre. 
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6.11 Verhalend e filosofi e 

Hett essay The Masses in Representative Democrac/ opent met de observatie dat de 
diagnosee wijdverbreid is geraakt dat de massamens de Europese samenleving geleidelijk 
inn zijn macht heeft gekregen.1 Terwijl die diagnose voor de één een schrikbeeld is, is ze 
voorr de ander een wensdroom. De auteur vraagt zich bij monde van de verteller echter 
aff of deze diagnose wel klopt Om een juiste inschatting te maken van de rol van de 
massamenss in onze cultuur, moet men volgens hem nagaan wanneer en hoe deze mas-
samenss op het wereldtoneel is verschenen. 

Inn het tweede deel van het essay situeert vertelier de voorgeschiedenis van die 
verschijningg al in de veertiende en vijftiende eeuw: de tijd waarin de middeleeuwse, 
communautairee leefwereld geleidelijk meer mogelijkheden voor individuele ontplooiing 
bood.. Mensen gingen zelf keuzes maken, in plaats van zich door anderen de wet te laten 
voorschrijven.. Natuurlijk gebeurde dat niet van de ene op de andere dag, maar was er 
sprakee van een complex proces, dat zich geleidelijk over meer Europese landen en over 
meerr terreinen van het handelen uitstrekte. De verstrekkende invloed van die ervaring 
vann individualiteit kwam onder meer tot uitdrukking in veranderingen op het gebied van 
dee morele theorie: het individu, en vooral de vraag hoe hij verplicht kon zijn op een be-
paaldee wijze te handelen, kwam daarin centraal te staan. Daarnaast ontwikkelde zich op 
hett politieke vlak geleidelijk de moderne representatieve democratie, een vorm van asso-
ciatiee waarin veel ruimte was voor individualiteit, maar waarin de afzonderlijke individu-
elee belangen in termen van rechten en plichten van de geassocieerden ingekaderd wer-
den. . 

Volgenss de verteller van The Masses in Representative Democrac/ greep echter 
niett iedereen de ruimere kansen voor zelfstandige keuzes met beide handen aan. In het 
derdee deel van het essay beschrijft hij hoe de beschreven ontwikkeling voor sommige 
mensenn vooral ontworteling uit vertrouwde structuren, verlies van zekerheden en een 
welhaastt ondraaglijke eigen verantwoordelijkheid betekende. Zrj slaagden er, om welke 
redenn dan ook, niet in aan de eisen van de nieuwe tijd te voldoen: zij werden een 'indivi-
duu manqué'. Toen de individuele ervaring eenmaal tot kern van de moraal was verheven, 
werdd dit onvermogen echter steeds meer beschouwd als een moreel gebrek. Sommigen 
ontwikkeldenn zich uit rancune tegen de overheersende individualiteitsmoraal tot 'anti-
individuen',, die de invloed van het individu actief probeerden te keren. Het succes van 
dezee anti-individuen bestond er vooral uit dat zij met velen bleken te zijn: zij vormden de 
zoo veel besproken 'massa'. De 'massamens' is volgens de verteller van het essay dus 
voorall iemand met een anti-individuele karakterdispositie. Omdat deze anti-individuen 
geenn keuzes voor zichzelf wilden maken, trachtten zij een politieke orde te scheppen 
waarinn zij zo min mogelijk voor zichzelf hoefden te beslissen. Daarin was een belangrijke 
plaatss weggelegd voor 'leiders*; een rol waarvoor het individu manqué volgens de ver-
tellerr nog net voldoende ambitie bezat Ook het anti-ind'rvidualisme van de massamens 
weerspiegeldee zich in een specifieke moraal. De kern daarvan bestond uit een concept 
vann het'gemene goede', waaraan onder meer het streven naar een radicaal egalitarisme 
werdd gekoppeld. De staat kreeg de rol toebedeeld dit publieke goed van de gemeen-
schapp te garanderen. Daartoe werden onder meer sociale rechten, algemeen kiesrecht, 
mandaatsvertegenwoordigingg en volksraadplegingen geïntroduceerd. Gaandeweg ging 
hett anti-individu dus naast het individu deel uitmaken van de Europese cultuur en oefen-
denn beiden invloed uit op de morele en politieke ontwikkeling van Europa. 

Alss deze korte geschiedenis juist is, zo constateert de verteller vervolgens in het 
vierdee en laatste deel, kan de diagnose dat de massamens oppermachtig is geworden, 
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wordenn vertaald in de diagnose dat het anti-individu er in is geslaagd alle verschijnselen 
vann individualiteit te onderdrukken. Wie om zich heen kijkt, ziet volgens hem echter dat 
diee diagnose onjuist is. Sterker nog, de voorgaande schets maakt volgens de verteller 
duidelijkk dat zoiets niet eens mogelijk zou zijn. De opkomst van de massamens blijft een 
bijprodukt,, een afgeleide van de opkomst van het individu. Zonder de vergaande invloed 
vann het individu op de Europese cultuur, zou deze massamens niet eens hebben be-
staan. . 

Ookk hier geldt weer dat een samenvatting van de tekst in hoofdpunten geen recht kan 
doenn aan de retorische aspecten van het essay. In paragraaf 6.3 zal ik de retorische 
nuancess van deze schijnbaar eenvoudige betooglijn nader belichten. Op dit moment 
will ik slechts benadrukken dat, hoezeer dit essay ook van On Human Conduct mag 
verschillen,, beide teksten de politieke oordeelsvorming op een indirecte manier sturen. 
Ookk in dit essay zijn geen simpele politieke adviezen te vinden; het lijkt daardoor aan-
vankelijkk wellicht zuiver theoretische, verklarende pretenties te hebben. Terwijl Oakes-
hottt de gebreken van bepaalde theorieën over de massamaatschappij probeert te 
weerleggen,, geeft hij echter ook een eigen, alternatieve interpretatie van de contem-
porainee samenleving. En die interpretatie sluit, net als bij On Human Conduct het geval 
was,, bepaalde oordeels- en handelingsmogelijkheden in, terwijl ze andere uitsluit. 'The 
Massess in Representative Democracy* is dus geen neutrale theoretische verhandeling, 
maarr stuurt de politieke oordeelsvorming van de lezer in een specifieke richting. 

6.22 Het woor d als wapen 

Welkee invloed The Masses in Representative Democracy' op de oordeelsvorming van 
dee lezer over de contemporaine samenleving zou kunnen uitoefenen, wordt al duidelij-
kerr als we de context waarin het essay werd geschreven en gepubliceerd in ogen-
schouww nemen. De tekst verwijst zelf naar de populariteit van theorieën over de mas-
sasamenleving,, maar noemt daarbij geen namen van deelnemers aan dat debat. Ook 
situeertt het essay zichzelf niet nader in een bepaalde historische periode. De pubiica-
tiegeschiedeniss van de tekst kan hierover echter helderheid verschaffen. 

Diee geschiedenis is tamelijk complex. De tekst werd door Oakeshott om te be-
ginnenn in 1956 uitgesproken als lezing in een serie, georganiseerd door het Schweize-
rischesrisches Institut für Auslandforschung in Zurich. Dit instituut had zichh in de jaren '50 ont-
wikkeldd tot een forum voor onderzoek naar de westerse economische en sociale orde. 
Hett organiseerde regelmatig lezingencycli en bundelde die lezingen in publicaties met 
titelstitels als Die frêle Weitim kaften Krieg (1955); Europa, Besinnung undHoffhung (1957); 
enn Erzfehung zur Freihe/t (1959). Alle bundels stonden onder redactie van Albert Hunold, 
directeurr van het Zürichse instituut. De sprekers en auteurs waren economen, sociolo-
gen,, filosofen, historici, juristen en politicologen uit diverse landen. Naast Oakeshott le-
verdenn onder meer Hayek, Röpke, Litt, Arendt en Voegelin een bijdrage aan de activitei-
tenn van het instituut. Meerdere sprekers en auteurs waren lid van de Mont Pélérin Soci-
ety,, een gezelschap conservatieve intellectuelen onder leiding van Hayek.2 

Oakeshottss lezing werd door Eva Röpke in het Duits vertaald en in 1957 onder de 
titeltitel 'Die Massen in der representativen Demokratie' opgenomen in de bundel Masse und 
Demokratie?Demokratie? In 1961 werd een selectie van artikelen uit de vier genoemde Duitstalige 
bundels,, waaronder dat van Oakeshott, in het Engels gepubliceerd onder de titel 
FreedomFreedom and Serfdom. An Anthology of Western Thought, eveneens onder redactie van 
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Hunold.44 De gedachte achter de hele reeks wordt in Hunolds voorwoord bij Freedom and 
SerfdomSerfdom luid en duidelijk geformuleerd: de publicaties brengen de fine fleur van het 
westersee denken in stelling om de vrijheid uit de titel te verdedigen tegen de dreiging 
vann slavernij, die zonder voorbehoud in de communistische Sovjet-Unie wordt gesitu-
eerd.. Naast propaganda en ter ondersteuning daarvan, is intellectuele analyse volgens 
Hunoldd van cruciaal belang om westerse politici en hun kiezers te immuniseren tegen 
'thee blandishments of eastern totalitarianism" (1961, 7). Het totalitarisme moet als het 
waree onder de microscoop gelegd worden, om vervolgens een effectieve antistof te ont-
wikkelen.. Wil het Westen een kans maken in de strijd tegen "the menace from the East" 
(8),, dan moet het zijn eigen doctrines volgens Hunotd krachtiger presenteren dan nu het 
gevall is. Door het belang dat mensen in het Westen aan de publieke opinie hechten en 
doorr de cruciale rol van de massa's in de politieke oordeelsvorming is het Westen in die 
strijdd volgens hem toch al in het nadeel. Hunold ventileert daarmee enkele klassiek con-
servatievee topof. de directe identificatie van totalitarisme met communisme en de ver-
meendee verzwakking van het Westen door haar democratische karakter zijn bekende 
denkfigurenn in de conservatieve literatuur. Het politieke doel van de bundel komt nog 
eenss scherp naar voren in het niet mis te verstane slot van het voorwoord van Freedom 
andand Serfdom: 

"Th ee purpos e of thi s volum e is not only to make a contributio n toward s the scientifi c clarificatio n of 
somee of the burnin g problem s of the age, but also to insti l a sense of urgenc y and vigilance , particu -
larl yy  in the younge r generation , and to  imbu e them wit h courag e and an eager readines s to figh t for 
thee Weals of the wester n world. "  (9) 

Hett voorwoord sluit overigens af met een optimistische noot. Hunold speculeert op een 
welwillendee ontvangst van Freedom and Serfdom bij het westerse publiek, omdat de 
communistischee propaganda aan overtuigingskracht zouden hebben ingeboet nadat de 
Sovjetss de topconferentie van Parijs in 1960 hadden getorpedeerd. Een geplande bijeen-
komstt van de toenmalige wereldleiders Eisenhower, Chroetsjow, De Gaulle, Macmïllan en 
Adenauerr was door de Sovjets namelijk afgezegd in een reactie op een ludhtintident, 
waarbijj een Amerikaans U2-verkenningsviiegtuig boven Sverdlovsk werd neergeschoten. 
Dezee volgens Hunold doorzichtige, obstructieve manoeuvre zou zelfs de meest overtuig-
dee voorstander van een 'coëxistentie'- of 'appeasemenf-politiek aan de goede trouw van 
dee Russen moeten doen twijfelen. Ironisch genoeg had hij vier jaar eerder, in zijn voor-
woordd bij Masse und Demokratie, een dergelijke hoop uitgesproken naar aanleiding van 
dee Hongaarse Opstand in 1956. 

Hett voorwoord van Hunold maakt meer dan duidelijk dat de activiteiten van het 
Institutt für Auslandforschung gezien moeten worden tegen de achtergrond van de Koude 
Oorlog,, die eind jaren vijftig in volle gang was. De medewerkers en gastsprekers van het 
instituutt leverden op eigen wijze hun bijdrage aan de Koude Oorlog: zij namen deel aan 
dee intellectuele herbewapening van het Westen en hanteerden het woord als wapen.5 

Diee wetenschap maakt het bijzonder moeilijk Oakeshotts essay te zien als een theoreti-
schee exercitie zonder praktische implicaties. Omdat de samensteller de bundels expliciet 
alss een bijdrage aan de politieke oordeelsvorming afficheert, is het zelfs voor een niet-
politiekk bewuste lezer vrijwel onmogelijk de politieke lading van de (bijdragen aan) de 
boekenn over het hoofd te zien.6 

Hett is waar dat de meeste lezers deze tekst vandaag de dag waarschijnlijk niet in 
dee oorspronkelijke context zullen lezen. De genoemde bundels zijn in de vergeethoek 
geraaktt en staan vermoedelijk in magazijnen van bibliotheken en in boekenkasten te 
vergelen.. De hedendaagse lezer heeft de meeste kans het essay tegen te komen in de 
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herzienee editie van Rationalism in Politics uit 1991.7 Hoewel Oakeshott The Masses in 
Representativee Democrac/ in 1962 niet opnam in deze essaybundel - volgens eigen zeg-
genn omdat hij het domweg was vergeten8 - voegde Fuller het in de door hem geredi-
geerdee en uitgebreide heruitgave alsnog er aan toe. De lezer van deze uitgave ontbeert 
echterr elke aanduiding van de oorspronkelijke context; zij zal het essay eerder inter-
preterenn in het licht van de andere essays van Oakeshott die het in deze uitgave verge-
zellen.99 Dat ze Hunolds aanduiding van de politieke lading van het essay moet missen, 
will echter niet zeggen dat die politieke lading geheel onzichtbaar is. 

Oakeshottt verwoordt het doel van zijn tekst in het begin van het essay weliswaar 
weinigg militant, als het geven van inzicht in de "true situation" (1991, 363) van de Euro-
pesee samenleving en in de rol van de massamens daarin. Om dat doel te bereiken is het 
volgenss hem nodig "to engage in a piece of historical description" (364). Zulke formule-
ringenringen suggereren eerder een streven naar zuiver wetenschappelijke verklaring dan een 
politiekee intentie. In de slotparagraaf stelt hij echter, meer strijdbaar dan onderkoeld, dat 
hett verworven inzicht 'the most insidious of our current political delusions" kan ontmas-
kerenn (381): de diagnose dat de massamens de hedendaagse samenleving geheel in zijn 
greepp zou hebben. 

Diee historische schets heeft dan ook wel degelijk normatieve implicaties. Op his-
torischee gronden heeft het individu volgens Oakeshott ook vandaag de dag prioriteit. Het 
anti-individuu kwam later op, vormt een afgeleide van het individu, produceert incohe-
rentee theorieën en is gevaarlijk door zijn onderdanigheid. Het individu en zijn vrijheid 
wordenn daarentegen gepresenteerd als de belichaming van de belangrijkste westerse 
waardee sinds eeuwen, en de bijbehorende moraal en politieke instituties zijn volgens 
Oakeshottt dan ook het verdedigen waard. Door duidelijk te maken dat er nog altijd veel 
meerr ruimte voor manifestatie van individualiteit bestaat dan de 'massadiagnose' impli-
ceert,, steekt Oakeshott zijn lezers als het ware een hart onder de riem: het is de moeite 
waardd en het is ook mogelijk om individualiteit en alles wat daarmee samenhangt, als de 
belangrijkstee waarde van de contemporaine samenleving te beschouwen. Die boodschap 
zett niet onmiddellijk aan tot specifieke politieke oordelen of handelingen, maar wel tot 
eenn actieve en strijdbare verdediging van het individu en de dispositie tot individueel 
gedrag,, precies zoals Hunold in zijn voorwoord uit 1961 betoogde. 

Ookk zonder zijn toevlucht te nemen tot expliciete aanmaningen en oproepen 
weett Oakeshott in dit essay dus een normatieve boodschap over te brengen. In dit op-
zichtt verschilt The Masses in Representative Democracy' van de meeste andere essays in 
dee oorspronkelijke Zürichse reeks, waarin de politieke pointe van het verhaal er nog wel 
eenss dik bovenop ligt. Dat The Masses in Representative Democrac/ op een veel minder 
explicietee manier toch de oordeelsvorming van de lezer weet te sturen, is grotendeels te 
dankenn aan de retorische constructie van de tekst. Een nauwkeurige analyse daarvan 
kann duidelijk maken hoe dit proces in zijn werk gaat 

6.33 Retorisch e elemente n van 'The Masses in Representativ e Demo-
cracy ' ' 

6.3.16.3.1 Vertelstructuur 
Datt 'The Masses in Representative Democrac/ een enigszins 'literaire' indruk wekt, 
heeftt te maken met de manier waarop de kem van het betoog is vormgegeven: een 
verhaall over de opkomst en de lotgevallen van drie personages. Het grootste deel van 
dee tekst is dus narratief van karakter; in dit opzicht staat het essay dichter bij Brides-
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headhead Revisited óax\ bij On Human Conduct De historische vertelling wordt echter wel 
degelijkk als argument ingezet Van de vier paragrafen is de eerste opgezet als een in-
leidingg die in een vraag uitmondt; de delen twee en drie vormen samen het historische 
verhaall over de opkomst van respectievelijk het individu en van individu manqué en 
anti-individu;; en in het vierde deel wordt die historische reconstructie gebruikt om de 
vraagg uit deel één te beantwoorden. Het narratieve deel van het betoog, de delen 2 en 
3,, is bovendien niet strikt chronologisch geordend, al lijkt dat op het eerste gezicht wel 
hett geval. 

Hett verhaal over de opkomst van het individu in de veertiende en vijftiende 
eeuww wordt eerst verteld. De gevolgen van die opkomst op het gebied van moraal en 
politiekk worden daarna uiteengezet; ze worden geschetst als een logisch uit de op-
komstt van het individu voortvloeiende ontwikkeling. Pas als de implicaties van de indi-
viduelee dispositie uit de doeken zijn gedaan, gaat de verteller over naar de opkomst 
vann het individu manqué, en, in diens kielzog, het anti-individu. Ook nu wordt ge-
schetstt welke morele en politieke consequenties hieraan waren verbonden. De op-
komstt van deze personages wordt minder precies gedateerd, maar overlapt hoe dan 
ookk de lange periode die in deel 2 is beschreven. De avonturen van de beide partijen 
(feitelijkk gaat het hier om twee tegen één) worden echter strikt gescheiden. Dat heeft 
tott gevolg dat het strijdgewoel uit het zicht verdwijnt. Hoewel de plot over een langdu-
rigerige strijd tussen twee partijen handelt en er regelmatig gebruik wordt gemaakt van 
strijdmetaforiek,, hoort de lezer niets over hun concrete krachtmetingen. De verteller 
verklaartt al evenmin hoe de individuen er, ondanks de enorme groei van het aantal 
anti-individuenn in de negentiende eeuw, in zijn geslaagd overeind te blijven. De lezer 
krijgtt alleen een uiteenzetting over de wapens, in de vorm van opvattingen en theorie-
en,, die beide partijen hebben ingezet en ze verneemt dat het individu niet is versla-
gen;; de verrichtingen op het slagveld van de geschiedenis zelf blijven echter buiten 
beeld. . 

Dezee scheiding maakt het niet alleen mogelijk complexe interacties tussen de 
geschetstee personages buiten de aandacht te houden en zodoende de geschiedenis te-
rugg te brengen tot overzichtelijke, parallelle ontwikkelingen. Ze schept ook de mogelijk-
heidd de tegenstelling tussen de personages verder te specificeren. Door eerst de lotge-
vallenn van het individu en zijn morele en politieke artefacten neer te zetten, kan de ver-
tellerr in de beschrijving van individu manqué en anti-individu en hun artefacten steeds 
verwijzenn naar die van hun tegenhanger, het individu. Dat is niet alleen een kwestie van 
hett introduceren van nieuwe inzichten aan de hand van datgene dat reeds de revue is 
gepasseerdd en dus bekend kan worden verondersteld. Het geeft namelijk individu man-
quéé en anti-individu ook het karakter van afgeleide: zij (en hun geesteskinderen) kunnen 
alleenn worden begrepen onder verwijzing naar het individu. Het individu manqué is een 
mislukt,, een would be individu; het anti-individu is, zoals zijn naam al zegt, de volstrekte 
tegenpooll van het individu. 

Doorr de lezer eerst een uiteenzetting over het individu voor te schotelen en ver-
volgenss individu manqué en anti-individu in antithese hiermee te presenteren, krijgt het 
individuu niet alleen het op chronologie gebaseerde recht van de eerstgeborene, maar ook 
dee logische prioriteit van het origineel boven zijn afgeleiden. Deze tweeledige prioritering 
zouu veel minder krachtig uit de verf komen wanneer de vertelling zuiver chronologisch 
zouu zijn, en helemaal verdwijnen wanneer deel 2 en 3 omgekeerd zouden worden. De 
vertelstructuurr levert dus een belangrijke bijdrage aan de argumentatieve overtuigings-
krachtt van het essay. Juist de in de vertelstructuur verankerde antithese stelt de verteller 
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aann het eind van het essay in staat om te concluderen dat het anti-individu niet eens zou 
kunnenn bestaan zonder zijn logische tegenpool, het individu. 

6.3.26.3.2 Antithetische  stijl 
Antithesee is in dit essay, net als in On Human Conduct, dan ook veel meer dan een ver-
sierendee figuur. Ze is een denkfiguur die de vertelstructuur niet alleen op het niveau van 
paragrafenn schraagt, maar die ook in alinea's en zinnen terugkeert. Als gedachtefiguur 
sturenn die antithesen de oordeelsvorming van de lezer.10 Allereerst verhouden deel 2 en 
deell 3 van het essay zich onderling als antithetisch. Het meest opvallende en overvloedi-
gee gebruik van antithese op alinea- en zinsniveau zal de lezer echter aantreffen binnen 
deell 3, dat het anti-individu karakteriseert door middel van antitheses met het individu. 
Hett beeld dat in deel 2 van de Westeuropese geschiedenis is geschetst, wordt hier aan-
gevuldd en gecompliceerd; vanaf het begin blijkt de opkomst van het individu uiteenlo-
pendee gevolgen met zich mee te hebben gebracht. In deel 3 worden aspecten van de 
ontstaansgeschiedeniss van de individuele ervaring dan ook steeds voorzien van een te-
genhanger: : 

"Thee familiar warmth of communal pressures was dissipated for all alike - an emancipation which 
excitedd some, depressed others. (...) What some recognized as happiness, appeared to others as 
discomfort.. The same condition of human circumstance was identified as progress and as decav." 
(371) ) 

Enn zoals in deze passage opwinding tegenover depressie, geluk tegenover ongemak, en 
vooruitgangg tegenover verval komen te staan, worden vervolgens "opportunities" en 
"invitation"" nog gecontrasteerd met "burden", en "entrepreneur" en "libertine" met "dis-
placedd labourer" en "dispossessed believer". De alinea besluit met een zin waarin de an-
tithetischee formuleringen die vanaf dit punt het hele essay zullen doortrekken zich volop 
doenn gelden: 

"Inn short, the circumstances of modem Europe, even as early as the sixteenth century, bred, not a 
singlee character, Zx/f two obliquely opposed characters: /wtfonry that of the individual, but also that 
off the 'individual manqué. And this 'individual manqué was nota relic of a past age; he Maya 'mo-
dem'' character..."(371; 'manqué' gecursiveerd in origineel; overige cursiveringen van mij) 

Dee ,not...but...'-constructie (of varianten daarop) roept steeds de in deel 2 beschreven 
ontwikkelingg in herinnering van de lezer, voor zij die herziet. Dat geldt niet alleen voor de 
beschrijvingg van het anti-individuele karakter, maar ook voor de anti-individuele moraal: 

Thee nudeus of this morality was the concept of a substantive condition of human circumstance 
representedd as the 'common' or 'public' good, which was understood, not to be composed of the va-
riouss goods that might be sought by individuals on their own account, butXo be an independent en-
tity."tity." (375, mijn cursivering) 

Ookk de anti-individuele opvattingen over regeringsvormen en de bijpassende instituties 
wordenn in antithese met en als afgeleide van de individualistische opvattingen en institu-
tiesties opgevoerd. Door eerst de anti-individuele opvattingen over regeringsfuncties uiteen 
tee zetten, alvorens de bijpassende instituties te beschrijven, bevestigt de verteller bo-
vendienn dat deze anti-individuele instituties, anders dan die van het individu, niet 'na-
tuurlijk'' voortgevloeid zijn uit een bepaalde levenspraktijk, maar bewust zijn ontwikkeld 
enn als verleidend visioen aan de schare anti-indrviduen werden voorgehouden. 

Dee in deel 3 alom gehanteerde antithetische constructie van gebeurtenissen, op-
vattingenn en instituties heeft, zoals gezegd, tot gevolg dat de aanvankelijke beschrijving 
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vann het verleden aanzienlijk wordt gecompliceerd. Daarnaast heeft zij echter ook tot 
gevolgg dat de nieuwe personages (eerst het individu manqué en later ook het anti-
individu)) en hun artefacten volledig aan de hand van de ontwikkelingen uit deel 2 (die 
vann het individu) worden opgevoerd. Het afgeleide karakter van zowel het individu man-
quéé ais het anti-individu is zodoende een product van de antithetische presentatie van de 
personages. . 

Dee antithetische constructie van de personages brengt bovendien een verschil in 
waarderingg met zich mee. Omdat het anti-individu in antithese met het individu wordt 
gekarakteriseerd,, maar niet omgekeerd, wordt het individu al snel de (zelfstandige) held 
enn het anti-individu de (rancuneuze) snoodaard van het verhaal; het individu manqué is 
inn deze constructie de schlemiel, die later in een opportunistische leider transformeert 
Dee termen waarin het individu wordt gekarakteriseerd, waaraan de lezer aanvankelijk 
niett eens zo'n sterke gevoelslading hoeft toe te kennen, krijgen door het contrast met de 
termenn waarin het anti-individu wordt geschetst alsnog een positieve betekenis. Een 
"opportunityy for choice" is op zich een redelijk neutrale uitdrukking; gecontrasteerd met 
"burden"" (370-71) krijgt het een positieve lading. Hetzelfde geldt voor "thoughts" "opi-
nions"" en "passions", gecontrasteerd met respectievelijk "feelings", "impulses" en "inabili-
ties"" (373). De antithese zet de lezer aan tot een vergelijking van termen, die precisering 
vann de betekenis mogelijk maakt, maar tegelijkertijd ook het normatieve oordeel over die 
begrippenn stuurt. Die waardering wordt dus niet aan de op zich neutrale betekenis van 
termenn en stellingen toegevoegd, maar ligt besloten in de wijze waarop de betekenis van 
termenn impliciet wordt omschreven. In The Masses in Representative Democrac/ maakt 
dee antithese in deze gedaante een cruciaal element van de constructie uit; als zij zou 
ontbrekenn of minder frequent ingezet zou worden, had de tekst een heel andere zeg-
gingskrachtt gekregen. De antithese ligt niet alleen ten grondslag aan de logische tegen-
stellingg tussen individu en anti-individu, maar ook aan de waardering van beiden als res-
pectievelijkk actief origineel en passieve afgeleide. 

6.3.36.3.3 Personificatie 
Afgaandd op het bovenstaande, construeert Oakeshott in The Masses in Representative 
Democracy'' zijn concepten en zijn argumenten in feite op dezelfde manier als in On Hu-
manman Conduct de tegenstelling tussen individu en anti-individu is niet zozeer de grond-
slag,, als wel het effect van de manier waarop hij beide afschildert En evenals in On Hu-
manman Conduct-zijn de concepten zo vormgegeven dat ze zich precies lenen voor de argu-
mentenn die de tekst presenteert. Het schematische karakter van de tekst springt in The 
Massess in Representative Democrac/ echter veel minder in het oog, als gevolg van en-
kelee crudale verschillen tussen beide teksten. Anders dan On Human Conducts het ver-
haall van The Masses in Representative Democrac/ uitdrukkelijk een verhaal over het 
verleden;; de concepten hangen dus minder in het luchtledige dan in het boek het geval 
is.. Op die historische aanspraken zat ik in 6.3.5 nog ingaan. Eerst wil ik een ander, zeer 
inn het oog springend verschil belichten: de centrale concepten van The Masses in Repre-
sentativee Democrac/ zijn personages met ambities, ideeën, gevoelens als angst en 
moed,, en de wil om hun leven een bepaalde vorm te geven. Met andere woorden: The 
Massess in Representative Democrac/ maakt veel gebruik van het stijlmiddel personifica-
tie. tie. 

Personificatiee is, net als antithese, een gedachtefiguur die het denken van de 
lezerr in een specifieke richting stuurt. Ik gebruik deze term niet in de engere klassieke 
betekeniss {jjrosopopoeia/personificatio is de stijlfiguur die afwezige personen of niet-
menselijkee objecten sprekend en handelend opvoert), maar in brede zin: het als een 
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persoonn opvoeren van een abstract concept. In vThe Masses in Representative Democra-
cy'' staat deze figuur duidelijk in dienst van het tot leven wekken van het historische ver-
haal.. De abstracte concepten 'individu', 'individu manqué' en 'anti-individu' worden men-
senn van vlees en bloed, met de bijbehorende gedachten, handelingen en lotgevallen. En 
uiteraardd opent die personificatie voor de lezer de mogelijkheid zich met deze concepten 
tee identificeren, hun gedachten en gevoelens na te leven, en eventueel sympathie of juist 
antipathiee voor hen te ontwikkelen. Het opmerkelijke is echter dat er in het deel dat de 
opkomstt van het individu manqué en het anti-individu beschrijft, niet alleen veel vaker 
dann daarvoor gebruik wordt gemaakt van antithese, maar ook van personificatie. 

Hett tweede deel, over de opkomst van het individu, spreekt in termen als "expe-
riencee of individuality", "individual disposition", "individuals" (in meervoud) of "this assu-
medd 'individual'". De verteller zet individualiteit neer als een dispositie, oftewel als een 
neigingg tot bepaald gedrag, in plaats van als een volledig ingevuld personage: 'het indi-
vidu'.. Weliswaar zijn mensen de dragers van zo'n abstracte dispositie, maar hij waakt er 
voorr de historische ontwikkelingen toe te schrijven aan het doen en laten van concrete 
personen. . 

Inn deel 3 ligt dat heel anders. De introductie van het individu manqué vormt het 
beginpuntt van voortdurende personificatie, die ook bij de beschrijving van het anti-
individuu wordt voortgezet. Van de weeromstuit spreekt de verteller in dit deel ook iets 
vakerr over 'het individu' als personage, al is dat meestal in antithese met één van de 
tweee andere personages. Het individu manqué is het eerste concept in de tekst dat alle 
kenmerkenn van een mens heeft: hij zoekt, poogt, lijdt. Hetzelfde geldt voor het anti-
individu,, dat nog actiever vorm probeert te geven aan de geschiedenis. De personificatie 
wordtt zelfs zover doorgevoerd dat Oakeshott als een alwetende verteller beschrijft wat er 
zichh in de hoofden en harten van individu manqué en anti-individu afspeelt: 

"Inn some, no doubt, this situation provoked resignation; but in others it bred envy, jealousy and 
resentmentt (...) No promise, or even offer, of self-advancement could tempt this 'anti-individual': he 
kneww his individuality was too poorly furnished to be explored or exploited with any satisfaction 
whatever."" (372) 

".... he (the 'anti-individual', MB) needed the right to 'enjoy happiness'. And looking into his own 
characterr he identified this with Security.'' (378) 

Doorr zich dergelijke, 'literaire' vrijheden te veroorloven lijkt de verteller van het histori-
schee verhaal soms meer op een ouderwetse schoolmeester dan op een objectiviteit en 
reproduceerbaarheidd nastrevende wetenschapper. Er wordt van de geschiedenisles een 
spannendd verhaal gemaakt, een drama met drie personages in twee bedrijven. 

Hett ongelijke gebruik van personificatie toont zich ook in de gebruikte werk-
woordsvormenn en in de metaforiek. Zo wordt in deel 2 overvloedig gebruik gemaakt van 
hett werkwoord "to emerge", dat ervaringen, theorieën en instituties passief laat verschij-
nen:: "here emerged...". In deel 3 verdwijnt deze term niet helemaal, maar wordt haar 
dominantee rol overgenomen door actieve, intentionele termen als "generated", "evoked, 
"imposed",, "constructed", en "designed". Hier worden steeds transitieve werkwoorden 
gebruikt,, die vereisen dat het onderwerp en het lijdend voorwerp worden aangeduid. Het 
anti-individuu komt zo naar voren als een subject dat actief op verschillende terreinen 
inwerkt.. In de anti-individuele ontwikkelingslijn in het verleden ligt aan elke ervaring, 
iederee theorie en elk institutie, een aanwijsbare intentie ten grondslag. De individuele 
ontwikkelingslijnn is daarentegen vooral een niet bewust gestuurd proces. 
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Ditt verschil wordt bijzonder duidelijk als we twee verwante passages onder de 
loepp nemen. In beide paragrafen wordt de morele theorievorming als bewijs voor histori-
schee ontwikkelingen opgevoerd. In deet 2 luidt het: 

"I nn short ; whateve r we may thin k of the mora l theorie s of mode m Europe , they provid e the cleares t 
evidenc ee of the overwhelmin g impac t of this  experience  ofindvkJuality.*  (368, mij n cursivering ) 

Inn deel 3 daarentegen: 

".. .. we are concerne d onl y to notic e it (the moralit y of 'antHndMdualism' , MB) as evidenc e of the 
powe rr  wit h whic h the "mass  mm'has  imposed  himself  on  mode m Europ e over a perio d of abou t 
fou rr  centuries, "  (376, mij n cursivering ) 

Dezee citaten maken ook duidelijk dat de toeschrijving van theorieën aan bewust hande-
lendee personages aanzet tot normatieve oordeelsvorming over die personages. Terwijl 
dee individualiteitstheorieën herleid worden tot een diffuse ervaring, wordt achter de anti-
individuelee theorieën een (kwade) genius vermoed. De personificatie suggereert ook nog 
eenss dat de theorieën van het anti-individu rationalistisch zijn, omdat ze niet voortvloei-
denn uit een praktijk, maar bewust ontwikkeld werden om een praktijk te veranderen. 

Datt is ook te zien in het oordeel van de verteller over de politieke theorieën en 
institutiess van de anti-individuen. De opvattingen over het gemeenschappelijke goede en 
overr sociale rechten, bijvoorbeeld, worden door de verteller afgedaan als warrig en illu-
soir.. Hun zwakte zou het gevolg zijn van het feit dat ze zijn afgeleid van de individuali-
teitsmoraall en bewust zijn geconstrueerd: hoewel de anti-individuele leiders een tegen-
gesteldee positie probeerden te formuleren, vielen ze af en toe toch terug op het vocabu-
lairee van het individualisme. Dat de anti-indrviduen niettemin van deze 'illusies' konden 
wordenn overtuigd, impliceert dat zij door hun leiders bewust werden misleid: ook hier ligt 
hett door de personificatie voor de hand dat de lezer 'boosdoeners' aanwijst. 

Bezienn als een realistisch personage is het anti-individu overigens tamelijk 'kaal' 
enn voorspelbaar. Het is een type' met een vaste rol in het leven; je zou de personages 
uitt The Masses in Representative Democracy' in dit opzicht kunnen vergelijken met die 
uitt de commedia dell'arte. Door het anti-individu in termen van een personage, in plaats 
vann in termen van een abstracte dispositie te beschrijven, worden historische ontwikke-
lingenn gereïfïceerd: de tekst maakt van een proces een object Het effect van personifi-
catiee is echter omvattender dan dat: het object in kwestie krijgt ook nog een menselijk 
gezichtt Door die Vermenselijking' bezondigt de verteller zich in het'anti-individuele' deel 
vann de tekst aan een 'intentional fallacy': aan alle ontwikkelingen die anti-individuele 
trekkenn vertonen lijkt een menselijke intentie ten grondslag te hebben gelegen. In com-
binatiee met de effecten van de antithetische structuur en stijl, resulteert dat in een ver-
haall waarin de ontwikkeling van de individualiteitsdispositie wordt gezien als de vanzelf-
sprekendee gang van de geschiedenis, waarop de kwade genius van het anti-individu 
heeftt trachten in te werken. 

Aangezienn personificatie, zoals eerder gezegd, mogelijkheden creëert voor de 
lezerr om zich te identificeren met concepten uit de tekst, biedt The Masses in Repre-
sentativee Democracy1 de lezer voor de verschillende concepten uiteenlopende mogelijk-
hedenn aan. Wat het individu betreft, wordt identificatie eerder ontmoedigd dan gestimu-
leerd.. De opkomst van het individualisme wordt weliswaar positief bejegend door de 
verteller,, zeker in vergelijking met zijn behandeling van het anti-individualisme. Deze 
historischee tendens wordt echter zo abstract neergezet dat een al te simpele toeschrij-
vingg van die ontwikkelingen aan concrete personen, genaamd individuen, ontmoedigd 
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wordt.. En het wordt de lezer navenant moeilijk gemaakt zich volledig te identificeren met 
%hett individu'. Ze kan zich hooguit herkennen in de neiging om ruimte voor individuele 
oordelenn en handelingen te verwerven. 

Inn het geval van individu manqué en anti-individu gebeurt juist het tegenoverge-
stelde.. De lezer kan haast niet anders dan de ontwikkelingen op het conto van concrete 
personagess te schrijven en zal eerder geneigd zijn hen verantwoordelijk te houden voor 
hunn daden. Toch zal de identificatie met deze personages naar alle waarschijnlijkheid 
niett uitmonden in een volledige rechtvaardiging van hun doen en laten. Daarvoor maakt 
dee tekst te duidelijk dat de ontwikkelingen die zij in gang hebben gezet verwerpelijk 
moetenn worden geacht. Het individu manqué roept in eerste instantie vooral mededogen 
op:: het is immers heel goed te begrijpen dat het verlies aan gemeenschapsleven en 
Vastigheid'' tot gevoelens van angst en onzekerheid leidt. Als Meider' van de anti-
individuenn vervult het individu manqué echter een moreel verwerpelijke rol: hij houdt 
henn incoherente en misleidende ideeën voor. Een in aanvang sympathiek personage 
verwordtt zo alsnog tot een antipathieke boosdoener. 

Voorr het anti-individu ligt het nog iets anders. De lezer kan zich door de voortdu-
rendee personificatie ook in hem inleven. Zijn gedrag is echter vanaf het begin negatief: 
hett anti-individu heeft vooral een ruziezoekend en destructief karakter. Hij heeft geen 
enkelee affiniteit met of bewondering voor hetgeen het individualisme tot stand heeft ge-
brachtt en is er slechts op uit het zichzelf zo gemakkelijk mogelijk te maken. Ook zijn mo-
relee en politieke ideeën zijn volgens de verteller daarop gericht. Dat maakt het de lezer 
well erg moeilijk zich volledig met het anti-individu te identificeren. Hij is bovendien het 
enigee personage waarover in de tekst een expliciet moreel oordeel wordt geveld. In de 
slotalineaa van deel 3, waarin alle kenmerken van het anti-individu nog eens op een rijtje 
wordenn gezet (grotendeels in gepersonifieerde vormen als "he has generated..." "he 
is..."" "he wants...") vermeldt de verteller: 

"Hee is specified primarily by a moral, not an intellectual inadequacy. (...) He is dangerous, not on 
accountt of his opinions or desires, for he has none: but on account of his submtssiveness.''(381) 

Daarmeee is het narratieve lot van het anti-individu in dit essay definitief bezegeld. 
Personificatiee mag dan identificatie van de lezer met een personage uit de tekst 

mogelijkk maken, dat wil niet zeggen dat die identificatie ook altijd tot stand komt. Perso-
nificatiee is een noodzakelijke, maar geen voldoende voorwaarde voor identificatieproces-
sen.. Op grond van het voorgaande lijkt het beter te zeggen dat personificatie empathie, 
inlevingg van de lezer in de leef- en denkwereld van een personage, kan bewerkstelligen. 
Off die op zich nog vrij neutrale empathie overgaat in identificatie, hangt vermoedelijk 
voorall af van de vraag in hoeverre een personage volgens de lezer sympathiek of anti-
pathiekk wordt neergezet. 

6.3.46.3.4 Metaforiek 
Zoalss gezegd wordt het verschil in waardering voor de drie personages en de ontwikke-
lingenn waarmee ze verbonden zijn, ook voor een deel bewerkstelligd door de metaforen 
waarinn ze worden beschreven. De tekst maakt geen overdadig gebruik van metaforen, 
maarr voor zover aanwezig, bevestigt de metaforiek het verschil tussen individu en an-
ti-individuu dat de antithese al heeft geschapen. Het anti-individu wordt in metaforen 
alss een afgeleide neergezet; zo is het individu "the substance", en het anti-individu 
"thee shadow" (383). 

Dee metaforiek bevestigt ook het idee dat individualiteit een onvermijdelijk op-
komendee dispositie is, terwijl het anti-individu een bewust opererende rationalist is. 
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Hett individu manqué wordt door het individu overweldigd als ware die laatste een na-
tuurramp:: net individu "swept aside", "left little room". De "moral victory" van het indivi-
duu betekent voor het individu manqué echter iets anders: "Already outmanoeuvred in the 
fieldd (in conduct), he now suffered a defeat at home, in his own character" (372). Het 
individuu manqué is vooral een slachtoffer van kennelijk onvermijdelijke ontwikkelingen -
hijj is letterlijk een lijdend voorwerp, terwijl de individualiteitservaring de wereld heeft 
overrompeldd en daardoor iets onvermijdelijks lijkt te zijn geweest. 

Wanneerr het anti-individu ten tonele wordt gevoerd, krijgen de metaforen echter 
voorall associaties met oorlogs- in plaats van met natuurgeweld: "disposed to assimilate 
thee world to his own character by deposing the individual and destroying his moral pres-
tige."tige." (372; mijn cursivering) Aan het slot blijkt dat 

*{f)he*{f)he  onslaught  of  the  Vnass man'bas  shaken but not destroye d the mora l prestig e of individualit y 
(...)) The desir e of the 'masses ' to enjo y the product s of individualit y has modffie d thei r destructive 
urge."urge."  (383; mij n cursivering ) 

Dezee oorlogsmetaforiek veronderstelt een bewust ondernomen strijd tegen een duidelijke 
tegenpartij.. Het anti-individu wordt ook hier dus opgevoerd als een strategisch hande-
lendd personage, dat probeert het overweldigende individualiteits-tij te keren. Zo dragen 
ookk de metaforen bij aan de portrettering van het anti-individu als een rationalist bij uit-
stek:: de opkomst van individualiteit was een contingent», niet als zodanig beoogde ont-
wikkeling;; de tegenbeweging van de anti-individuen was daarentegen een welbewust 
geplandee actie.11 

6.3.56.3.5 Genre  en discipline 
Dee mengeling van verhalende geschiedenis (inclusief personificatie en metaforiek), en 
eenn op antithesen gestoelde logisch-analytische structuur, roept de vraag op in welk 
genree en in welke discipline dit essay nu eigenlijk gesitueerd moet worden. Is het ge-
schiedschrijving,, is het een filosofisch betoog, of toch een literair verhaal over mythische 
archetypen?? Het is echter aan het essay eigen dat de grenzen tussen disciplines daarin 
niett al te scherp getrokken zijn en dat het genre zelf ook niet heel duidelijk is afgeba-
kend;; dat maakt de hokjesgeest waarvan bovenstaande vraag blijk geeft, weinig pas-
send.. Interessanter is het om Oakeshotts eigen aanduiding van het hoofddeel van de 
teksttekst als "a piece of historical description" (364) als uitgangspunt te nemen en na te 
gaann hoe zijn pretenties zich hier verhouden tot het feitelijke effect van de tekst 

Allereerstt valt dan op dat historische gebeurtenissen in de tekst (zoals de op-
komstt van de drie personages) eigenlijk steeds geponeerd worden. De bewijsvoering 
voorr die gebeurtenissen is indirect; ze bestaat enerzijds uit verwijzingen naar andere 
auteurss en anderzijds uit verwijzingen naar theorieën over moraal en politiek. Zo wordt 
Burckhardtt geciteerd om de opkomst van het individu in de veertiende en vijftiende 
eeuww te beschrijven (365) en wordt hij eveneens, net als Nietzsche, Sorel en Kierke-
gaard,, opgevoerd als een van de auteurs die de opkomst van het anti-individu vroegtij-
digg signaleerden (376). Het verleden wordt dus niet zozeer gereconstrueerd op basis van 
historischh bronnenmateriaal, als wel op gezag van andere historici enn filosofen. 

Daarnaastt worden, zoals gezegd, morele en politieke theorieën uit de beschreven 
periodess opgevoerd als bewijzen voor de wijdverbreide invloed van het individu, respec-
tievelijktievelijk het anti-individu. Zij worden enerzijds indicatief geacht voor de gevolgen die de 
opkomstt van het individu, respectievelijk het anti-individu op het wereldtoneel had, ter-
wijll ze anderzijds ook als bewijs dienen voor de wijdverbreidheid van de individuele, res-
pectievelijkk de anti-individuele ervaring: 
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"Almostt all modern writing about moral conduct begins with the hypothesis of an individual human 
beingg choosing and pursuing his own directions of activity. (...) This is unmistakable in Hobbes (...) a 
similarr view of things appeared, of course, in the writings of Spinoza (...) Nowhere is this seen mote 
dearfytodearfyto be the case than in the writings of Kant" (367, mijn cursivering) 

"Thee recognition that the morality of the 'anti-indvidual' was (...) the morality (...) of a targe ready-
madee dass in society (...), and that in the interests of this dass it must be imposed upon ail man-
kind,, appears unmistakabtyf\r$. in the writings of Marx and Engels." (376, mijn cursivering) 

Dee tekst veronderstelt niet alleen dat de inhoud van de theorieën bij de lezer bekend is; 
dee kleine tussenvoegsels impliceren dat ook de relatie tussen deze theorieën en de op-
komstt van de individualiteitsdispositie of het anti-individu overduidelijk is. Aan historische 
gebeurtenissenn buiten het theoretische domein wordt nauwelijks gerefereerd. 

Datt maakt van de geschiedenis die het essay construeert een typische Ttlosofen-
geschiedenis',, die zich minder bekommert om historische gebeurtenissen dan om de re-
flectiess daarvan op intellectueel niveau. Dat theorieën als bewijzen van historische ont-
wikkelingenn kunnen gelden, is in feite een omkering van de gedachte dat concepten en 
theorieënn altijd wortelen in historische praktijken; een gedachte die de basis vormt voor 
Oakeshottss rationalismekritiek in andere teksten. Die omkering is echter niet bepaald 
onproblematisch.. Door de opkomst van het individu vrijwel geheel te beschrijven aan de 
handd van theorieën, gaat de tekst er aan voorbij dat praktijken meestal grotere verschil-
lenn vertonen dan het gedeelde gebruik van concepten suggereert. De veelvormigheid 
vann historische ontwikkelingen wordt er door gladgestreken. 

Hett gladstrijkende effect van deze argumentatiestrategie wordt nog versterkt 
doordatt de verteller de beschreven ontwikkelingen ook op een specifieke manier ver-
klaart.. Uit de theorieën wordt niet alleen afgeleid wat er gaande was, maar ook waarom 
hett zo ging. En steeds luidt het antwoord dan in feite: het ging zo omdat het zo moest 
gaan,, gezien de aard van de individuele dispositie, respectievelijk het karakter van het 
anti-individu.. Zo verklaart de tekst de opkomst van de 'moderne representatieve demo-
cratie'' als volgt: 

"Thee first demand of those intent upon exploring the intimations of individuality was for an instru-
mentt of government capable of transforming the interests of individuality into rights and duties. To 
performm this task government required three attributes. First, it must be single and supreme (...). Se-
condly,, it must be (...) a 'sovereign' government (...) Thirdly, it must be powerful (...) but not so 
powerfull as itself to constitute a new threat to individuality." (368-69) 

Hett ontstaan van de moderne representatieve democratie lijkt hier het logische en voor 
dee hand liggende resultaat van een weldoordacht en vooraf geformuleerd plan van 'het 
individu'.. De eisen waaraan de moderne representatieve democratie moest voldoen om 
goedd te functioneren, zijn achteraf echter gemakkelijker te reconstrueren dan op het 
momentt dat deze institutie nog ontwikkeld moest worden. Door die reconstructie achter-
aff tot verklaring te bombarderen, maakt het essay een historische noodzaak van iets dat 
naarr alle waarschijnlijkheid het min of meer toevallige resultaat was van de complexe 
interactiee tussen ideeën, praktische pogingen en daadkracht van verschillende groepen. 
Dee verklaring is dus uitermate functionalistisch en rationalistisch. 

Dezee redeneertrant beperkt zich niet tot de bovengenoemde passage, maar 
schraagtt zowel deel 2 als deel 3 van het essay. Een mooi voorbeeld is ook de verklaring 
vann de leidersrol van het individu manqué. Eerst karakteriseert de verteller het anti-
individuu met behulp van antithetische begrippenparen. Vervolgens leidt hij uit deze ka-
rakteriseringg af dat het anti-individu 'leiders' nodig had om zijn ideeën en gevoelens in 
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dadenn te kunnen omzetten. Ten slotte wordt met behulp van een zelfde functionalis-
tischee redenering uitgelegd dat het individu manqué geknipt bleek voor dit leiderschap. 
Inn kort bestek gaat dat als volgt: 

"Nevertheless ,, the 'anti-individual ' had feeling s rather  than thoughts , Impulse s rathe r than opinions , 
inabilitie ss rathe r than passions , and was only diml y aware of his power . Consequently,  he require d 
'leaders ''  (...) The 'anti-individual ' needed to be tol d what to think ; Ms impulse s had to be transfor -
medd into desires , and thes e desire s intoo projects ; he had to be made aware of his power ; and these 
weree the tasks of his leaders . (...) What  was required  was  a man who coul d at once appear as the 
imag ee and the maste r of his followers ; a man who coul d mor e easil y make choice s for other s than 
forr  himself ; a man dispose d to mind othe r people' s busines s becaus e he lacked the skil l to fin d sa-
tisfactiontisfaction  in mindin g his own . And these , precisely,  were the attribute s of the Individua l man-
que{...)"que{...)"  (373-74, met uitzonderin g van de laatst e mij n cursivering ) 

Hett historische verhaal dat hier wordt verteld ontleent zijn aannemelijkheid volledig aan 
dee coherent omschreven en gehanteerde concepten: alle puzzelstukjes passen alleen zo 
mooii in elkaar omdat ze van tevoren zo goed op maat zijn gesneden.12 Dat blijkt ook nog 
eenss uit de manier waarop de verteller op empirische tegenwerpingen anticipeert: 

MNoo doub t the 'masses ' in moder n Europ e have had othe r leaders than thi s cunnin g frustrat e who 
hass led always by flattery  and whos e only concer n is the exercis e of power ; but they have had none 
mor ee appropriate' ' (374). 

Niett de verklarende kracht, niet de mate waarin bronnenmateriaal plausibel kan worden 
gemaakt,, maar de onderlinge passendheid van de gebruikte concepten rechtvaardigt de 
constructiee van het verhaal.13 

Hett essay hanteert dus een functionalistische verklaringsstrategie, die mogelijke 
aanzettenn in andere richtingen buiten beschouwing laat, en daardoor van de beschreven 
ontwikkelingg een noodzakelijke ontwikkeling maakt. Wit de lezer deze interpretatie van 
dee geschiedenis weerleggen, dan zal ze zelf op de hoogte moeten zijn van (alternatieve 
bronnenn voor) de historische gebeurtenissen. Alleen dan kan ze het functionalisme van 
dee verklaring die The Masses in Representative Democracy* biedt, doorbreken. 

Datt functionalisme is op zich niet voorbehouden aan filosofen die zich, zoals 
Oakeshott,, aan geschiedschrijving wagen. Ook onder historici is deze interpretatie-
strategiee wijd verbreid. Ze staat bekend onder de naam 'Whig history': een vorm van 
geschiedschrijvingg waarin het historische proces zo wordt belicht dat het lijkt of het tot 
nietss anders dan de uiteindelijke stand van zaken kon leiden. In Oakeshotts essay wordt 
dezee interpretatiestrategie wel extra ondersteund door zijn filosofische voorkeur voor 
conceptueell coherente definities van begrippen en logisch coherente redeneringen. In 
hett essay worden de basale concepten zo omschreven dat ze even later naadloos in de 
beschrevenn ontwikkelingen blijken te passen. De historische ontwikkelingen zijn dan 
niett alleen functioneel-, maar ook nog eens togisch-noodzakelijk. 

Hett essay paart dit functionalisme en het streven naar logische coherentie in deel 
33 bovendien aan een flinke dosis rationalisme. De functionele ontwikkelingen worden 
vrijwell geheel op het conto van het anti-individu geschreven. Niet alleen is de historische 
ontwikkelingg achteraf bezien heel begrijpelijk, ze is dat juist omdat de historische actoren 
dee uiteindelijke uitkomst van het begin af beoogden. Dit rationalisme is grotendeels het 
gevolgg van het gebruik van personificatie: door te personifiëren beschrijft de verteller de 
ontwikkelingenn in termen van intenties en handelingen. Door het abstracte karakter van 
dee personages geeft de verteller echter nergens concrete historische voorbeelden van 
dergelijkee handelingen, en dat maakt zijn 'intentionalistische' conclusies er niet overtui-
genderr op. Terwijl de functionalistische argumentatiestrategie juist aannemelijk kan zijn 
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zoo lang de lezer elk zicht op historisch bronnenmateriaal wordt onthouden, overspeelt de 
vertellerr met de rationalistische verklaringsstrategie zijn hand omdat hij alleen de ideeën 
enn handelingen van abstracte actoren toont 

Inn veel opzichten is het verleden dat in deel 2 en 3 van The Masses in Repre-
sentativee Democrac/ wordt geconstrueerd dus een typisch filosofenproduct Theorieën 
dienenn als bewijsmateriaal voor historische gebeurtenissen, die op functionele en logisch-
noodzakelijkee gronden worden verklaard. Mede als gevolg hiervan is het verhaal een 
gladgeslepenn constructie. Mogelijk vroegtijdig gesmoorde tendenzen of alternatieve in-
terpretatiess worden aan het zicht onttrokken, evenals het contingente karakter van het 
verleden.. Door één kant van het verhaal uitsluitend in antithese met de andere kant van 
hett verhaal te belichten, door de beschreven anti-individuele tendenzen veel vaker te 
'intentionaliseren'' en door te wijzen op mogelijke incoherenties ervan, krijgt het gecon-
strueerdee verleden bovendien een duidelijke moraal mee. Het anti-individu is chronolo-
gischh van later datum, is in logisch opzicht een afgeleide, en is vatbaar voor manipulatie 
mett incoherente argumenten door dubieuze leiders. 

Dezee filosofengeschiedenis' is des te opmerkelijker gezien Oakeshotts eigen opvattingen 
overr zowel geschiedschrijving als filosofie. Die laatste heb ik in hoofdstuk 3 in algemene 
zinn aan de orde gesteld; ook over geschiedschrijving had Oakeshott echter expliciete 
opvattingen,, die hij ten tijde van het verschijnen van The Masses in Representative De-
mocracyy al had verwoord in Experience and its Modes (1933) en die hij kort na het ver-
schijnenn van het essay zou actualiseren in The Activity of Being an Historian'.14 

Inn Experience and its Modes omschrijft Oakeshott geschiedenis als het bezien van 
allee ervaring in het licht van het verleden ("sub specie praeteritorum"). Dat kan gebeuren 
vanuitt een praktische instelling, die probeert het heden vanuit het verleden te verklaren 
enn te rechtvaardigen; het verleden dat dan wordt gereconstrueerd is echter een 'practical 
pasf,, geen 'historical pasf, aldus Oakeshott.15 De ware historicus is juist geïnteresseerd 
inn het verleden om wille van zichzelf. Volgens Oakeshott moet hij daarbij veronderstellen 
datt het verleden een eigenstandig, afgesloten geheel is; geschiedenis is het blootleggen 
vann "what really happened". Dat wil niet zeggen dat de historicus het verleden precies 
moett doen herleven, maar dat hij poogt het verleden beter te begrijpen dan het zichzelf 
begreep.166 Tegelijkertijd stelt Oakeshott ook dat deze naïeve werkelijkheidsopvatting 
onhoudbaar,, want zichzelf tegensprekend is. Zo gaat geschiedenis, als ervaringsmodus, 
uitt van tegenwoordige gegevens, terwijl ze een niet-tegenwoordig verleden probeert 
bloott te leggen. Bovendien is het object van geschiedenis altijd arbitrair: het verleden 
kentt geen onbetwistbaar begin en einde. Daardoor heeft de historicus volgens Oakeshott 
enerzijdss de noodzakelijke illusie het verleden bloot te leggen, en vervalt hij anderzijds 
onvermijdelijkk in het construeren van een 'practical pasf. 

Inn het recentere The Activity of Being an Historian' onderzoekt Oakeshott de 
activiteitt van de historicus opnieuw. Hij onderscheidt de historische benadering van het 
verledenn van de kunstzinnige en de wetenschappelijke benadering. Geschiedschrijving 
zouu verwant zijn aan wetenschap voor zover ze inzicht in onze ervaring probeert te ge-
venn door contingente gebeurtenissen met elkaar te verbinden. Omdat het in de ge-
schiedschrijving,, anders dan in experimenteel wetenschappelijk onderzoek, om reële 
(particuliere)) in plaats van hypothetische gebeurtenissen gaat, kan de historicus echter 
geenn voldoende of zelfs noodzakelijke voorwaarden van gebeurtenissen specificeren; 
historischee verbanden situeren het gebeurde ergens tussen toeval en noodzaak. Van een 
'geschiedwetenschap'' kan volgens Oakeshott strikt genomen dus geen sprake zijn; dat 
betekentt echter niet dat de activiteit van de historicus van elke zin gespeend is. De histo-
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ricusricus zoekt zijns inziens naar verklaringen door te detailleren, terwijl de experimenteren-
dee wetenschapper naar generaliserende verklaringen zoekt 

Alss dat zo is, dan is The Masses in Representative Democracy* inderdaad een 
vreemdsoortigg product. Niet alleen vertoont het essay zowel trekken van de detaillerende 
historischee als van de generaliserende wetenschappelijke manier van verklaren; het 
kenmerktt zich bovendien door het streven naar onvoorwaardelijk begrip van de filosoof. 
Daarr komt nog eens bij dat het verleden dat deze tekst reconstrueert door zijn alge-
meenheid,, zijn actuele invalshoek en perspectief, en door zijn bijdrage aan het construe-
renn van een collectieve identiteit voor moderne Europeanen, veel meer weg heeft van 
eenn 'practical past dan van een zuiver historisch verleden.17 Op grond van zijn ge-
schiedtheoretischee werk zou Oakeshott de eerste moeten zijn om dit toe te geven; ook 
zijnn condusie in Experience and its Modes was immers, dat geschiedschrijving altijd 
plaatsvindtt vanuit een bepaald perspectief, met alle selectie en interpretatie van dien. 
Hett essay illustreert door de afwezigheid van zelfreflexief commentaar weliswaar Oakes-
hottss stelling dat geschiedschrijving slechts kan bestaan bij de gratie van irreflexieve, 
naïevee geschiedschrijvers. Het demonstreert daardoor echter ook de problemen die aan 
Oakeshottss dubbelzinnige karakterisering van geschiedschrijving kleven. 

6.3.66.3.6 Reflexiviteit 
Hett zou echter misleidend zijn het te doen voorkomen alsof de auteur van The Masses in 
Representativee Democrac/ geen enkel blijk geeft van reflectie op zijn eigen theoretische 
activiteiten.. Het essay is in dit opzicht minder eenduidig dan ik tot nu toe heb gesugge-
reerd.. Soms spreekt de verteller onbekommerd over 'the world as we find i r (382); daar 
staann echter ook passages tegenover waarin hij zijn aanspraken duidt als een interpreta-
tie,, bijvoorbeeld door gebruik van de uitdrukking "this reading of the situation" (381). 

Inn het begin van het essay komt vooral de traditionele kennisopvatting naar vo-
ren.. De verteller presenteert zich daar als een nuchtere beschouwer van de wereld, die 
slechtss de feiten de doorslag laat geven in zijn opvattingen over de ware aard van de 
contemporainee samenleving. De opvatting van andere theoretici dat de Europese cultuur 
beheerstt wordt door de massa, wordt afgedaan als een overdrijving: 

"Al ll  thi s I believ e to  be a gros s exaggeration . And I thin k we shoul d recogniz e what our tru e situatio n 
iss  in thi s respect , what precisel y we owe to  thi s character , and the exten t of his impact ; if we under -
stoo dd mor e dearl y who thi s 'mass man ' is and wher e he has come from . And wit h a view to  answe -
ringring  thes e questions , I propos e to  engage in a piece of historica l description.''(363-64 ) 

Tegelijkertijdd impliceert het gebruik van een historische vertelling als argument om de 
'massadiagnose'' te verwerpen, dat de waarneming van de samenleving om ons heen niet 
geheell onafhankelijk is van ons perspectief. Historisch inzicht kan volgens de auteur de 
actualiteitt kennelijk in een ander licht zetten en tot een andere interpretatie van de con-
temporainee samenleving leiden. 

Dee auteur is zich er bovendien van bewust dat het object van historisch onder-
zoekk niet zonder meer toegankelijk is. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de metaforen die hij in 
dee inleiding gebruikt om het essay te situeren. Hij noemt de 'mass man' een 'character', 
enn kondigt aan dat hij de rol van dit personage op het wereldtoneel wil achterhalen door 
zijnn verwikkelingen met andere personages te volgen: "You must bear with me while I 
sett the scene for the entry of the character we are to study, because we shall mistake 
himm unless we prepare ourselves for his appearance" (364), zo luidt de laatste zin van de 
inleiding.. De auteur presenteert zijn essay hier als de reconstructie van een drama. De 
oorspronkelijkee opvoering van dat drama is weliswaar voorbij, maar de verwikkelingen 
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kunnenn uit verschillende bronnen, zoals vocabulaires en theorieën, worden achterhaald. 
Aangezienn de auteur tot deze bronnen toegang heeft, is hij in staat als woordvoerder van 
hett verleden op te treden. De reconstructie die in dit essay wordt gegeven heeft dan ook 
dee status van een interpretatie: ze is een "story" (364), een "reading of the situation" 
(381). . 

Tott zover lijkt de gang van zaken in het essay dus wel te stroken met de opvat-
tingenn die Oakeshott in Experience and its Modes en in On Human Conduct over kennis 
vann de wereld en historische kennis in het bijzonder ventileert. Maar zoals ik in de vorige 
paragraaff al aanduidde, zijn er in de historische vertelling zelf tal van plaatsen te vinden 
waarr traditionele epistemologische veronderstellingen toch weer de kop opduiken. De 
vertellerr zegt bijvoorbeeld niet te willen speculeren over mogelijke verklaringen van de 
opkomstt van het individu manqué, maar 'slechts' ontwikkelingen te observeren alsof het 
verledenn direct toegankelijk is: 

"Wee need not speculate upon what combination of debility, ignorance, timidity, poverty or mischance 
operatedd in particular cases to provoke this character; it is enough to observe his appearance and his 
effortss to accomodate himself to his hostile environment" (371)18 

Bovendienn meent de auteur te kunnen onderscheiden welke ontwikkelingen en opvattin-
genn "illusies" zijn en welke als "feit" aangemerkt moet worden. Keer op keer worden 
conceptenn en theorieën met een anti-individuele inslag ontmaskerd als gammele en/of 
illusoiree constructies. Zo wordt het idee dat het anti-individu sociale rechten nodig zou 
hebbenn om ook van de individualiteitsrechten te kunnen genieten, terzijde geschoven: 

"thiss was a great illusion: first, because In /actbe had these rights, and secondly because he had no 
usee for them (...) What, in fact, prevented him enjoying the rights of individuality (...) was his cha-
racter."" (377-8, mijn cursivering) 

'Popularr governmenf wordt op soortgelijke wijze ontmaskerd. 
Dezee terminologie suggereert dat er inderdaad een "world as we find i r bestaat, 

diee men maar hoeft te observeren om feiten van illusies te onderscheiden. Het is echter 
steedss het coherentiecriterium dat bepaalt wat illusoir en wat feitelijk is. Zo is het zelfbe-
gripp van het anti-individu illusoir, want incoherent. Gezien dit criterium staan feiten' in dit 
essayy tegenover 'illusies' als coherente tegenover incoherente constructies. De feitelijke 
statuss van de individuele zelfopvatting impliceert niet dat deze geen constructie is, maar 
datt deze een stevige, overtuigende constructie is. 

Inn dit verband is ook het opmerkelijke verschil in het gebruik van aanhalingste-
kenss van belang. Aanhalingstekens zijn in The Masses in Representative Democracy7 in 
overvloedd aanwezig. In een enkel geval worden ze gebruikt om citaten te markeren, 
maarr volgens Oakeshottiaans gebruik blijven citaten tot een minimum beperkt. In de 
meestee gevallen duiden aanhalingstekens dan ook de concept-status van een woord aan, 
waarbijj het bovendien vaak woorden betreft die door anderen worden gebruikt. In het 
laatstee geval speelt er meestal een ironische connotatie mee: ze duiden er op dat de 
auteurr bepaalde begrippen niet voor eigen rekening wil nemen. Opmerkelijk is echter, 
datt het individu van het begin af op eigen benen staat (met uitzondering van een op-
merkingg op 367), terwijl 'individu manqué' en 'anti-individu' consequent worden begeleid 
doorr aanhalingstekens. Met name wanneer beiden in één adem worden genoemd (zoals 
bijvoorbeeldd in de slotzin "At all important points the individual still appears as the sub-
stancee and the 'anti-individual' only as the shadow", 383), is dit opvallend. 

Dezee aanhalingstekens hebben kennelijk als functie een al te gemakkelijke natu-
raliseringg van begrippen tegen te gaan: de betreffende woorden kunnen niet zonder 
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meerr met empirische referenten worden vereenzelvigd. De aanhalingstekens vervullen 
hierr dus dezelfde rol die de Latijnse uitdrukkingen en neologismen in On Human Conduct 
spelen.. Daardoor gaan ze ook het effect van de personificatie tegen: juist 'individu man-
que'' en 'anti-individu' moeten niet worden opgevat als concrete, in het verleden aanwijs-
baree personen. Omdat het individu niet op deze manier is geoormerkt, krijgt dit concept 
vann de weeromstuit een soort vanzelfsprekendheid die het bijna de status van feit geeft 
Hett concept 'individu' is volgens de auteur kennelijk zo genaturaliseerd dat het de con-
ceptstatuss is ontstegen.19 

Dezee ongelijke behandeling van de gebruikte concepten geeft aan dat achter het 
naïef-realistischee taalgebruik van The Masses in Representative Democracy' wel degelijk 
eenn coherentie-epistemologie schuilgaat In de woordkeus van de verteller betoont deze 
zichh echter weinig zelfreflexief; daarin voert het traditionele beeld van een objectief 
waarneembaree werkelijkheid doorgaans de boventoon. Zodra de verteller de feiten voor 
zichzelff laat spreken verdwijnt hij als woordvoerder uit beeld en wordt als het ware een 
buikspreker.. Dat deze rolovergang zich vooral voordoet in de beschrijving van het indivi-
dudu bevestigt impliciet nog eens de prioriteit van het individu. 

6.3.76.3.7 Verbeelding  en realiteitszin 
Dee hybride genrekenmerken van de tekst die ik in 6.3.5 signaleerde, hebben uiteraard 
hunn weerslag op de oordeelsvorming van de lezer. Het filosofische karakter van de ge-
presenteerdee geschiedenis moedigt de lezer aan het verleden van Westeuropese sa-
menlevingenn te interpreteren als een noodzakelijke geschiedenis, die is bepaald door de 
eisenn van conceptuele coherentie en functionaliteit Het historische deel van de tekst 
doett daartoe een beroep op verschillende, soms zelfs tegenstrijdige vermogens van de 
lezer.. Enerzijds dient de lezer in staat te zijn te abstraheren van concrete, particuliere 
situatiess om het algemene karakter van de individuele dispositie en van het anti-individu 
tee begrijpen. Anderzijds zet de personificatie in de tekst haar er toe aan gebeurtenissen 
enn ontwikkelingen rond het anti-individu toe te schrijven aan persoonlijke intenties en 
handelingen.. Beide processen, abstrahering en 'intentionalisering' staan op hun beurt 
echterr onder de hoede van het vermogen conceptueel coherent te redeneren: de motie-
ven,, intenties en handelingen die aan de abstracte karakters worden toegeschreven, 
dienenn voort te vloeien uit de omschrijving van hun aard. In dit opzicht lijkt The Masses 
inn Representative Democracy7 een zelfde effect op het oordeelsvermogen van de lezer 
uitt te oefenen als On Human Conduct, de lezer wordt gestimuleerd zich een wereld voor 
tete stellen waarin alles coherent samenhangt 

Diee gelijkenis wordt nog sterker als we kijken naar de manier waarop de histori-
schee vertelling in het slot van het essay aan de alledaagse ervaring van de lezer wordt 
gekoppeld.. In deel 4 wordt de lezer gevraagd zich voor te stellen wat het, in het licht van 
dee beschreven geschiedenis, zou betekenen als de veel gesignaleerde "accession of the 
massess to complete social power" (381) bewaarheid zou zijn. Ze dient zich voor te stellen 
hoee een wereld waarin zo'n overwinning werkelijkheid zou zijn geworden, er uit zou zien. 
Diee vraag doet een beroep op haar verbeelding, maar die verbeeldingskracht wordt ge-
leidd door de concepten en het interpretatiekader die in het essay zijn ontwikkeld. Deze 
verbeeldingg heeft dus evenzeer een theoretisch' karakter als die in On Human Conduct 

Dee verteller van The Masses in Representative Democrac/ geeft zelf het ant-
woordd op zijn retorische vraag. Volgens hem zou de overwinning van de massa in ter-
menn van zijn historische vertelling impliceren dat de anti-individuele dispositie de drang 
naarr individualiteit volledig zou hebben overwonnen: 

153 3 



"AA worl d in whic h the 'mass man ' exercise d 'complet e socia l power ' woul d be a worl d in whk h the 
activit yy  of governin g was understoo d sofe/yas  the impositio n of a singl e substantiv e condtio n of hu-
mann circumstance , a worl d in whic h *popula r government ' had altogethe r dsplace d 'parliamentar y 
government ss a worl d in whic h the 'civil ' right s of individualit y had been abrogate d by the 'social ' 
right ss of anti-individualit y (...)"  (381-382) 

Vervolgenss zet hij de lezer met beide benen op de grond door onmiddellijk daarna te 
concluderenn dat de wereld er feitelijk niet zo uitziet. Deze empiriserende anti-climax 
wordtt uitgedrukt door het repetitieve gebruik van *a world in which" te combineren met 
eenn verkorte herhaling ("a world") aan het eind van het zinsdeel dat direct op het boven-
staandee citaat volgt: w- and there is no evidence that we live in such a world" (382). De 
verondersteldee instemming van de lezer met de voorafgaande historische schets, wordt 
verzilverdd door niet alleen een beroep te doen op het logisch inzicht en de verbeeldings-
kracht,, maar ook op de realiteitszin van de lezer. De combinatie hiervan moet de lezer 
doenn inzien dat de geponeerde stelling inderdaad onhoudbaar is. 

Zoo legt de verteller zelf een expliciete relatie tussen het hypothetische product 
vann zijn verbeelding (en van zijn conceptuele logica) enerzijds, en de 'buitenwereld' an-
derzijdss - een relatie die de verteller van On Human Conduct juist zoveel mogelijk (maar 
zonderr succes) buiten de deur tracht te houden. Gek genoeg is het resultaat hetzelfde: 
alss de lezer van het essay haar indrukken van de samenleving om haar heen vergelijkt 
mett het beeld dat zij met behulp van de tekst kan evoceren (zoals ook de lezer van On 
HumanHuman Conduct onvermijdelijk zal doen), dan zal ze vermoedelijk tot de condusie komen 
datt die wereld om haar heen niet zo eenduidig is als het theoretische beeld suggereert. 
Ookk hier is de vaststelling dat de contemporaine samenleving complex en ambigu dus 
niett het uitgangspunt, maar het product van de tekst. 

Thee Masses in Representative Democracy gaat overigens wel een stap verder 
dann On Human Conduct Terwijl On Human Conduct de diagnose dat de contemporaine 
samenlevingg incoherent is hooguit voorziet van een impliciete indicatie dat het heil in de 
richtingrichting van de 'civiele associatie' moet worden gezocht, biedt het essay The Masses in 
Representativee Democracy' de lezer uitdrukkelijk een positieve diagnose, die op zijn 
beurtt een duidelijk aanknopingspunt voor toekomstig handelen vormt. 

Inn de laatste alinea van het essay wordt de finale omkering voltrokken: de stelling 
overr de macht van de massa (oftewel de anti-individuen) wordt verworpen ten gunste 
vann een interpretatie die het belang van de opkomst van het individu centraal stelt. In 
eenn formulering die erop speculeert dat de realiteitszin van de lezer dezelfde inzichten 
oplevertt als die van de auteur, luidt de condusie: 

"Onn the othe r hand , if we judg e the worl d as we fin d it (whic h includes , of course , the emergenc e of 
thee 'mass man' ) the event of suprem e and semina l importanc e in mode m Europea n histor y remain s 
thee emergenc e of the human individua l in his mode m idtom. "  (382) 

Tegenoverr de 'massa-diagnose' wordt dus niet zonder meer een 'indrvidual'rteitsdiagnose' 
gesteld.. De realiteitszin gebiedt ons volgens de auteur vast te stellen dat de contempo-
rainee samenleving complex en ambigu is. Ze vertoont trekken van zowel de individuele 
alss de anti-individuele dispositie; zowel het idee dat de samenleving een massasamenle-
vingg is, als het idee dat we in een individualistische samenleving leven, zijn producten 
vann een verbeelding die aan die complexiteit en ambiguïteit geen recht doet 

Tochh is die ambiguïteit voor de auteur geen reden om elke keuze maar achterwe-
gee te laten. De realiteitszin gebiedt ons volgens hem namelijk ook om te constateren een 
vann beide polen niet alleen logische, maar ook chronologische prioriteit heeft, of liever: 
heeftt gehad. Het individu was er domweg eerder dan het anti-individu. Die logische en 
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chronologischee prioriteit biedt het aanknopingspunt op grond waarvan de hedendaagse 
menss zich gesterkt mag weten in zijn streven de invloed van de 'massamens' te keren. 
Ookk de verbeelding blijkt dan wel degelijk een positieve rol te kunnen spelen; ze wordt 
ingezett om bepaalde maatschappelijke mogelijkheden bloot te leggen en vervolgens 
waarwaar te maken. Door dit spel met realiteitszin en verbeelding, krijgt de lezer zo ten slotte 
hett hart onder de riem gestoken dat zij volgens samensteller en inleider Hunold anno 
19566 zo nodig had. 

6.44 'The Masses in Representativ e Democracy ' en de politiek e oor -
deelsvormin gg van de lezer 

Opp welke wijze stuurt dit essay, als geheel bezien, de ideeën van de lezer over de 
contemporainee samenleving? Zoals uit het voorgaande duidelijk zal zijn geworden, 
verschiltt het effect van 'The Masses in Representative Democracy, ondanks zijn op het 
eerstee gezicht meer essayistische en narratieve karakter, niet zo veel van het effect dat 
ikk eerder aan On Human Conduct toeschreef. Dat is vooral een gevolg van de specifie-
kee manier waarop Oakeshott historische ontwikkelingen reconstrueert. 

Oakeshottt vertelt in dit essay een narratieve geschiedenis over het verleden 
vann de Europese samenleving. Die geschiedenis is uitdrukkelijk een voor-geschiedenis, 
enn dient uiteindelijk een interpretatie van de stand van zaken in de hedendaagse sa-
menlevingg te onderbouwen. De tekst reconstrueert die voorgeschiedenis zo dat ont-
wikkelingenn worden toegeschreven aan bepaalde personages en karakterdisposities; 
dee geschiedenis wordt begrijpelijk gemaakt in termen van de motieven, intenties en 
handelingenn van mensen en hun gevolgen. Hij doet echter geen poging de concrete 
leefwereldd van mensen uit het verleden op te roepen; de schijnbare concreetheid van 
hett subjectgebonden perspectief, leidt daardoor toch tot een tamelijk abstracte histori-
schee reconstructie. De samenhang tussen motieven, intenties en handelingen van de 
geschetstee personages is uiteindelijk vooral conceptueel: de personages zijn vanaf het 
beginn zo geconstrueerd dat ze niet anders kunnen denken en handelen dan ze doen. 
Dee samenhang die wordt aangebracht maakt de ontwikkelingen dus niet alleen begrij-
pelijkk vanuit het perspectief van de betrokken actoren, maar vooral ook noodzakelijk. 
Diee noodzakelijkheid bestaat echter alleen binnen het vastomlijnde perspectief van 
Oakeshottss conceptuele logica. 

Inn de praktijk van het lezen doet 'The Masses in Representative Democrac/ een 
beroepp op dezelfde vermogens als On Human Conduct; beide teksten zetten aan tot 
eenn zeer verwante diagnose van de samenleving. Dat is vooral het gevolg van de cen-
tralee rol die in beide teksten wordt gespeeld door coherentie, of het nu om logische, 
conceptuelee of functionele coherentie, of om mengvormen daarvan gaat. De narratieve 
coherentiee die we in het vorige hoofdstuk bij Brideshead Revisited tegenkwamen, 
speeltt in de 'narratieve' geschiedenis van Oakeshotts essay opmerkelijk genoeg slechts 
eenn ondergeschikte rol. 

'Thee Masses in Representative Democrac/ is dan ook een zeer specifieke nar-
ratievee geschiedenis: een filosofen-geschiedenis, die bovendien in een zeer praktische, 
actuelee context wordt verteld. Dat betekent dat niet alleen de onoverzienbare hoeveel-
heidd ervaringen van mensen in het verleden wordt gereduceerd tot een relatief heldere 
enn overzichtelijke theorie - dat complexiteitsreducerende effect is immers eigen aan 
elkee theorie. Het betekent ook dat de conceptuele basis van deze theorie de contin-
gentiee van ervaringen reduceert door ze in een logisch en conceptueel coherent geheel 
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tee vatten. Alleen de opkomst van de Individuele dispositie als zodanig blijft een onver-
klaard,, contingent fenomeen; alles wat daarop volgde, kan als logisch en functioneel 
noodzakelijkk worden gezien. 

Doorr de logische antithese tussen de concepten individu en anti-individu aan 
hett chronologische verschil tussen beide te koppelen, legt de tekst de basis voor het 
argumentt waarmee ten slotte de 'massamaatschappij'-diagnose wordt weerlegd. Een 
dergelijkee diagnose is, indien ze wordt geherinterpreteerd aan de hand van de con-
ceptenn die in The Masses in Representative Democracy' worden gebruikt, veel te sim-
plistischh en monolithisch om aan de ambigue ervaring van de lezer recht te doen, aldus 
Oakeshott. . 

Diee ambiguïteitsdiagnose verhindert echter niet dat de tekst ook duidelijk 
maaktt dat een grotere coherentie mogelijk is, indien de lezer de prioriteit van het indi-
viduelee erkent en ondersteunt. Enerzijds door het individu (of beter: de individuele 
dispositie)) op alle mogelijke fronten (logisch, chronologisch en ethisch) als primair te 
construerenn en de ontwikkelingen die deze dispositie in gang heeft gezet als een min 
off meer natuurlijke, geleidelijke tendens te presenteren, waar tegenover de rationalis-
tischetische pogingen van het anti-individu het individuele tij te keren tot mislukken ge-
doemdd zijn. Maar anderzijds ook door de lezer die nog een sprankje individualiteit in 
zichh voelt, aan te moedigen die individualiteit ook te manifesteren. In vergelijking met 
eenn monolithische massamaatschappij biedt een ambigue samenleving immers al heel 
watt meer ruimte voor individueel denken, oordelen en handelen. Juist het openleggen 
vann mogelijkheden daarvoor kan die lezers een hart onder de riem steken die meen-
denn dat het individu al het onderspit had gedolven. 

Opp basis van het voorgaande kunnen we ook concluderen dat The Masses in Repre-
sentativee Democrac/, net als On Human Conduct, geen definitieve weerlegging vormt 
vann Nussbaums ideeën over de rol van filosofische teksten in politieke en ethische oor-
deelsvorming.. Dat neemt niet weg dat The Masses in Representative Democrac/ wel 
aanleidingg geeft tot kwalificatie van Nussbaums ideeën. In paragraaf 4.4 heb ik al aan-
gestiptt dat On Human Conductniet alleen aanzet tot logisch redeneren en abstractie, 
maarr ook tot (zelf-)reflectie en tot verbeelding. The Masses in Representative Demo-
cracy'' mag dan aanzetten tot logisch redeneren, tot abstractie en generalisering; de 
tekstt stimuleert tot op zekere hoogte ook het empathisch vermogen van de lezer. Bo-
vendienn spelen ook de verbeelding en het reflexieve vermogen weer een rol. Empathie, 
(zelf-)reflectiee en verbeeldingskracht zijn dus niet uitsluitend het prerogatief van literai-
ree teksten. 

Empathiee wordt in het geval van The Masses in Representative Democracy' 
voorall bewerkstelligd door het gebruik van personificatie. De empathische inleving 
resulteertt echter niet zonder meer in identificatie. Het identificatieproces wordt be-
moeilijktt door het abstracte karakter van de personages, waardoor je als lezer altijd op 
afstandd blijft. In het geval van het anti-individu wordt identificatie ook nog eens ont-
moedigdd door de expliciete ethische veroordeling van dit personage. Ook zonder uit te 
mondenn in identificatie kan empathie de lezer echter aanzetten tot reflectie op haar 
ethischee en politieke opvattingen: zo kunnen antipathieke gevoelens ten opzichte van 
hett anti-individu de lezer tot de conclusie brengen dat zij kennelijk veel waarde hecht 
aann individualiteit. 

Hett reflexieve vermogen wordt door The Masses in Representative Democrac/ 
veell minder aangesproken dan door On Human Conduct Een lezer wordt vooral aan-
gezett tot reflectie als een auteur zich even van zijn eigen tekst distantieert en zijn ei-
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genn vooronderstellingen in ogenschouw neemt. De spaarzame momenten waarop Oa-
keshottt in dit essay die afstand creëert, laten echter wel zien dat daarvoor veel ele-
ganteree middelen bestaan dan die uit On Human Conduct Een auteur hoeft zichzelf 
niett expliciet van zijn eigen perspectief te distantiëren om tot reflectie aan te zetten. 
Ookk impliciete technieken als het gebruik van aanhalingstekens en bepaalde metaforen 
voldoenn - als daar tenminste in andere gedeelten van de tekst geen tegengestelde 
metaforenn tegenover staan. 

Hett derde vermogen dat Oakeshott met The Masses in Representative Demo-
crac/,, even zeer als in On Human Conduct, weet aan te spreken, is de verbeeldings-
krachtt van de lezer. Die verbeeldingskracht wordt niet of nauwelijks, zoals men wel 
zouu verwachten, ingezet om een beeld te evoceren van het verleden (hoe was het om 
inn de vijf- of zestiende eeuw om allerlei zekerheden hun vanzelfsprekendheid te zien 
verliezen?).. Ze wordt vooral aangesproken om de consequenties van een bepaald con-
ceptt tot in het uiterste te doordenken. Deze verbeelding verschilt in zoverre van de 
verbeeldingg die gewoonlijk aan literaire lezers wordt toegeschreven, dat ze binnen de 
perkenn wordt gehouden door de centrale criteria van de theorie - in dit geval logische, 
conceptuelee en functionele coherentie. We zouden haar dan ook de 'conceptuele ver-
beelding'' kunnen noemen. Deze vorm van verbeelding is zeker niet voorbehouden aan 
Oakeshott.Oakeshott. Wie wat verder om zich heen kijkt in de filosofie, ziet de conceptuele en 
aanverwantee vormen van verbeelding steeds terugkeren, bijvoorbeeld in Plato's grot, 
inn More's Utopia of in Nozicks 'experience machine' - ik zal daar in hoofdstuk 8 nog op 
terugkomen. . 

Ookk hier geldt weer, net als bij On Human Conduct, dat deze vermogens weinig 
bijdragenn aan het vermogen van de lezer om om te gaan met contingentie. De moge-
lijkee ontregelende effecten van een blik op het verleden worden teniet gedaan door 
historischee ontwikkelingen slechts in abstracto te beschrijven; in plaats van de contin-
gentiee en complexiteit van dat verleden te belichten, wordt het tot enkele logische, 
functioneel-noodzakelijkee en conceptueel coherente hoofdlijnen teruggebracht. De 
tekstt blijkt ook vooral die vermogens van de lezer aan te spreken die haar in staat 
stellenn complexiteit en contingentie zoveel mogelijk te reduceren, zoals abstractie, lo-
gischh redeneren en de daarop gebaseerde verbeeldingskracht. Zelfs de constatering 
datt er in de geschiedenis van West Europa twee ontwikkelingslijnen zichtbaar zijn, wil 
volgenss deze tekst niet zeggen dat de lezer in haar actuele oordeelsvorming met beide 
evenn veel rekening dient te houden. Hoe men praktische compromissen kan sluiten 
tussenn de strikt genomen strijdige verlangens en ideeën van individu manqué en anti-
individuu enerzijds en die van het individu anderzijds, zal de lezer uit deze tekst niet 
leren.. Logische en conceptuele coherentie stimuleren vooral een hang naar zuiverheid, 
diee alle mengvormen, of ze zich nu voordoen op het niveau van karakters, ethische 
opvattingen,, of politieke instituties, zoveel mogelijk uit de samenleving weert. 

Datt brengt me tot de conclusie dat The Masses in Representative Democracy, 
evenalss On Human Conduct, in grote lijnen past in Nussbaums karakterisering van de 
filosofiee als een discipline die naar reductie van contingentie streeft. Tegelijkertijd geeft 
ditt essay wel degelijk aanleiding de dichotomie tussen filosofie en literatuur en de 
vermogenss die zij aanspreken, op de helling te zetten. Vermogens die traditioneel aan 
literatuurr worden voorbehouden, zoals empathie en verbeelding, blijken ook in filosofi-
schee teksten een rol te spelen. Het reflexieve vermogen, dat doorgaans aan filosofi-
schee teksten wordt voorbehouden, blijkt ook met impliciete (oftewel 'literaire') midde-
lenn gestimuleerd te kunnen worden, en dat is een verdere kwalificatie van het denken 
inn termen van disciplines. Dat zelfs het werk van een twintigste-eeuwse filosoof die 
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eenn relatief traditionele vorm van filosofische reflectie beoefent, tot zulke relativeringen 
aanleidingg geeft, mag een steuntje in de rug zijn voor een ieder die meent dat de tra-
ditionelee dichotomie tussen filosofie en literatuur in de debatten over ethische en poli-
tiekee oordeelsvorming tekortschiet. 

6.55 Toegift : het anti-rationalism e van Oakeshot t herzie n 

Vaakk wordt er naar Oakeshotts werk verwezen als een voorbeeld van een filosofie die 
rationalistischee tendenzen in ons denken en doen bekritiseert, die zorgvuldige, herme-
neutischee duidingen van menselijke praktijken biedt, die de complexiteit van die prak-
tijkenn niet onnodig reduceert en de contingentie ervan onverlet laat.20 Mijn analyses 
vann On Human Conduct &\ The Masses in Representative Democracy' zetten Oakes-
hottss anti-rationalisme echter in een heel ander daglicht. In deze toegift', die enigszins 
buitenn de betooglijn van dit boek valt, zal ik daar kort op in gaan. 

Gezienn de overeenkomsten tussen de twee teksten van Oakeshott die ik hier 
hebb besproken, denk ik dat het gerechtvaardigd is over 'de' filosofie van Michael Oa-
keshottt in het algemeen te spreken. Die filosofie blijkt de politieke oordeelsvorming 
vann de lezer op een herkenbare, specifieke manier te sturen. Het stramien van die stu-
ringg is als volgt te kenschetsen. 

Oakeshottss teksten stimuleren de lezer allereerst alledaagse interpretatiekaders 
tee wantrouwen: achter alledaagse interpretaties gaat vaak incoherent taalgebruik 
schuil.. Ervaringen van contingentie in de contemporaine samenleving worden om die 
redenn in beide teksten dan ook niet voetstoots als geldig geponeerd; er wordt enige 
distantiee in acht genomen voor er een oordeel over de toestand van de samenleving 
wordtt uitgesproken. Vanuit zo'n gedistantieerde positie (in On Human Conduct^ berus-
tendd op theoretische verbeelding, in 'The Masses in Representative Democrac/ op een 
historischee blik) worden abstracte, bij voorkeur antithetische concepten gedefinieerd. 
Doorr deze concepten nauwkeurig te omschrijven en vervolgens hun logisch- en con-
ceptueel-noodzakelijkee implicaties bloot te leggen (in het essay uiteraard in de vorm 
vann een historische reconstructie), wordt er een theoretisch bouwwerk met twee anti-
thetischee pijlers geconstrueerd. Dit bouwwerk dient vervolgens als interpretatiekader 
voorr de contemporaine samenleving, en produceert in beide teksten de conclusie dat 
diee samenleving zich kenmerkt door een fundamentele ambiguïteit. Geen van beide 
tekstenn laat het daarbij; steeds wordt er ook (zij het in On Human Conduct minder 
onverdeeldd eenduidig dan in het essay) aangeduid op welke manier die ambiguïteit 
bestredenn zou moeten worden - op welke manier, met andere woorden, volledige co-
herentiee kan worden bewerkstelligd. Zo wordt niet alleen de complexiteit van de sa-
menlevingg teruggebracht tot een inzichtelijk geheel, maar ook alle mogelijke contin-
gentiee in termen van logische noodzakelijkheid weggeschreven. En dat wil zeggen dat 
Oakeshottss filosofie uiteindelijk niet alleen aanstuurt op heldere, eenduidige en cohe-
rentee theorievorming, maar ook op een overzichtelijke, eenduidige en coherente sa-
menleving.. Hoewel Oakeshotts expliciete kritiek op het abstracte rationalisme van veel 
traditionelee filosofie en zijn nadruk op phronesis een andere indruk wekken, vertonen 
dezee teksten veel overeenkomsten met die van denkers als Plato en Kant. Net als hun 
werkk doet Oakeshotts werk vooral een beroep op vermogens van de lezer als abstra-
heren,, generaliseren en logisch denken. En net als zij probeert hij de contingentie van 
dee menselijke ervaring tegen te gaan door deze zoveel mogelijk te reduceren. 
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Eenn korte blik op het werk dat hier niet geanalyseerd is, laat zien dat ook Oa-
keshottss overige werk vaak bestaat uit de analyse van twee antithetische concepten en 
hunn noodzakelijke implicaties, zoals technische' versus 'praktische kennis' in 'Rationa-
lismm in Politics' (1947), ^wetenschappelijke beelden' versus 'poëtische beelden' in The 
Voicee of Poetry in the Conversation of Mankind' (1959); 'ideologie' versus traditie' in 
'Politicall Education' (1951); 'gewoontemoraal' versus 'reflexieve moraal' in The Tower 
off Babel' (1948).21 Ook als de analyse niet antithetisch is opgezet, staan logische en 
conceptuelee coherentie centraal. Verwijzingen naar de politieke en culturele context 
waarinn het werk werd geschreven, ontbreken veelal. Het perspectief van waaruit de 
onderwerpenn van studie worden benaderd is dan ook altijd gedistantieerd; alledaagse 
opvattingenn worden met scepsis bezien en op hun waarde geschat door hun logische 
enn conceptuele structuur te analyseren. Voor zover er wordt verwezen naar de ge-
schiedenis,, hetgeen regelmatig gebeurt, is die geschiedenis even filosofisch' als in The 
Massess in Representative Democracy*. En meer of minder expliciet blijkt uit de teksten 
meestall ook welke van de geanalyseerde concepten de voorkeur van de geïmpliceerde 
auteurr heeft. 

Hett meest opmerkelijke voorbeeld van deze kenmerken van Oakeshotts filosofie 
iss misschien wel 'The Tower of Babel', een essay uit 1983 waarin Oakeshott het ver-
haall over de toren van Babel twee maal her-verteld.22 Dit verhaal heeft volgens hem in 
tall van varianten gecirculeerd; het blijkt zich steeds te kunnen aanpassen aan de wis-
selendee omstandigheden waarin het wordt verteld, maar drukt ook een onveranderlijk 
elementt van de menselijke conditie uit. In de eerste vertelling reproduceert hij de 
meestt gangbare varianten van dit verhaal en wijst hij op de variaties die de ronde 
doen.. In de tweede vertelling geeft hij weer hoe dit verhaal er zijns inziens in de 'mo-
derne'' samenleving uit zou zien. Deze vertelling heeft duidelijke parallellen met de ge-
schiedeniss die wordt verteld in 'The Masses in Representative Democrac/. 

Dee torenbouwers zijn in deze versie een soort anti-individuen, die onder leiding 
vann individu manqué Nimrod aan dit collectieve project beginnen om voor de hele ge-
meenschapp een welvaart voor eens en altijd zeker te stellen. Jaloezie en ressentiment 
tegenoverr de God die hen, volgens hen, de toegang tot zijn land van melk en honing 
onthoudt,, is een belangrijke drijfveer. Na jarenlange monomane activiteit van de hele 
gemeenschap,, gericht op dit ene doel, begint echter de twijfel, en vooral het wantrou-
wenn bij de bevolking toe te slaan: worden zij niet verraden door hun leider, die op de 
topp van de toren een plek voor zichzelf in het rijk van overvloed bedingt? Als Nimrod 
opp een avond niet op zijn gewone tijdstip de toren afdaalt, culmineert het wantrouwen 
inn een massale bestorming van de toren, die tot gevolg heeft dat de toren in elkaar 
stortt en alle bewoners onder het puin worden bedolven. Er rest niets van Babel, behal-
vee een inscriptie die jaren later door een archeoloog zou worden ontdekt, die luidt: 

Thos ee who in fields  Bysia n woul d dwel l 
Doo but exten d the boundarie s of hell. ' (1983,194) 

Zelfss in deze narratieve vorm schemert Oakeshotts neiging om antithetische concepten 
tee onderscheiden en hun logische en conceptuele implicaties bloot te leggen, steeds 
doorr het weefsel van het verhaal heen. En door de spreuk aan het slot van het essay 
wordtt er, nog explicieter dan in de hier geanalyseerde essays, duidelijk gemaakt wat er 
miss was met de samenleving in Babel: het verhaal heeft een niet mis te verstane mo-
raal.. Zelfs Oakeshotts meest 'literaire' werk geeft dus weinig reden om zijn filosofie te 
zienn als een filosofie die een anti-rationalistische, contextspecifieke en contingentie 
tolererendee oordeelsvorming stimuleert. 
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Oakeshottss werk mag dan doortrokken zijn van kritische uitspraken over de 
filosofischee (en wetenschappelijke) neiging tot rationalisme en contingentiereductie, 
diee kritiek blijkt keer op keer niet of nauwelijks tot uitdrukking te komen in de schrijf-
stijll van zijn eigen werk. Het effect van zijn teksten op de oordeelsvorming van de le-
zerr is daardoor vaak tegengesteld aan wat hij zegt te beogen. In het licht hiervan kan 
ikk dan ook niet anders dan constateren dat de lof die Oakeshott voor zijn anti-
rat'onalismee wordt toegezwaaid, maar half gerechtvaardigd is. 
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HOOFDSTUKK 7: 
TEE MOOI OM WAAR TE ZUN - WAUGH'S SCOOP 

Voorr Oakeshoft, zo heb ik in hoofdstuk 4 en 6 laten zien, vormt het streven naar logi-
schee en conceptuele coherentie de kern van het filosofisch bedrijf. Zijn onderneming 
impliceertt een zeker optimisme over de mogelijkheid van rationele politieke oordeels-
vormingg over de samenleving: de tradities en praktijken van die samenleving mogen 
dann chaotisch en irrationeel lijken, door ze te herinterpreteren op basis van coherente 
theoretischee kaders, kan op zijn minst duidelijk worden op welke manier een grotere 
coherentiee in de samenleving bewerkstelligd kan worden. 

Inn hoofdstuk 5 bleek dat Waugh, in elk geval in Brideshead Revisited, veel min-
derr optimistisch is over de mogelijkheid om de samenhang in de contemporaine sa-
menlevingg te herstellen, dan wel in een nieuwe vorm tot stand te brengen. Hij sugge-
reertt dat die samenhang alleen op het niveau van individuele levens kan worden be-
werkstelligd.. En zelfs dan zou dat alleen kunnen door een beroep te doen op een 
transcendentee instantie, die zin verleent aan hetgeen zinloos lijkt. Alleen wie zich 
opensteltt voor die instantie, kan het leven in de contemporaine samenleving nog als 
eenn betekenisvol geheel ervaren. 

Inn Waugh's vroege werk ontbreekt zelfs die verzekering. De vaak als 'satirisch' 
gekenschetstee verhalen en romans schetsen een beeld van een chaotische, incohe-
rentee en irrationele samenleving, waarin elke inzichtelijke relatie tussen oorzaak en 
gevolgg of motieven en handelingen ver te zoeken is. Waugh's vroege werk geeft bo-
vendienn weinig zicht op een uitweg uit deze chaos; elke hoop op orde, of die nu op het 
niveauu van de samenleving of op individueel niveau wordt gezocht, is vergeefs, net als 
elkee poging die orde tot stand te brengen. Dat is ook zichtbaar in de stijl die deze 
tekstenn kenmerkt. Anders dan in Brideshead Revisited wordt er in Scoop bijvoorbeeld 
gespeeldd met meerdere perspectieven, en heeft de tekst een fragmentarisch karakter. 

Terwijll de strekking van Scoop op het eerste gezicht meer dan die van Brides-
headhead Revisited voldoet aan Nussbaums ideeën over literatuur en de erkenning van 
contingentiee en complexiteit, is het zeer de vraag of dat ook geldt voor de retorische 
kenmerkenn van Scoop en de vermogens die het boek aanspreekt. In vee! opzichten 
wijktt de stijl van Scoop namelijk af van wat Nussbaum als een literaire' stijl opvat. In 
ditt hoofdstuk zal ik, als laatste in de rij, de retorische kenmerken van Scoop nader on-
derr de loep nemen (7.3), voorafgegaan door een korte synopsis van het verhaal (7.1) 
enn een bespreking van de reacties van lezers en critici op het boek (7.2). In de laatste 
paragraaff (7.4) zal ik dan nagaan op welke manier Scoop de oordeelsvorming van de 
lezerr over de contemporaine samenleving stuurt en in hoeverre dit boek aanleiding 
geeftt tot verdere amendering van Nussbaums werk. 

7.11 Zoeken naar samenhan g 

Hett verhaal van Scoop. A Novel about Journalists (1938) is op het eerste gezicht een 
variatiee op het algemene thema van Waugh's vroege werk: de zinloosheid van de 
contemporainee samenleving.1 Het speelt zich, zoals de titel aangeeft, af in de wereld 
vann de moderne journalistiek; om preciezer te zijn in die van dagbladcorrespondenten 
diee vanuit het buitenland verslag uitbrengen over de politieke ontwikkelingen aldaar. 
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Daardoorr komt ook de wereld van politici en diplomaten in beeld, waarin het niet min-
derr chaotisch toegaat dan in de journalistiek. Juist het gegeven dat Scoop professio-
nelee 'betekenisgevers' en 'oordeelsvormers' als journalisten en politici onder de loep 
neemt,, maakt het boek echter tot meer dan een variant op Waugh's eerdere werk. Het 
verhaall confronteert de lezer niet alleen met het chaotische karakter van de moderne 
wereld,, maar ook met het chaotische karakter van moderne praktijken van betekenis-
verlening.. De vraag in hoeverre het zinvol is naar coherente interpretaties van de 
contemporainee samenleving te streven, dringt zich bij het lezen van dit boek nadruk-
kelijkk op. 

Dee wereld van journalistiek, politiek en diplomatie wordt vooral gepresenteerd 
doorr de ogen van William Boot, een wat sullige, naïeve jongeman, telg van verarmde 
landadel.. Hij woont met zijn familie en een aantal oude, ziekelijke bedienden op het 
plattelandd in het vervallen landhuis Boot Magna. Hij schrijft van daaruit wekelijks de 
natuurrubriekk 'Lush Places' voor The Daily Beast, een taak die hij na diens overlijden 
heeftt overgenomen van de plaatselijke dominee. Daarbij heeft hij zich ook diens 
plechtige,, archaïsche stijl van schrijven eigen gemaakt: "Feather-footed through the 
plashyy fen passes the questing vole..." (21). Door een persoonsverwisseling ten burele 
vann The Daily Beast, wordt William in plaats van de succesvolle, modieuze schrijver 
Johnn Boot als correspondent naar Ishmaelia gestuurd, waar een burgeroorlog op uitbre-
kenn zou staan. 

Eerstt meent William nog naar Londen te zijn geroepen voor een berisping over 
eenn onjuistheid in zijn rubriek, maar voor hij het weet heeft hij op kosten van de krant 
bagage,, paspoort en visa aangeschaft en is hij op weg naar Ishmaelia. Op de boot maakt 
hijj kennis met zijn collega Corker, die hem nog veel journalistieke mores zal verklaren. 

Inn Jacksonburg, de hoofdstad van Ishmaelia, is inmiddels een hele horde 
journalistenn verzameld, maar er valt weinig te beleven. Vooralsnog houden de 
correspondentenn vooral elkaar in de gaten, om te voorkomen dat een van hen er met 
eenn primeur vandoor zal gaan. Williams eerste telegrammen demonstreren dat hij weinig 
kaass van het vak heeft gegeten; het zijn epistels waarin hij vertelt over het weer en 
anderee niemendalletjes, zonder zich rekenschap te geven van de kosten die zijn 
wijdlopigheidd tot gevolg heeft. Hij raakt beter geïnformeerd over de politieke toestand in 
Ishmaeliaa wanneer hij zijn ex-klasgenoot Bannister ontmoet die als diplomaat in 
Jacksonburgg blijkt te zijn gestationeerd. Bovendien ontmoet hij de intrigerende en 
wispelturigee Katchen, die door haar man is achtergelaten in het pension waar ook 
Williamm verblijft. 

Alss een van Williams collega-correspondenten naar de provinciestad Laku vertrekt 
omm daar, naar men zegt, de leider van de fascistische oppositiepartij te interviewen, 
volgenn alle correspondenten onmiddellijk. Alleen William besluit in Jacksonburg te blijven, 
omdatt Bannister hem heeft verteld dat Laku helemaal niet bestaat. Terwijl William met 
Katchenn zijn eerste liefde beleeft, wordt hij eerst ontslagen omdat hij de redactie in 
Londenn al geruime tijd niets meer heeft laten horen, maar direct daarop weer 
aangenomenn omdat hij dankzij Katchen de primeur kan doorsturen dat president Jackson 
enn zijn familie al in geen dagen meer zijn gesignaleerd. Williams geluk is echter van korte 
duur.. Katchens echtgenoot komt terug en met Williams hulp vluchten beide echtelieden 
naarr het buurland. 

Dan,, terwijl de hoofdstad vrij is van journalistieke pottenkijkers behalve William, 
breektt de revolutie uit. De Young Ishmaelian Party, onder leiding van voormalig minister 
vann Buitenlandse Zaken en Propaganda Dr Benito, zet met steun van de Russen de 
familiee Jackson uit de macht. William kan als eerste en enige hierover berichten en heeft 
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duss een echte 'scoop'. De revolutie is echter geen lang leven beschoren. De 
geheimzinnigee Britse zakenman Mr Baldwin landt per parachute in Jacksonburg en zorgt 
ervoorr dat Erik Olafeen, een Zweedse hulpverlener, zo dronken wordt dat hij Benito es. 
mett geweld uit het paleis verjaagt, zodat de Jacksons kunnen terugkeren. Tegelijkertijd 
verklaartt Mr Baldwin William de politieke intrige (die vooral betrekking blijkt te hebben 
opp de exploitatie van Ishmaelia's goudmijnen) en adviseert hij hem hoe hij zijn berichten 
zoo aantrekkelijk mogelijk kan formuleren. 

Eenmaall terug in Londen blijkt William een publieke held te zijn geworden, en wil 
Lordd Copper (de eigenaar van The Daily Beasf) hem fêteren door middel van een lintje 
enn een banket. William heeft echter schoon genoeg van de hele toestand en keert 
onmiddellijkk terug naar Boot Magna. Ook redacteur Salter, die zichzelf overtreft door 
naarr het platteland af te reizen, slaagt er niet in William over te halen naar het banket te 
komen.. Zijn oom Theodore Boot, een levensgenieter, Wijkt wel bereid Williams plaats in 
tee nemen. Ondertussen gaat het lintje, door een nieuwe persoonsverwisseling op het 
bureauu van de minister-president, naar John Boot, die ook een nieuwe opdracht als 
correspondentt voor The Daily Beastaanvaardt. Zo lijkt iedereen aan het slot van Scoop, 
waarinn de verteller de toekomst van de belangrijkste personages schetst, te krijgen wat 
hijj hebben wil. 

Williamm wijdt zich aan het landleven en zijn column 'Lush Places': "... the 
waggonss lumber in the lane under their golden glory of harvested sheaves (...) maternal 
rodentss pilot their furry brood through the stubble;..." (222). Uit de slotzin van het boek 
wordtt echter duidelijk dat boven het veld de uilen hun prooi al in het vizier hebben. 

7.22 Een kritisch e of een constructiev e boodschap ? 

Dee meeste recensenten die Scoop kort na verschijning in 1938 bespraken, vonden het 
eenn hilarisch en onderhoudend boek en prezen het technisch vernuft waarmee Waugh 
zijnn komische effecten wist te bereiken. Zo noemde de Saturday Review^ecensent 
Scoop"aScoop"a brilliant and sparkling display of entertaining nonsense" en de recensent van de 
DailyDaily Telegraph vond Scoop eveneens amusement van de bovenste plank: "His job is to 
providee laughter, and how well he does it" (beide in Stannard 1984, 201, 199). Velen 
lazenn er ook een maatschappijkritische boodschap in: de wereld, in het bijzonder die van 
Reett Street, is een gekkenhuis (idem, o.a. 194-95, 199-201) . Welke positieve 
maatschappij-opvattingg achter die kritiek schuil ging, was de meeste recensenten echter 
niett zo duidelijk. De ridiculisering van alle mogelijke normatieve idealen en 
verwachtingenn over het reilen en zeilen van de samenleving zendt volgens hen slechts de 
boodschapp uit dat de wereld door toeval en willekeur geregeerd wordt Zelfs het feit dat 
Williamm er uiteindelijk met een 'scoop' vandoor gaat, is immers een gevolg van toeval. 

Lateree lezers en critici hebben langer stilgestaan bij de vraag waar Scoop de lezer 
eigenlijkk achterlaat. Is het boek werkelijk uitsluitend kritisch, of geeft het nog enige 
indicatiee van mogelijkheden voor zinvol handelen in de 'moderne' wereld? Daarover 
verschillenn de meningen. Sommige critici vinden dat Scoop wel degelijk positieve 
aanknopingspuntenn biedt (Cook 1971; Davis 1981; Beaty 1994). Die zouden vooral zijn 
gelegenn in Boot Magna, de plek die door Williams bewuste keus zich daar terug te 
trekkenn de status krijgt van veilig reservaat in een dolgedraaide wereld. Boot Magna zou 
dee Britse aristocratische leefwijze en tradities symboliseren, en aangeven datv hoe 
verarmdd en marginaal deze ook mogen zijn, zij verre de voorkeur verdienen boven de 
contemporainee samenleving. Scoop propageert volgens deze interpreten dus 
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terugtrekkingg uit en afsluiting van de moderne wereld, en dient te worden 
geïnterpreteerdd als een nostalgisch pleidooi voor de goede oude tijd van de negentiende 
eeuwsee standenmaatschappij. 

Zijj ondersteunen deze interpretatie met vergelijkingen tussen Scoop en eerder 
werkk van Waugh. Volgens Davis (1981, 105) slaat Scoop in vergelijking met dat 
voorgaandee werk een relatief positieve, optimistische toon aan. Zo oogt Boot Magna als 
reservaatt in de moderne wereld zijns inziens een stuk aantrekkelijker dan de landhuizen 
diee in Waugh's voorgaande werk figureerden, zoals Anchorage House {We Bodies) of 
Hettonn Abbey {A Handful of DusQ. Cook benadrukt dat Williams terugkeer een triomf is, 
vergelekenn met bijvoorbeeld Paul Pennyfeathers terugkeer naar Oxford in Dedine and 
Fall.Fall. Anders dan Paul, die de gebeurtenissen slechts passief ondergaat, verslaat William 
dee moderne wereld immers met haar eigen middelen (1971, 165) En ook Beaty meent 
datt Scoop op zijn minst suggereert dat het mogelijk is een bewuste keuze voor een 
bepaaldee (in dit geval traditionalistische) levensstijl te maken, terwijl eerder werk van 
Waughh vooral het overweldigende karakter van de moderne wereld benadrukte (1994, 
111). . 

All deze elementen staan echter in een context die ook een veel minder 
eenduidigee interpretatie mogelijk maakt, zoals andere critici hebben laten zien. Zo is de 
keuss waarvoor William, en met hem de lezer, wordt gesteld, nogal beperkt. Het is op zijn 
bestt een keus tussen escapisme (terug naar Boot Magna) enerzijds en kapitalisme en 
imperialismee (meedoen met Mr Baldwin) anderzijds, aldus Carens (1966,147-8). Politiek 
handelenn dat niet op winstbejag, maar op idealen is gebaseerd, is in Scoop geen 
serieuzee optie - dat wordt juist ontmaskerd als een illusie. 

Bovendienn maakt William, zo benadruk Blayac terecht (1972, 5), wel degelijk 
vuilee handen door het spel van de moderne wereld mee te spelen. Hij is aan het eind van 
hett boek inderdaad geen passieve antiheld meer, maar heeft ook zijn onschuld verloren -
enn niet alleen door Katchen. Na zijn terugkeer neemt hij zelfs een jaargeld van The Daily 
BeastBeast aan, zonder van plan te zijn daarvoor meer dan zijn column lush Places' af te 
leveren.. Hij weet dus handig gebruik te maken van de journalistieke praktijk, waarin 
klinkendee namen geld waard zijn. Of hij zich aan het eind van het boek nog duidelijk 
onderscheidtt van de hypocriete en corrupte vertegenwoordigers van Reet Street, is dus 
twijfelachtig. . 

Dee belangrijkste aanwijzing dat Scoop geen zuiver nostalgische boodschap 
uitdraagt,, is echter te vinden in het slot van het boek (Blayac 1972, 5-6; Heath 1979, 5-
6;; Beaty 1994, 129-130). Daar wordt, zoals ik in mijn samenvatting al signaleerde, het 
romantischee beeld van Boot Magna als lieflijke en veilige haven in een boze wereld 
subtiell onderuit gehaald: de knaagdieren rondom Boot Magna die William even daarvoor 
nogg zo romantisch heeft beschreven, worden volgens de laatste zin van het boek 
bedreigdd door uilen: 

** A future for William... 

...the...the waggons lumber in the lane under their golden glory of harvested sheaves, he wrote; 
maternalmaternal rodents pilot their furry brood through the stubble;... 

Hee laid down his pen. Lush Places need not be finished until tomorrow evening. 
Thee rest of the family had already gone up. William took the last candle from the table and put 

outt the lamps in the hall. Under the threadbare carpet the stair-boardss creaked as he mounted to 
hiss room. 

Beforee getting into bed he drew the curtain and threw open the window. Moonlight streamed 
intoo the room. 

Outsidee the owls hunted maternal rodents and their furry brood." (222) 
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Datt betekent niet alleen dat Boot Magna minder lieflijk is dan gedacht, maar ook dat 
Williamm in zijn rubriek een selectief beeld van het landleven schept Het idee dat Boot 
Magnaa een reservaat van traditionele opvattingen en praktijken zou zijn, kan alleen 
overeindd blijven dankzij romantiserende verdraaiing.2 

Juistt op dit punt blijkt dus nog eens dat Scoop zijn pijlen niet uitsluitend op de 
contemporainee samenleving richt, maar ook op de manier waarop mensen die 
samenlevingg betekenis geven. Enerzijds wordt effectief duidelijk gemaakt dat de 
contemporainee samenleving irrationeel in elkaar steekt. De kritiek is helder en wordt zo 
verwoordd dat je er als lezer nog om kunt lachen ook. Anderzijds wordt het enige 
perspectieff dat nog enig houvast leek te kunnen bieden bij de interpretatie van die 
chaos,, het perspectief dat is gebaseerd op een traditioneel-aristocratisch 
interpretatiekader,, onderuit gehaald als illusoir. Het lijkt er sterk op dat de auteur van dit 
boekk graag terug zou willen keren naar het zijns inziens roemrijke verleden van de Britse 
aristocratie,, maar dat hij ook wel inziet dat dat verleden wellicht minder fraai is dan hij 
zouu willen geloven. 

Dee 'boodschap' van Scoop is dan ook noch uitsluitend kritisch, noch uitsluitend 
nostalgisch,, maar bijzonder ambivalent. Blayac heeft gesuggereerd dat de stilistische 
techniekenn die Waugh inzet aan die ambivalentie ten grondslag liggen (1972, 6). Dat is 
opp zich een plausibel idee, ware het niet dat Blayac die ambivalentie opvat als een 
onbedoeldd effect van Waugh's pogingen een al te expliciete boodschap te vermijden. Hij 
zouu zich zo in bochten wringen om de lezer zelf de moraal van het verhaal te laten 
formuleren,, dat die lezer het spoor geheel bijster raakt.3 Zoals ik hier al eerder heb 
betoogd,, is het echter heel goed mogelijk (en ook zinvol) om over de normatieve 
effectenn van een boek te spreken zonder je te begeven in twijfelachtige toeschrijving van 
diee effecten aan de intenties van een auteur. Juist daarbij is een retorische analyse van 
hett soort dat ik hiervoor al op andere teksten heb losgelaten, een goed hulpmiddel. 

Voorr ik ook Scoop op die manier onder de loep neem, wil ik echter nog op één 
aspectt van de tekst wijzen dat door de meeste critici is genegeerd. Het slot van het boek 
refereert,, zoals ik al zei, niet alleen aan het erratische 'gedrag' van de wereld, maar ook 
aann de hopeloze poging van mensen daaraan toch een betekenis te geven. Dat laatste 
puntt stelt de lezer echter nog voor een derde kwestie, namelijk voor de vraag welke 
positiee de schrijver van dit boek eigenlijk inneemt Hoe kan hij de irrationaliteit en 
incoherentiee van de samenleving diagnostiseren als hij daar zelf deel van uitmaakt? Is dit 
boekk zelf wel gevrijwaard van de neiging die het aan anderen toeschrijft, een coherente 
interpretatiee te willen geven aan een wereld die zich daar keer op keer aan onttrekt? 
Doorr die vraag te stellen krijgt Scoop een lading die zich ook uitstrekt tot nut en 
noodzaakk van het lezen van boeken voor oordeelsvorming over de samenleving 
überhaupt t 

7.33 Retorisch e elemente n van Scoop 

Dee schrijfstijl van Waugh's vroege werk is, zoals ik in hoofdstuk 3 al vermeldde, vaak 
filmisch'' genoemd.4 Die karakterisering berust voor een deel op het in zijn werk 
wijdverbreidee gebruik van dramatisering als middel om gebeurtenissen te tonen, in 
plaatss van erover te vertellen. Het verhaal wordt in Waugh's vroege boeken vrijwel altijd 
verteldd door een observerende, zelf onzichtbare verteller. Hij registreert dialogen, 
handelingenn en andere gebeurtenissen, en laat personages voor zichzelf spreken. Die 
vertellerr geeft de lezer bijna nooit toegang tot de gedachtegang van personages, en 
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onthoudtt zich van expliciet commentaar of verklarende toelichtingen op gebeurtenissen. 
Waughh ontwikkelde in de jaren 70 en '30 in aanvulling op deze verteltrant diverse 
nieuwee technieken die inderdaad ontleend lijken aan de moderne film. Zo maakt hij veel 
gebruikk van zeer korte scènes, die elkaar in hoog tempo afwisselen Cgemonteerd zijn*), 
zonderr dat er duidelijke verbanden worden gelegd. Opeenvolgende scènes kunnen in tijd 
enn plaats zeer ver uit elkaar liggen. Soms worden twee scènes zelfs zo 'versneden' dat de 
lezerr afwisselend fragmenten van twee of meer situaties te zien krijgt; een techniek die 
vergelekenn kan worden met 'cross-cutting' in de film. En er wordt vaak en snel van 
perspectieff gewisseld; de 'camera' kan met elk willekeurig personage meekijken. 

Dezee structurerings- en fbcaliseringstechnieken zijn ook in Scoop te vinden. Ze 
zijnn niet uniek voor dit boek, noch voor Waugh (Ronald Rrbank wordt in dit opzicht vaak 
alss voorloper genoemd), maar Waugh heeft wel een belangrijke rol vervuld in hun 
ontwikkelingg en toepassing, en Scoop is misschien wel het boek waarin hij ze met het 
grootstee meesterschap gebruikt. Voor de invalshoek van mijn betoog zijn ze vooral 
interessantt omdat juist deze technieken specifieke normatieve effecten mogelijk (of 
onmogelijk)) maken, zonder dat de verteller zich expliciet over normatieve kwesties hoeft 
uitt te laten. Dat geldt ook voor het specifieke realisme dat Scoop (en veel van Waugh's 
overigee vroege werk) typeert. Het loont dan ook de moeite deze technieken nader onder 
dee loep te nemen om hun effecten te onderzoeken. 

7.3.17.3.1 Speten  met  plaats  en tijd 
Ookk het verhaal van Scoop wordt verteld door een externe verteller, die de 
gebeurtenissenn waarneemt en aan de lezer doorgeeft als een camera. Hij observeert 
voorall de 'buitenkan? van de gebeurtenissen en registreert alles, min of meer in 
chronologischee volgorde, zonder daar veel commentaar aan toe te voegen. Op het eerste 
gezichtt lijkt het verhaal daardoor een neutraal karakter te hebben; de verteller mengt 
zichh niet expliciet in het interpretatieproces van de lezer. Juist de vergelijking met de 
cameraa maakt echter duidelijk dat er achter deze verteller wel degelijk een cameraman 
off zelfs een regisseur zit, die met de camera manoeuvreert, bepaalt welk standpunt de 
cameraa inneemt, en de scènes verknipt en in een specifieke volgorde monteert Het 
verhaall berust dan ook voor een belangrijk deel op selectie en montage. 

Inn grote lijnen volgt de verteller wel de lotgevallen van William; de 'camera' is 
waarr William is. Er vallen echter regelmatig 'gaten' in de observaties van de verteller en 
err wordt ook geregeld naar andere locaties overgeschakeld. Zo kan de tekst plotseling 
vann de ene scène naar de andere scène overspringen, zonder dat er een expliciet 
verbandd tussen beide wordt gelegd. De lezer moet in zo'n geval zelf maar uitzoeken wat 
err ondertussen heeft plaats gevonden. 

Eenn mooi voorbeeld hiervan zijn de passages waarin wordt verteld hoe William 
aann zijn reis naar Ishmaelia begint. Op het vliegveld kijkt hij toe hoe zijn bagage wordt 
ingeladen.. De paragraaf eindigt met: 

"Excus ee me, Mr Boo*,' , a littl e man in a seedy sof t hat stoo d at William' s elbow , ' I haven t yet had 
thee pleasur e of stampin g you r passport" * (47) 

Dee volgende paragraaf begint als volgt: 

"O hh dear, oh dear / said Mr Salter . 'DVou know , I believ e it woul d be ass well to keep Lord Copper in 
ignoranc ee of thi s inciden t (...)"  (47) 
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Williamm blijkt dan weer op het kantoor van de Daily Beast te zitten. En wat de lezer al 
vermoedde,, wordt even later bevestigd door een opmerking van Salter: William heeft 
helemaall geen paspoort Het effect van zo'n acute overgang en het gebrek aan 
verklaringg daarvoor, is dat de lezer even net zo verrast wordt door de gebeurtenissen als 
Williamm en het ongerijmde aan den lijve ervaart Dat betekent ook dat ze, net als 
William,, het gebeurde actief moet interpreteren om van een schijnbaar ongerijmde 
gebeurteniss alsnog een betekenisvolle ontwikkeling te maken. Als zij daarin slaagt, is het 
effectt uiteindelijk ook humoristisch: dat William geen paspoort bezit, draagt bij aan de 
indrukk van wereldvreemdheid die hij toch al uitstraalt 

Opp dramatischer wijze wordt een zelfde techniek gebruikt aan het eind van deel 
2,, bij de overgang van paragraaf 4 naar paragraaf 5. Hier komt eerst de geheimzinnige 
Mrr Baldwin op de ochtend van de eerste dag van de revolutie per parachute letterlijk uit 
dee lucht vallen; paragraaf 4 eindigt met de uitroep van Baldwin waaruit blijkt dat hij en 
Williamm elkaar al eerder hebben gezien: TOWhy!', he exclaimed. 'It is my fellow traveller, 
thee journalist. How agreeable to meet a fellow Britisher in this remote spo t " (166) Het 
verhaall springt in het begin van paragraaf 5 vervolgens vooruit van de ochtend naar het 
beginn van de avond, wanneer William met Baldwin een spelletje tafeltennis speelt. Pas 
naa twee pagina's wordt de lezer door een grote flashback in de voltooid verleden tijd op 
dee hoogte gesteld van de gebeurtenissen van die dag. 

Dee sprong vooruit laat de lezer opnieuw delen in Williams verbijstering; ze blijft 
zelfss langer dan hij in het ongewisse over de betekenis van Baldwins komst, zijn 
motievenn en daden. Mr Baldwin blijft nadrukkelijk een mysterie voor de lezer. Uit de 
flashbackk en de passage die daarop volgt blijkt dat ook William, zelfs nadat hij een dag 
mett deze man heeft doorgebracht, nog weinig begrijpt van de verwikkelingen en 
Baldwinss rol daarin. Pas als Baldwin hem die, na de flashback, expliciet uitlegt, vallen alle 
elementenn van het verhaal over de politieke situatie in Ishmaelia zowel voor William als 
voorr de lezer min of meer op hun plaats. 

Hett spel met tijd in de selectie en montage van scènes laat de lezer dus verwarring en 
onzekerheidd over het gebeurde ervaren. Ze moet de kennelijk contingente, willekeurige 
gebeurtenissen,, zonder duidelijk onderling verband, zelf actief met elkaar verbinden. 
Tochh staat de lezer in dit opzicht, anders dan bijvoorbeeld in Brideshead Revisited het 
gevall is, niet voor precies dezelfde opgave als de hoofdpersoon. De 'camera' zft namelijk 
niett vast aan William, maar is op veel meer plaatsen dan hij aanwezig. Daardoor kan er 
inn de montage van scènes niet alleen worden gespeeld met tijd, maar ook met plaats. De 
lezerr krijgt dan ook gebeurtenissen te zien waarvan William geen weet heeft 

Zoo verneemt de lezer in deel 1 eerst hoe John Boot ministersvrouw Mrs. Stitch 
vraagtt haar invloed aan te wenden om hem naar het buitenland te laten sturen. 
Vervolgenss krijgt ze een kijkje in de redactieburelen van de Daily Beast; waar de 
opdrachtt om ene Boot als correspondent naar Ishmaelia te sturen aan de verkeerde Boot 
wordtt gekoppeld. Aan het eind van deel 1, als William al onderweg is naar Ishmaelia, ziet 
dee lezer Mrs. Stitch en John Boot nog even terug, zich afvragend waarom hun opzetje is 
mislukt.. Omdat de verteller de lezer zo in staat stelt vanuit verschillende invalshoeken 
mett hem mee te kijken, heeft zij een belangrijke voorsprong op personages als William, 
Mrss Stitch en John Boot Zij kan gebeurtenissen verklaren die de personages zelf volledig 
verbijsteren. . 

Zeerr effectieve locatiewisselingen zijn ook te vinden in deel 2; de verteller keert 
daarr af en toe terug naar de redactie in Londen, waar men wanhopig probeert iets 
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zinnigss aan de nieuwe correspondent te ontlokken. Zo krijgt de lezer eerst Williams 
perspectieff en dan dat van de redactie: 

"Willia mm returne d to  his room and sat for a tong  tim e befor e his typewriter . I t was over a week now 
sinc ee he had communicate d wit h his employers , and his failur e weighe d heavil y on htm . He surveye d the 
eventss of the day, of all the last days . What woul d Corker have done? 

Finally ,, wit h one finger,  he typed a message . PLEASE DONT WORRY QUITE SAFE AND WELL IN FACT 
RATHERR ENJOYING THINGS WEATHER IMPROVING WILL CABLE AGAIN IF THERE IS ANY NEWS 
YOURSS BOOT. 

Itt  was late in the afternoo n in London ; at Copper House secretarie s were carryin g cups of tea to  the 
mor ee leasure d departments ; in Mr Salter' s offic e ther e was tensio n and consternation . 

''  Weather  improving;  said Mr Salter. % Weather  improving.  He's been in Jacksonbur g ten days , and all he 
cann tell us is that the weathe r is improving.* "  (138, kapitale n en cursiverin g in origineel ) 

Opp een soortgelijke manier schakelt de verteller in deel 2 regelmatig over naar Williams 
collega-journalisten,, die al even wanhopig op zoek zijn naar nieuws. En ook in deel 3 
wordtt de lezer een blik gegund op de activiteiten ter redactie, op Downing Street 10, en 
opp de belevenissen van redacteur Salter, die naar Boot Magna afreist om William over te 
halenn aanwezig te zijn bij het banket dat te zijner eer en glorie zal worden aangericht. 

Inn al deze scènes is William niet alleen afwezig; hij heeft zelfs geen idee van wat 
zichh elders afspeelt. De locatiewisselingen geven de lezer bij het interpreteren van de 
gebeurtenissen,, zoals gezegd, een grote voorsprong op William en op de meeste andere 
personages:: omdat zij de voorgeschiedenis van een bepaalde actie heeft gezien, weet ze 
hoee de gebeurtenissen die William overkomen geïnterpreteerd en verklaard kunnen 
worden.. Ook daarvoor moet ze echter actief verbanden leggen tussen de verschillende 
scènes;; de verteller zet de scènes slechts als losse onderdelen, zonder expliciete relatie, 
achterr elkaar. Ms de lezer er in slaagt die verbanden te leggen, kan ze gebeurtenissen 
diee William als volstrekt willekeurig en verbijsterend ervaart, herleiden tot een komisch 
misverstand,, ontstaan door langs elkaar heen schuivende interpretaties. 

Overr het geheel genomen benadrukt de opeenvolging van scènes en het spel met 
tijdd en plaats in die montage het chaotische en incongruente karakter van de 'moderne' 
wereld.. De lezer moet actief interpreteren om de meest fantastische en onverwachte 
gebeurtenissenn in een zinvol verband te kunnen plaatsen. Zij staat daarmee tot op 
zekeree hoogte voor dezelfde taak als William. Anders dan William is zij echter niet 
opgeslotenn in een perspectief, en daardoor kan ze de voortgang van de handeling 
verklarenn als het gevolg van langs elkaar heen schuivende interpretatiekaders. Dat de 
lezerr in staat is betekenisvolle verbanden te leggen tussen gebeurtenissen, wil echter 
zekerr niet zeggen dat die daardoor voor haar ook vanzelfsprekend, laat staan 'natuurlijk' 
off 'logisch' worden. Zij kan de oorsprong van de misverstanden weliswaar verklaren, 
maarr juist daardoor weet ze ook dat het vaak maar weinig had gescheeld of de 
gebeurtenissenn waren heel anders gelopen. De gebeurtenissen blijven voor de lezer dan 
ookk even absurd als voor William. 

7.3.27.3.2 Stemmen  en perspectieven 
Zoalss gezegd biedt de filmtechniek' allerlei mogelijkheden om gebeurtenissen vanuit 
verschillendee perspectieven te belichten. Het verhaal kent weliswaar niet meer dan één 
verteller,, maar die stelt zich overwegend terughoudend op, zodat vooral de stemmen en 
vocabulairess van de uiteenlopende personages de tekst bevolken. Als de verteller zelf 
watt langer aan het woord is, is dat voornamelijk om de gebeurtenissen en dialogen van 
achtergrondd te voorzien, bijvoorbeeld door iets over de voorgeschiedenis en het ka-
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rakterr van personages (John Boot, William, Lord Copper, Salter) en locaties (Boot 
Magna,, Ishmaelia) te vertellen. 

Inn deze beschrijvende en toelichtende passages schemert door dat de verteller 
veel,, zo niet alles weet. Maar zelfs daarbij stelt hij zich bescheiden op. De informatie 
diee hij in deze passages verstrekt is in het algemeen feitelijk van karakter, en sugge-
reertt controleerbaarheid. Als hij meer waarderende uitspraken doet, baseert hij zich 
veelall op uitspraken en gedrag van andere bronnen. De eerste alinea van het boek 
geeftt daarvan mooie staaltjes te zien: 

"Whil ee stil l a youn g man , John Courtene y Boot had, as his publishe r proclaimed , 'achieve d an as-
sure dd and enviabl e positio n in contemporar y letters. ' His novel s sold 15,000 copie s in thei r firs t 
yearr  and were read by the peopl e whos e opinio n John Boot respected . Betwee n novel s he kept 
hiss  name sweet in intellectua l circle s wit h unprofitabl e but modis h work s on histor y and travel . His 
signe dd firs t edition s sometime s change d hands at a shillin g or two abov e thei r origina l price . He 
hadd publishe d eigh t book s - beginnin g wit h a lif e of Rimbau d writte n when he was eighteen , and 
concluding ,, at the moment , wit h Waste of  Time,  a studiousl y modes t descriptio n of some harro -
win gg month s amon g the Patagonla n Indian s - of whic h mos t peopl e who lunche d wit h Lady Me-
trolan dd coul d remembe r the names of thre e or four . He had many charmin g friends , of who m the 
mos tt  value d was the lovel y Mrs Algerno n Stitch. "  (5) 

Niett alleen dringt er slechts sporadisch commentaar in de beschrijvingen en samenvat-
tingenn van de verteller door. Hij vertelt zijn verhaal ook in een stijl die nauwelijks de 
aandachtt op zichzelf vestigt. Bloemrijk, ingewikkeld taalgebruik waarop iemand duide-
lijkk zijn best heeft gedaan, is hem vreemd. Zijn taalgebruik is onopgesmukt, 'natuurlijk' 
enn schijnbaar moeiteloos. 

Maarr zoals gezegd laat de verteller zijn personages meestal voor zichzelf spre-
ken.. Hij registreert hun uitlatingen direct, zonder dedaratieve aanduidingen als 'William 
zei'' te gebruiken. De lezer neemt de uitspraken en conversaties zelf, ongefilterd waar. Elk 
personagee heeft een typerende stijl van spreken, die net als in Brideshead Revisited vaak 
verbandd houdt met de professionele en/of sociale groep waartoe iemand behoort. Zo is 
hett vocabulaire van de journalisten Shumble, Whelper en Pigge nogal beperkt; in hun 
eerstee gesprekken met William en Corker noemen ze bijna alle aspecten van het leven 
inn Ishmaelia "lousy" (84-86). En de manier waarop de correspondenten uitspraken van 
anderenn vertalen in 'journalese' dat in een telegram past, typeert hun wereldbeeld, 
waarinn sensatie en een gemanipuleerde coherentie overheersen. Het is geen wonder 
datt William niet alleen moet worden ingewijd in de nieuwsgaringspraktijk, maar ook in 
hett ontcijferen en formuleren van dit 'journalese'. Mr Baldwin daarentegen heeft een 
gedistingeerde,, diplomatieke manier van spreken, die vol zit met precieuze uitdrukkin-
gen,, understatements en bewuste, maar misplaatste pogingen tot modern taalgebruik, 
alss na little piedè terré' (168), "our little drama" (169) of "Let us see what they have 
beenn able to scrape up for luncheon" - waarna een copieuze maaltijd volgt (170). Ui-
teraardteraard hanteren ook de politici elk een specifiek jargon; terwijl bij de ene consul ar-
beiders,, kapitalisten en imperialisten de boventoon voeren, weeft de rivaliserende con-
sull zijn verhaal rondom noties van ras en stelt Ariërs tegenover Joden en Russen. 

Doorr het taalgebruik van de verschillende personages krijgt de lezer een indruk 
vann de verschillende interpretatiekaders die zij gebruiken om de wereld om hen heen 
betekeniss te verlenen. Die kaders kunnen op een communistische of fascistische maat-
schappijtheoriee gebaseerd zijn, zoals in het geval van de politici, een traditionalistisch 
karakterr hebben, zoals in het geval van William, of simpelweg gebaseerd zijn op ei-
genbelang,, zoals in het geval van Katehen en Mr Baldwin. Gaandeweg blijkt dat al die 
interpretatiekaderss de werkelijkheid coherenter voorstellen dan ze is; de meeste per-
sonagess zijn daarom voortdurend bezig de werkelijkheid naar hun hand te zetten, zo-
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datt ze hun wereld- en maatschappijbeeld overeind kunnen houden. William lijkt lange 
tijdd de enige die zich daaraan onttrekt, maar hij moet dan ook steeds weer conclude-
renn dat de wereld anders in elkaar zit dan hij dacht. En als hij zich bij terugkeer op 
Boott Magna aan het schrijven van zijn eerstvolgende column zet, blijkt ook hij tot se-
lectievee herinterpretatie van de wereld over te zijn gegaan. 

Dee observerende blik van de verteller geeft de lezer dus toegang tot verschil-
lendee perspectieven, zij het op een beperkte, 'externe' manier. Ze moet uit de uitspra-
kenn en vocabulaires van de verschillende personages afleiden hoe zij tegen de wereld 
enn de gebeurtenissen aankijken; toegang tot hun gedachtenwereld heeft ze meestal 
niet.. Maar alleen al het gegeven dat de lezer de gebeurtenissen vanuit verschillende 
perspectievenn kan bekijken, biedt haar, zoals ik al zei, de mogelijkheid de chaos te 
verklarenn uit de botsing van die perspectieven. De confrontatie van al die perspectie-
venn maakt immers duidelijk dat niet alleen de wereld zelf chaotisch en onvoorspelbaar 
is;; de botsende interpretatiekaders die mensen gebruiken om die wereld zin te geven, 
doenn daar nog eens een schepje bovenop. Dat is ook de reden dat William er niet 
alleenn als individu, maar juist ook als vertegenwoordiger van de journalistieke professie 
grotee moeite mee heeft de betekenis van het gebeurde in te schatten. Zijn streven om 
dee lezers van The Daily Beast een juiste en inzichtelijke weergave van de toestand in 
Ishmaeliaa te bieden, blijkt in de wereld van de moderne journalistiek volledig mis-
plaatst.. De verschillende interpretaties worden niet op hun correspondentie met de 
feitenn beoordeeld; wat die feiten zijn, is juist van interpretatie afhankelijk. De journa-
listenn in Scoop streven naar 'nieuws' in de vorm van opzienbarende berichtgeving; hun 
oogmerkk is niet het meest juiste, maar het meest sensationele bericht de wereld in te 
sturen. . 

All die wisselende perspectieven hebben vooral een relativerend effect op de 
lezer.. De verteller biedt haar immers geen overkoepelend perspectief, van waaruit de 
veelheidd aan botsende perspectieven te verzoenen is. Hij zet ze slechts in hun onder-
lingee contrasten naast elkaar. Elk personage dat er aanspraak op maakt de waarheid in 
pachtt te hebben, wordt daardoor als komisch te kijk gezet: die pretentie is alleen vol 
tee houden als men zich afsluit voor ieder ander perspectief. Elk streven naar objectieve 
waarheidd lijkt in de wereld van Scoop bij voorbaat zinloos; sterker nog, het zal de cha-
oss vooral verergeren. 

7.3.37.3.3 Focaiisering  en empathie 
Hierbovenn beweerde ik dat de verteller vrijwel nooit beschrijft hoe personages de we-
reldd zien en wat zij denken. De lezer kan hun perspectief hooguit afleiden uit de ter-
menn en redeneringen waarmee zij de wereld duiden. De binnenwereld van de perso-
nagess komt niet direct in beeld, en dat maakt het de lezer moeilijk zich werkelijk in de 
verschillendee perspectieven in te leven. Door de distantie van de verteller, die zich het 
verhaall van zijn personages niet toe-eigent, maar hen zelf het woord laat doen, wordt 
ookk de lezer op afstand gehouden. De mogelijkheid om empathie met een personage 
tee voelen, hangt immers minstens deels af van de mate waarin je deelgenoot wordt 
gemaaktt van iemands focalisaties. 

Inn de sporadische passages waarin de focalisaties van een personage wel uit-
gebreiderr in beeld komen, staat die focalisatie meestal in dienst van een humoristisch 
effect.. Dan blijkt echter opnieuw dat toegang tot iemands binnenwereld wel een voor-
waardee voor, maar in het geheel geen garantie voor empathie of verdergaande identi-
ficatiee is, zoals ik in 6.3.3 al suggereerde. Redacteur Salter wordt eerst afgeschilderd 
alss een typische stadsbewoner uit de middenklasse. Vervolgens wordt grotendeels 
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vanuitt zijn perspectief beschreven hoe hij noodgedwongen naar het platteland afreist 
omm William op Boot Magna te bezoeken (196-213). Aangezien hij alleen reist, is de 
vertellerr wel gedwongen iets van zijn gedachten tijdens de reis weer te geven. Dat 
steltt de lezer in staat zich in te leven in Salters reiservaringen (vol verschrikkingen en 
ontberingen),, en zijn behoefte aan een alcoholische versterking bij aankomst op Boot 
Magnaa te begrijpen. Tussen de bedrijven door wordt echter ook geregistreerd hoe de 
bewonerss van Boot Magna met elkaar spreken over Salters aankomst: zij denken dat 
hijj dronken is. Daardoor krijgen de scènes waarin de hele Boot-familie samenspant om 
Salterr vooral geen alcohol te schenken een hilarisch effect. 

Ietss dergelijks geldt voor de passage over het feestbanket dat Lord Copper 
aanrichtt bij terugkeer van William (215-220). De lezer weet al, in tegenstelling tot de 
gastheerr zelf, dat de eregast niet William, maar zijn oom Theodore is. Door het banket 
grotendeelss vanuit Lord Copper te focaliseren, ziet de lezer hoe deze zich tijdens het 
bankett langzamerhand realiseert dat zo'n oude man niet de juiste Boot kan zijn, en 
hoee hij de speech over de 'mogelijkheden en prestaties van de jeugd' die hij had voor-
bereid,, al sprekend moet wijzigen. 

Dee focalisaties maken, zowel in het geval van Salter ais in dat van Lord Copper, 
weliswaarr inleving van de lezer in hun leefwereld mogelijk, maar omdat de lezer ook 
weett heeft van de ruimere context, kan ze die onmiddellijk relativeren. Bezien vanuit 
hett perspectief van de bewoners van Boot Magna is Salters gedrag inderdaad hoogst 
eigenaardig;; door de omstandigheden van het banket kan de lezer al voorzien dat Lord 
Copperr zich volstrekt belachelijk dreigt te maken. De context waarin deze focalisaties 
wordenn gepresenteerd, maakt dat de empathische inleving van de lezer eerder resul-
teertt in ironiserende distantie tegenover, dan in begripsvolle identificatie met de be-
treffendee personages. 

Inn het geval van William lijkt zich iets dergelijks voor te doen. De lezer krijgt 
relatieff veel over zijn gedachten- en leefwereld te horen. Uiteraard is dat deels een 
gevolgg van de frequentie waarmee William in het verhaal optreedt: de lezer krijgt sim-
pelwegg meer van hem te zien en te horen, en is daardoor in staat zich een gefundeer-
derr beeld te vormen over Williams perspectief op de wereld om hem heen. Maar de 
vertellerr geeft de lezer ook verschillende malen een indruk van Williams binnenwereld. 
Diee passages zijn een belangrijke aanvulling op het beeld van William dat uit de meer 
'externe'' beschrijvingen naar voren komt; omdat hij zijn gevoelens niet of nauwelijks 
uit,, lijkt hij van buiten bezien nogal flegmatisch te reageren op alles wat hem over-
komt.. In de passages waarin hij zelf focaliseert, blijkt William niettemin hevige gevoe-
lenss te kunnen ervaren: geluksgevoel als hij zijn eerste liefde met Katchen beleeft, 
opwindingg als hij na zijn gesprek met diplomaat en schoolvriend Bannister Corker een 
nieuwtjee denkt te kunnen vertellen; teleurstelling als Corker dat direct afbrandt; wan-
hoopp als hij aan de goede afloop van zijn avonturen twijfelt 

Dergelijkee passages staan echter, net als de passages over de focalisaties van 
Mrr Salter en Lord Copper, in een context die Williams gedachtenwereld als naïef en 
wereldvreemdd naar voren laat komen. De confrontatie van Williams romantische idee-
enn over liefde met Katchens berekenende gedrag toont bijvoorbeeld dat William wel 
ergg goedgelovig is. Evenzo is zijn streven om onjuiste berichtgeving recht te zetten in 
dee journalistieke wereld die hier wordt neergezet, wel erg misplaatst. 

Tochh is Williams perspectief het perspectief in de tekst dat de lezer, naast dat 
vann de verteller, het best leert kennen. Zijn gedachtenwereld wordt vaker en op meer 
manierenn toegankelijk gemaakt dan die van de andere personages; het is dan ook het 
perspectieff waarin de lezer zich, technisch gezien, het best kan inleven. Die technische 
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voorsprongg op andere personages betekent niet noodzakelijk dat Williams perspectief 
ookk inhoudelijk door de auteur wordt bevoorrecht. De confrontatie met andere per-
spectievenn heeft in het geval van William een zelfde ironiserend en distantiërend effect 
alss bij andere personages. Dat Williams perspectief naast het alles relativerende per-
spectieff van de verteller toch ais het meest serieus te nemen naar voren komt, heeft 
anderee gronden. 

7.3.47.3.4 Lyriek  en metaforiek 
Hett opmerkelijke is namelijk dat de verteller in zijn beschrijvingen van Williams ge-
dachtenwereldd enkele malen zijn zakelijke verteltrant laat varen. De feitelijk-
observerendee beschrijvingen maken dan plaats voor een lyrische stijl, vol beeldende 
metaforen,, die verwant is aan het archaïsche taalgebruik van William zelf. Dit zijn de 
bewoordingenn waarin William zelf om verlossing uit zijn avontuur bidt: 

"'Oh ,, great creste d crebe, ' he prayed , 'maligne d fowl , have I not expiate d the wron g my siste r did 
you ;;  am I stil l to  be an exil e fro m the green places of my heart ? Was ther e not even in the remor-
selesss doom s of antiquit y a god fro m the machine?' "  (166) 

Williamm koppelt zijn verlangen naar Boot Magna hier thematisch aan het verlangen 
naarr een 'lush place' door de uitdrukking 'the green places of my hearf te gebruiken. 
Maarr ook door zijn archaïsche woordkeus Cmaiigned', 'expiated*) en plechtstatige for-
muleringenn Chave I not...; am I still... Was there not...*) wekt William hier associaties 
opp met zijn rubriek 'Lush Places'. In die rubriek treedt William uitdrukkelijk op als re-
presentantt van een traditie; zijn verlangen naar Boot Magna kan dan ook worden gele-
zenn als een verlangen naar de traditionele leef- en denkwereld van de landadel. 

Inn zijn meer lyrische passages neemt de verteller zowel de thematiek van de 
'lushh place' als de archaïsche stijl van de rubriek 'Lush Places' over. Ook hij presenteert 
Williamss verlangen naar een veilige haven als het verlangen naar een veilige plaats 
binnenn de kaders van zekere tradities, die nog niet zijn aangetast door de moderniteit. 
Zoo beschrijft hij hoe Williams gedachten naar Boot Magna terugkeren wanneer hij op 
dee boot naar Ishmaelia bij het diner een weinig appetijtelijke vis krijgt voorgezet (de 
gedachtenn worden eerst beschreven in de woorden van de verteller, dan in die van 
Williamm zelf): 

"...Fa rr  away the trou t were lyin g amon g the coo l pebbles , nose upstream , meditative , hesitant , in 
thee water s of his home ; the barbe d fly , unnaturall y brillian t overhead ; they were lying , Wue-
brown ,, scarre d by the grill , wit h white-bea d eyes, in chast e silve r dishes . 'Fresh green of the rive r 
bank ;;  faded terra-cott a of the diningroo m wallpaper , colour s of distan t Canaan, of deserte d Eden, ' 
though tt  Willia m - 'are they stil l there ? Shall I ever revisi t thos e familia r places...? ™ (61) 

Off als hij verliefd wordt op Katchen: 

"Fo rr  twenty-thre e years he had remaine d celibat e and heart-whole ; land-bound . Now for the firs t 
tim ee he was far fro m shore , submerge d amon g the deep waters , below the win d and tide , wher e 
hug ee trees raised thei r spong y flower s and monstrou s thing s withou t fur or feather , win g or foot , 
passedd silently , in submarin e twiligh t A lush place. "  (127) s 

Dee verteller neemt in deze lyrische passages Williams associaties over zonder zich er 
onmiddellijkk weer van te distantiëren, zoals in vrijwel alle andere gevallen gebeurt. Hij 
laatt deze evocaties van een plaats die onaangetast is door de moderne wereld op zich-
zelff staan; er wordt geen contrastbeeld naast gezet, dat Williams verlangen als een 
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romantischee illusie onderuit haalt. Ook de verteller lijkt dus niet ongevoelig te zijn voor 
dee aantrekkingskracht van Williams nostalgisch-traditionele perspectief. 

Dee critici die in Scoop een nostalgisch pleidooi voor de tradities van de Britse 
landadell lezen, hebben in zoverre gelijk dat de verteller zich niet volledig van Williams 
perspectieff distantieert. Wat de positie van de verteller ambivalent maakt, is dat hij dit 
perspectieff tegen beter weten in aantrekkelijk schijnt te vinden. Williams perspectief 
wordtt door hem immers ook herhaaldelijk als naïef en romantiserend neergezet. In de 
hierbovenn aangehaalde passages laat de verteller doorschemeren dat ook een alles 
relativerendd perspectief nauwelijks vol te houden is.6 Dat wil zeggen dat de auteur van 
StoepStoep de lezer de keus laat tussen het nostalgisch-traditionalistische interpretatiekader 
vann William en het onthechte, ironiserende kader van de verteller, maar dat hij ook 
toontt dat beide perspectieven onbevredigend zijn. 

7.3.57.3.5 Karikaturaal  realisme 
Tott nu toe heb ik de effecten van Scoop zo beschreven alsof de lezer de verschillende 
perspectievenn en hun komische botsingen slechts van een afstandje waarneemt; alsof 
zee moet lachen om interpretatiekaders die geen betrekking hebben op haar eigen, al-
ledaagsee leefwereld. Voor een deel lacht de lezer inderdaad om incongruenties die in 
dee tekst zelf worden geconstrueerd, bijvoorbeeld om de kloof tussen de beschrijving 
vann gebeurtenissen door de verteller en de beschrijving die een journalist als Corker 
daarvann geeft of om de hypocrisie van politici die niet voldoen aan het beeld dat ze 
graagg van zichzelf scheppen. 

Inn de constructie van de tekst speelt de alledaagse leefwereld van de lezer 
echterr wel degelijk een rol. De tekst mobiliseert op die leefwereld gebaseerde ver-
wachtingen,, om ze vervolgens direct te ondermijnen; het komische effect van Scoop 
berustt voor een groot deel op die gelijktijdige herkenning en vertekening. 

Hett eerste bewerkstelligt de tekst door een dosis realisme in te zetten; door 
fenomenenn uit de ervaringswereld van de lezer op een herkenbare manier te schetsen, 
kunnenn de bijbehorende interpretatiekaders gemobiliseerd worden. Scoop bevat dan 
ookk tal van verwijzingen naar reëel bestaande (of historische) personen, plaatsen en 
gebeurtenissen.. Ondanks lichte vertekeningen moeten deze voor de lezer uit de ja-
ren30,ren30, makkelijk herkenbaar zijn geweest. Zo refereert het gebouw waarin The Daily 
BeastBeast is gevestigd, The Megalopolitan Building in Reet Street, direct aan de straat 
waarr in de jaren '30 de meeste krantenredacties zaten, al is het gebouw zelf groten-
deelss aan Waugh's fantasie ontsproten. Uiteraard is ook de naam van de krant een 
variatiee op die van werkelijk bestaande kranten. Evenzo krijgt het fictieve land Ishma-
eliaa een geografie en geschiedenis mee die voldoende realistisch zijn om het op een 
Afrikaanss land, volgens sommigen Ethiopië, te doen lijken. Die connectie ligt voor de 
handd omdat Waugh zelf in Ethiopië als correspondent de kroning van Haile Selassie in 
19300 en de Italiaanse inval in 1935 meemaakte. 

Volgenss Stannard (1986, 474) bevat Scoop van Waugh's vroege werk boven-
dienn het grootste aantal herkenbare portretten van personen. Mrs en Mr Stitch zijn 
volgenss hem geportretteerd naar Diana en Duff Cooper; een 'society-beaut/ en goede 
vriendinn van Waugh en een conservatief politicus die onder meer Minister van Oorlog 
waswas (tot 1939).7 Lord Copper zou door de meeste lezers destijds onmiddellijk zijn her-
kendd als Lord Beaverbrook, eigenaar van de Daily Express, terwijl de journalisten Sir 
Jocelynn Hitchcock en de Amerikaan Wenlock Jakes trekken vertonen van respectievelijk 
dee Brit Sir Percival Phillips en de Amerikaan H.R. Knickerbocker, correspondenten die 
tenn tijde van de Italiaanse inval in Abyssinië (Ethiopië) in 1935 bekendheid genoten.8 
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Zelfss de mysterieuze Mr Baldwin heeft een 'echte' voorloper: de zakenman F.W. Ric-
kett,, die kort voor de Italiaanse inval in Ethiopië van keizer Haile Selassie een olie-
concessiee voor een Amerikaans concern wist los te krijgen (een 'scoop' van Phillips).9 

Tochh zijn het niet zozeer de portretten van particuliere personen, als wel de 
algemenee karaktertrekken van bepaalde personages die Scoop ook nog herkenbaar 
makenn nu de kennis van de 'originelen' achter de karakterschetsen grotendeels is ver-
vlogen.. Zowel de locaties als de personages vormen archetypen die minder tijd- en 
contextgebondenn zijn dan hun origineel. 777e Daily Beast staat voor 'de journalistiek'; 
Ishmaeliaa voor 'de Afrikaanse staaf. Corker en zijn collega's voor 'de journalist, Lord 
Copperr voor 'de krantenmagnaaf en Dr Benito voor 'de politicus'. Het realisme van 
ScoopScoop heeft dus vooral betrekking op algemene rollen, instituties en praktijken - het is 
eenn abstract realisme. Verwijzingen naar particuliere personen en situaties worden 
daarbijj niet geschuwd, maar zij zijn van weinig belang.10 

Dezee rollen, instituties en praktijken roepen door hun herkenbaarheid bij de 
lezerr verwachtingen op omtrent hun aard, omtrent de context waarin ze zinvol kunnen 
voorkomen,, en omtrent de normen en idealen die inherent zijn aan zulke rollen en 
praktijken.. De alledaagse opvattingen van de lezer over de manier waarop een journa-
listt of een politicus zich dient te gedragen, worden gemobiliseerd. Zo kan de lezer de 
journalistiekee praktijk bijvoorbeeld identificeren met het streven de waarheid over ac-
tuelee gebeurtenissen van algemeen belang te achterhalen en publiek te maken, en 
politiekk zien als het delibereren over en verwezenlijken van het algemeen belang in 
eenn samenleving. 

Dee tekst van Scoop speculeert op de aanwezigheid van dergelijke verwachtin-
genn bij de lezer, en ondermijnt ze tegelijkertijd door ze niet in te lossen. Doordat jour-
nalistenn en politici keer op keer ander gedrag vertonen dan verwacht, zal de lezer hun 
praktijkenn als perverteringen van de journalistiek en de politiek zien. Die perverterin-
genn zijn bovendien niet willekeurig; er zit systeem in de gekte. Scoop vertekent de 
algemenee kenmerken van journalistiek en politiek namelijk niet zo maar; het boek ver-
groott sommige kenmerken systematisch uit. Wat begon als een abstract portret wordt 
dann een karikatuur, die bepaalde kenmerken van een praktijk of rol in een kritisch 
daglichtt stelt. 

Inn de schets van het politieke bedrijf wordt vooral de herformulering van ge-
beurtenissenn in ideologische termen op de voorgrond geplaatst. De politieke strijd in 
Ishmaelia,, die was begonnen als een familieruzie binnen de heersende Jackson-clan, 
wordtt door de contemporaine loei van het linkse geweten opgepikt als een ideologi-
schee strijd: 

"I nn Moscow , Harlem , Bloomsbury , and Liberia , however , keener passion s were aroused . In a 
hundre dd progressiv e weeklie s and Lett Stud y Circle s the matte r was taken up and the cause of the 
Jackson ss restate d in ideologica l form. "  (78) 

Hett oordeelsvermogen van de linkse beweging krijgt hier terloops een tik uitgedeeld -
dee suggestie is dat men de zaak voor het eigen ideologische karretje spant zonder na 
tee gaan of dat nu past of n ie t " Hetzelfde wordt echter ook toegeschreven aan de fas-
cistischee ideologie; zowel fascisme als communisme worden in Scoop afgeschilderd als 
alless overwoekerende interpretatiestrategieën, die mensen wellicht houvast en duide-
lijkheidd bieden bij hun oordeelsvorming en handelen, maar die ten koste gaan van de 
werkelijkheid.12 2 
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Dee ideologische terminologie die op verschillende momenten in het boek op-
duikt,, doet denken aan bestaande ideologieën, maar wordt tot in het absurde doorge-
voerd.. Zo meldt de ene consul waar William een visum komt halen: 

"Th ee Ishmaelit e worke r te threatene d by a corrup t and foreig n coalitio n of capitalisti c exploders , 
priest ss  and imperialists . As tha t great Negro Karl Marx has so nobl y written... "  (50) 

terwijll de consul van de rivaliserende partij hem waarschuwt: 

"...th ee Jews of Geneva, subsidize d by Russia n gold , have sprea d the stor y tha t we are a black ra-
ce.. (...) As you wil l see for yourselves , we are pur e Aryans . In fact we were the firs t whit e coloni -
zerss of Centra l Africa . (...) In the cours e of the years the tropica l sun has given to som e of us a 
healthy ,, in som e cases almos t a swarth y tan . But all responsibl e anthropologists...' "  (51) 

Drr Benito, leider van de communistische revolutionairen, proclameert na de machts-
greepp in Jacksonburg de 10-daagse, 10-urige werkweek. Dergelijke patente absurdi-
teitenn en karikaturale overdrijvingen hebben enerzijds een humoristisch effect en wer-
penn anderzijds een kritisch licht op bestaande ideologieën. Daarbij trekt Scoop niet 
zozeerr het waarheidsgehalte van die ideologieën in twijfel (daarvoor is de weergave te 
absurd),, maar wel de tendens om alle gebeurtenissen aan de ideologie aan te passen, 
inn plaats van omgekeerd. 

Bovendienn vervullen ideologieën in Stoep vaak ook een functie als rookgordijn. 
Langzamerhand,, door uitspraken van diplomaat Bannister en zakenman Baldwin, ont-
dektt de lezer dat het ideologische conflict in Ishmaelia uitsluitend om economische 
belangenn draait; als het er op aan komt, geven de ideologen niets om 'de arbeiders-
klasse'' of om *het blanke ras van Ishmaelia'. De partijen in Ishmaelia worden slechts 
alss stromannen gebruikt door partijen uit het Westen die toegang tot de grondstoffen 
vann Ishmaelia willen krijgen. Door hun belangen met een ideologisch sausje te maske-
ren,, hopen westerse politici die toegang veilig te kunnen stellen zonder argwaan te 
wekkenn bij de tegenstander, en zonder de Ishmaeliërs op het idee te brengen dat zij 
overr iets waardevols beschikken. 

Dee karikaturale uitvergrotingen in het beeld dat Scoop van de politieke praktijk 
schetst,, hoeven door de lezer op zichzelf niet als realistisch herkend te worden. Als de 
praktijkk als geheel wel herkenbaar is, kunnen juist de kennelijke overdrijvingen in de 
schetss aanzetten tot reflectie op de juistheid van de karikatuur. Zo kan de lezer zich 
gaann afvragen in hoeverre ook de alledaagse politieke praktijk gekenmerkt wordt door 
ideologieënn die de wereld per se in een coherent kader willen dwingen en ondertussen 
belangenn van bepaalde groepen of personen verhullen. Dat was in de jaren '30, toen 
politiekee ideologieën als fascisme, nationaal-socialisme en communisme zich steeds 
virulenterr begonnen te manifesteren en ook in de internationale politiek een grote rol 
speeldenn (denk aan de Spaanse Burgeroorlog13), zeker geen vreemde vraag. 

Uiteraardd is de interpretatie van dergelijke karikaturen onderhevig aan histori-
schee ontwikkelingen. Hun betekenis zal voor lezers in de jaren '30 van de twintigste 
eeuww een andere zijn dan voor de lezer aan het eind van de jaren ^O, alleen al omdat 
bepaaldee kenmerken van ideologieën inmiddels meer of juist minder zichtbaar zijn ge-
worden.. Toch kan een karikatuur, zoals Waugh's teksten bewijzen, de kem van een 
fenomeenn zo raken, dat ze decennia later nog niets aan geldigheid ingeboet blijkt te 
hebben.. Het gevaar is dan vooral dat niemand nog door de diagnose verrast wordt, 
omdatt deze inmiddels gemeengoed is geworden. Voor kritische lezers aan het eind van 
dee jaren *90 zal de hier geboden kritiek op ideologieën bijvoorbeeld niet erg opzienba-
rendd en weinig informatief zijn, ook al omdat alle ideologieën over een kam worden 
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geschoren,, terwijl het nastreven van eigenbelang (de kern van het kapitalisme) niet als 
ideologiee wordt opgevoerd. Dat neemt niet weg dat de karikaturale wereld van Scoop 
dee lezer nog altijd stimuleert na te gaan of de eigenschappen die in de tekst sterk zijn 
uitvergroot,, ook in de alledaagse praktijk van de jaren *90 niet vaker voorkomen dan 
zee op het eerste gezicht geneigd zou zijn te denken. Zoals de filmische techniek de 
lezerr stimuleert zich met geen enkel perspectief in de tekst geheel te identificeren, zo 
zett het karikaturale realisme de lezer aan tot een 'hermeneutiek van het wantrouwen' 
tenn opzichte van perspectieven en interpretatiekaders buiten de tekst 

Datt effect is nog sterker bij de karikaturale schets van een praktijk die onaf-
hankelijkee informatieverschaffing hoog in het vaandel heeft staan: de journalistiek. 
Daarinn wordt vooral het 'construeren' in plaats van Vinden' van nieuws uitvergroot. Zo 
druktt Lord Copper William, vlak nadat hij heeft gezegd dat hij zijn correspondenten 
nooitt lastigvalt - " I never hamper with my correspondents in any way" (42) - het vol-
gendee op het hart: 

"Remembe rr  tha t the Patriot s are in die right  and are goin g to win . The Beast  stand s by them 
foursquare .. But they mus t win quickly . The Britis h publi c has no interes t In a war whic h drags on in -
decisively .. A few sharp victories , som e conspicuou s acts of persona l braver y on the Patrio t side and a 
colourfu ll  entr y int o the capital . That is The Beast  Polic y for the war. "  (42) 

Niett alleen ontmaskert Lord Copper hier zichzelf als hypocriet. Zelfs los van de eerste 
opmerkingg zullen zijn duidelijke ideeën over de berichtgeving van zijn correspondent 
enn over het verloop van de politieke ontwikkelingen een lezer die meent dat journalis-
tiekee berichtgeving minstens naar onafhankelijkheid dient te streven, vreemd in de 
orenn te klinken. 

Samenn met William komt de lezer regelmatig tot de conclusie dat het er in de 
journalistiekee praktijk heel anders toegaat dan verwacht. Als een krant het bericht 
heeftt verspreid dat een spoorwegbeambte in Jacksonburg een vermomde Sovjet-agent 
zouu zijn en William vervolgens ontdekt dat dit onjuist is, vindt hij dat de andere kran-
tenn het bericht zouden moeten rechtzetten. Corkers reactie is: 

wRisky ,, old boy , and unpmfessfona/.  (...) Shakes publi c confidenc e in the Press . Besides , it look s 
ass if we weren' t doin g our job property" ' (97, mij n cursivering) . 

Kennelijkk verkiest Corker onware, maar eenduidige berichtgeving boven concurrentie 
opp basis van streven naar waarheid; een houding die de lezer nu juist als weinig pro-
fessioneell zal voorkomen. 

Dee journalistieke praktijk in Scoop biedt talloze voorbeelden van dergelijke in-
congruentiee tussen de interpretaties en verwachtingen van de lezer en die van de 
journalisten.. Zo maakt een van hen van het verhaal dat de bewuste spoorwegbeambte 
zijnn vrouw op de boot naar Europa heeft gezet, een "panic-stricken refugees-story" 
(87)) - in de ogen van de lezer een duidelijk voorbeeld van het opblazen van de 
nieuwswaardigheidd van gebeurtenissen. En wanneer Corker de eigenaresse van Hotel 
Libertyy in Jacksonburg vraagt hoe 'de vrouwen van Ishmaelia' denken over het voor-
stell om een internationale politiemacht in het land te stationeren, springt hij nogal vrij 
omm met haar antwoord: 

"IV ee never had the polic e here but once , and tha t was when I called them mysel f for to take out 
aa custome r tha t went lunati c and hanged himself. ' (...) 

'Staunchl yy anti-interventionist, ' said Corker . 'Doyen of Jacksonbur g hostesse s bans polic e pro -
jec tt  as unwarrantabl e interferenc e wit h sanctit y of Ishmaelia n home... "  (93) 
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Keerr op keer wordt het idee dat journalistieke berichtgeving om onafhankelijkheid en 
waarheidd zou draaien, effectief ondermijnd. De journalisten baseren zich bij de con-
structiee van nieuws op de informatie die toegankelijk is. Maar zij worden zelf weer ge-
manipuleerdd door andere betrokkenen: door de krantenbazen die bepaalde dingen 
willenn horen enerzijds en door politici die slechts bepaalde dingen willen loslaten an-
derzijds.. De apotheose van deze visie op het journalistieke bedrijf bevindt zich in Willi-
amss advies aan de leerling-journaiist die hem bij zijn terugkeer in Londen komt afha-
len: : 

"I ' dd like to be a foreig n corresponden t lik e you . I say, woul d you fin d it awfu l cheek If I showe d 
youu som e of the stuf f I write ? In my spare tim e I do i t I imagin e some big piece of news and 
thenn I see how I shoul d handl e it . (...) But you do thin k if s a good way of trainin g onesel f - in -
ventin gg imaginar y news ? 

'Non ee better / said William. "  (188) 

Ookk hier geldt weer dat de lezer deze karikaturale voorstelling van zaken niet direct als 
volkomenn realistisch hoeft op te vatten, maar dat juist de kennelijke overdrijving haar 
err wel toe aanzet te onderzoeken of de alledaagse praktijk niet minder verheven is dan 
zijj zich voordoet. Historische verschillen komen ook hier weer om de hoek kijken. Veel 
lezerss aan het eind van de jaren '30 hadden meegemaakt hoe in de decennia daarvoor 
dee journalistiek zich snel ontwikkelde. Sinds de Eerste Wereldoorlog was naast de ge-
zaghebbendee Times een waaier van penny papers voor een breder publiek ontstaan; 
methodenn van nieuwsgaring waren 'Amerikaanser7 geworden (dat wil zeggen meer op 
sensationeell nieuws gericht), en krantenexploitanten als Beaverbrook hadden via hun 
krantenn steeds meer sociale en politieke invloed gekregen.14 Scoop raakte dus aan een 
themaa dat hoogst actueel was, maar dat ook in de jaren '90 nog weinig aan actualiteit 
heeftt ingeboet, gezien de ophef over koningin Beatrix* diagnose dat 'de leugen regeerf 
inn de journalistiek. Kennelijk zijn haar verwachtingen en teleurstellingen nog altijd de-
zelfdee als die van William. 

ScoopScoop betrekt de lezer door zijn karikaturale realisme dus actief in de oordeelsvorming 
overr de contemporaine politiek en journalistiek. Door een grotendeels herkenbare 
praktijkk te schetsen, schept de tekst verwachtingen, waaraan de beschreven praktijk 
vervolgenss niet blijkt te voldoen. De uitvergroting van bepaalde minder fraaie eigen-
schappenn in de karikatuur, toont het 'andere gezicht van de praktijk in kwestie. Daar-
bijj dient de auteur overigens een wankel evenwicht tussen realisme en overdrijving te 
bewaren.. Als de schets te veel uitvergroot, verliest hij zijn aannemelijkheid en riskeert 
dee auteur dat zijn werk wordt afgedaan als 'fictie', of als een onderhoudende komedie 
inn plaats van een kritische satire. Als hij te weinig of willekeurig uitvergroot haalt hij de 
kritischee angel uit zijn verhaal. In beide gevallen verliest de tekst zijn normatieve la-
dingg en zal hij nauwelijks invloed uitoefenen op de politieke oordeelsvorming van de 
iezer.15 5 

Eenn ander risico is uiteraard dat de lezer de verwachtingen waarop de tekst 
speculeert,, niet (of niet meer) koestert. Ze zal de afwijkingen van het normatieve ka-
derr dan helemaal niet als een vertekening ervaren; wat de aanleiding moest zijn voor 
kritischee reflectie, wordt een waarheid als een koe. Een lezer die niet van een journa-
listt verwacht dat hij zorgvuldig te werk gaat bij het onderzoeken en weergeven van de 
meningg van 'de vrouwen van Ishmaelia', zal niets bijzonders opmerken in Corkers aan-
pak.. Hetzelfde geldt voor de diplomatie en de politiek. Wie niet van een diplomaat 
verwachtt dat hij goed op de hoogte is van de geschiedenis en de politieke situatie in 
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hett land waar hij is gestationeerd, zal het niet vreemd vinden dat Jack Bannister, die 
alss enige op het Britse consulaat interesse heeft voor en op de hoogte is van dergelijke 
informatie,, zijn kennis als na hobby" (151) karakteriseert. 

Zoalss gezegd is een deel van dergelijke verwachtingen ongetwijfeld tijd- en 
contextgebonden.. Daardoor zullen de komische en kritische implicaties van sommige 
passagess mij als vrouwelijke, Nederlandse lezer in de jaren '90 vermoedelijk ontgaan. 
Mijnn oordeel zou zijn dat de passages over politiek meer aan kracht hebben ingeboet 
dann die over de journalistiek. Toch wordt het kritische effect in Scoop niet geheel aan 
dee context van de lezer overgelaten. Niet voor niets is William niet alleen een telg van 
verarmdee landadel, maar ook een naïeve jongeman die weinig van de wereld heeft 
gezien.. Hij kan daardoor in de tekst niet alleen een traditionalistisch interpretatiekader 
vertegenwoordigen,, maar ook een 'common sense' belichamen die veel lezers, zowel in 
dee jaren '30 als nu, bekend zal voorkomen. Zijn verbazing over de journalistieke en 
politiekee praktijken fungeert als een herkenningspunt dat het de lezer gemakkelijker 
maaktt haar eigen verwachtingen, voor zover ze aan die van William raken, met de 
gebeurtenissenn in de tekst te confronteren. In dit opzicht vervult William de rol die tal 
vann ingenues in de loop der eeuwen in satires hebben gespeeld - te denken valt bij-
voorbeeldd aan Voltaire's Candide. William helpt bij het overbruggen van een eventuele 
klooff tussen het normatieve referentiekader van de tekst en dat van de lezer. Ook als 
dee lezer zelf bepaalde verwachtingen niet koestert, kan de tekst ze via William toch 
mobiliseren,, zo lang ze het referentiekader van William tenminste nog als een mogelijk 
kaderr herkent. 

Hett performatieve effect van Scoop haalt zo de diagnose dat de contemporaine 
samenlevingg volstrekt normloos is - een standpunt dat de verteller soms lijkt te impli-
cerenn - zelf onderuit. Zo lang de lezer nog kan lachen om de praktijken van de journa-
listenn en politici in Scoop, zijn de (traditionalistische) verwachtingspatronen waarop de 
tekstt speculeert kennelijk nog mobiliseerbaar. Ze zijn dus niet zo ver weggezakt dat ze 
dee lezer helemaal niets meer zeggen. Of zij dat normatieve waardenpatroon daarmee 
ookk bevestigt, is een tweede, maar de diagnose dat in de contemporaine samenleving 
elkk waardebesef verloren is gegaan, wordt door de tekst zelf hoe dan ook ondermijnd. 

7.3.67.3.6 Genre:  satire? 
Dee vergelijking met Voltaire's Candide suggereert dat Scoop gelezen moet worden als 
eenn satire. Gezien de maatschappijkritische strekking van Scoop ligt dat etiket 
inderdaadd voor de hand. Satire is er immers op gericht hypocrisie en inconsistentie in 
eenn samenleving aan de kaak te stellen, om daardoor de naleving van bepaalde 
morelee of esthetische normen en waarden te bevorderen.16 Het probleem is echter dat 
dezee karakterisering, die op zich goed bij Scoop lijkt te passen, niet onbetwist is; satire 
iss zelf een 'contested concepf. Wie zich in de discussies over het genre waagt, merkt 
all snel dat daarin dezelfde punten een rol spelen als in de discussie over de vraag wat 
dee 'boodschap' van Scoop nu precies is. Voor sommigen, zoals de al geciteerde John 
Brophyy van de Daily Telegraph, is het ontbreken van een positieve boodschap in Scoop 
redenn om het boek geen satire te noemen. Waugh heeft aan die gedachte ook zelf 
enigg voedsel gegeven. In 'Fan-fare' (1946) schreef hij namelijk dat satire alleen kan 
florerenn in een gemeenschap met breed gedeelde waarden en normen. Alleen dan 
bestaatt er immers een duidelijke maatstaf, waaraan immoreel gedrag dat zich 
voordoett als moreel gedrag, gemeten kan worden. wIn the Century of the Common 
Man",, aldus Waugh, "vice pays no longer lip-service to virtue", en valt er dus ook niets 
meerr te ontmaskeren (1983, 304).17 
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Mijnss inziens zijn er echter enkele praktische argumenten om deze uitspraak 
niett zonder meer als maatgevend voor de karakterisering van Scoop te beschouwen. 
Waughh deed deze uitspraak in 1946, toen hij met Brideshead Revisited juist een 
belangrijkee ommezwaai in zijn werk had gemaakt en de overwegend registrerende, 
maarr impliciet zeer humoristische techniek van zijn vroege werk achter zich had 
gelaten.. Het is dus niet ondenkbaar dat de uitspraak vooral was bedoeld om deze 
veranderingg van toon en techniek te verklaren en verantwoorden. In dat geval zou hij 
geenn betrekking hebben op het vroege werk, waaronder Scoop. Er zijn bovendien geen 
uitsprakenn van Waugh uit de jaren '20 en '30 bekend, waarin hij het predikaat 'satire' 
voorr zijn vroege werk expliciet verwerpt. Sterker nog, juist in het geval van Scoop zijn 
err aanwijzingen dat hij dit werk ook na zijn ommezwaai als satire bleef beschouwen. 
Toenn hij in 1957 een memorandum over Scoop schreef voor Hollywood-producenten 
diee een film van het boek wilden maken (een plan dat uiteindelijk op niets uitliep), 
duiddee hij Scoop zelf aan als "a light satire of modem journalism" (in Stannard 1986, 
472). . 

Ookk los van deze praktische tegenargumenten, is de omschrijving van satire en 
vann haar bestaansvoorwaarden die Waugh in Tan-fare' geeft, discutabel. Hij lijkt satire 
opp te vatten als een vorm van humoristische maatschappijkritiek die expliciet in dienst 
staatt van positieve waarden. Bovendien zou het genre slechts kunnen bloeien in 
samenlevingenn met breed gedeelde, eenduidige normatieve opvattingen. Scoop zou 
duss alleen satirisch zijn als de geleverde kritiek duidelijk gekoppeld was aan een 
positieff alternatief. En dat alternatief zou voor de meeste lezers herkenbaar moeten 
zijnn als onderdeel van hun politieke en ethische praktijken. Op beide 
veronderstellingenn valt wel wat af te dingen. 

Hett idee dat satire altijd morele kritiek levert op basis van duidelijke morele 
standaardenn is eeuwenlang wijd verbreid geweest. Dat is mede te danken aan Drydens 
DiscourseDiscourse concerning the Original and Progress of Satire (1693), waarin satire wordt 
gekenschetstt als een morele kunstvorm die de lezer een regel voor morele 
deugdzaamheidd voorhoudt, en hem tegelijkertijd waarschuwt voor een specifieke 
ondeugd.. Ook in de receptie van Scoop is dit idee herhaaldelijk terug te vinden.18 De 
praktijkk is echter altijd weerbarstiger geweest dan deze theorie wil doen geloven. De 
opvattingg van Dryden c.s. is ontwikkeld met het oog op satire als zelfstandig genre, 
datt in proza of in verzen kon zijn gegoten (Griffin 1994, 15). In de loop der tijd is 
satiree echter steeds meer andere literaire vormen 'binnengedrongen', waardoor ze een 
veelvormigg fenomeen is geworden.19 In de twintigste eeuw komen we haar vooral 
tegentegen in satirische romans (zoals die van Waugh), die zich veel minder kenmerken 
doorr de tweedeligheid en de expliciete toekenning van blaam en lof. Maar ook in de 
geschiedeniss van de satire in formele versvormen is het niet ongewoon dat het 
constructieve,, deugd-prijzende deel slechts minimaal van omvang of zelfs geheel 
afwezigg is. En zelfs in het werk van erkende satirici als Horatius of Swift zijn de 
positievee waarden waarvoor zij staan, hooguit impliciet te vinden.20 

Datt wil echter niet zeggen dat in kritische satires elke verwijzing naar positieve 
waardenn ontbreekt; zelfs dan zijn zulke waarden immers nog altijd in abstracto 
geïmpliceerdd in de kritiek. Juist immanente kritiek, dat wil zeggen kritiek op de manier 
waaropp bepaalde waarden in de praktijk worden gerealiseerd, kan op een impliciete 
manierr uitstekend worden verwoord. De critici die in Scoop nauwelijks of geen 
positievee aanknopingspunten aantreffen, zijn dus vermoedelijk te veel op zoek naar 
explicietee aanduidingen van positieve waarden. Zij zien over het hoofd dat elke 
normatievee kritiek hoe dan ook moet vertrekken vanuit een bepaalde waarde, waarvan 
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dee criticus meent dat die onrecht wordt aangedaan. Door duidelijk te maken dat 
journalistenn de waarheid construeren in plaats van vinden, impliceert Scoop 
bijvoorbeeldd dat waarheid een belangrijke waarde is# waar niet mee geschipperd zou 
mogenn worden. Hoewel de satire in Scoop overwegend kritisch is (hoe die waarheid 
dann wel gevonden dient te worden, komen we uit dit boek niet te weten), gaat er dus 
well degelijk een positief waardebesef vanuit.21 

Datt brengt mij ook meteen bij Waugh's tweede veronderstelling: dat satire 
alleenn kan gedijen in een samenleving met een breed gedeeld waardenpatroon, 
oftewell een gedeeld ethos. Hij gaat er van uit dat lezers zich alleen aangesproken 
voelenn door de waarden van de satiricus, als zij deze herkennen als waarden die 
centraall staan in hun eigen cultuur en als zij het in grote lijnen eens zijn over de 
praktischee betekenis van die waarde. Als zo'n algemeen gedeeld waardenpatroon 
ontbreektt of als er grote verschillen van mening bestaan over wat als een belichaming 
vann een bepaalde waarde kan gelden, is de kans groot dat de lezer zich helemaal niet 
aangesprokenn voelt, omdat de waarden van de satiricus niets te maken hebben met 
haarr eigen normatieve opvattingen. 

Ookk deze redenering lijkt vooral te zijn gebaseerd op satires waarin expliciete 
normatievee aanspraken worden gedaan, die door de lezer gemakkelijk herkend en 
expliciett aanvaard of verworpen kunnen worden. Daarmee doet Waugh zichzelf echter 
onrechtt aan. Zoais ik in de vorige paragraaf heb laten zien, weet Waugh door zijn 
karikaturalee techniek in Scoop langs impliciete weg een waardebesef bij de lezer aan te 
spreken,, zelfs voordat zij de gelegenheid heeft na te gaan of ze de betreffende 
waardenn al dan niet zou willen affirmeren. Voor zij het weet, heeft de lezer namelijk al 
gelachenn om de discrepantie tussen ideaal en werkelijkheid, en daarmee laten blijken 
tee begrijpen wat dit ideaal betekent. Die retorische strategie werkt niet alleen bij lezers 
diee deel uitmaken van een gemeenschap met een algemeen gedeeld waardepatroon, 
maarr kan juist heel effectief zijn bij lezers die enerzijds niet meer over zo'n 
vanzelfsprekendd collectief waardepatroon beschikken, maar die anderzijds nog 
voldoendee besef hebben van de betekenis van een bepaalde waarde. Zoals gezegd: 
hett humoristische effect, en daarmee de kritische lading van Scoop, zal slechts 
voorbijgaann aan lezers die geen enkel besef meer hebben van de manier waarop een 
waardee in praktijk kan worden gebracht. De reacties van vroegere en hedendaagse 
lezerss van Scoop tonen dat dit waardebesef zich nog wel degelijk liet (en laat) 
mobiliseren.. In Waugh's overige vroege werk wordt het waardebesef van de lezer op 
eenn soortgelijke manier wakker geschud. 

Mijnss inziens heeft Waugh dus zelf als geen ander gedemonstreerd dat het zelfs 
inn een tijd en samenleving waarin een gedeeld waardepatroon of zelfs een 
waardepatroonn überhaupt geen vanzelfsprekend bezit is, nog mogelijk is satire te 
bedrijven.. Daarvoor heeft hij satire echter een ander, moderner gezicht gegeven, 
zodatt traditionele ideeën over de kenmerken en bestaansvoorwaarden van satire 
Waugh'ss werk geen recht doen. Waugh's moderne satire oefent immanente kritiek uit; 
dee positieve waarden zijn geïmpliceerd in de performatieve werking van de tekst. De 
lezerr van Scoop moet zelf de discrepanties tussen pretentie en realiteit diagnostiseren. 
Hett hernieuwde besef van de betekenis van bepaalde waarden, kan op zijn beurt dan 
hett uitgangspunt vormen voor herbezinning op de vraag of het van belang is die 
waardenn in de contemporaine samenleving een duidelijker gezicht te geven. 
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7.3.77.3.7 Zelfreflexieve  satire 
ScoopScoop slaagt er dus in normatieve verwachtingen bij de lezer te mobiliseren zonder de 
waardenn waaruit deze verwachtingen voortkomen, explidet te benoemen. Zoals ge-
zegdd houdt die mobilisatie niet zonder meer in dat deze waarden door de lezer uitein-
delijkk ook bevestigd worden; het spel met de mobilisatie en ondermijning van ver-
wachtingenn laat, net als het spel met de perspectieven van William en de verteller, nog 
heell verschillende opties voor de lezer open. Ze kan het streven naar waarheid volledig 
relativeren,, of juist een stringente wijziging van de journalistiek praktijk voorstellen om 
dezee waarheidsgetrouwer te maken. 

Dee tekst blijft in dit opzicht ambigu. De lezer van Scoop ervaart juist daardoor 
bijj het interpreteren van de tekst wat de journalisten en politici in Scoop in hun om-
gangg met de contemporaine samenleving ervaren: het streven naar eenduidige inter-
pretatiee is gedoemd steeds weer te mislukken. Toch is er één personage in Scoop dat 
inn elk geval aan de politieke intrige een eenduidige ontknoping lijkt te geven, waaraan 
ikk tot nu toe nog weinig aandacht heb besteed: Mr Baldwin. Misschien is niet de ver-
teller,, maar deze mysterieuze zakenman degene die werkelijk almachtig en alwetend is 
enn die alle plotlijnen van het verhaal bij elkaar brengt. Hij formuleert niet alleen de 
verklaringg die de voorafgaande gebeurtenissen zowaar coherent en inzichtelijk maakt -
eenn verklaring die alle verwikkelingen terugbrengt tot de economische belangen van 
landenn en individuen. Hij verricht ook de handeling die nodig is om de gebeurtenissen 
tott een goed einde te brengen.22 Hij komt per parachute uit de lucht vallen en is letter-
lijkk en figuurlijk een ware deus ex machina, die zelfs als zodanig wordt benoemd: even 
voorr Baldwin arriveert, heeft William immers gebeden om uit de hachelijke situatie in 
Ishmaeliaa bevrijd te worden, eventueel door *a god from the machine" (166). Baldwin 
voert,, zoals het een mysterieuze zakenman betaamt, de contrarevolutie niet zelf aan, 
maarr zorgt voor de beslissende ontwikkeling door Erik Olafsen, de Zweedse hulpverle-
nerr die al jaren in Ishmaelia woont, dronken te voeren. Olafsen is zo boos dat hij door 
Drr Benito met een smoes uit Jacksonburg is gelokt, dat hij in zijn dronkenschap als 
eenn woesteling tekeer gaat in het regeringsgebouw. Dr Benito en de zijnen slaan hier-
doorr op de vlucht en de Jacksons kunnen hun regeringsposten weer innemen. Baldwin 
souffleertt nog wat William in zijn telegram moet schrijven (ook van de journalistiek 
heeftt hij verstand), en William kan als een held tegen wil en dank terugkeren naar 
Groott Brittannië. 

Alss representatie van de manier waarop revoluties verlopen en politieke macht-
hebberss elkaar afwisselen, is deze wending uiteraard volstrekt ongeloofwaardig. Ook 
hett personage van Baldwin zelf neemt de weinig geloofwaardige proporties aan van de 
alwetendee en almachtige motor achter het verhaal; een rol die in romans in het alge-
meenn wordt ingenomen door vertellers die zelf buiten het verhaal staan. Zodra de 
vertellerr deel uitmaakt van het verhaal zelf, is hij meestal een stuk minder machtig en 
alwetend,, omdat zo'n bevoorrechte, bijna goddelijke positie weinig realistisch is. De 
ongeloofwaardigheidd van zowel het personage Baldwin als de plotwending waarvan hij 
eenn onderdeel vormt, vestigen dan ook nadrukkelijk de aandacht op het fictieve ka-
rakterr van Scoop. De lezer wordt zich er weer even van bewust dat dit 'maar een ver-
haal'' is, dat niet voor de volle honderd procent serieus genomen hoeft te worden. 

Opp het eerste gezicht doet deze fantastische plotwending de kritische lading 
vann Scoop geen goed; zoals ik in 7.3.5 stelde, kunnen al te opzichtig niet-realistische 
elementenn in het verhaal de lezer er gemakkelijk toe brengen de tekst slechts als een 
onderhoudendee komedie op te vatten. Maar de passage over Baldwin wijst niet alleen 
opp de fictieve status van Scoop. Door haar opzichtig-geconstrueerde karakter maakt de 
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plotwendingg ook zichtbaar dat hier een auteur bezig is een verhaal 'rond te breien'. De 
vlottee manier waarop het politieke conflict wordt opgelost is een poging binnen het 
bestell van een boek de ingewikkelde strijd tussen ideologieën en de belangen die ze 
vertegenwoordigenn te beslechten, terwijl de manier waarop de politieke conflicten eer-
derr zijn neergezet, juist aangeeft dat dat helemaal niet zo simpel is.23 Door de literaire 
techniekk die voor de oplossing wordt gebruikt, de deus ex machina, expliciet te be-
noemen,, slaat de passage nog duidelijker op het boek zelf terug. Scoop is een poging 
omm tegen beter weten in een afgerond en samenhangend verhaal over de contempo-
rainee samenleving te vertellen. 

Dee diagnose die door de satirische schets van journalistiek en politiek heen 
schemert,, dat de wereld zo onsamenhangend is dat journalisten en politici haar geweld 
moetenn aandoen om haar coherent te kunnen interpreteren, wordt op deze wijze ook 
betrokkenn op de literatuur, of beter: op het genre van de satire zelf. De hedendaagse 
satiricuss is net zo min als de journalist en de politicus in staat zonder kunstgrepen een 
betekenisvollee interpretatie aan de wereld te geven. De kunstgreep van Scoop gaat 
terugg op de literaire techniek van de Griekse tragedies, maar is in een modern jasje 
gestoken:: de god die de knoop moet ontwarren, is veranderd in een gewiekste, mo-
dernee zakenman. Het mes van de onttovering snijdt daarmee aan twee kanten: wat 
vroegerr een god was is nu een zakenman, en waar vroeger door een onzichtbare 
meesterhandd aan de touwtjes werd getrokken, is de technische kunstgreep nu voor 
iedereenn te zien. De auteur van deze tekst is niet langer de alles omvattende beheer-
ser;; hij ontsnapt zelf niet aan de kwaal die hij wil beschrijven. Elk afgerond en cohe-
rentt verhaal over de contemporaine samenleving, in welk genre dan ook, is te mooi 
omm waar te zijn. 

7.44 Scoop  en de politiek e oordeelsvormin g van de lezer 

All met al zijn de retorische elementen van Scoop veel meer dan een onhandige poging 
omm 'de moraal van het verhaal' te verbergen, zoals Blayac meent: zij schragen de am-
bivalentee boodschap van het boek. Nog minder dan de teksten die ik in de voorgaande 
hoofdstukkenhoofdstukken onder de loep heb genomen, postuleert Scoop bij voorbaat affiniteit van 
dee lezer met een specifieke maatschappij-opvatting. De lezer hoeft er niet van tevoren 
vann overtuigd te zijn dat de contemporaine samenleving een grote chaos is om Scoop 
tochh te kunnen waarderen; ook hier kan die indruk juist ontstaan door het lezen. Daar 
staatt tegenover dat Scoop, anders dan de hiervoor besproken teksten, geen eenduidi-
gee uitweg uit die chaos biedt: de tekst schuift niet één interpretatiekader als het meest 
wenselijkk naar voren, maar zet de lezer er evenmin toe aan zich volledig in de chaos te 
vermeien. . 

Hett boek confronteert de lezer met uiteenlopende perspectieven en zet deze 
naastt elkaar zonder het oordeel van de lezer over die perspectieven expliciet Voor te 
koken'.. Inhoudelijk draagt Scoop dus niet direct bij aan de politieke oordeelsvorming 
vann de lezer, zoals bijvoorbeeld 'The Masses in Representative Democrac/ dat deed 
doorr de waarde van 'individualiteit* te versterken. Hooguit steekt ook dit boek de lezer 
eenn hart onder de riem door duidelijk te maken dat er geen sprake is van volledige 
normloosheid,, zo lang er nog mensen zijn die om Scoop kunnen lachen. 

ScoopScoop is daarmee een mooi voorbeeld van een tekst die de politieke oordeels-
vormingg van de lezer weet aan te spreken zonder een duidelijke 'boodschap' uit te 
zenden.. Het normatieve effect van dit boek ligt vrijwel geheel op het procedurele vlak. 
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Dee gehanteerde retorica mobiliseert specifieke cognitieve en normatieve vaardigheden 
enn verwachtingen. Wie niet in staat is verschillende scènes zelf met elkaar te vergelij-
ken,, of de onuitgesproken implicatie van een voortijdig afgebroken scène zelf in te 
vullen,, zal aan Scoop weinig plezier beleven, maar ook nauwelijks ervaren dat de tekst 
eenn beroep op haar normatieve oordeelsvermogen doet. Evenzo zal de lezer die hele-
maall geen besef heeft van de betekenis van de norm 'streven naar waarheid' of 'inte-
gerr leven' een groot deel van de l o l , maar ook van de kritische implicaties van het 
boekk ontgaan. 

Terwijll de andere teksten die ik hier heb besproken de oordeelsvorming van de 
lezerr in een specifieke richting sturen, moet de lezer van Scoop zelf tot een oordeel 
komen.. Zo dwingt het gebruik van montage en 'cross-cutting' de lezer tot actieve in-
terpretatie.. Ze moet de fragmenten van de tekst zelf naast elkaar leggen om te kun-
nenn bepalen of er uit het geheel een samenhangend beeld oprijst of niet. Daarvoor 
moett ze bijvoorbeeld beschikken over vermogens als analoge vergelijking en patroon-
herkenningherkenning (het vaststellen van overeenkomsten en verschillen tussen scènes) en infe-
rentiee (het afleiden van implicaties die niet worden uitgesproken), en bij dat laatste 
spelenn op hun beurt zowel verbeeldingskracht als het vermogen om logisch te redene-
renn een rol. Opmerkelijk is dat het zoeken naar verbanden en verklaringen voor schijn-
baarr ongerelateerde, willekeurige gebeurtenissen wel een streven naar narratieve co-
herentiee vooronderstelt, maar dat deze vorm van coherentie in Scoop het contingente 
karakterr van de gebeurtenissen onverlet laat. Scoop zet niet aan tot interpretaties in 
termenn van noodzakelijkheid. 

Eenn interpretatie in termen van noodzakelijkheid wordt ook verhinderd doordat 
dee fragmentarische tekst van Scoop vanuit verschillende perspectieven is geschreven. 
Dee lezer wordt ervan doordrongen dat interpretatie van de fragmenten als deel van 
eenn coherent geheel, van perspecüvering afhankelijk is. Zo leert zij zich steeds af te 
vragenn wat de grenzen van een perspectief zijn en welke andere perspectieven moge-
lijkk zijn. Geen enkel verhaal dat wordt verteld, of het nu is geschreven door een jour-
nalist,, door een politicus of door de naïeve schrijver van een rubriek, zo is de implica-
tie,, moet op zijn woord geloofd worden. Een hermeneutiek van het wantrouwen is bij 
elkee uitspraak en interpretatie op zijn plaats. 

Hoewell de tekst de lezer in eerste instantie lijkt te stimuleren in het voetspoor 
vann William de waarheid te achterhalen en daardoor de verschillende perspectieven op 
eenn algemener niveau met elkaar in overeenstemming te brengen, blijkt Scoop dat 
strevenn naar coherente interpretatie uiteindelijk vooral te relativeren. De verteller heeft 
geenn 'helicopter-view' te bieden, en Mr Baldwin is een al te fictief surrogaat voor de 
alwetendee en almachtige verteller. Zijn personage en zijn lotgevallen tonen de on-
machtt van de verteller om het verhaal tot een geloofwaardig coherent einde te bren-
gen.. De behoefte van de lezer om een coherente interpretatie aan de tekst te geven, 
wordtt zo door de tekst zelf gefrustreerd; die behoefte wordt neergezet als een sterke 
enn legitieme, maar niettemin hopeloze illusie. Doordat het boek ook zichzelf als zo'n al 
tee coherente fictie afficheert, kan de lezer bovendien reflecteren op de aard van inter-
pretatiee als zodanig. 

ScoopScoop verschilt in veel opzichten radicaal van Brideshead Revisited, Dat maakt het 
moeilijkk om, zoals bij Oakeshott wel mogelijk is, van 'Waugh's schrijfstijl' te spreken. 
Hett grote verschil tussen deze teksten neemt echter niet weg dat beide Nussbaums 
ideeënn over de rol van literatuur in ethische en politieke oordeelvorming relativeren, zij 
hett op heel uiteenlopende punten. Brideshead Revisited blijkt, anders dan Nussbaum 
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veronderstelt,, de contingentie van het leven in de contemporaine samenleving ver-
gaandd te reduceren. Terwijl Scoop op dit punt meer in de buurt komt van Nussbaums 
ideeënn over literatuur, blijkt dit boek echter hele andere retorische middelen in te zet-
tenn en vermogens aan te spreken dan we op grond van Nussbaums opvattingen zou-
denn verwachten. Scoop doet een beroep op vermogens van de lezer die Nussbaum 
doorgaanss met filosofische teksten associeert. 

Zoo spreekt de tekst het abstractie- en generaliseringsvermogen van de lezer 
aan.. Personages worden vooral neergezet als vertegenwoordiger van een bepaalde 
professie:: als journalist, diplomaat of politicus. Die professies mobiliseren, zoals ge-
zegd,, bepaalde verwachtingen bij de lezer omtrent het gedrag van een goede journa-
listt of politicus. De rolverwachtingen van de lezer bepalen dus aan welke criteria bij-
voorbeeldd Corker wordt gemeten. Als Corker tekortschiet als journalist kan dat aan zijn 
karakterr worden geweten, maar ook aan de pervertering van de hele journalistieke 
professie.. De tekst van Scoop stuurt de lezer in die laatste richting door duidelijk te 
makenn dat de meeste journalisten, evenals de meeste politici, overeenkomstig gedrag 
vertonen.. Bovendien komt de lezer weinig te weten over de binnenwereld van de di-
versee personages, waardoor hun karakters weinig geprononceerd naar voren komen. 
Dee lezer kan daarom gemakkelijk van de persoonsgebonden idiosyncratische eigen-
schappenn abstraheren en op basis van de overeenkomsten tussen de professionals tot 
generaliserendee conclusies over de hele beroepsgroep in kwestie komen. De retorica 
vann Scoop impliceert dan ook dat voor het type maatschappijkritiek dat hier wordt 
uitgeoefend,, abstractie en generalisatie belangrijkere vermogens zijn dan empathie en 
identificatie.. Het gaat bij dit type maatschappijkritiek niet om inzicht in de motieven en 
gevoelenss van concrete personen, maar om de sociale praktijken en instituties die per-
sonenn tot bepaalde handelingen brengen. 

Abstractiee en generalisering, maar ook de patroonherkenning op basis van ver-
gelijkingg van scènes en van perspectieven - dat wil zeggen het overgrote deel van de 
vermogenss die Scoop aanspreekt - veronderstellen op hun beurt dat de lezer in staat 
iss tot distantiëring. Dat wil zeggen dat zij de gebeurtenissen van enige afstand moet 
kunnenn bekijken, zonder zich onmiddellijk te identificeren met één van de personages 
enn zijn of haar perspectief. Alleen dan kan de lezer immers situaties en perspectieven 
vergelijkenn en zicht krijgen op structurele tendenzen, die het perspectief van de acto-
renn zelf overstijgen. Die distantie wordt, zoals ik heb laten zien, door de opzet van het 
boekk uitdrukkelijk in de hand gewerkt. De gefragmenteerde montage en perspectief-
wisselingen,, de afstandelijk registrerende verteller, maar ook de zelfreflexieve wending 
vann de tekst: in alle opzichten wordt distantie bevorderd. Waar de mogelijkheden tot 
inlevingg al te groot dreigen te worden, zoals bij William, ontmoedigt de tekst inleving 
vann de lezer zelfs actief door direct daarop Williams naïviteit te laten zien. 

Aangezienn de tekst de lezer verhindert een overkoepelend perspectief te con-
strueren,, zou die distantie gemakkelijk kunnen omslaan in een alles relativerende iro-
nie.. Wie elke interpretatie bij voorbaat leert wantrouwen, zal zich niet snel met welk 
normatieff interpretatiekader dan ook engageren. Niet alleen door het besef dat er al-
tijdd ook andere perspectieven op een kwestie mogelijk zijn, maar ook door het besef 
datt interpretaties de zaken coherenter voorstellen dan ze zijn. Toch weet Scoop de 
lezerr mijns inziens voor die overgang van epistemologisch relativisme naar relativering 
vann elke oordeelsvorming te behoeden. Dat alle interpretatie een streven naar cohe-
rentiee met zich meebrengt dat de ervaring vaak meer onrecht dan recht doet, hoeft 
nogg niet te betekenen dat elke interpretatie misplaatst en overbodig is. Scoop maakt 
namelijkk ook duidelijk dat die drang naar coherentie onvermijdelijk is, zelfs voor een 
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vertellerr die alles al gezien lijkt te hebben. Bovendien is de activiteit van het interprete-
renn zelf niet te vermijden. De chaos die de auteur van Scoop in de contemporaine sa-
menlevingg ziet mag dan weinig hoop geven op een ordelijker gang van zaken; juist de 
hiatenn en kennelijke tegenstrijdigheden van die chaos schreeuwen er om begrepen te 
worden.. Zonder interpretatie zouden er geen misplaatste coherente verhalen zijn, 
maarr zonder interpretatie is er ook geen begrip. De les die Scoop de lezer meegeeft is, 
datt zij zich bij het interpreteren bescheiden dient op te stellen; zoals een hermeneutiek 
vann het wantrouwen bij andermans interpretaties op zijn plaats is, zo zijn we bij onze 
eigenn interpretaties de wereld om ons heen op zijn minst een kwaad geweten ver-
schuldigd. . 

Opp één punt spreekt Scoop wel een vermogen aan dat in de besproken filosofi-
schee teksten nergens aan bod komt: het gevoel voor humor. Op het eerste gezicht 
correspondeertt deze observatie met Nussbaums opvatting dat emoties bij het lezen 
vann literatuur een grotere rol spelen dan bij het lezen van filosofie. Bij nader inzien 
blijktt juist gevoel voor humor veel van Nussbaums ideeën over emoties te falsifiëren. 

Gevoell voor humor is wel een cognitieve emotie, omdat het vooronderstelt dat 
iemandd in staat is incongruenties waar te nemen; incongruenties binnen de tekst zelf, 
off tussen de tekst en de leefwereld van de lezer. Die cognities hebben echter niet 
noodzakelijkk betrekking op ethische of politieke waarden. Zelfs als dat wel het geval is, 
betekentt dat niet dat degene die ergens om moet lachen zich bewust kan worden van 
haarr waarde-opvattingen, zoals Nussbaum ten aanzien van cognitieve emoties stelt. In 
tegendeel:: gevoel voor humor impliceert juist dat men in staat is de betrekkelijkheid 
vann normen, pretenties of idealen in te zien. 

Inn politiek opzicht kan het normatieve effect van de lach kan daarom tegelijker-
tijdd gemeenschapsstichtend en -ontregelend zijn.24 Als de lezer om Scoop kan lachen, 
betekentt dat dat zij de incongruentie tussen normatieve verwachting en werkelijkheid 
heeftt waargenomen. Kennelijk heeft zij nog voldoende besef van de betekenis van de 
normenn en de daarop gebaseerde verwachtingen om overtredingen daarvan als zoda-
nigg te herkennen, en als die herkenning breed gedeeld blijkt te worden, kan dat een 
aanknopingspuntt zijn om de realisatie van die normen in een samenleving actiever na 
tee streven. Maar het lachen heeft ook een anarchistische inslag, omdat het een uit-
drukkingg is van het relativeren van de norm. De lezer ziet de betrekkelijkheid van de 
normatievee interpretatiekaders in, of zelfs de vergeefsheid van de poging de contem-
porainee samenleving als een samenhangend geheel te interpreteren. Wie kan lachen 
omm een incongruentie maakt er, met andere woorden, kennelijk geen drama van. 

Inn vergelijking met een tragisch werk, waarin ook de onvermijdelijke botsing 
tussenn verschillende normatieve perspectieven centraal staat, zet een komisch werk 
meerr aan tot afstand nemen en relativeren van de normen in kwestie. In dit opzicht 
sluitt het gevoel voor humor direct aan bij de andere vermogens die Scoop aanspreekt. 
Eenn tragedie maakt een ethisch of politiek dilemma voelbaar door de lezer gelegenheid 
tee geven zich in te leven in gedachten en gevoelens van de personages die een afwe-
gingg moeten maken, en de consequenties van de verschillende normatieve overwegin-
genn en detail \& verbeelden. Dat kan verlammend werken op de handelingsbereidheid 
vann de lezer/toeschouwer. De komische werking van Scoop, daarentegen, floreert juist 
bijj gratie van de afstand die de lezer ten opzichte van alle personages, zelfs van Willi-
am,, kan bewaren. Dat het lachen om Scoop niet omslaat in een cynisch lachen dat alle 
normatievee overwegingen en zelfs elk streven naar coherente interpretatie overboord 
zet,, komt ook doordat de auteur van Scoop tegelijkertijd laat zien dat mensen - perso-
nages,, schrijvers, maar ook lezers - het interpreteren niet kunnen laten. Het boek 
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toontt hoe de mens zich in dit opzicht in een onvermijdelijke 'catch 22' bevindt, die 
slechtss leefbaar is als we er om kunnen lachen. De lezer wordt dan ook hooguit aan-
gemoedigdd om normatieve interpretatiekaders waarover zij in haar lachen nog blijkt te 
beschikken,, in bescheiden mate te doen herleven - in het volle besef dat het streven 
naarr samenhangende betekenis in deze wereld altijd weer vergeefs zal blijken. 
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INTERMEZZOO 2: 
FILOSOFIE,, LITERATUUR EN POLITIEKE OORDEELSVORMING: 
EENN EINDBALAN S 

Watt betekent dit alles voor de vraag naar de rol die literatuur, respectievelijk filosofie 
kunnenn spelen in processen van politieke oordeelsvorming? Terugblikkend op de vier 
voorgaandee hoofdstukken, hebben de tekstanalyses mogelijk meer verwarring gezaaid 
dann helderheid geschapen. We hebben een heterogene serie retorische middelen 
voorbijj zien komen, en geconstateerd dat filosofische en literaire teksten uiteenlopende 
rollenn In politieke oordeelsvorming kunnen spelen. Anders dan Nussbaum suggereert, 
blijkenn die verschillen zich echter niet langs disciplinaire lijnen te laten reconstrueren. 
Mijnss inziens demonstreren de voorgaande tekstanalyses dan ook dat nuancering en 
relativeringg van Nussbaums opvattingen op minstens twee punten geboden is. Het 
eerstee punt betreft haar hypothese dat filosofische en literaire teksten specifieke ver-
mogenss van de lezer aanspreken. Het tweede punt draait om haar veronderstelling dat 
literairee teksten een grotere tolerantie voor contingentie zouden hebben dan filosofi-
schee teksten. 

Allereerstt maakt een vergelijking tussen de retorische elementen en effecten van Bri-
desheaddeshead Revisited'en Scoop enerzijds en On Human Conduct en The Masses in Repre-
sentativee Democrac/ anderzijds duidelijk dat generaliserende uitspraken over 'de' rol 
vann 'de' literatuur in politieke oordeelsvorming moeilijk vol te houden zijn. In het geval 
vann de filosofische teksten zijn weliswaar tal van overeenkomstige effecten aan te wij-
zen;; duidelijk werd ook dat de retorische middelen die deze effecten bewerkstelligen, 
nogg behoorlijk uiteen kunnen lopen. Daarbij ontzegt de filosoof Oakeshott zich het 
gebruikk van 'literaire' middelen als personificatie en metaforiek geenszins, en blijkt hij 
heell wel in staat vermogens als de verbeeldingskracht en empathie aan te spreken. 

Dee literaire teksten zijn zo verschillend, dat er nauwelijks overeenkomsten te 
noemenn zijn. Van beide werken beantwoordt Brideshead Revisited qua stijl nog het 
meestt aan de kenmerken die Nussbaum aan literatuur toeschrijft: het boek geeft con-
cretee beschrijvingen van personages en gebeurtenissen, biedt de mogelijkheid tot em-
pathiee en het ondergaan van emoties, en doet een beroep op de verbeelding. Toch 
blijktt Brideshead Revisited door zijn specifieke vertelstructuur ook het vermogen van 
dee lezer zich van een bepaald perspectief te distantiëren, aan te spreken. Scoop toont 
daarentegenn dat literaire werken ook totaal andere retorische middelen kunnen inzet-
ten,, en daardoor vermogens kunnen aanspreken die Nussbaum voor de filosofie reser-
veert,, zoals abstractie, generalisering en distantie. 

Opp sommige punten zijn de overeenkomsten tussen één van beide filosofische 
enn één van beide literaire teksten groter dan die binnen één discipline. Zo spreken 
zowell On Human Conducts Scoop het reflexieve vermogen aan, en stimuleert Scoop 
empathiee en abstractievermogen op een soortgelijke manier als The Masses in Repre-
sentativesentative Democrac/. Een niet te veronachtzamen constante is, ten slotte, de verbeel-
dingskracht.. Die wordt door alle vier de teksten aangesproken, zij het niet steeds op 
dezelfdee manier. 

Tezamenn halen de vier besproken teksten dus nogal wat van Nussbaums asso-
ciatiess en vooronderstellingen overhoop. Met name Scoop en The Masses in Repre-
sentativee Democracy' compliceren het beeld dat Nussbaum van filosofie en literatuur 
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enn hun mogelijke rol in politieke en ethische oordeelsvorming creëert. Naar mijn me-
ningg laten de hier geanalyseerde teksten dan ook zien dat het weinig zinvol is filosofie 
enn literatuur als disciplines te koppelen aan specifieke vermogens die van belang zijn 
voorr het proces van oordeelsvorming. Daarvoor zijn de retorische elementen die de 
effectenn op de oordeelsvorming kunnen bewerkstelligen, onvoldoende discipline-
specifiek. . 

Inn het voetspoor van die conclusie is de verleiding groot a/te verschillen tussen 
filosofischefilosofische en literaire teksten en hun rol in de normatieve oordeelsvorming te nege-
ren,, is het niet veel praktischer voortaan in termen van *teksf of'discours' te spreken? 
Mijnss inziens gaat die stap te ver. Waarom dat zo is, en hoe we de verschillen tussen 
filosofiee en literatuur in normatieve oordeelsvorming dan wel zouden moeten recon-
strueren,, zal ik in hoofdstuk 8 uiteenzetten. 

Eenn tweede punt waarop de besproken teksten Nussbaums schets van de rol van filo-
sofiee en literatuur corrigeren, betreft de hypothese dat filosofische teksten ertoe nei-
genn contingentie zoveel mogelijk weg te schrijven, terwijl deze in literaire teksten 
wordtt gerespecteerd. In paragraaf 1.6 stelde ik al dat het, als we de discussie toespit-
senn op politieke oordeelsvorming, van belang is onderscheid te maken tussen de con-
tingentiee van de ervaring (bijvoorbeeld die van de contemporaine samenleving) en de 
contingentiee van het perspectief dat in een tekst wordt geconstrueerd om die ervaring 
tee duiden. Een van de kenmerken van moderniseringsprocessen is immers dat de mo-
gelijkee perspectieven op de ervaring zich vermenigvuldigen en zelf contingent worden, 
waardoorr het des te moeilijker wordt de contingentie van ervaringen door collectieve 
interpretatiee weg te nemen. 

Dee teksten die ik heb geanalyseerd, trachten alle op hun manier de contempo-
rainee samenleving zo te interpreteren dat deze door de lezer als minder contingent 
wordtt ervaren. Dat geldt niet alleen voor de filosofische teksten, zoals Nussbaum ver-
onderstelt,, maar ook voor de literaire. Dat mag overigens nauwelijks een verrassing 
heten,, want de auteurs en teksten voor de analyse zijn mede op basis van dat ken-
merkk uitgekozen. Interessanter is het te constateren dat twee van de vier teksten 
aanmerkelijkk verder gaan in die reductie van contingentie dan de andere twee, en dat 
datt samen lijkt te hangen met een gebrek aan aandacht voor de contingentie van het 
eigenn perspectief. 

BridesheadBrideshead Revisited presenteert de contemporaine samenleving als inzichtelijk 
enn noodzakelijk, op voorwaarde dat men het juiste, religieus-transcendente perspectief 
inneemtt en dit richt op het eigen, persoonlijke leven. Het veelvoud aan perspectieven 
inn de contemporaine samenleving suggereert dat het religieuze perspectief slechts een 
vann vele mogelijke perspectieven, en dus in zichzelf contingent is, maar degenen die 
zichh er aan overgeven, zoals Charles Ryder, weten wel beter. 

Thee Masses in Representative Democracy' heeft een soortgelijk effect. De 
contemporainee samenleving wordt in deze tekst weliswaar niet als volledig coherent, 
maarr als ambigu gepresenteerd, maar binnen deze in zichzelf contingente ambiguïteit 
wordtt een fundamentele, logisch-noodzakelijke en niet-contingente prioriteit van het 
individuu geconstrueerd. En dat biedt aanknopingspunten om de contingente ambiguï-
teitt verder te reduceren. Ook hier is de implicatie dus dat de ervaren contingentie van 
dee contemporaine samenleving, gereduceerd kan worden als men maar het juiste, 
niet-contingentee perspectief inneemt. 

OnOn Human Conduct en Scoop proberen beide ook om de ervaren contingentie 
terugg te brengen, maar zij gaan in dat streven minder ver. Uit On Human Conduct 
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komtt de contemporaine samenleving naar voren als een contingente mix van twee 
typenn menselijke associatie, waarbij de auteur wel een duidelijke voorkeur voor een 
vann beide typen lijkt te hebben, maar deze voorkeur meestal met contingente gronden 
onderbouwt.. Hij toont zich er daarbij meer dan in The Masses in Representative De-
mocracy'' van bewust dat niet alleen die voorkeur, maar ook zijn interpretatiekader zelf 
contingentt is. Zijn expliciete zelfreflexiviteit verhindert in dit geval dat hij zijn interpre-
tatiee van de samenleving als de enig mogelijke en noodzakelijke naar voren schuift, al 
lijktt de impliciete werking van de tekst daar af en toe wel op aan te sturen. 

Dee zelfreflexiviteit die de auteur van On Human Conduct expliciet onder woor-
denn brengt, is in Scoop in impliciete vorm te vinden. Ook deze tekst schildert de sa-
menlevingg af als een contingente chaos, die inzichtelijker wordt als men er een be-
paaldd interpretatiekader op loslaat. Het interpretatiekader en het perspectief van de 
auteur,, worden echter slechts als één van de mogelijke interpretatiekaders en per-
spectievenn gepresenteerd. Die boodschap wordt ook langs performatieve weg gereali-
seerd,, doordat de tekst het streven van de lezer om aan Scoop een coherente inter-
pretatiee te geven, frustreert. Het wantrouwen ten aanzien van alle interpretatie wordt 
zoo niet alleen expliciet op de tekst zelf betrokken; de lezer wordt ook aangezet tot re-
flectiee op de eigen interpretaties. We zouden dit de 'performatieve ambivalentie' van 
ScoopScoop kunnen noemen: de retorische vormgeving van het boek stimuleert de lezer 
enerzijdss te streven naar een coherente interpretatie, terwijl ze anderzijds impliceert 
datt een dergelijke coherentie altijd illusoir zal zijn. Scoop is daardoor van de hier be-
sprokenn teksten het best in staat het oog voor contingentie van de lezer daadwerkelijk 
tee scherpen. 

Overr het geheel genomen, wijzen mijn analyses van de vier teksten er op dat 
hett streven naar een inzichtelijke en coherente interpretatie van de samenleving de 
erkenningg van contingentie van de menselijke ervaring eerder tegengaat dan mogelijk 
maakt.. Daarmee onthullen ze mijns inziens een fundamentele beperking van zowel 
filosofischee en literaire teksten als bron van politieke en ethische oordeelsvorming. De 
neigingg van teksten om coherente argumenten, theorieën of verhalen te presenteren, 
enn om in hun lezers een navenante honger naar coherentie te stimuleren, impliceert 
altijdd een zekere reductie van contingentie in de ervaring. Er zijn dus niet alleen 
vraagtekenss te plaatsen bij Nussbaums veronderstelling dat literaire teksten een grote-
ree tolerantie voor contingentie zouden hebben dan filosofische teksten. De vraag is 
zelfss of het streven naar coherentie bij het schrijven en lezen van teksten, of ze nu 
filosofisch,, literair of uit nog een andere discipline afkomstig zijn, vermijdbaar is. Als 
hett streven naar coherentie inherent is aan elk proces van betekenisgeving, lijkt enige 
reductiee van contingentie bij het schrijven en lezen van alle teksten onvermijdelijk. 

OnOn Human Conduct QU vooral Scoop laten echter zien dat die reductie gepaard 
kann gaan met een erkenning van de contingentie van het eigen interpretatiekader. De 
reductiee van contingentie van de ervaring krijgt daardoor veel minder het karakter van 
eenn onvermijdelijkheid; ze wordt een manoeuvre die noodzakelijk is om tot nader be-
gripp van de ervaring te kunnen komen, maar die ook op elk moment ter discussie ge-
steldd kan worden. Op basis van die constatering zou ik willen concluderen dat, als we 
dee contingentie van de menselijke ervaring in onze normatieve overwegingen een 
plaatss willen geven, het niet zozeer zaak is te zoeken naar teksten die contingentie 
tolereren.. Het gaat er vooral om teksten te vinden die contingentie slechts in beperkte 
matemate reduceren. Zulke teksten zijn zowel in de filosofie als in de literatuur te vinden, 
zoo hebben we al kunnen zien. In hoofdstuk 9 zal ik, ter afsluiting van dit boek, nader 
ingaann op die verschillende vormen van contingentiereductie. 
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HOOFDSTUKK 8: 
STIJLENN VAN SCHRIJVEN EN DE POLITIEKE OORDEELSVORMING VAN 
DEE LEZER 

Dee vier teksten die ik hiervoor de revue heb laten passeren mogen in tal van opzichten 
verschillen,, over één kwestie zijn ze eensluidend: de contemporaine samenleving lijkt 
wellichtt chaotisch en irrationeel, maar die indruk hoeft bij nader inzien niet te beklij-
ven.. Het is heel goed mogelijk die chaos te herleiden tot twee basale vormen van 
menselijkee associatie (aldus On Human Conduct), tot de miskenning van Gods bemoei-
eniss met mensenlevens (volgens Brideshead Revisited), tot een strijd tussen de be-
hoeftenn van het individu en die van het anti-individu en zijn leiders (conform The Mas-
sess in Representative Democracy'), of minstens deels tot het nastreven van eigenbe-
langg (zo impliceert Scoop). Elk van deze vier teksten probeert de oordeelsvorming van 
dee lezer over de contemporaine samenleving in goede banen te leiden door een zekere 
ordee aan te brengen in de ervaring van de lezer met die samenleving; een orde die op 
hett eerste gezicht vooral cognitief is, maar die, in elk geval in de eerste drie teksten, 
ookk normatieve implicaties heeft. Afhankelijk van het type orde dat een tekst constru-
eert,, spreekt hij bepaalde vermogens van de lezer aan. 

Inn de voorgaande hoofdstukken heb ik laten zien dat die vermogens niet alleen 
perr tekst kunnen verschillen, maar dat een zelfde vermogen door verschillende teksten 
ookk nog op heel uiteenlopende manieren gestimuleerd kan worden. Daarbij klonk ook 
steeds,, als terugkerend refrein, de constatering dat noch bepaalde retorische midde-
len,, noch bepaalde vermogens, specifiek aan filosofie of literatuur zijn voorbehouden. 
Inn dit hoofdstuk zal ik de conclusie die ik daaraan in het tweede intermezzo verbond, 
verderr onderbouwen: de vraag op welke manier filosofische en literaire teksten de 
lezerr aanzetten tot oordeelsvorming over de contemporaine samenleving, laat zich 
slechtt in termen van discipline beantwoorden (8.1). Die constatering roept echter ook 
dee vraag op, hoe de rol van teksten in politieke oordeelsvorming dan wel te reconstru-
erenn is. Mijns inziens moet daarvoor vooral gekeken worden naar de relatie tussen de 
retorischee kenmerken van een tekst en de vermogens die deze aanspreekt (8.2). De 
voordelenn van mijn alternatieve benadering passeren de revue in 8.3. Ter afsluiting zal 
ikk kort ingaan op de vraag of de retorische kenmerken van een tekst altijd moeten 
samenhangenn met de inhoud ervan (8.4). 

8.11 Filosofie , literatuu r en politiek e oordeelsvormin g 'revisited ' 

Ikk begon dit boek met de vraag op welke manier filosofische en literaire teksten aan-
zettenn tot oordelen over de contemporaine samenleving. Die vraag was voor een be-
langrijkk deel ingegeven door mijn waardering voor en mijn vraagtekens bij het werk 
vann Nussbaum. Zij is er in geslaagd duidelijk te maken dat zowel filosofische ais literai-
ree teksten een belangrijke rol kunnen spelen in ethische (en in mindere mate in politie-
ke)) oordeelsvorming. Ze heeft het onderzoek naar die rol een interessante focus gege-
venn door filosofische en literaire teksten te benaderen als voorstellen voor onze om-
gangg met de complexiteit en contingentie van het goede leven. Daarbij heeft ze te-
rechtt benadrukt dat niet alleen de inhoud van de teksten, maar vooral ook de stijl 
waarinn ze zijn geschreven ertoe doet. Door Nussbaums keuze van teksten lijkt het 
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echterr alsof filosofische en literaire teksten door hun specifieke retorische middelen 
altijdd dezelfde vermogens aanspreken: filosofie zou aanzetten tot distantie, abstractie 
enn generalisering, terwijl literatuur empathische inleving, emoties en verbeelding zou 
stimuleren.. Parallel daaraan zouden filosofische teksten de complexiteit en contingentie 
vann het goede leven reduceren, terwijl literaire teksten door hun stijl en inhoud die 
complexiteitt en contingentie juist erkennen en tolereren. 

Inn hoofdstuk 1 heb ik die dualistische veronderstelling al enigszins gerelati-
veerd:: of er inderdaad zulke verschillen tussen de retorische middelen en de aange-
sprokenn vermogens van filosofische en literaire teksten bestaan, zou uit onderzoek van 
concretee teksten moeten blijken, en niet bij voorbaat verondersteld moeten worden. 
Omm die reden is het van belang uiteenlopende soorten teksten te onderzoeken, met 
eenn breed onderzoeksinstrumentarium, dat zich zowel voor filosofische als voor literai-
ree teksten laat gebruiken. Ik heb hiervoor dan ook een aantal teksten belicht dat het 
doorr Nussbaum geschetste beeld compliceert: zowel de filosoof Oakeshott als de 
schrijverr Waugh erkennen de complexiteit en contingentie van het goede leven in de 
contemporainee samenleving, maar laten blijken die wel problematisch te vinden. Van-
daarr ook dat hun teksten kunnen worden gezien als cognitieve en normatieve orde-
ningsvoorstellenn voor de (her-)interpretatie van die samenleving, zoals ik hierboven ai 
signaleerde. . 

Inn het tweede intermezzo signaleerde ik al dat mijn analyses van vier teksten 
vann Oakeshott en Waugh hebben laten zien dat filosofische en literaire teksten veel 
meerr overeenkomsten vertonen dan het spreken in termen van de disciplines ^filosofie' 
enn 'literatuur' suggereert. Deze teksten doen niet alleen vergelijkbare (ordenings-
)aansprakenn op politiek terrein; de retorische middelen die ze daartoe inzetten en de 
vermogenss van de lezer die ze aanspreken, zijn nauwelijks specifiek voor filosofie of 
literatuurr te noemen. Mijn eerste conclusie was dan ook dat het weinig vruchtbaar is 
omm de discussie over de rol van filosofische en literaire teksten in politieke oordeels-
vormingg in termen van disciplines te voeren. 

Datt ik er toch niet voor pleit het hele onderscheid tussen filosofie en literatuur 
dann maar overbodig te verklaren, heeft twee redenen. Die radicale stap zou ons bij 
voorbaatt elke kans ontnemen mogelijke verschillen, zowel tussen als binnen disciplines 
enn genres, te thematiseren. Bovendien zou die manoeuvre onverklaard laten waarop 
lezerss hun onderscheid tussen filosofische en literaire teksten dan wel baseren. Dat 
lezerss zo'n verschil in het algemeen heel goed weten aan te brengen, lijdt geen twijfel. 
Hoewell er discussie mogelijk is over het filosofische gehalte van The Masses in Repre-
sentativee Democracy', zal niemand op het idee komen deze tekst een literair kort ver-
haall te noemen, en hoewel Scoop ideologiekritische elementen bevat die volgens 
sommigenn afbreuk doen aan het literaire gehalte van het boek, staat buiten kijf dat die 
elementenn het boek niet tot een filosofische verhandeling maken. In deze gevallen 
wetenn we als lezers in elk geval wat een tekst niet is; kennelijk beschikken we over 
eenn voldoende afgebakend idee van het onderscheid tussen filosofie en literatuur, zelfs 
alss we de grenzen van die disciplines niet heel scherp kunnen omschrijven. Sterker 
nog,, ons oordeel over de vraag of een tekst geslaagd is of niet, zal mede worden be-
paaldd door de verwachtingen die we hebben ten aanzien van de discipline en het genre 
waarinn we de tekst situeren. Scoop is een stuk overtuigender als literaire satire dan 
wanneerr het boek als filosofische verhandeling wordt beoordeeld.1 

Diee verwachtingen van de lezer zijn wel te verklaren, als we onze opvatting van 
watt een discipline is anders invullen. Onze opvattingen over filosofie' en 'literatuur' zijn 
niett gebaseerd op ideeën over de essentie of de wezenskenmerken van beide disdpli-
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nes,, maar op een empirisch, door de ervaring opgebouwd begrip van wat doorgaans 
filosofiefilosofie en literatuur wordt genoemd. 'Filosofie' en literatuur' zijn omvattende en 
voortdurendd betwiste etiketten voor een pluralistische en historisch contingents ver-
zamelingg teksten. De teksten in zo'n verzameling vertonen niet zozeer één gemeen-
schappelijkk kenmerk, als wel wisselend overlappende clusters van kenmerken; tussen 
henn is, met andere woorden, sprake van familiegelijkenissen. Gelijkenissen die kunnen 
liggenn in het type ordening dat teksten nastreven, in hun retorische kenmerken, en/of 
inn de vermogens die zij aanspreken. 

Tekstenn die een logisch* en conceptueel coherente ordening construeren, die 
wordenn gekenmerkt door een duidelijk aanwezige auteurs-stem die samenvalt met die 
vann de verteller, door een gedistantieerd, relatief eenduidig perspectief, door expliciete 
zelfreflexiviteit,, en die vooral het abstractie- en generaliseringsvermogen aanspreken, 
zullenn doorgaans tot de filosofie' worden gerekend. En teksten die een narratieve or-
deningg construeren, die zich kenmerken door concrete beelden, verschillende perspec-
tievenn construeren, hooguit impliciete zelfreflexiviteit vertonen, en die de lezer moge-
lijkhedenn voor emotionele ervaringen, empathie en identificatie bieden, zullen gewoon-
lijkk als 'literatuur' worden beschouwd. Deze clusters zijn gegeneraliseerde constructies 
mett een historische basis, die niet alleen de interpretaties van de lezer, maar ook de 
praktijkk van het filosofische en literaire schrijven beïnvloeden. Elke auteur zal zich op 
éénn of andere manier tot die clusters moeten verhouden; zelfs degene die ze wil on-
dermijnenn moet hun realiteit vooronderstellen. 

Datt wil echter geenszins zeggen dat deze clusters onveranderlijk en noodzake-
lijkk zijn; in tegendeel, ze hebben een contingent karakter. In de praktijk zijn ze dan 
ookk onderhevig aan veranderingen als gevolg van het verschijnen van teksten met 
nieuwe,, onverwachte kenmerken, waardoor hetgeen de lezer onder filosofie of litera-
tuurr verstaat ook kan variëren, niet alleen in de tijd, maar zelfs geografisch. Zo is de 
dialoogvormm die in de klassieke tijd een gangbare retorische vorm was, grotendeels in 
onbruikk geraakt, en zo veranderde Wittgensteins Tractates, in elk geval In de An-
gelsaksischee wereld, voor lange tijd het idee over wat een filosofische tekst hoort te 
doenn (namelijk taalgebruik analyseren). Evenzo is er momenteel hevige discussie over 
dee vraag of de recente stroom autobiografisch getinte teksten (zoals Palmens LM.) 
nogg wel 'literatuur' genoemd moeten worden. Met het variëren van de betekenis van 
'filosofie'' en 'literatuur' afzonderlijk, varieert ook de manier waarop de grens tussen 
beidee disciplines wordt getrokken. Door retorische kenmerken uit beide clusters te 
combineren,, zoals bijvoorbeeld Derrida in zijn teksten doet, kan er een hybride tekst-
vormm ontstaan die verwarring zaait over zijn eigen disciplinaire identiteit. Gewoonlijk 
zijnn de op empirische clusters van kenmerken gebaseerde opvattingen van filosofie' en 
'literatuur'' echter voldoende ruimhartig en stabiel om plaatsing van de meeste teksten 
mogelijkk te maken en om van grensgevallen in elk geval duidelijk te maken waarom 
hett grensgevallen betreft. 

Dee hierboven afgebakende clusters verhinderen dus niet dat ordeningstypen, 
retorischee kenmerken en vermogens ook op andere manieren gecombineerd kunnen 
worden.. De teksten van Oakeshott en Waugh laten zien dat dergelijke 'cross overs' 
zichh in de praktijk voortdurend voordoen. Ook in teksten die als filosofisch' geken-
schetstt kunnen worden, spelen empathie en verbeelding een rol; omgekeerd zijn ab-
stractiee en distantie in een tekst geen reden om deze zonder meer het etiket literatuur 
tee onthouden. Op een veel minder dramatische manier en op een veel alledaagser ni-
veauu dan de teksten van Derrida tonen de teksten van Oakeshott en Waugh dat het 
onderscheidd tussen filosofie en literatuur zich niet op een simpele, eendimensionale 
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manierr laat formuleren. Niet als een verschil In wezenskenmerken, maar evenmin als 
eenn verschil In retorische middelen of aangesproken vermogens. 

Dee voorgaande hoofdstukken hebben echter niet alleen bestaande veronder-
stellingenn over duidelijk onderscheiden rollen van filosofie en literatuur in politieke oor-
deelsvormingg onderuit gehaald. Ze hebben ook diverse aanknopingspunten opgeleverd 
voorr een niet op discipline-onderscheid gebaseerde analyse van de rol die een tekst in 
politiekee oordeelsvorming kan spelen. De negatieve conclusie die ik hiervoor formu-
leerdee (het is niet zinvol de rol van filosofische en literaire teksten in politieke oor-
deelsvormingg in termen van disciplines te reconstrueren), kan dus wel degelijk met een 
meerr positieve conclusie worden aangevuld. De rol van teksten in politieke oordeels-
vormingg is heel goed te reconstrueren door na te gaan welke vermogens van de lezer 
doorr de retorische kenmerken van de tekst worden aangesproken en tot welke orde-
ningg van ervaring een tekst aanzet. In het vervolg van dit hoofdstuk zal ik enkele as-
pectenn van die relatie tussen ordeningstypen, retorische tekstkenmerken en de vermo-
genss van de lezer nader belichten, en zo de contouren aangeven van een alternatieve, 
minderr discipline-georiënteerde reconstructie van de rol die filosofische en literaire 
tekstenn in politieke oordeelsvorming kunnen spelen.2 

Uiteraardd vormen vier teksten van twee auteurs een smalle basis, zelfs voor het 
'aangevenn van de contouren' van zo'n reconstructie. De reconstructie pretendeert dan 
ookk niet volledig te zijn. Retorische kenmerken die zich in deze vier teksten niet voor-
doenn en vermogens die door deze teksten niet worden aangesproken blijven hier bui-
tenn beschouwing.3 Ik heb er verder voor gekozen die aspecten van de teksten te be-
lichtenn die de meeste algemene relevantie lijken te hebben en die tegelijkertijd gang-
baree veronderstellingen over filosofie en literatuur ondermijnen. Op die manier hoop ik 
niett alleen aanknopingspunten te bieden voor een vruchtbare reconstructie van de rol 
vann filosofische en literaire teksten in politieke oordeelsvorming, maar ook enkele mo-
gelijkee valkuilen van die benadering te signaleren. 

8.22 Vermogen s voo r oordeelsvormin g 

Zoalss ik in het begin van dit hoofdstuk al constateerde, hebben de vier teksten van 
Oakeshottt en Waugh een vergelijkbare inzet: zij streven allemaal naar ordening van 
ervaring,, in dit geval de ervaring van de contemporaine samenleving. Ze doen dat 
doorr meer of minder abstracte 'beelden' of voorstellingen te construeren, bijvoorbeeld 
vann een bepaalde associatievorm, of van de politieke praktijk in de contemporaine sa-
menleving.. Die voorstellingen maken niet per se aanspraak op correspondentie met de 
ervaringg van de lezer; ze beelden dus niet noodzakelijk iets af. Wel belichten ze be-
paaldee aspecten van die ervaring, terwijl ze andere meer op de achtergrond plaatsen. 
Of,, zoals Oakeshott het formuleert: ze maken iets inzichtelijk dat de lezer in andere 
termenn al begrijpt. 

Doorr het licht dat een tekst op de contemporaine samenleving werpt, kan die 
samenlevingg ineens heel anders worden ervaren. Ze kan geordend en overzichtelijk 
blijken,, terwijl ze dat eerst in het geheel niet was, zoals Brideshead Revisited^ sugge-
reert.. Maar ze kan ook haar vroegere eenduidigheid verliezen en een stuk complexer 
worden,, zoals na lezing van 'The Masses in Representative Democracy'. De voorstellin-
genn die een tekst voor het 'geestesoog' van de lezer oproept, werken als een instru-
mentt dat haar perceptie van de samenleving stuurt: ze zal na lezing andere dingen 
zienn als ze naar de haar omringende samenleving kijkt. Als gevolg daarvan kan de le-
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zerr zich een ander oordeel over die samenleving vormen: ze kan signaleren dat be-
paaldee kenmerken van de samenleving veel sterker of juist zwakker zijn dan ze tot dan 
toee dacht, ze kan concluderen dat die kenmerken meer of minder wenselijk zijn en dat 
veranderingg in de gewenste richting handelen (al dan niet collectief) vereist De voor-
stellingenn die de teksten construeren hebben in alle gevallen op zijn minst een hande-
lingsoriënterendd effect. 

Alss we de focus op de contemporaine samenleving even buiten beschouwing 
laten,, geldt het bovenstaande uiteraard voor alle filosofische en literaire teksten die op 
eenn of andere manier betrekking hebben op de ervaring van de lezer. Teksten schep-
penn voorstellingen die de ervaring ordenen en richten de aandacht van de lezer op 
specifiekee aspecten van die ervaring, waardoor ze de wereld vervolgens met andere 
ogenn kan gaan zien en kan benaderen. Zelfs teksten die zich op een hoog-abstract 
niveauu bewegen (denk aan Wittgensteins Tractates) of die geen enkele aanspraak op 
realismee maken (denk aan science fiction) kunnen zo'n effect in meerdere of mindere 
matee bewerkstelligen. 

All die voorstellingen doen in eerste instantie een beroep op de verbeeldings-
krachtt van de lezer. Mijn voorstel is dan ook om bij de reconstructie van de rol die 
tekstenn in de politieke oordeelsvorming van de lezer kunnen spelen, de verbeeldings-
krachtt als uitgangspunt te nemen.4 Van daaruit kunnen we aan alle soorten teksten 
vragenn stellen als: welk type voorstellingen reikt deze tekst ons aan; wat stellen ze 
centraal;; met welke retorische middelen worden ze geconstrueerd, en welke vermo-
genss worden via de verbeeldingskracht verder nog aangesproken? 

Verbeeldingskracht,, opgevat als het vermogen voorstellingen (hoe abstract 
ook)) te construeren, is fundamenteel voor alle betekenisgeving. Ze vormt de grondslag 
vann het interpreteren, dat ik in hoofdstuk 2 op zijn beurt heb aangeduid als de kern 
vann alle oordeelsvorming. Verbeelding is dan ook niet tegengesteld aan perceptie, als 
'ongebondenn fantasie' tegenover "werkelijkheidsgetrouwe waarneming', maar er juist 
nauww mee verbonden. Zonder verbeelding is de perceptie stom, zoals de verbeelding 
zonderr perceptie nooit op ervaring betrokken kan worden.5 De fijnmazigheid van de 
perceptiee hangt, zoals ik in paragraaf 2.2.4 al signaleerde, af van de interpretatieve 
conceptenn of voorstellingen waarover iemand beschikt, en het is de verbeeldingskracht 
diee dergelijke voorstellingen genereert. De verbeeldingskracht stelt ons in staat ons 
vann een situatie een andere voorstelling te maken dan van de situaties die we tot nu 
toee hebben ontmoet Ze kan ons dus behoeden voor gemakzuchtige identificatie van 
verschillendee situaties onder één noemer, doordat ze een grote verzameling voorstel-
lingenn beschikbaar stelt en creatieve toepassing daarvan mogelijk maakt.6 

Dee centrale rol van de verbeeldingskracht brengt overigens niet zonder meer 
eenn hogere waardering voor creatieve, vernieuwende interpretaties in vergelijking met 
reedss vertrouwde interpretaties met zich mee. Wel is het zo dat een rijke verbeel-
dingskrachtt ons in staat stelt veel verschillende mogelijke interpretaties op een situatie 
loss te laten, en daardoor meer nuances in zo'n situatie te onderscheiden en die op hun 
relevantiee te beoordelen. De kans dat relevante nuances onopgemerkt blijven is in zo'n 
gevall kleiner, terwijl de reflexiviteit van het oordeel juist groter wordt. In die zin neemt 
dee kwaliteit van het proces van oordeelsvorming door een grotere verbeeldingskracht 
well toe; of dat ook tot betere oordelen leidt, is een tweede. 

8.2.18.2.1 Vormen  van verbeelding 
Dee verbeeldingskracht kan uiteraard op tal van manieren worden gestimuleerd; het 
gaatt mij hier uitsluitend om de manier waarop tekstuele middelen die verbeelding 
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kunnenn scherpen. Zoals ik in mijn tekstanalyses heb laten zien, zijn zowel filosofische 
alss literaire teksten in staat de verbeelding te stimuleren. Op welke manier de verbeel-
dingg van de lezer wordt gestimuleerd, hangt geheel af van het type voorstelling dat de 
tekstt construeert. Die voorstelling kan aanzetten tot herkenning, maar ook tot nieuwe 
interpretaties;; ze kan vage gewaarwordingen scherper articuleren of ze kan schijnbaar 
eenduidigee ervaringen compliceren; ze kan attenderen op abstracte gelijkenissen ach-
terr de oppervlakte van schijnbaar verschillende fenomenen, maar ook wijzen op steeds 
weerr andere nuances van een zelfde fenomeen; ze kan daarbij abstraheren van de 
tijd,, of juist ontwikkelingen in de tijd belichten. Dat filosofische en literaire teksten de 
verbeeldingskrachtt van de lezer aanspreken, is op zich dus nog weinig informatief. 

Omm wat meer greep te krijgen op de uiteenlopende manieren waarop de ver-
beeldingg gestimuleerd kan worden, zou ik hier drie verschillende niveau's van verbeel-
dingg willen onderscheiden. Deze niveau's kunnen door één tekst tegelijkertijd worden 
aangesproken,, maar daarvoor zijn verschillende middelen vereist. Ik zal ze achtereen-
volgenss benoemen als de 'optische', de 'conceptuele', en de theoretische', respectieve-
lijkk de 'narratieve' verbeeldingskracht. 

Dee optische verbeeldingskracht produceert 'beelden' in de meest letterlijke zin: ze 
roeptt concrete visuele voorstellingen voor het geestesoog van de lezer op. Deze beel-
denn kunnen zo 'levensecht* zijn dat de lezer ze haast kan zien, ruiken en voelen alsof 
hett zintuiglijk waargenomen beelden zijn, ook al worden ze in dit geval door letters op 
papierr in het leven geroepen. Dat verbeeldingskracht doorgaans wordt toegeschreven 
aann literatuur en niet aan filosofie (of aan wetenschap), heeft te maken met dit opti-
schee aspect: de optische verbeelding produceert concrete voorstellingen, geen ab-
stractee argumenten. 

Concretee beelden komen in filosofische teksten inderdaad veel minder vaak 
voorr dan in de literatuur. Dat is echter meer een relatief dan een absoluut verschil; 
zowell in filosofische als in literaire teksten zijn concretiserende en abstraherende ten-
denzenn zichtbaar. Filosofische teksten maken niet alleen gebruik van concrete voor-
beeldenn om redeneringen te illustreren. Meer dan eens worden er ook nieuwe con-
cretee beelden gecreëerd. Zo kan de lezer van The Masses in Representative Democra-
cy'' zich een relatief concrete voorstelling van 'het anti-individu' maken. En zoals ik in 
hoofdstukk 6 al aanduidde, is de geschiedenis van de filosofie bezaaid met soortgelijke 
concretee beelden als Plato's grot, Rawls' Veil of ignorance' en Nozïcks 'experience ma-
chine'.. In al deze gevallen worden in aanleg abstracte noties ontwikkeld aan de hand 
vann een concreet beeld, dat men zich levendig kan voorstellen, waardoor het gemak-
kelijkerr is de implicaties van een gedachtengang te volgen. 

Inn de literatuur zijn zulke concrete voorstellingen legio. De schetsen die Charles 
Ryderr in Brideshead Revisited van zijn eerste militaire kamp en vervolgens van het 
landschapp rond Brideshead geeft, evoceren dergelijke poëtische beelden. Ook hier 
staann die beelden echter niet op zichzelf. Ze kunnen worden gelezen als symbolen van 
dee vernietigende kracht van 'de moderne tijd' en van het kennelijk idyllische karakter 
vann het verleden. Het gaat hier dus, net als in de filosofische teksten, om geïndividu-
eerde,, particuliere verbeeldingen van een algemener idee. Ook de karikaturale beelden 
vann Dr Benito of Corker in Scoop zijn op te vatten als concrete beelden van abstracte 
rollenn als 'de politicus' of 'de journalisf. 

Zowell in filosofische als in literaire teksten staan de concrete beelden die de optische 
verbeeldingskrachtt produceert dus in een groter verband. De beelden van Brideshead 
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RevisitedRevisited hebben een symbolische of exemplarische betekenis; de karikaturen uit 
ScoopScoop en de anti-individuen van Oakeshott zijn generaliseerbaar. De concrete produk-
tenn van de optische verbeelding kunnen dan ook worden getransformeerd in abstracte-
ree voorstellingen, oftewel concepten. De optische verbeelding gaat zo over in wat ik de 
conceptueleconceptuele verbeelding zou willen noemen: een verbeeldingskracht die algemene eti-
kettenn verschaft waarmee meerdere ervaringen onder één noemer gevangen kunnen 
worden. . 

Dee produktie van dergelijke conceptuele voorstellingen vergt het vermogen 
overr concrete voorstellingen te generaliseren en van irrelevante kenmerken te abstra-
heren.. Die generaliserende en abstraherende stap bestaat vaak uit een metaforische 
overhevelingg van de termen van het concrete beeld naar vergelijkbaar geachte situa-
ties.. Bij literaire personages is dat heel duidelijk: zo hebben diverse personages van 
Dickenss in het taalgebruik inmiddels een algemene betekenis gekregen - iemand kan 
eenn echte 'Scrooge' of'Mr Gradgrind' zijn. Het is heel goed denkbaar dat ook Waugh's 
Corkerr of Sir Jocelyn Hitchcock in journalistieke kring als aanduiding voor een bepaald 
typee journalist zou gaan fungeren. Door het karikaturale karakter van deze personages 
iss er maar weinig generalisering en abstrahering nodig om die status te bereiken; in 
hett concrete beeld worden de meest karakteristieke kenmerken immers al benadrukt 
enn andere weggelaten. 

Ookk in de filosofie ligt aan het conceptuele gebruik van termen vaak een me-
taforischh gebruikt beeld ten grondslag.7 Een beeld kan heuristische waarde hebben, 
niett alleen voor de interpretatie van de oorspronkelijke ervaring, maar ook voor de 
interpretatiee van vergelijkbare ervaringen. De hiervoor genoemde concrete beelden, 
zoalss Rawls' Veil of ignorance' en Nozicks 'experience machine', vormen respectievelijk 
dee basis voor een concept van verdelende rechtvaardigheid en van autonomie. In het 
gevall van 'The Masses in Representative Democracy vormen de beelden van individu 
enn anti-individu enerzijds concrete voorstellingen waarvan de lezer zich een levendige 
voorstellingg kan maken; anderzijds zijn 'individualiteif en 'anti-individualiteit algemene 
etikettenn voor abstracte karakterdisposities. Ook Oakeshotts 'civiele associatie' en 'on-
dernemingsassociatie'' zijn duidelijke voorbeelden van zulke 'gegeneraliseerde beelden': 
doorr de onderscheidende kenmerken van deze associatievormen te stipuleren en ande-
re,, particuliere eigenschappen buiten beschouwing te laten, zijn deze concepten toe-
pasbaarr op uiteenlopende concrete associaties. De overgang van concrete beelden 
naarr abstracte voorstellingen is in filosofische teksten niet wezenlijk anders dan in lite-
rairee teksten; hooguit beginnen de filosofische teksten doorgaans met abstractere 
beelden. . 

Opp het derde niveau wordt die conceptuele verbeelding omgezet in wat ik de theoreti-
schesche ofwel de narratieve verbeelding zou willen noemen. Op dit niveau worden op 
zichzelff staande beelden of concepten met elkaar in verband gebracht en tot een sa-
menhangendd geheel aaneen gesmeed. On Human Conduct schetst hoe het concept 
vann de civiele associatie door zijn noodzakelijke kenmerken en postulaten het cohe-
rentee geheel van de civitas vormt; Brideshead Revisited brengt de fragmentarische 
ervaringenn uit het leven van Charles Ryder samen door middel van een transcendent 
verband.. De samenhang kan synchroon en/of diachroon zijn: als het om een systema-
tischee samenhang gaat (oftewel als er een 'wereld' wordt geconstrueerd) is die een 
productt van wat ik de theoretische verbeelding noem, als het om een ordening in de 
tijdd gaat (oftewel als er een 'geschiedenis' wordt geconstrueerd) is hij volgens mijn 
omschrijvingg een product van de narratieve verbeelding. Het ordenende effect dat ik 
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eerderr aan de vier besproken teksten toeschreef, is een product van deze vormen van 
verbeelding. . 

Dee verleiding is groot om de theoretische, respectievelijk narratieve verbeelding 
enn de bijbehorende vormen van coherentie, te identificeren met de samenhang die in 
respectievelijkk filosofische en literaire teksten wordt aangebracht, maar zoals ik in de 
voorgaandee hoofdstukken al herhaaldelijk heb benadrukt, laten filosofische noch lite-
rairee teksten zich zo eenvoudig in dit stramien passen. The Masses in Representative 
Democracy'' schetst een grotendeels narratief beeld van de ontwikkeling van de 'mo-
dernee samenleving'; Scoop legt het accent op de functionele samenhang op een be-
paaldd moment. En uiteraard sluiten beide ordeningsprincipes elkaar niet uit. 

Eenn verschil tussen filosofische en literaire teksten is wel dat zowel theoretische 
alss narratieve verbeelding in de filosofie doorgaans expliciet worden bemiddeld door de 
conceptuelee verbeelding, terwijl dat in de literatuur veel minder het geval is. Door dui-
delijkk afgebakende concepten in een systematiserend of in een historisch perspectief 
mett elkaar in verband te brengen wordt er een voorstelling van (de ontwikkeling van) 
eenn systematisch samenhangende wereld geconstrueerd, die aanspraak maakt op een 
algemenee geldigheid die los staat van het persoonsgebonden perspectief van de lezer. 
Oakeshottss a'vftas is daar een voorbeeld van, maar de filosofie kent veel soortgelijke 
werelden.. Het meest extreme voorbeeld is uiteraard het systeem van Hegels Enzy-
klopadie,klopadie, waarin een zowel systematisch als chronologisch samenhangend wereldbeeld 
wordtt nagestreefd. Op een slechts iets bescheidener schaal valt te denken aan Spino-
za'ss Ethica of aan de utopieën van More, Fourier en, recenter, linger. En uiteraard is 
ookk Rawls' rechtvaardigheidstheorie op te vatten als een poging een voorstelling te 
evocerenn van een wereld waarin op coherente wijze verdelende rechtvaardigheid 
wordtt nagestreefd. 

Hett voorbeeld van de utopisten maakt meteen duidelijk dat ook in literaire 
tekstenn systematiserende theoretische 'werelden' worden geconstrueerd, al zijn de 
dystopieënn (Orwells 1984, Huxle/s Brave New World) de laatste decennia wellicht tal-
rijkerrijker dan de utopieën. Ook Waugh's Scoop construeert in feite zo'n dystopie, zij het 
datt deze wereld volgens Waugh geen toekomstmuziek is, maar grotendeels al bestaat. 
Inn deze literair-theoretische werelden wordt, zoals gezegd, de relatie tussen conceptu-
elee en theoretische verbeelding meestal niet expliciet gemaakt. Ook in literaire teksten 
diee de nadruk leggen op chronologische samenhang en die dus vooral de narratieve 
verbeeldingg aanspreken, wordt de stap van de conceptuele verbeelding nogal eens 
overgeslagen.. Dat heeft meestal te maken met het perspectief dat wordt ingenomen: 
dee samenhang die Charles Ryder in zijn leven aanbrengt is een samenhang tussen zijn 
motieven,, handelingen en de gevolgen daarvan, in de termen die hij daarvoor zelf ge-
bruikt.. Doordat er geen actor-overstijgend perspectief wordt ingenomen, hoeven per-
soonlijkee beelden en interpretaties niet gegeneraliseerd te worden. De lezer bepaalt 
hierr zelf in hoeverre deze beelden en de samenhang die Charles Ryder aanbrengt, 
aanspraakk kunnen maken op exemplarische geldigheid voor haar eigen leven. 

Hoewell de verschillende vormen van verbeelding dus niet gekoppeld kunnen worden 
aann ofwel filosofie, ofwel literatuur, is het toch van belang om ze te onderscheiden, 
omdatt met een bepaalde vorm van verbeelding vaak ook bepaalde andere vermogens 
wordenn aangesproken. Eerder duidde ik er al op dat de conceptuele verbeelding is 
gebaseerdd op generalisering en abstractie; evenzo veronderstellen teksten die een 
beroepp doen op de theoretische verbeelding dat de lezer in staat is zich van haar per-
soonlijkee perspectief te distantiëren, terwijl de narratieve verbeelding empathie en in 
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hett verlengde daarvan vaak ook emotionele ervaring veronderstelt Hier vallen weer de 
clusterss te herkennen die ik in de voorgaande paragraaf omschreef. 

8.2.28.2.2 Abstractie  - concretisering 
Inn het onderscheid tussen verschillende vormen van verbeelding dat ik hierboven 
maakte,, spelen abstractie en concretisering een belangrijke rol. De verbeelding in en-
geree zin is optisch, en haar producten zijn daardoor altijd concreet. Maar zelfs op het 
niveauu van de optische verbeelding bestaan er verschillen in gedetailleerdheid en pre-
cisiee van de voorstelling die de tekst bij de lezer oproept. En zodra de voorstellingen 
diee een tekst construeert aanspraak maken op meer dan particuliere geldigheid, doen 
generaliseringg en abstrahering hun intrede. Het is dus niet zo, zoals in het verleden 
vaakk is gedacht, dat abstractie een typisch verstandelijk, intellectueel vermogen is, dat 
nietss met verbeelding te maken heeft.8 Dat is alleen vol te houden wanneer men ver-
beeldingg beperkt tot de verbeelding in engere, optische zin. Omgekeerd is het ook niet 
zoo dat teksten die de verbeelding aanspreken automatisch ook de sensitiviteit van de 
lezerss voor het concrete en particuliere van een situatie scherpen, zoals Nussbaum lijkt 
tee suggereren. Conceptuele, theoretische en narratieve vormen van verbeelding doen 
well degelijk een beroep op het abstractievermogen van de lezer. 

Ikk heb al benadrukt dat het onderscheid tussen optische en conceptuele ver-
beeldingg geen absolute waterscheiding tussen filosofie en literatuur kan aanbrengen. 
Datt geldt navenant voor de as abstrahering - concretisering; ook in dit opzicht zijn 
hooguitt relatieve verschillen tussen beide disciplines waar te nemen. Een goede filoso-
fischee casusanalyse, zoals het werk van Latour, kan buitengewoon concreet zijn, terwijl 
sommigee literaire creaties (te denken valt aan het werk van Musil, Beckett of Auster) 
zoo abstract zijn dat ze filosofische teksten daarin naar de kroon steken. Het is dan ook 
niett adequaat om, zoals onder meer Palmer doet, literatuur te beschrijven als "philo-
sophyy made concrete" (1992, 244), of om literaire personages die maar geen mensen 
vann vlees en bloed willen worden te bekritiseren als filosofische constructies'. Wie ver-
ondersteltt dat literatuur altijd concrete beelden oproept, miskent dat er niet alleen in 
dee beeldende, maar ook in de schrijvende kunst 'abstracte kunst bestaat.9 

Hett abstractievermogen is in de hier besproken teksten van bijzonder belang. 
Hett samenleven heeft immers van zichzelf al een abstract karakter; het gaat hier, zoals 
bijj veel andere sociale fenomenen, om de verzameling sociale relaties tussen concrete 
individuen,, de regels en de praktijken waarin die relaties 'neergeslagen' zijn. De sa-
menlevingg oefent weliswaar zeer tastbare effecten uit op de levens van individuen, 
maarr is in zichzelf niet in een concreet beeld te vatten.10 Waar dat toch wordt gepro-
beerd,, is sprake van reïficatie: een abstract en dynamisch fenomeen wordt dan terug-
gebrachtt tot een concrete, gestolde vorm. Hoe moeilijk het is om reïficatie te vermij-
den,, is te zien in The Masses in Representative Democracy'. Dit essay schetst de con-
temporainetemporaine samenleving als het produkt van twee tendenzen, waarvan de een wordt 
neergezett als een abstracte karakterdïspositie die bepaalde processen in gang heeft 
gezet,, terwijl de andere wordt herleid tot het handelen van een concreet personage, 
hett 'anti-individu'. 

Tekstenn die zich over de samenleving buigen, hebben met dat abstracte ka-
rakterr te maken en doen, als ze niet te veel reïficeren, een beroep op het abstractie-
vermogenn van de lezer. De hier besproken filosofische teksten zetten daartoe voor de 
handd liggende retorische middelen in. Zo probeert On Human Cónductzo veel mogelijk 
aff te zien van verwijzingen naar concrete fenomenen (bijvoorbeeld in de vorm van 
illustraties),, personificatie te vermijden en zoveel mogelijk in onpersoonlijke, lijdende 
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vormm te schrijven. Beide laatste kenmerken zijn ook te vinden in het deel van het 'Mas-
ses'-essayy dat over de individuele dispositie handelt. 

Uitt mijn analyse van Scoop blijkt echter dat een tekst niet volledig hoeft af te 
zienn van concrete beelden om de lezer toch tot abstractie te kunnen aanzetten: door 
concretee beelden die uit verschillende perspectieven afkomstig zijn naast elkaar te 
zetten,, kan een tekst de lezer stimuleren deze beelden te vergelijken en van de kenne-
lijkk idiosyncratische aspecten van die beelden te abstraheren, zodat er alsnog een al-
gemenergemener beeld van de gang van zaken in de samenleving ontstaat. Dat is weliswaar 
eenn riskante strategie, omdat de lezer andere punten idiosyncratisch kan vinden dan 
dee auteur. De lezer oefent zich zo echter wel op een veel reflexievere wijze in het ab-
straherenn dan wanneer de auteur zijn abstracties zelf expliciet uitvoert of, met andere 
woorden,, voorkauwt. 

Alss er al verschillen bestaan tussen filosofische en literaire teksten wat betreft 
hett aanspreken van het abstractievermogen, dan liggen die dus in de manier waarop 
zee dit vermogen stimuleren. In hun middelen komen filosofie en literatuur soms dicht 
bijj elkaar. Een scherpe tekening van een filosofisch concept kan heel dicht in de buurt 
vann een literaire karikatuur komen, zoals een vergelijking van het individu, het anti-
individuu en individu manqué uit 'The Masses in Representative Democracy' met perso-
nagess uit Scoop als Corker, Dr Benito of Jack Bannister duidelijk maakt. Zowel de filo-
sofischee personages als de literaire karikaturen doen een beroep op het vermogen van 
dee lezer in het concrete het algemene te zien en in het algemene het concrete. Ook 
hierr laten de literaire karikaturen echter meer aan het abstractievermogen van de lezer 
overr dan de filosofische teksten, die de abstraherende beweging als het ware Voor-
doen'. . 

Hett effect van de verschillende middelen om het abstractievermogen aan te 
spreken,, moet dus niet te snel over één kam worden geschoren. Het lijkt wellicht alsof 
mett de aanwezigheid van concrete beelden in een tekst ook het abstractievermogen 
overbodigg wordt verklaard. Scoop laat echter zien dat juist een tekst die vol met con-
cretee details zit waarvan de relevantie en betekenis niet altijd onmiddellijk duidelijk 
zijn,, de lezer tot abstrahering kan aanzetten. In dergelijke teksten wordt de lezer zelf 
actieff getraind in het ordenen en schiften van de overvloed aan details, in het vergelij-
kenn van situaties en het herkennen van patronen. Tegenover dit 'bottom up'- effect 
vann Scoop staat de 'top down'- abstractie van On Human Conduct, die suggereert dat 
vergelijkbaree gevallen gelijkelijk behandeld moeten worden en zelf de criteria aanreikt 
opp grond waarvan die vergelijkbaarheid beoordeeld kan worden. Terwijl teksten van 
dee eerste soort de lezer trainen in de vaardigheden die, in de termen van Jonsen en 
Toulmin,, vereist zijn voor 'barokke' oordeelsvorming, scholen teksten van de tweede 
soortt de lezer in 'Bauhaus'- oordeelsvorming (1989,145-146). 

8.2.38.2.3 Empathie  - identificatie  - distantie 
Dee voorstellingen die door de verschillende vormen van verbeelding worden gegene-
reerd,, zijn altijd vanuit een bepaald perspectief geconstrueerd. Dat perspectief kan, los 
vann de voorstelling zelf, particulier of uiterst algemeen zijn. Het kan het perspectief 
vann een concreet persoon zijn (de auteur en/of de al dan niet zelf in het verhaal be-
trokkenn verteller), maar het kan ook een perspectief van 'nergens' zijn - de zogenaam-
dee View from nowhere'- dat aan geen enkele beperking en geen enkel belang preten-
deertt te zijn gebonden. En tussen die twee uitersten liggen vele gradaties. 

Tekstenn bieden de lezer in feite de mogelijkheid tijdelijk deelgenoot te worden 
vann één of meer perspectieven, door zich in zo'n perspectief in te leven of zich er zelfs 

199 9 



volledigg mee te identificeren. In paragraaf 2.2.4 heb ik empathie omschreven als het 
opp zich neutrale vermogen tijdelijk een ander perspectief over te nemen, dat wil zeg-
genn met andere ogen naar de wereld te kijken en eventueel ook de daarbij behorende 
gevoelenss en waarderingen te ondergaan. Die empathische inleving is niet alleen mo-
gelijkk bij persoonsgebonden, maar ook bij algemenere perspectieven. In beide gevallen 
voorondersteltt empathie distantie ten opzichte van het eigen perspectief: de lezer 
moett in staat zijn zich tijdelijk van het eigen perspectief te distantiëren. Empathie kan, 
maarr hoeft niet, te resulteren in beperkte of volledige identificatie, waarbij de perspec-
tiefovernamee een min of meer permanent karakter krijgt. 

Mijnn uitgangspunt in hoofdstuk 2 was dat zowel empathie als distantie funda-
mentelee vermogens voor ethische en politieke oordeelsvorming zijn. Empathie is nood-
zakelijkk om de betekenis van de wereld vanuit andere perspectieven te kunnen begrij-
pen;; distantie is niet alleen nodig om überhaupt tot perspectiefovername te komen, 
maarr ook om die perspectieven vervolgens op hun merites te kunnen beoordelen. 

Lezenn is voor de ontwikkeling van empathie en distantie een interessante acti-
viteit,, omdat beide er gelijktijdig door gestimuleerd worden. Enerzijds word je door de 
tekstt als het ware in een ander perspectief 'getrokken'; elke tekst zet de lezer aan tot 
overnamee van het geboden perspectief (of zelfs van meerdere perspectieven). Je ver-
houdtt je als lezer immers onvermijdelijk tot de stem(men) die via de tekst tot je spre-
ken,, zelfs als die tekst probeert elk perspectief te verbrijzelen, zoals in sommige mo-
dernistischee literatuur het geval is.11 Het is waarschijnlijk zelfs gemakkelijker je in een 
perspectieff in te leven als dat het perspectief van een papieren personage is, dan 
wanneerr het om een persoon uit het 'echte' leven gaat: in het eerste geval zijn niet 
alleenn alle gegevens die je voor inleving nodig hebt al verzameld en geordend; de per-
spectiefverwisselingg is in zekere zin ook vrijblijvender en minder confronterend.12 An-
derzijdss is juist daardoor ook een gedistantieerde afweging van eigen en andermans 
perspectieff tot op zekere hoogte gewaarborgd, omdat de opgeroepen beelden en het 
perspectieff dat zij veronderstellen zonder tijds- en handelingsdruk en zonder directe 
consequentiess voor de respectievelijke belangen geconfronteerd kunnen worden met 
hett eigen perspectief. 

Diee gecombineerde oefening in empathische inleving en gedistantieerde afwe-
gingg van perspectieven, is voor auteurs als Nussbaum reden om het lezen van litera-
tuurr een belangrijke rol toe te kennen in ethische en politieke educatie, zo schreef ik al 
inn hoofdstuk 1. Wel beschouwd kan dit argument echter even goed gebruikt worden 
omm een rol voor filosofische, of zelfs voor nog andere soorten teksten te bepleiten. Tot 
opp zekere hoogte spreken immers alle teksten ons empathisch en distantiëringsvermo-
genn aan. Die constatering is echter weinig informatief, want verschillen zijn er natuur-
lijkk wel degelijk, zij het niet noodzakelijk tussen filosofische en literaire teksten, als wel 
tussenn teksten met verschillende vormen van perspectivering. 

Inn de voorgaande hoofdstukken hebben we bijvoorbeeld kunnen zien dat een 
tekstt vanuit één of meerdere perspectieven een voorstelling van de contemporaine 
samenlevingg kan schetsen, dat die perspectieven meer of minder persoonsgebonden 
kunnenn zijn, dat ze als meer of minder geldig kunnen worden afgeschilderd, en dat de 
grenzenn ervan al dan niet in beeld kunnen worden gebracht. Dat vooral het lezen van 
literatuurr als een stimulans voor het empathisch vermogen van de lezer wordt gezien, 
heeftt vermoedelijk te maken met het grotere aantal perspectieven dat in romans wordt 
aangebodenn (behalve dat van de geïmpliceerde auteur ook dat van vertellens) en per-
sonage^))) en/of met het persoonlijker karakter van die perspectieven. De analyses 
vann de teksten van Oakeshott en Waugh maken echter duidelijk dat zowel op de ex-
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dusievee toeschrijving van deze kenmerken aan literatuur, als op het belang daarvan 
voorr het stimuleren van empathie, wel het een en ander valt af te dingen. 

Watt het aantal perspectieven betreft, loopt de scheidslijn in het geval van de 
geanalyseerdee teksten dwars door de disciplines heen: On Human Conduct en Brides-
headhead Revisited worden verteld vanuit één perspectief, terwijl The Masses in Repre-
sentativee Democracy' en Scoop meerdere perspectieven toelaten. Vergelijking van die 
laatstee twee teksten laat echter onmiddellijk zien dat een grotere hoeveelheid per-
spectievenn niet altijd zaligmakend hoeft te zijn: in het Wasses'-essay zijn de perspec-
tieventieven zo ingekaderd dat direct duidelijk Is welk perspectief de voorkeur verdient. Seri-
euzee inleving in het perspectief van het anti-individu en een gedistantieerde afweging 
vann de geboden perspectieven worden hier eerder ontmoedigd dan gestimuleerd. 

Inn Scoop is er geen sprake van een duidelijk Voorkeursperspectief, zodat de 
lezerr zich in meerdere perspectieven kan inleven, maar deze ook zeif dient te vergelij-
ken.. Met de mogelijkheden voor empathie bouwt de tekst dus een stimulans voor ge-
distantieerdee afweging van perspectieven in. In dit geval bevordert de vermenigvuldi-
gingg van perspectieven tegelijkertijd empathische inleving en distantie. Hoewel de ro-
mann vaak wordt aangewezen ais het genre van de meerstemmigheid bij uitstek, moe-
tenn we voor ogen houden dat de perspectivering van veet (traditionele) romans meer 
wegg heeft van het *Masses'-essay dan van Scoop, zeker de romans van Dickens en 
James,, waar Nussbaum graag naar verwijst, hebben in het algemeen een verteller die 
dee meerstemmigheid ordent en afwegingen en oordelen van de lezer in een duidelijke 
richtingrichting stuurt. Pas als zo'n centrale verteller afwezig is of zichzelf ter discussie stelt 
(zoalss in Scoop, maar bijvoorbeeld ook in Salman Rushdies The Satanic Verses), wor-
denn de mogelijkheden voor empathie gelijkelijk verdeeld over alle perspectieven.' 

Ookk in de filosofie wordt soms gebruik gemaakt van een soortgelijke vermenig-
vuldigingg van perspectief, bijvoorbeeld in het genre van de dialoog. Dit genre werd 
niett alleen in de oudheid en in de Renaissance beoefend; ook vandaag de dag wordt 
err weer voorzichtig gebruik van gemaakt, bijvoorbeeld door Hofstadter en Feyerabend. 
Dee iocus dassicus in de filosofie blijven vooralsnog Plato's dialogen, al laten met name 
zijnn latere dialogen zien dat ook een dialoog zo geschreven kan zijn dat de geïmpli-
ceerdee auteur duidelijk samenvalt met één van beide partijen. Naast de dialoog bieden 
ookk 'postmoderne' filosofische teksten mogelijkheden voor een combinatie van empa-
thiee en distantie, die uitmondt in een vergelijkend oordeel. Zo zet Haraway in haar 
'Cyborgg Manifesto' meerdere stemmen naast elkaar, zonder ze systematisch met elkaar 
tee confronteren en zonder een overkoepelend perspectief te construeren.13 In dergelij-
kee teksten ligt een alles relativerend effect altijd op de loer, maar ze doen hoe dan ook 
eenn beroep op het vermogen van de lezer zich afwisselend in te leven in een perspec-
tieff en er afstand van te nemen, en leggen daardoor een stevige basis voor vergelij-
kendee oordeelsvorming. 

Eenn andere reden om empathie vooral aan literaire teksten toe te schrijven, is 
datt een tekst die is geschreven vanuit een persoonsgebonden perspectief em^msche 
inlevingg op het eerste gezicht lijkt te vergemakkelijken; en van die persoonsgebonden-
heidd zou in literaire teksten vaker sprake zijn dan in filosofische teksten. Dat laatste 
magg zo zijn, maar er dient op dit punt de nodige voorzichtigheid in acht genomen te 
worden.. In veel hedendaagse filosofische teksten erkent de auteur wel degelijk dat zijn 
perspectieff minstens gedeeltelijk persoonsgebonden is. Dat is zelfs bij een in veel op-
zichtenn traditionele filosofische tekst als On Human Conduct het geval. Toch is er bij 
hett lezen van On Human Conduct slechts in beperkte mate sprake van empathische 
perspectiefovername:: daarvoor is de wereld die vanuit het vertellersperspectief wordt 
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geschetstt te abstract. Een persoonlijk perspectief alleen is onvoldoende: empathie 
wordtt vooral bevorderd door detaillering en concretisering van de leef-, denk- en ge-
voelswereldd van de persoon (verteller/personage) in kwestie. 

Hierr komt nog bij dat een tekst die is geschreven vanuit één persoonsgebonden 
perspectieff dat niet met andere perspectieven wordt geconfronteerd, de lezer welis-
waarr veel mogelijkheden voor empathie kan bieden, maar dat dit ten koste gaat van 
dee mogelijkheid een gedistantieerd oordeel over de geldigheid van het perspectief te 
vellen.. Dat hebben we kunnen zien bij de bespreking van Brideshead Revisited, dat de 
lezerr slechts de keus laat tussen volledige identificatie met Charles' perspectief op de 
contemporainee samenleving, of volledige verwerping daarvan. 

Mijnss inziens is het in kwesties van politieke oordeelsvorming van belang dat 
wijj zowel in staat zijn tot empathische inleving in, als tot gedistantieerde afweging van 
perspectieven.. Zeker in de contemporaine samenleving, waar interpretatiekaders 
voortdurendd met elkaar in botsing komen en zelf ook contingent zijn gebleken, is het 
vermogenn verschillende perspectieven te vergelijken en af te wegen minstens zo be-
langrijkk als het vermogen zich in anderen in te leven.14 Teksten die met de binnenkant 
vann een perspectief ook de grenzen ervan in beeld weten te brengen, stellen de lezer 
beterr in staat de geldigheid van zo'n perspectief af te wegen. Zij maken ^reflexieve 
empathie'' mogelijk: een vorm van empathie die niet aanzet tot kritiekloze identificatie, 
maarr tot het afwisselend van *binnenuif en van ^buitenaf benaderen van een perspec-
tief. . 

Hett zal na bovenstaande overwegingen duidelijk zijn dat ook in dit opzicht lite-
rairee teksten mijns inziens geen voorsprong op filosofische teksten hebben. Ik geef toe 
datt ik hiermee ook nogal wat van teksten vraag; toch zijn er in beide disciplines mijns 
inzienss teksten die zo'n combinatie van empathie, distantie en reflectie weten te sti-
muleren.. En voor zover noch filosofische, noch literaire teksten aan deze eis blijken te 
voldoen,, ligt het voor de hand een combinatie van beide bij de lezer aan te bevelen. 

8.2.48.2.4 Emoties 
Inn het voorgaande heb ik herhaaldelijk kanttekeningen geplaatst bij een al te dualisti-
schee benadering van de rol die filosofie en literatuur in politieke oordeelsvorming kun-
nenn vervullen. Een aspect van dit dualisme dat nog buiten beschouwing is gebleven, is 
hett idee dat filosofie de ratio en literatuur de emoties aanspreekt. In paragraaf 2.2.4 
hebb ik al opgemerkt hoe verschillende auteurs, onder wie Nussbaum zelf, de tweede-
lingg tussen ratio en emoties effectief hebben ondermijnd door erop te wijzen dat emo-
tiess vaak een cognitief karakter hebben. Aan emoties als angst of woede ligt een 
overtuigingg ten grondslag: de overtuiging dat iets erg bedreigend voor de betrokken 
persoonn is, of dat iemand onrecht is aangedaan. Reflectie op zulke emoties kan vol-
genss deze auteurs inzicht geven in de waarde-opvattingen die iemand er op na houdt; 
off die opvattingen al dan niet rationeel zijn, en gerechtvaardigd blijken of niet, kan net 
alss bij alle cognitieve opvattingen getoetst worden. Als emoties een bron van inzicht in 
waarde-opvattingenn zijn, is er echter weinig reden om ze uit het proces van ethische of 
politiekee oordeelsvorming te weren - ze kunnen dan juist een belangrijk element daarin 
zijn. . 

Dee gedachte dat juist literaire teksten emoties aanspreken en de lezer boven-
dienn gelegenheid geven op de gerechtvaardigdheid van die emoties te reflecteren, 
vormtt voor Nussbaum dan ook een belangrijke aanleiding om literatuur een rol in ethi-
schee en politieke educatie toe te kennen. Ze veronderstelt daarbij dat er een verband 
bestaatt tussen de mogelijkheden voor empathie en identificatie die literaire teksten 
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biedenn enerzijds, en de mogelijkheden om emoties te ondergaan anderzijds. Dat wil 
zeggenn dat ze er van uit lijkt te gaan dat een lezer emoties kan ervaren doordat zij 
zichh de belevingswereld van een personage zo eigen heeft gemaakt dat zij de waarde-
opvattingen,, en dus ook de emoties, van dit personage reproduceert.15 

Hoewell de hier besproken teksten geen grote emotionele effecten bewerkstelli-
gen,, geven zij toch enige aanleiding deze veronderstelling te amenderen. Zowel The 
Massess in Representative Democracy' als Scoop tonen dat de emoties van de lezer in 
elkk geval niet uitsluitend aangesproken worden door haar inleving in of identificatie 
mett het perspectief van een of meer personages. Scoop maant bovendien tot voor-
zichtigheidd bij de karakterisering van emoties: niet aile emoties zijn gebaseerd op po-
sitievee waarde-opvattingen. 

Hett gebruik van personificatie in The Masses in Representative Democrac/ 
maaktt het mogelijk je in te leven in personages die over een bepaalde karakterdisposi-
tiee beschikken. Zoals ik heb laten zien, zijn de termen waarin de eigenschappen van 
dezee disposities/personages worden omschreven echter niet gelijkwaardig. Het is dan 
ookk niet erg waarschijnlijk dat de lezer zich zozeer inleeft dat zij de angst voor misluk-
kingg van het 'individual manqué' of het ressentiment van het 'anti-individual' zelf on-
dergaat.. De meeste lezers zullen eerder compassie met het individu manqué en anti-
pathiee ten opzichte van het anti-individu ervaren - en dat zijn gevoelens die bij het 
waardepatroonn van het 'individu' (oftewel van de geïmpliceerde auteur) horen. De 
emotiess van de lezer zijn in dit geval dus niet zozeer een herhaling van die van het 
personage,, maar van die van de auteur; ze zijn op zijn minst bemiddeld door de ma-
nierr waarop de auteur het perspectief van de personages inkadert.16 

Dee noodzaak van het veronderstelde verband tussen empathie/identificatie en 
emotiee wordt nog verder op losse schroeven gesteld door het gegeven dat de lezer 
vann 'The Masses in Representative Democracy' ook ten opzichte van het individu ge-
voelenss van bewondering of waardering kan ervaren, terwijl de individuele dispositie 
slechtss sporadisch in gepersonifieerde vorm wordt beschreven. Empathie of identifica-
tiee zijn in dit geval nauwelijks mogelijk en kunnen dus niet als basis voor de emoties 
vann de lezer dienen. Ook hier zijn het vooral de positieve termen waarin de individuele 
dispositiee wordt omschreven, die de lezer tot waardering of bewondering aanzetten. 

Empathiee met een bepaald personage is in veel teksten ongetwijfeld een be-
langrijkee bron van emotie, maar het verband tussen beide is dus niet zo direct als 
Nussbaumm suggereert. Het effect wordt gecompliceerd door de manier waarop het 
perspectieff van een personage in het geheel van de tekst is gesitueerd. De verteller 
en/off de geïmpliceerde auteur spelen een cruciale bemiddelende rol, die de lezer niet 
alleenn tot identificatie met personages aanzet of haar daar juist van afhoudt, maar ook 
verleidtt tot overname van het perspectief van de verteller en/of de auteur op die per-
sonages.. Die inkadering bepaalt in hoeverre de lezer de emotie die het gevolg is van 
empathiee serieus neemt. En dit fenomeen doet zich uiteraard zowel in literaire als in 
filosofischee teksten voor. 

ScoopScoop geeft op heel andere gronden aanleiding om Nussbaums opvattingen 
overr emoties ter discussie te stellen. De lezer van Scoop zal veelvuldig lachen. Dat 
lachenn is een gevolg van het langs elkaar heen zien schuiven van verschillende inter-
pretatiekaders.. Lachen vooronderstelt dan ook zowel empathie als distantie; humor zet 
dee zaken letterlijk weer in perspectief door ons zicht op het doen en laten van mensen 
tee verbreden. Wat vanuit het perspectief van een actor zelf hoogst belangrijk leek, 
blijktt er van een afstandje ineens heel anders uit te zien. Juist satirische werken, zoals 
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Scoop,Scoop, maar bijvoorbeeld ook Swifts Gullivers Travels, Voltaires Candide of recenter 
Tomm Wolfe's A Man in Full, weten de lezer tot die distantie aan te zetten. 

Dee emotie 'lachen' als zodanig compliceert echter ook het idee dat emoties een 
bepaaldee waarde-opvatting vooronderstellen. Dat is bij lachen hooguit in cognitieve zin 
hett geval: we moeten weten wat het gewoonlijk betekent als iemand over zegt dat hij 
'waarheid'' het hoogste goed vindt; alleen dan kunnen we een eventuele kloof tussen 
aanspraakk en realiteit onderkennen. Het belang van die waarde wordt in het lachen om 
diee kloof echter niet noodzakelijk bevestigd. Wie om iets moet lachen, ziet juist het 
betrekkelijkee van een (waarde-)opvatting in; humor heeft een relativerend effect 

Hiermeee is niet gezegd dat lachen nooit meer dan een relativerend effect op de 
lezerr uitoefent. In mijn analyse van Scoop heb ik laten zien dat lachen tegelijkertijd 
anarchistischee en gemeenschapsstichtende effecten kan hebben. Normatieve idealen 
wordenn als illusoir onderuit gehaald, maar dat de betekenis van die idealen door de 
lezerr nog wordt begrepen kan ook een aanknopingspunt zijn om het streven naar de 
realisatiee van die waarden weer te hernieuwen, in het volle besef dat het ideaal nooit 
bereiktt zal worden. Die constatering sluit aan bij de opvatting van auteurs als Bakhtin 
datt het vrolijke lachen (in tegenstelling tot het ironische lachen) een collectieve aan-
gelegenheidd is, die tegelijkertijd kritisch en affirmatief is (Zwart 1995, 53-54). Lachen 
omm een tekst kan dan ook de waarde-opvattingen in die tekst ondermijnen, maar te-
gelijkertijdd toch een bron van inspiratie vormen. 

Aann gevoel voor humor wordt in recente debatten over ethische en politieke 
oordeelsvormingg helaas weinig aandacht besteed.17 Toch toont Scoop mijns inziens 
aann dat gevoel voor humor een waardevol element in politieke oordeelsvorming is, en 
datt zou het in ethische oordeelsvorming ook kunnen zijn. Juist in een schijnbaar ge-
fragmenteerdee samenleving, waarin voortdurend wordt beweerd dat er geen sprake 
meerr is van gedeelde waarden en normen, kan deze emotie een middel zijn om het 
overgeblevenn waardebesef op een zelfkritische manier te hernieuwen. 

8.2.58.2.5 Reflectie 
Dee effecten van het lachen zouden echter slechts van beperkte waarde zijn, als deze 
emotiee niet gepaard ging met reflectie op de aard en aanleiding voor die emotie. Pas 
doorr de reflectie op het lachen (of op andere emoties) kan de lezer zich bewust wor-
denn van het impliciete waardebesef dat aan de lach ten grondslag ligt en dat besef 
kritischh onderzoeken. Hetzelfde geldt voor de andere hier genoemde vermogens, zoals 
ikk in de voorgaande paragrafen al herhaaldelijk heb beargumenteerd: ook de verschil-
lendee vormen van verbeelding, het abstractie- en concretiseringsvermogen, empathie, 
identificatiee en distantie leiden pas werkelijk tot een leerproces als zij onderwerp van 
reflectiee worden. Reflectie kan dan ook beschouwd worden ais een overkoepelend 
vermogenn (een 'tweede orde-vermogen', zoals ik het in 2.2.4 heb genoemd), dat de 
werkingg van de andere vermogens situeert en waar nodig bijstuurt. Effecten die de 
lezerr in eerste instantie 'gedachteloos' ondergaat, zoals emoties of empathische inle-
ving,, kunnen door reflectie alsnog worden gearticuleerd en op hun houdbaarheid wor-
denn beoordeeld. En door te reflecteren op de invloed die lezing van een tekst op haar 
vermogenss uitoefent, kan een lezer ook de geldigheid van de voorstellingen, perspec-
tievenn en interpretaties die de tekst presenteert, kritisch beoordelen. Reflectie is een 
voorwaardee voor kritische oordeelsvorming, en daarmee ook voor leereffecten die niet 
bijj lezing van de eerste de beste andere tekst weer verloren gaan. Om die reden heb 
ikk reflexiviteit in 2.3 dan ook een belangrijk criterium voor goede ethische en politieke 
oordeelsvormingg genoemd. 
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Reflectiee veronderstelt dat de lezer In staat is de werking van haar eigen ver-
mogenss met enige distantie te bezien. Afgaand op de geanalyseerde teksten, kan die 
distantiee op minstens drie manieren worden bewerkstelligd, die allemaal te maken 
hebbenn met de verhouding tussen de stemmen van auteur, verteller en personages. 
Allereerstt speelt de focalisatie van een tekst een belangrijke rol, ten tweede de mate 
waarinn de geïmpliceerde auteur zijn verhouding tot andere perspectieven in de tekst 
duidelijkk maakt. Deze beide middelen zijn hiervoor al herhaaldelijk aan de orde ge-
weest.. Bij het stimuleren van reflectie speelt daarnaast als derde middel de zelfreflexi-
viteitt die uit de tekst spreekt een belangrijke rol. 

Hett belang van het eerste middel, focalisatie, is vooral gelegen in het aantal 
focalisatoren.. Hiervoor heb ik al benadrukt dat een tekst gemakkelijker tot reflectie 
aanzett als er sprake is van meervoudige focalisatie, zoals bijvoorbeeld in Scoop. Wie 
geconfronteerdd wordt met verschillende perspectieven op en interpretaties van een 
situatie,, gaat min of meer vanzelf vergelijken en afwegen. Juist omdat er meerdere 
perspectievenn kunnen worden vergeleken, komen zowel de kenmerken als de grenzen 
vann een perspectief sneller naar voren dan wanneer de lezer geen enkel vergelijkings-
materiaall heeft, en kan de lezer deze beter op hun waarde schatten. Daarmee is niet 
gezegdd dat de lezer van een tekst die slechts één perspectief biedt, dit perspectief 
altijdd zonder slag of stoot zal overnemen. Vergelijking tussen het geboden perspectief 
enn de eigen visie van de lezer blijft natuurlijk mogelijk. In geval van enkelvoudige fo-
calisatiee kan de lezer zich echter veel gemakkelijker aan reflectie onttrekken: als er 
geenn of weinig moeite wordt gedaan om het geboden perspectief op een of andere 
manierr in verband te brengen met het perspectief van de lezers (zoals in On Human 
ConductConduct &\ in Brideshead Revisited), kan deze de tekst eenvoudig naast zich neerleg-
gen. . 

Hiervoorr is al gebleken dat het effect van meervoudige focalisatie voor een be-
langrijkk deel afhangt van het tweede middel om reflectie te bewerkstelligen: de ver-
houdinghouding tussen de stem van de geïmpliceerde auteur en die van vertelierfsj en fócaii-
satorfenj.satorfenj. Is de stem van de verteller (of van één van de vertellers) duidelijk die van 
dee auteur, of neemt de auteur impliciet dan wel expliciet een afzonderlijke positie in 
naastt de stemmen die de tekst bevolken? En in hoeverre probeert de auteur de afwe-
gingg van perspectieven door de lezer te controleren? Een tekst kan nog zoveel ver-
schillendee perspectieven openen, maar als bij voorbaat duidelijk is hoe die afgewogen 
moetenn worden, wordt de reflexiviteit van de lezer niet echt aan het werk gezet. 

Inn het algemeen hebben filosofen een voorkeur voor eenduidige, of hooguit 
meerduidigee focalisering waarbij de afweging van perspectieven in de tekst is voorge-
kooktt Dat is bij Oakeshott zeker het gevat, en een blik op de geschiedenis van de filo-
sofiee toont dat hij daarin niet alleen staat. De gedachte wordt ook bevestigd door de 
kritiekk van een filosoof als Habermas op het gebruik van meerdere perspectieven in 
filosofischee teksten (bijvoorbeeld door Derrida): dit zou slechts tot Ver-literaturing, van 
dee filosofie, en tot een navenante vervaging van aanspraken leiden. We zouden dus 
kunnenn zeggen dat focalisatie met behulp van een auteur die een stevig stempel op de 
teksttekst drukt, één van de meest permanente kenmerken van het duster filosofie' is. 

Dee vraag naar wat filosofische teksten kenmerkt, is op zichzelf echter niet zo 
interessant;; belangrijker is de vraag in hoeverre filosofen met die vertelstrategie een 
bepaaldd effect op de lezer dachten te bereiken. Het idee achter de meer traditionele 
filosofischee schrijfstijl is dat filosofische inzichten langs een voor de lezer controleerba-
ree weg tot stand moeten komen, en dat dat moeilijker is naarmate een auteur zijn 
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eigenn standpunt implicieter of meerduidiger verwoordt Explicitering van aanspraken 
zouu tot betere, want reflexievere oordeelsvorming door de lezer aanzetten. 

Bijj die veronderstelling wil ik nu echter vraagtekens stellen. Zoals ik hiervoor 
hebb laten zien, beperken een grotere explicitering en eenduidigheid, of die zich nu in 
filosofischee of in literaire teksten voordoen, de ruimte voor zelfstandige afweging van 
positiess door de lezer. Wat filosofische teksten winnen door explicitering van hun aan-
spraken,, verliezen ze in zekere zin weer door het Voorkoken' van afwegingen. Boven-
dienn houdt het idee dat explicitering een belangrijk middel is om reflectie te stimule-
ren,, geen rekening met het derde middel om de controleerbaarheid van de tekst te 
vergrotenn en de lezer tot reflectie aan te zetten: de zelfreflexiviteit van de tekst. 

Mett zelfreflexiviteit van de tekst bedoel ik de mate waarin de tekst aangeeft of 
dee aanspraken die worden gedaan ook terugslaan op de tekst zelf. Zoals het perspec-
tieff van de geïmpliceerde auteur de aanspraken van de verteller en de personages in 
hunn context kan plaatsen, zo kan zelfreflexiviteit op zijn beurt het perspectief van de 
auteurr situeren. Zelfreflexiviteit hoeft daarbij niet als een eigenschap van de reële au-
teurr gezien te worden; het gaat om de mate waarin die reflexiviteit in de tekst zelf 
naarr voren komt.18 

Zelfreflexiviteitt is bepaald geen prerogatief van filosofische teksten, zoals men 
wellichtt zou denken. 'The Masses in Representative Democracy* is weinig reflexief ten 
aanzienn van de eigen totstandkoming, terwijl Scoop zich juist wel reflexief tot het ei-
genn wordingsproces verhoudt. De manier waarop zelfreflexiviteit in een tekst vorm 
krijgt,, lijkt op het eerste gezicht wel discipline-specifiek. In On Human Conduct zagen 
wee een vorm van zelfreflexiviteit die in filosofische teksten vaker voorkomt: de verteller 
(diee in dit geval samenvalt met de geïmpliceerde auteur) reflecteert expliciet op de 
statuss van de eigen aanspraken en geeft zo de mogelijkheden en beperkingen daarvan 
aan.. Deze vorm van zelfreflectie ligt voor de hand in teksten waarin de auteur zichzelf 
expliciett manifesteert. In teksten waarin de auteur daarentegen slechts impliciet aan-
wezigg is, zoals Scoop, is ook de zelfreflexiviteit hooguit impliciet. De lezer moet hier 
zelff opmerken dat de tekst zijn eigen fictieve karakter wel erg demonstratief toont. 

Hett is echter (wederom) niet ondenkbaar dat ook het omgekeerde zich voor-
doet:: filosofische teksten kunnen door elliptische formuleringen en paradoxen impliciet 
blijkk geven van zelfreflectie, terwijl literaire teksten regelmatig expliciet de vraag stel-
lenn welk recht van spreken een fictieve verteller heeft. De passage uit Salman Rushdies 
TheThe Satanic Verses die ik in hoofdstuk 2 citeerde ("Who am I?") is daar een voorbeeld 
van,, maar ook Jeannette Wintersons The Passion ("I'm telling you stories. Trust me."). 
Enn wie mocht denken dat zelfreflexiviteit in de literatuur een recente verworvenheid is, 
kann aan een auteur als Helding denken, die met zijn zeer expliciete 'dear reader7-
passagess in Tom Jones te lezer ook al over de fictieve status van het verhaal aan het 
denkenn wist te zetten ("Examine your heart, my good reader, and resolve whether you 
doo believe these matters with me.").19 

Inn al deze gevallen bewerkstelligt die zelfreflexiviteit in de tekst, of ze nu expli-
ciett of impliciet is, bij de lezer een bewustwording van de status en (vooral) van het 
ontstaann van de voorstellingen die de tekst naar voren brengt. Die voorstellingen ko-
menn daardoor veel duidelijker naar voren als produkten van een verbeelding die on-
derhevigg is aan de beperkingen van het schrijven en van de context waarin wordt ge-
schreven.. Die situering kan, maar hoeft niet noodzakelijk tot een allesomvattende re-
lativeringg van de aanspraken van de tekst te leiden. 

Inn Scoop doordringt het zelfreflexieve gebruik van de deus ex machina te lezer 
ervann dat de fictieschrijver even zeer als de politici en journalisten waarover hij schrijft 
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eenn coherent verhaal probeert te vertellen, en daarmee de complexiteit en Incoheren-
tiee van de menselijke ervaring geweld aandoet. Omdat het boek tegelijkertijd duidelijk 
maaktt dat dit weliswaar een euvel van ieder interpretatiekader is, maar dat sommige 
interpretatiekaderss (dat van William bijvoorbeeld) toch aantrekkelijker kunnen zijn dan 
andere,, heeft de zelfreflexieve wending geen fatale gevolgen voor de aanspraken van 
dee tekst als geheel. 

Inn On Human Conduct ligt dat anders. Daar heeft de zelfreflexiviteit tot gevolg 
datt de zwakke plek van het boek scherp naar voren komt: het duidelijke geconstrueer-
dee karakter van de gebruikte concepten en de expliciete ontkenning dat de tekst de-
scriptievee en normatieve pretenties heeft, leiden er toe dat de lezer gaat twijfelen aan 
dee zeggingskracht van de theorie. Dat de zelfreflexiviteit van de tekst hier wel fataal is, 
heeftt vooral te maken met de eenstemmigheid van het boek: omdat er geen andere 
perspectievenn worden geboden, blijft het onduidelijk of het geboden perspectief on-
dankss zijn zwakte niet toch het best mogelijke is. De lezer kan simpelweg niet beoor-
delenn of de zwakte geheel of slechts gedeeltelijk fataal is. 

8.33 De moraa l van di t verhaa l 

Dee rol die filosofische en literaire teksten in politieke oordeelsvorming spelen, kan wor-
denn gereconstrueerd door de retorische kenmerken van een tekst te onderzoeken en 
naa te gaan welke vermogens van de lezer deze aanspreken. Door me op dit Nagere' 
analyseniveauu te begeven, meen ik een aantal bezwaren die ik in hoofdstuk 1 tegen 
Nussbaumss werk inbracht, te hebben ondervangen. Zo heb ik de manier waarop het 
oordeelsvermogenn van de lezer door de stijl van een tekst kan worden gestimuleerd, in 
kleinere,, informab'evere stappen gereconstrueerd. En vooral ook heb ik getoond dat de 
verschillenn tussen filosofische teksten onderling en literaire teksten onderling vaak een 
veell grotere rol spelen dan die tussen filosofie enerzijds en literatuur anderzijds. 

Alss we het debat over de rol die het lezen van teksten in ethische en politieke 
oordeelsvormingg kan vervullen niet langer in termen van disciplines voeren, maar langs 
dee lijnen die ik hierboven heb geschetst, wordt het beeld er echter niet overzichtelijker 
op.. De afzonderlijke vermogens moeten vaak in verschillende varianten worden onder-
scheiden,, en elke variant op zich lijkt weer door verschillende retorische middelen ge-
stimuleerdd te kunnen worden. En dan heb ik de interactie tussen de verschillende reto-
rischerische middelen en vermogens nog nauwelijks aangeroerd. Om in de eerder gemunte 
terminologiee te blijven: op deze manier kunnen we ons wellicht een conceptuele voor-
stellingg maken van belangrijke elementen en verbanden in het proces van oordeels-
vormingg door lezen, maar een samenhangend model dat de theoretische verbeelding 
aann het werk zet, lijkt nog ver weg. Dat maakt het wel erg ingewikkeld om eenduidige 
uitsprakenn te doen over 'hef effect dat een tekst op de oordeelsvorming van de lezer 
kann uitoefenen, laat staan om groepen teksten aan te wijzen die meer of minder wen-
selijkee effecten bewerkstelligen. 

Diee constatering is juist, maar het is de vraag of dat erg is. Van oudsher zijn er 
binnenn de filosofie twee zelfopvattingen te vinden. De ene opvatting is dat filosofische 
reflectiee er naar moet streven complexe ervaringen te verhelderen en problemen op te 
lossen;; de andere stelt er eer in problemen te maken en juist de complexiteit van erva-
ringenringen te belichten. Uiteraard zijn er ook allerlei mengvormen van deze opvattingen te 
vinden:: zo kan het soms noodzakelijk zijn om de termen waarin ervaring wordt ge-
thematiseerdd te differentiëren en te compliceren, voordat er van verheldering sprake 
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kann zijn. Dat laatste is mijns inziens hier aan de orde. Het spreken in termen van "füo-
sofie'' en literatuur' verhult meer dan dat het verheldert. Een analysekader dat deze 
veell gebruikte begrippen uiteenrafelt en uitspraken over hun effect op een minder 
hoogg geaggregeerd niveau probeert te doen, doet mijns inziens meer recht aan de 
complexiteitt van teksten, van het lezen van die teksten, en van het proces van politie-
kee oordeelsvorming. 

Eenn bijkomend voordeel is dat zo'n gedifferentieerd analysekader wanneer het 
(zoalss hierboven) in algemene termen wordt beschreven, wellicht weinig verhelderend 
lijkt,, maar dat het ons juist daardoor ertoe dwingt de stap naar analyse van concrete 
tekstenn te zetten - en op dat niveau zal een gedifferentieerd analysekader naar mijn 
meningg vruchtbaarder blijken dan een discipline-georiënteerd analysekader. 

Eenn laatste voordeel van differentiatie is dat het al te simplistische ideeën over 
dee invloed die teksten de facto op individuele lezers uitoefenen, voorkomt. In 2.3 heb 
ikk er al op gewezen dat mijn besprekingen hier zich beperken tot de tekst zelf en dat ik 
vragenn naar de feitelijke invloed van teksten op *echte' lezers buiten beschouwing laat. 
Opp dat niveau gaan immers tal van factoren een rol spelen die met de tekst zelf niets 
tee maken hebben. Door de complexiteit van het gedifferentieerde analysekader is 
echterr bij voorbaat duidelijk dat een tekst niet op alle lezers precies dezelfde invloed 
zall uitoefenen, zelfs als we de buiten-tekstuele factoren buiten beschouwing laten. 
Tekstenn zijn in zichzelf vaak al zo complex, dat de verschillende elementen en de in-
teractiee daartussen kunnen leiden tot uiteenlopende invloeden. Om die reden zijn de 
interpretatiess die ik hier van de teksten van Oakeshott en Waugh heb gegeven dan 
ookk nooit helemaal eenduidig en sluitend. 

Differentiatiee is echter niet alleen van belang aan de kant van teksten, al heeft 
diee zijde van het verhaal in het voorgaande wel de meeste nadruk gekregen. Ook ons 
beeldd van het ethische en politieke oordeelsvermogen dient voldoende gedifferentieerd 
tee worden om de mogelijke invloed van teksten scherp in beeld te krijgen. In hoofd-
stukk 1 heb ik laten zien dat Nussbaums pleidooi voor literatuur als voertuig voor ethi-
schee oordeelsvorming nauw is verbonden met haar opvattingen over het belang van 
phronesis,phronesis, die zij meestal opvat als ethische perceptie. Die perceptie wordt dan tegen-
gesteldd aan abstractie en generalisering. Anders dan de laatste twee, kan de perceptie 
volgenss Nussbaum recht doen aan de complexiteit en contingentie van de menselijke 
ervaring.. Als we het ethische en politieke oordeelsvermogen in stappen uiteenrafelen, 
zoalss ik in het voetspoor van Blum in hoofdstuk 2 heb gedaan, dan blijkt het echter te 
bestaann uit tal van vermogens, in meervoud, waarvan perceptie, abstractie en genera-
liseringg er slechts enkele zijn. Abstractie, generalisering en distantie zijn bovendien in 
zoverree onmisbaar, dat zonder hen de ervaring een grote brij van onbenoembare ele-
mentenn blijft. Als we recht willen doen aan complexiteit en contingentie is het dus niet 
zozeerr zaak alle abstractie te vermijden, als wel op het juiste moment afstand te ne-
menn en niet overmatig te abstraheren en te generaliseren. 

Anderss dan Nussbaum, of, beter gezegd, met de latere Nussbaum, ben ik dan 
ookk van mening dat het onjuist zou zijn uitsluitend aandacht voor perceptie te hebben. 
Allee vermogens die bijdragen aan politieke (en ethische) oordeelsvorming zijn in prin-
cipee relevant en moeten dus ook gescherpt worden, al zal afhankelijk van het onder-
werpp en de context waarin de oordeelsvorming plaats vindt nu eens het ene vermo-
gen,, dan weer het andere extra aandacht verdienen. In een context waarin politieke 
debattenn overwegend in abstracte termen worden gevoerd, kan het uiterst zinvol zijn 
dee deelnemers ook op hun empathische vermogen aan te spreken; omgekeerd is het 
inn een context waarin politieke vraagstukken steeds tot individuele of culturele kwes-

208 8 



tiesties gereduceerd worden, van het grootste belang de algemene, publieke betekenis 
vann zo'n kwestie te belichten en de deelnemers aan het debat op hun abstractiever-
mogenn en distantie aan te spreken. Vanuit dit perspectief is het belangrijk het bewust-
zijnn van de verschillende vermogens en vooral ook van hun beperkingen te vergroten, 
enn een pluralistisch gebruik van het oordeelsvermogen te stimuleren. De nadruk die ik 
hiervoorr op het belang van reflectie heb gelegd, is ook door dit perspectief ingegeven. 

Dee normatieve boodschap die aan mijn gedifferentieerde analysekader is ver-
bonden,, is wellicht weinig spectaculair, maar daarom niet minder noodzakelijk. Gezien 
dee uiteenlopende contexten waarin politieke (en ook ethische) oordeelsvorming is ver-
eist,, is het gevaarlijk de nadruk al te zeer te leggen op een of twee vermogens uit het 
helee scala aan vermogens dat ons oordeelsvermogen vormt, en de overige te negeren. 
Zinvollerr is het een reflexieve houding ten opzichte van alle oordeelsvorming aan te 
kweken,, zodat we ons steeds de vraag kunnen stellen in hoeverre onze wijze van oor-
delenn past bij de situatie waarover en de context waarin geoordeeld moet worden, en 
wee de beperkingen van specifieke vermogens niet uit het oog verliezen. 

Alss we van alle vermogens die aan politieke en ethische oordeelsvorming ten 
grondslagg liggen, er geen speciaal willen benadrukken, is er ook weinig reden om 
tekstenn met bepaalde stijlkenmerken, laat staan teksten uit een bepaalde discipline, 
naarr voren te schuiven als het wondermiddel voor verbetering van die oordeelsvor-
ming.. De contextafhankelijkheid van het antwoord op de vraag welke vermogens van 
oordeelsvormingg extra aandacht behoeven, brengt ook een contextafhankelijk ant-
woordd op de vraag naar geschikte teksten om die vermogens te trainen met zich mee. 
Inn beide opzichten kan in algemene termen slechts pluralisme worden aanbevolen. In 
hett licht van het belang dat ik hiervoor aan reflexiviteit heb toegekend, is een bijzon-
deree aanbeveling van teksten die een reflexieve houding stimuleren, echter wel op zijn 
plaats.. Hiervoor hebben we gezien dat ook daarvoor nog uiteenlopende retorische 
middelenn ingezet kunnen worden, zoals meervoudige focalisatie, afwezigheid van dui-
delijkee hiërarchie tussen de verschillende stemmen, en Zelfreflexiviteit' van de tekst. In 
meerr algemene bewoordingen verdienen vooral teksten die de lezer zelf actief aan het 
werkk zetten, onze bijzondere aandacht. 

8.44 Tekste n die te denke n geven 

Inn paragraaf 8.2.5. heb ik al verschillende voorbeelden gegeven van zulke Zelfrefiexie-
ve'' teksten. Een kloof tussen stijl (of liever: retorica) en inhoud van een tekst is een 
vann de kenmerken van dergelijke teksten. In Nussbaums optiek is zo'n kloof echter 
juistt niet wenselijk, of op zijn minst een teken van slecht schrijverschap. Dat brengt 
mee bij een bezwaar dat ik al in hoofdstuk 1 tegen Nussbaums opvattingen heb inge-
bracht:: zij gaat er wel erg gemakkelijk van uit dat stijl en inhoud van een tekst elkaar 
idealiterr zouden moeten versterken. De manier waarop mijn eerste twee bezwaren 
tegenn Nussbaums werk (het onuitgewerkte karakter van haar ideeën over de relatie 
tussenn oordeelsvermogen en schrijfstijl, en het gebrek aan belangstelling voor ver-
schillenn binnen filosofie en literatuur) zouden kunnen worden ondervangen, is inmid-
delss voldoende aan bod geweest. Wat valt er nu te zeggen over dit derde bezwaar? 

Uitt mijn tekstanalyses is in elk geval gebleken dat stijlbewustzijn geen enkele 
garantiee biedt voor de samenhang van stijl en inhoud. Er van uitgaand dat zowel Oa-
keshottt als Waugh sterke stilisten genoemd worden, mag het opmerkelijk heten dat in 
driee van de vier teksten de retorische werking van de tekst de propositionele inhoud 
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ervann eerder tegenspreekt dan dat ze deze versterkt. En als dit bij dergelijke 'stijlbe-
wuste'' schrijvers al het geval is, stemt dat weinig hoopgevend ten aanzien van minde-
ree goden. Wanneer men niet alleen de Inhoud' maar ook de retorische werking van 
filosofischefilosofische en literaire teksten in ogenschouw neemt, wordt hun boodschap er dus 
langg niet altijd eenduidiger op. Vaak is die in meerdere of mindere mate ambigu. 

Datt betekent allereerst dat er getwijfeld moet worden aan het empirische ge-
haltee van Nussbaums uitgangspunt dat stijl en inhoud van teksten (in elk geval in goed 
geschrevenn teksten) nauw samenhangen. Maar het is ook de vraag of het verstandig is 
zo'nn samenhang als nastrevenswaardig ideaal naar voren te schuiven. Het streven de 
stijll van een tekst de inhoud te laten versterken kan tot de productie van ^gesloten' 
tekstenn leiden, waarin alles op zijn plaats lijkt te vallen, maar waarin de lezer ook ver-
morzeldd dreigt te worden door het monolithische karakter van de boodschap, die geen 
enkelee aanleiding meer geeft tot zelfstandige reflectie. De enige van de vier besproken 
tekstenn waarin dit ideaal enigszins wordt benaderd is Brideshead Revisited, en we 
hebbenn gezien hoe de lezer zich buiten de kaders van het boek zelf moest begeven om 
dee waarde ervan te kunnen beoordelen: lezen wordt dan een kwestie van slikken of 
stikken. . 

Eenn kloof tussen stijl en inhoud van een tekst is dus niet altijd een teken van 
slechtt schrijverschap, zoals Nussbaum suggereert, al zal het dat vaak óók zijn. Ook is 
zo'nn kloof niet de genadeslag voor de opvattingen die in de tekst verwoord worden, 
zoalss sommige filosofen denken. Met name Habermas zet de diagnose 'performatieve 
tegenspraak'' vaak in als een bewijs voor de ongerijmdheid van de opvattingen die an-
deree filosofen verwoorden. In de praktijk neemt de incoherentie tussen stijl en inhoud 
echterr vele vormen aan; de zuivere perfbrmatieve tegenspraak is relatief zeldzaam. En 
zelfss van zulke tegenspraken kan gezegd worden dat ze de lezer op onoplosbare di-
lemma'ss of antinomieën attent maken, en als zodanig wel degelijk een belangrijke rol 
vervullen. . 

Eenn herwaardering van de kloof tussen stijl en inhoud is daarom mijns inziens, 
contraa Nussbaum, op zijn plaats. Perfbrmatieve tegenspraken, ambivalenties of dilem-
ma's,, of ze nu bedoeld zijn of niet, produceren weliswaar ambiguïteit bij het interprete-
renn van de tekst, maar kunnen juist daardoor ook het reflexieve vermogen van de le-
zerr in gang zetten, dat ik in de vorige paragraaf zo'n centrale rol in ons politieke en 
ethischee oordeelsvermogen toekende. Tegenspraken openen de ruimte voor reflectie 
enn leerprocessen; de schijnbare eenduidigheid of vanzelfsprekendheid van de voorstel-
lingenn die de tekst presenteert, wordt er mee doorbroken. 

Hiermeee wil ik niet zeggen dat schrijvers maar *wat kunnen aan rotzooien'. Niet 
allee tegenspraken tussen stijl en inhoud zijn interessant, zeker niet als ze vermijdbaar 
zijn.. En het gaat er ook niet om het de lezer zo moeilijk mogelijk te maken. Vaak is het 
well degelijk mogelijk de tegenspraken, paradoxen en antinomieën van de ervaring op 
eenn ^tweede orde'-niveau zo uiteen te zetten dat die uiteenzetting zelf consistent is. 
Hett blijft dus de moeite waard om als schrijver de implicaties van je stijl goed voor 
ogenn te houden. Dat neemt echter niet weg dat een tekst met een al dan niet opzette-
lijkee kloof tussen stijl en inhoud, in staat is die tegenspraken niet alleen te signaleren, 
maarr ze ook voelbaar te maken in het lezen zelf. De lezer oefent zich daardoor al t i j-
denss het lezen in een reflexieve omgang met complexiteit. 

Hett belang dat ik hiervoor aan die reflexiviteit heb toegekend, vormt mijns in-
zienss dan ook voldoende reden om teksten die een volmaakte samenhang tussen vorm 
enn inhoud weten te bewerkstelligen, niet zonder meer als het beste voertuig voor de 
scholingg van ons politieke en ethische oordeelsvermogen aan te wijzen. Als er al ge-
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pleitt moet worden voor een bepaald type tekst of een bepaalde schrijfstijl, zou ik hier 
willenn pleiten voor teksten die de lezer te denken geven, in plaats van zelf het laatste 
woordd te willen. 
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HOOFDSTUKK 9: 
STERKEE VERHALEN VOOR HET ZWAKK E DENKEN 

Dee 'moraal' van mijn verhaal over de rol die filosofie en literatuur in politieke oordeels-
vormingg kunnen spelen, staat in het teken van de differentiatie. Het is, zo heb ik in het 
vorigee hoofdstuk betoogd, weinig informatief om deze rol in termen van verschillen 
tussenn disciplines te reconstrueren. Wie zinvolle uitspraken wil doen over de rol van 
filosofiee en literatuur in politieke (en ethische) oordeelsvorming, zal zich op een minder 
algemeenn niveau moeten bewegen. In plaats van verschillen tussen twee disciplines, 
dienenn de verschillen tussen retorische kenmerken van teksten, tussen vermogens van 
lezers,, en de mogelijke relaties tussen beide in de schijnwerper te worden gezet. Dan 
zall blijken dat zowel filosofische als literaire teksten de politieke oordeelsvorming van 
dee lezer op heel uiteenlopende manieren kunnen sturen. Er valt in dit opzicht dan ook 
veell af te dingen op het werk van Nussbaum (en anderen) die geneigd zijn 'de' litera-
tuur'' ten voorbeeld te stellen aan 'de' filosofie. 

Tochh valt er wel iets meer te zeggen over het type filosofische en literaire 
tekstenn dat meer, dan wel minder geschikt is voor de scholing van ons ethische en 
politiekee oordeelsvermogen, dan ik in het vorige hoofdstuk heb gedaan. Er ligt aan 
Nussbaumss ideeën over de onderscheiden rollen die filosofie en literatuur in politieke 
enn ethische oordeelsvorming kunnen spelen, namelijk een gedachte ten grondslag, die 
inn het voorgaande hoofdstuk nog buiten beeld is gebleven. Dat betreft de gedachte 
datt zowel filosofische als literaire teksten kunnen worden opgevat als pogingen om 
greepp te krijgen op de wisselvalligheid, oftewel de contingentie, van het goede leven. 
Nussbaumm gaat er daarbij niet alleen van uit dat de rol van filosofische teksten duide-
lijkk te onderscheiden is van die van literaire teksten. Ze concludeert ook dat literaire 
tekstenn beter in staat zijn die contingentie een plaats in onze ethische reflectie te ge-
venn dan filosofische teksten. 

Inn het begin van dit boek heb ik de gedachte dat ethische en politieke reflectie 
dee contingentie van het praktische leven moeten respecteren, onderschreven. In het 
lichtt van mijn tekstanalyses en de conclusies die ik daar in hoofdstuk 8 aan heb ver-
bonden,, moet Nussbaums conclusie dat literatuur in dit opzicht de voorkeur verdient 
bovenn filosofie, ter discussie worden gesteld. In intermezzo 2 heb ik al geconstateerd 
datt de hier geanalyseerde teksten allemaal, zowel de literaire als de filosofische, naar 
reductiee van contingentie streven. De verschillen zitten vooral in de mate waarin en de 
wijzee waarop ze dat streven volvoeren. Ook in normatief opzicht is dus differentiatie op 
eenn ander niveau dan dat van disciplines vereist. 

Terr afsluiting van dit boek zal ik in dit hoofdstuk trachten te formuleren welk 
typee filosofische en literaire teksten het meest tegemoet komt aan de eis dat de con-
tingentietingentie van het praktische leven gerespecteerd moet worden. Daartoe zal ik eerst 
Nussbaumss opvattingen over de rol van contingentie in onze oordeelsvorming over het 
goedee leven nog eens kort samenvatten (9.1), om vervolgens aan te geven waarom 
hett streven naar contingentiereductie zowel in literaire als in filosofische teksten ster-
kerr is dan Nussbaum veronderstelt (9.2). In 9.3 zal ik nagaan in hoeverre het streven 
naarr coherente interpretatie van ervaring altijd reductie van contingentie met zich 
meebrengt,, waarna in 9.4 kan worden aangegeven in welke vorm het streven naar 
coherentiee zich al dan niet laat verenigen met het erkennen van de rol van contingen-
tietie in het goede leven. Dat opent, ten slotte, de weg voor mijn antwoord op de vraag 
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bijj welk type teksten onze ethische en politieke oordeelsvorming het meest gebaat zou 
zijnn (9.5). 

9.11 Filosofie , literatuu r en contingenti e 

Latenn we om te beginnen nog één maal terugkeren naar Nussbaums ideeën over filo-
sofie,, literatuur en contingentie. Zoals ik in hoofdstuk 1 uiteengezet heb, gaat zij er 
mett de Grieken vanuit dat het goede leven onderhevig is aan tuchè, door mij vertaald 
mett 'contingentie', oftewel het niet-noodzakelijke. Die contingentie van het goede le-
venn is volgens Nussbaum ethisch en politiek relevant. Wat ook anders had kunnen zijn, 
iss immers onvoorspelbaar en daardoor onbeheersbaar. Als een mens er naar streeft 
eenn goed leven te leiden, kan zij in dat streven dus worden gedwarsboomd door ge-
beurtenissenn die ze niet had kunnen voorzien, laat staan dat ze deze had kunnen 
voorkomen. . 

Omm die reden zijn er volgens Nussbaum van oudsher denkers geweest die heb-
benn gepoogd 'het goede' zo te herdefiniëren dat uitsluitend datgene daartoe gerekend 
werd,, dat zich liet beheersen. Alleen op die manier zou het streven naar het goede ook 
werkelijkk onder controle van de mens zelf kunnen staan. Het grootste deel van Plato's 
werkk en dat van de stoïcijnen kenmerkt zich volgens Nussbaum door deze strategie. 
Daarr staan echter pogingen tegenover om het contingente karakter van het menselijk 
levenn te erkennen, en het een plek te geven in het streven naar het goede. Aristoteles, 
maarr met name ook de Griekse tragedieschrijvers hebben volgens Nussbaum een bij-
dragee aan deze poging geleverd, door het tragische, maar contingente conflict tussen 
verschillendee elementen van het goede in hun teksten breed uit te meten. 

Nussbaumm benadrukt met Aristoteles en de tragedieschrijvers dat onze ervaring 
vann het goede een meervoudig en een contingent karakter heeft, en dat het goede 
daardoorr een kwetsbaar bezit vormt. De verschillende elementen van het goede kun-
nenn elkaar in de weg zitten, waardoor we ze niet allemaal tegelijk kunnen nastreven. 
Enn omdat we het goede niet altijd beheersen, kan het ons op elk moment ontnomen 
worden. . 

Alss dat zo is, zou dat volgens Nussbaum ook consequenties voor onze ethische 
enn politieke oordeelsvorming moeten hebben. De Griekse denkers die de kwetsbaar-
heidd van het goede erkenden, zoals Aristoteles, concludeerden dat het complexe en 
contingentee karakter van het goede geen recht gedaan kan worden in een systeem 
vann ethische en politieke principes en regels. Nussbaum sluit zich daarbij aan: er zal in 
concretee situaties steeds nauwgezet moeten worden bekeken welke elementen van het 
goedee daarin een rol spelen en hoe die het best verwezenlijkt kunnen worden. Oor-
deelsvormingg is in deze optiek een kwestie van zorgvuldige en flexibele interpretatie -
vann het goede in algemene zin en van de situatie waarin dat goede wordt nagestreefd. 
Watt ethisch of politiek aanbevelenswaardig is, dient met behulp van grondige percep-
tietie steeds opnieuw te worden bepaald. 

Inn hoofdstuk 1 en 3 heb ik benadrukt dat de Grieken voor die perceptie en in-
terpretatieterpretatie van situaties nog een beroep konden doen op min of meer gedeelde inter-
pretatiekaderss en praktijken, maar dat dat vandaag de dag niet langer het geval is: in 
dee moderne tijd hebben de interpretatiekaders zich vermenigvuldigd. De moderne 
menss beschikt niet meer over een vanzelfsprekend collectief gedeeld interpretatieka-
der;; de perspectieven van waaruit geoordeeld wordt, worden zelf ook als contingent 
ervaren.. Zoals ik in 1.6 betoogde, maakt dat de vraag hoe wij moeten omgaan met de 
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contingentiee van onze ethische en politieke oordeelsvorming alleen maar dringender. 
Contingentiee doet zich nu immers voor op twee niveaus: op dat van de ervaring van 
hett goede, en op dat van de interpretatiekaders die worden ingezet om die ervaring 
betekeniss te geven. 

Dee denkers die ik in dit boek onder de loep heb genomen, Oakeshott en 
Waugh,, worstelen beide met die dubbele contingentie. Enerzijds tonen ze zich zeer 
bewustt van het gegeven dat de ervaring, ook die van de contemporaine samenleving, 
geenn noodzakelijke betekenis heeft en dat er evenmin vanzelfsprekende perspectieven 
zijnn van waaruit zo'n betekenis geconstrueerd zou kunnen worden. Anderzijds leggen 
zee zich daar niet zonder meer bij neer. Net als veel andere conservatieve denkers leidt 
erkenningg van contingentie voor hen niet automatisch tot tolerantie ervan; het collec-
tievee leven zou volgens hen onleefbaar worden als het geheel aan de willekeur van 
'hett lof of aan een ieders hoogst individuele oordeel zou worden overgeleverd. Zowel 
Oakeshottt als Waugh probeert daarom enige greep te krijgen op de contingentie van 
hett collectieve goede leven, door voorstellingen te ontwikkelen die de lezer in elk geval 
enigg houvast kunnen geven bij haar oordeelsvorming over de contemporaine samenle-
ving.. Zoals we in hoofdstuk 4 tot en met 7 hebben gezien, doen ze dat op heel uit-
eenlopendee manieren. 

Datt neemt niet weg, zo constateerde ik in intermezzo 2, dat de besproken 
tekstenn een opmerkelijke gemeenschappelijke deler vertonen: ze lijken zich in hun 
zoektochtt naar een passende omgang met de dubbele contingentie allemaal te laten 
leidenn door een streven naar coherentie, in welke vorm dan ook. Dat streven heeft 
zowell een cognitief als een normatief karakter. Oakeshott en Waugh doen in hun 
tekstenn een poging de ervaring van de lezer met de contemporaine samenleving zo te 
ordenenn dat er voldoende samenhang ontstaat om tot consistente oordeelsvorming 
overr de toestand van de contemporaine samenleving te komen, maar impliceren ook 
datt het gewenst is zo te handelen dat de coherentie van die samenleving zoveel mo-
gelijkk wordt gewaarborgd. In alle besproken teksten (wellicht met uitzondering van 
Scoop)Scoop) lijkt dit streven naar coherentie als tegenhanger van contingentie te fungeren. 

Uiteraardd heeft dat veel, zo niet alles te maken met mijn keuze van auteurs en 
vann teksten. In hoofdstuk 3 heb ik het conservatisme gekarakteriseerd als één van de 
stromingenn die een scherp oog heeft voor de complexiteit en de contingentie van grote 
delenn van de menselijke ervaring. Op grond daarvan wijzen conservatieven abstrahe-
rende,, rationalistische tendenzen in het westerse denken af, en schuiven zij de con-
cretee ervaring uit het verleden naar voren als basis voor hedendaagse oordeelsvor-
ming,, die volgens hen genuanceerd, contextspecifiek en historisch geïnformeerd zou 
moetenn zijn. Ik heb in datzelfde hoofdstuk ook betoogd dat conservatieve moderni-
teitscriticii vaak de teloorgang van een gedeeld perspectief aanwijzen als de oorzaak 
vann verlies aan zin en betekenis en als bron van fragmentering van de contemporaine 
samenleving.. Zij veronderstellen dat er vroeger wel sprake was van zin, omdat de be-
trokkenenn nog beschikten over een gedeeld samenhangend interpretatiekader en een 
gedeeldd perspectief op de samenleving. 

Hett hoeft dus geen verwondering te wekken dat juist Oakeshott en Waugh, als 
vertegenwoordigerss van die conservatieve traditie, proberen de contemporaine sa-
menlevingg betekenis te geven door een volgens hen teloorgegane samenhang te repa-
reren,, bijvoorbeeld door de individuele dispositie of het religieuze levensgevoel van de 
Britsee landadel in ere te herstellen. Op grond hiervan zou geconcludeerd kunnen wor-
denn dat de centrale rol die coherentie in deze teksten als tegenhanger van contingentie 
vervult,, vooral kenmerkend is voor teksten van conservatieve auteurs. Of coherentie 
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diee rol ook in teksten van andere filosofische en literaire auteurs vervult, is zo bezien 
eenn open vraag. 

Err zou zelfs gesuggereerd kunnen worden dat de pogingen van Oakeshott en 
Waughh om de contingentie van de contemporaine samenleving te dempen, achter-
haaldd en ouderwets zijn. De laatste decennia zijn er immers meer dan genoeg filosofi-
schee en literaire auteurs naar voren getreden die de contingentie van de menselijke 
ervaringg en van de perspectieven van waaruit die ervaring betekenis kan worden ge-
geven,, juist bejubelen als een bevrijding van oude keurslijven en een vermenigvuldi-
gingg van mogelijkheden. Te denken valt aan al dan niet zelfbenoemde 'postmodernis-
ten'' in beide disciplines, maar ook aan het eerder at genoemde werk van filosofen als 
Harawayy en Unger, of een romanschrijver als Rushdie. 

Vergelekenn met hun werk zijn de teksten van Oakeshott en Waugh niet alleen 
weinigg actueel, maar geven ze ook blijk van een erg traditionalistische en weinig ver-
nieuwendee omgang met contingentie. De tekstanalyses die ik hiervoor heb gepresen-
teerd,, lijken in dit licht bezien hooguit historisch relevant. Ze geven een tijdsbeeld; 
voorr de huidige stand van zaken in filosofie en literatuur zijn ze nauwelijks interessant. 

9.22 Schrijve n en lezen als streve n naar samenhan g 

Tochh denk ik dat de teksten van Oakeshott en Waugh een algemenere betekenis heb-
ben.. Het streven naar coherentie is in elk geval veel wijder verbreid dan alleen onder 
conservatieven.. Drie overwegingen brengen mij tot die constatering. 

Allereerstt hangt het idee dat coherente interpretatiekaders in elk geval vanuit 
cognitieff oogpunt noodzakelijk zijn, nauw samen met de kentheoretische overtuiging 
vann de besproken auteurs. Hun uitgangspunt is dat mensen geen onafhankelijke toe-
gangg tot de werkelijkheid hebben; onze ervaring van de werkelijkheid is altijd al geïn-
terpreteerd.. Nieuwe ervaringen worden zoveel mogelijk in bestaande interpretatieka-
derss geïncorporeerd, als dit tenminste op coherente wijze mogelijk is. Vanuit deze op-
tiektiek is precies datgene contingent dat zich niet laat incorporeren in bestaande kaders 
zonderr de coherentie van die kaders geweld aan te doen. Die contingentie kan alleen 
wordenn ondervangen door nieuwe interpretatiekaders te ontwikkelen, die coherenter 
zijnn dan de oude, in de zin dat ze (vooralsnog) geen onverklaarde resten achterlaten. 

Dezee kennistheoretische uitgangspunten zijn geenszins obscuur. Ze zijn van-
daagg de dag in filosofie en literatuur(wetenschap) misschien zelfs wel gangbaarder dan 
inn de tijd van Oakeshott en Waugh het geval was. De meeste postmodernisten, prag-
matistenn en communitaristen delen deze hermeneutische benadering van de wereld 
mett conservatieven als Oakeshott en Waugh. Ze verschillen hooguit van mening over 
dee consequenties die deze uitgangspunten hebben voor de beoordeling van de geldig-
heidd van verschillende interpretaties, voor de criteria die daarbij gebruikt moeten wor-
den,, of voor de mogelijkheid om de ene voor de andere interpretatie in te wisselen. 
Datt zijn zeker geen onbelangrijke verschillen. Het gaat mij er echter alleen om te laten 
zienn dat iedereen die interpretatie een centrale rol in menselijke oordeelsvorming toe-
dicht,, het belang van coherentie als grondslag voor betekenisvolle interpretaties aan-
vaardt t 

Mijnn tweede overweging om de teksten van Oakeshott en Waugh niet uitsluitend als 
historischee curiosa op te vatten, sluit hier nauw bij aan. Als het streven naar coherentie 
eeneen centraal kenmerk van alle betekenisgeving is, geldt dat niet alleen voor degenen 
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diee teksten schrijven, maar ook voor lezers. Terwijl Oakeshott en Waugh proberen een 
coherentee interpretatie van de contemporaine samenleving te geven, doet de lezer op 
haarr beurt haar best hun teksten betekenis te geven, en daarvoor moet zij veronder-
stellenn dat deze coherent zijn. Betekenis kan immers alleen bestaan bij de gratie van 
eenn consistent gebruik van een samenhangend stelsel van betekenaars. Zoals ik ook in 
hoofdstukk 5 al stelde, heeft Gadamer er terecht op gewezen dat we er van uitgaan dat 
eenn fenomeen (een waarneming, een kunstwerk of een tekst) een samenhangende 
betekeniss heeft, tot we niet anders dan het tegendeel kunnen concluderen.1 Teksten 
diee gefragmenteerd en incoherent zijn, lopen dan ook het risico onbegrepen te blijven. 
Datt betekent dat zelfs teksten die het streven naar coherentie afdoen als een middel 
omm de contingentie van de menselijke ervaring volledig weg te schrijven, op zijn minst 
enigee coherentie na moeten streven, als zij tenminste begrepen willen worden.2 

Datt succesvolle betekenisgeving noodzakelijk een minimum aan coherentie 
vooronderstelt,, is duidelijk te zien in Scoop. Journalisten, politici, William: alle perso-
nagess zijn op zoek naar de betekenis van wat er om hen heen gebeurt. Allemaal blij-
kenn zij gebeurtenissen alleen te kunnen duiden als die gebeurtenissen min of meer 
coherentt in hun reeds bestaande interpretatiekader ingevoegd kunnen worden. Zo 
passenn journalisten en politici alles in een ideologische mal, zelfs als er tal van aanwij-
zingenn zijn die zich tegen zo'n interpretatie verzetten. Evenzo kan William zijn traditio-
nalistischee wereld- en mensbeeld niet van zich afzetten. De schijnbaar incoherente 
gebeurtenissenn in Ishmaelia zijn voor hem geen reden zijn opvatting over de samenle-
vingg te veranderen; hooguit realiseert hij zich aan het eind van het boek dat zijn op-
vattingenn een minder groot toepassingsbereik hebben dan hij altijd dacht. Om Boot 
Magnaa te kunnen blijven zien als een veilige haven, moet hij waarnemingen die niet in 
datt beeld passen, actief buitensluiten. 

Doorr verschillende interpretatiekaders naast elkaar te zetten, toont de auteur 
vann Scoop zowel de tekortkomingen van elk kader als de contingentie van de inter-
pretatiess die uit die kaders voortkomen. De lezer van Scoop wordt, zoals elke lezer, in 
dee zoektocht naar samenhang betrokken, doordat zij op haar beurt de op het eerste 
gezichtt willekeurige gebeurtenissen en de interpretaties van de verschillende persona-
gess moet zien te plaatsen om de tekst te begrijpen. De losse eindjes in het verhaal 
(zoalss het verdonkermanen door William van de minder lieflijke kanten van het landle-
venn op Boot Magna, en de fantastische komst van Mr Baldwin en de daarop volgende 
contrarevolutie)) zitten het streven naar coherentie dwars: ze laten zich niet zonder 
meerr inpassen in een samenhangende interpretatie. Scoop ondermijnt het streven 
naarr coherentie door het op sommige fronten te frustreren. Juist daardoor kan de lezer 
zichh echter bewust worden van de rol die coherentie gewoonlijk speelt in betekenisge-
ving.. Dat het streven naar coherentie wordt ondermijnd in een boek dat zich verder 
voordoett als een conventionele satire, maakt de lezer van Scoop er bovendien op at-
tentt dat traditionele romans normaliter wel aan de verwachtingen voldoen. Juist dat 
maaktt het spel met verwachtingen dat Scoop speelt interessant, ook al is het onder-
mijnendee effect van het boek bescheiden vergeleken met dat van modernistischer ro-
manss als die van Beckett of Joyce. 

Enn dat brengt me bij de derde en laatste overweging waarmee ik wil onderbouwen dat 
hett streven naar cognitieve coherentie in het werk van Oakeshott en Waugh tot op 
zekeree hoogte representatief is voor vrijwel alle filosofie en literatuur. De veronderstel-
lingg dat een tekst coherent en betekenisvol is, is weliswaar noodzakelijk om wat dan 
ookk te kunnen interpreteren, maar speelt bij de interpretatie van teksten een nog 
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groteree rol dan in de interpretatie van ervaring of waarnemingen. Immers: een literaire 
off filosofische tekst is geen toevallige, maar een min of meer bewust gecreëerde dra-
gerger van betekenis, en mag om die reden verondersteld worden coherent te zijn. Bo-
vendienn is een tekst een min of meer afgerond geheel, waardoor in principe duidelijk is 
welkee elementen aan die betekenis zouden moeten bijdragen. Natuurlijk kunnen we na 
verloopp van tijd nog aspecten van een tekst ontdekken die we in eerste instantie niet 
haddenn opgemerkt, waardoor hij alsnog een andere betekenis krijgt dan voorheen. De 
tekstt zelf blijft echter gelijk: er komt niets bij en er gaat niets af. 

Hett praktische leven, daarentegen, is een voortgaande stroom van gebeurte-
nissen,, die ieder moment door nieuwe ontwikkelingen in een ander licht kunnen ko-
menn te staan. Van oudsher, bijvoorbeeld in de invloedrijke poëtica van Aristoteles, 
werdd een kunstwerk dan ook beschouwd als een geordende eenheid, die juist gecon-
trasteerdd kon worden met het verwarrende, complexe alledaagse leven (Morson 1998). 
Terwijll de alledaagse ervaring ons voortdurend confronteert met het contingente ka-
rakterr van het menselijk leven, is de kunstenaar in staat deze ervaring te herscheppen 
inn een in alle opzichten betekenisvolle, inzichtelijke eenheid. In een kunstwerk is in 
principee niets contingent, maar draagt alles bij aan de betekenis van het geheel. Deze 
argumentatiee zou men ook op filosofische teksten van toepassing kunnen verklaren: 
ookk filosofische teksten onderscheiden zich van het praktische leven door hun geor-
dendee eenheid, en hun doorgaans afgeronde vorm. Zij verschillen in dit opzicht 
hooguitt relatief van literaire teksten en andere kunstwerken. 

Natuurlijkk kunnen we ons afvragen of kunstwerken (of teksten) altijd volmaakt 
coherentt zijn, of dat dit een verouderde kunstopvatting is die lang niet alle kunst recht 
doet.. Zelfs als die vraag bevestigend wordt beantwoord, moet echter geconstateerd 
wordenn dat de gedachte dat literaire en filosofische teksten bijzonder betekenisvol zijn 
inn vergelijking met de menselijke ervaring, zeer invloedrijk is en onze interpretatie-
praktijkenn tot op de dag van vandaag beïnvloedt. Bovendien zijn zowel literaire als 
filosofischee teksten vrijwel altijd duidelijker afgerond dan een uitsnede uit ons dagelijks 
leven.. Wij zijn bij het lezen van literaire of filosofische teksten dan ook simpelweg 
meerr en langer geneigd aan deze teksten een coherente betekenis toe te schrijven, 
dann bij onze interpretaties van het alledaagse leven. 

Alss de bovenstaande overwegingen juist zijn, dan is het lezen van teksten als zodanig, 
ongeachtt de inhoud van de tekst, al een oefening in het construeren van coherente 
betekenissen,, en daarmee tot op zekere hoogte ook een oefening in contingentiere-
ductie.ductie. In teksten die coherentie ook op inhoudelijk niveau naar voren schuiven als 
normatieff criterium voor ethische of politieke oordeelsvorming (zoals in de teksten van 
Oakeshottt en Waugh explidet of impliciet het geval is), wordt dat effect hooguit extra 
versterkt.. Op grond daarvan zou, contra Nussbaum, beargumenteerd kunnen worden 
datt teksten beter geen rol in politieke en ethische oordeelsvorming kunnen spelen: het 
uitgangspuntt was immers dat die oordeelsvorming recht moet doen aan het contin-
gentee in de menselijke ervaring? Het belang van teksten voor de politieke en ethische 
oordeelsvormingg lijkt hier op een duidelijke grens te stuiten. 

Err is echter ook een minder radicale conclusie mogelijk. Als het streven naar 
coherentiee eigen is aan alle menselijke interpretatie en een voorwaarde is om beteke-
niss toe te kennen aan ervaring, mag betwijfeld worden of mensen überhaupt in staat 
zijnn volledig van dat streven naar coherentie af te zien. Maar duidelijk is ook dat wij in 
onzee interpretaties naar heel verschillende vormen van coherentie kunnen streven. 
Veell interessanter is dan de vraag in welke mate en op welke wijze het streven naar 
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coherentiee in een bepaalde tekst aanzet tot reductie van contingentie. Op dat punt 
biedenn de teksten van Oakeshott en Waugh ondersteuning; als ze iets duidelijk hebben 
gemaakt,, dan is het dat er tal van vormen van samenhang in de ervaring zijn aan te 
brengen,, en dat deze coherentietvpen de contingentie van de ervaring op heel ver-
schillendee manieren en in verschillende mate reduceren. Terwijl de ene tekst de con-
tingentiee vrijwel geheel wegschrijft, blijft hij in de ander overeind zonder dat de bete-
kenisloosheidd toeslaat. Het komt dus wederom aan op differentiatie: dit maal differen-
tiatiee van vormen van coherentie. 

9.33 Vorme n van samenhan g 

Inn het alledaagse taalgebruik komen we het streven naar coherentie tegen in de vorm 
vann de poging gebeurtenissen aan elkaar te koppelen in termen van oorzaken of mo-
tieven,, handelingen en gevolgen. Pas als deze elementen verband met elkaar houden, 
zijnn het meer dan losse, willekeurige (contingente) evenementen; ze hebben dan bete-
kenis,, op zijn minst vanuit het perspectief van één actor. Ik zou deze vorm van cohe-
rentiee narratieve coherentie willen noemen: het is een samenhang die ontstaat als een 
actorr losse gebeurtenissen tot een verhaal aaneensmeedt, waarin de ene scène steeds 
dee aanleiding, motivatie en rechtvaardiging is voor de volgende scène. Het is ook de 
vormm van coherentie waarop een actor zijn alledaagse 'handelingslogica' baseert. Ook 
literairee werken, voor zover ze gebruik maken van en direct verwijzen naar onze alle-
daagsee interpretaties, stellen deze vorm van coherentie vaak voorop. In veel romans is 
diee narratieve coherentie overigens niet iets vanzelfsprekends, maar staat juist het 
process centraal waarin een actor een narratief coherent inzicht in zichzelf of de hem 
omringendee wereld bereikt. De ontwikkeling die Charles Ryder in Brideshead Revisited 
doormaakt,, is daar een goed voorbeeld van. 

Dezee narratieve coherentie is echter alleen denkbaar als er ook sprake is van 
eenn zekere conceptuele consistentie. De relaties tussen gebeurtenissen kunnen immers 
alleenn betekenisvol zijn als onze alledaagse begrippen consistent worden gebruikt, 
zodatt een bepaalde term (de betekenaar) steeds naar dezelfde ervaring (het beteken-
de)) verwijst. Alleen dan heeft elke term een min of meer stabiele betekenis. Als die 
begrippenn zorgvuldig zijn gedefinieerd, onderling op elkaar zijn afgestemd en hun mo-
gelijkee relaties helder zijn omschreven, is er sprake van conceptuele coherente. Een 
conceptueell coherent interpretatiekader maakt een consistente en inzichtelijke beteke-
nisverleningg mogelijk. Wanneer deze vorm van coherentie ontbreekt, ligt de beteke-
nisloosheidd op de loer. 

Onss alledaagse taalgebruik vertoont op zijn minst enige conceptuele consisten-
tietie en coherentie, anders zou onze ervaring voortdurend zinledig zijn. Volmaakt con-
ceptueell coherent is dat alledaagse taalgebruik echter evenmin. Daarom zijn voor di-
versee doeleinden specialistische interpretatiekaders ontwikkeld, waarin naar grotere 
conceptuelee coherentie op een bepaald domein van de ervaring wordt gestreefd. We-
tenschappelijkee theorieën zijn daar een voorbeeld van, maar ook politiek-ideologische 
off religieuze interpretatiekaders. Kenmerkend voor deze specialistische, tweede orde'-
interpretatiekaderss is, dat zij de alledaagse, 'eerste orde'-interpretatiekaders zo herde-
finiërenfiniëren dat er een grotere conceptuele coherentie, in elk geval op het betreffende do-
mein,, ontstaat. Oakeshott geeft daarvan in On Human Conduct duidelijke voorbeelden: 
hijj poogt de begrippen ondernemings- en civiele associatie zo te omschrijven dat er 
eenn hecht doortimmerd, conceptueel coherent interpretatiekader voor menselijke asso-
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ciatievormenn ontstaat. Maar ook in Scoop is te zien hoe de vertegenwoordigers van de 
verschillendee politieke groeperingen elk hun eigen, volgens hen conceptueel coherente 
interpretatiekaderr hanteren. 

Conceptuelee coherentie doet de contingentie van het geïnterpreteerde echter 
niett zonder meer teniet. Zo stelt Oakeshott in On Human Conduct dat de door hem 
gehanteerdee definities op zichzelf arbitrair zijn. De betekenis van de gebruikte con-
ceptenn en de relaties tussen die concepten in conceptueel coherente interpretaties 
kunnenn inderdaad geheel willekeurig zijn: de concepten hadden ook anders gedefini-
eerdd kunnen worden. De contingentie van de samenhang tussen begrippen wordt pas 
echtt gereduceerd als ze kan worden teruggevoerd op een logische of transcendente 
basis.. Oakeshott doet dan ook veel moeite om de relaties tussen zijn in principe arbi-
trairee concepten als logisch coherent voor te stellen. 

LogischeLogische coherentie ontgaat door met behulp van axioma's en wetten (zoals de 
wett van non-contradictie en de wet van de uitgesloten derde) een conceptuele wereld 
tee construeren waarbinnen de elementen strikt logische, dat wil zeggen, noodzakelijke 
relatiess met elkaar onderhouden. Oakeshotts omschrijving van de 'civiele associatie' is 
inn veel opzichten de logische tegenhanger van de 'ondernemingsassociatie'; hij meent 
dee postulaten van de civiele associatie dan ook als logisch noodzakelijk te kunnen af-
leidenn uit zijn definitie ervan. Ais logische coherentie in zo'n zelf-gedefinieerde wereld 
ontbreekt,, regeert de totale contingentie. 

Eenn andere manier om de contingentie van een interpretatiekader terug te 
dringen,, is de relaties tussen begrippen op basis van funcüoneie coherentie vorm te 
geven.. Deze vorm van coherentie is bij uitstek te vinden in The Masses in Representa-
tivetive Democracy': het anti-individu transformeerde volgens Oakeshott de parlementaire 
democratiee in een vorm van 'popular governmenf omdat hij nu eenmaal behoefte had 
aann leiders, zodat hij zelf geen keuze hoefde te maken. In dit geval is de functionele 
coherentiee gebaseerd op de samenhang tussen de aard van het anti-individu en die 
vann 'popular governmenf. De functionaliteit is hier immanent aan het wezen van het 
anti-individu.. In BridesheadRevisited'doet zich een variant voor die we (met een lelijk 
woord)) *tnanscendent-fur)ctione\e coherentie' zouden kunnen noemen: Charles Ryder 
kann zijn lotgevallen uiteindelijk als coherent (en betekenisvol) ervaren omdat hij ze als 
functioneell voor zijn uiteindelijke bekering interpreteert. In het licht van een religieus, 
transcendentt interpretatiekader, blijkt wat aanvankelijk contingent leek, wel degelijk 
coherentiee te vertonen. 

Logischee en transcendent- of immanent-functionele coherentie kunnen worden 
beschouwdd als specifieke vormen van conceptuele coherentie. Zij zijn werkzaam in 
interpretatiekaderss waarin betekenisvolheid samenvalt met noodzakelijkheid. Deze 
vormenn van coherentie staan dan ook, anders dan de andere coherentievormen die ik 
hebb genoemd, lijnrecht tegenover contingentie. Voor zover een ervaring als logisch- of 
functioneel-coherentt geïnterpreteerd kan worden, is deze niet meer contingent. 

Althans,, als we de contingentie van deze interpretatiekaders zelf buiten beschouwing 
laten.. De coherentievormen die ik tot nu toe heb onderscheiden, hebben allemaal be-
trekkingg op (talige) interpretaties van de menselijke ervaring. Een theorie kan echter in 
logischh opzicht nog zo coherent zijn, de vraag blijft in hoeverre het theoretische kader 
zelff aanspraak kan maken op een niet-contingent perspectief. 

Dee contingentie van een perspectief komt scherp naar voren zodra er sprake is 
vanvan meerdere perspectieven. Dat is in het alledaagse leven zoals gezegd steeds meer 
hett geval; waar in het verleden nog sprake was van evenzeer contingente, maar in elk 
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gevalgeval collectief gedeelde Interpretatiekaders, verbrokkelen deze sinds de moderne tijd 
steedss meer en vermenigvuldigen de perspectieven zich navenant. Uiteraard kunnen 
verschillendee perspectieven meer of minder samenhangen. Deze convergentie van per-
spectievenn is echter niet vanzelfsprekend. Wat voor de ene actor een betekenisvolle 
samenhangg van gebeurtenissen is, hoeft dat voor een ander helemaal niet te zijn. Zo 
levenn individu en anti-individu uit 'The Masses in Representative Democracy' naast 
elkaarr in heel verschillende 'werelden'. Veel ontwikkelingsromans ontlenen hieraan een 
belangrijkee motor voor het verhaal: een zogenaamde 'derde-persoons-reflector' (zoals 
Cordeliaa of Anthony Blanche in Brideshead Revisited) doet de hoofdpersoon langzaam 
dee tekortkomingen van zijn eigen perspectief inzien, zodat aanvankelijk contrasterende 
perspectievenn aan het eind convergeren. Als deze convergentie tussen perspectieven 
niett in de tekst (bijvoorbeeld door de verteller of de geïmpliceerde auteur) tot stand 
wordtt gebracht, zal de lezer ze zelf 'bij elkaar moeten denken'. Slaagt ze daar niet in, 
zoalss bijvoorbeeld bij het lezen van Scoop het geval zal zijn, dan zal de contingentie 
vann de verschillende perspectieven des te nadrukkelijker naar voren komen. 

Dee contingentie van een perspectief, of dat nu een persoonsgebonden of een 
actoroverstijgendd perspectief is, wordt pas werkelijk gereduceerd als het op een of 
anderee manier uitgaat van een standpunt dat aanspraak kan maken op 'objectiviteit* 
omdatt het onafhankelijk is van de te interpreteren ervaring. Dat kan een goddelijk 
standpuntt zijn, waarmee het vermogen om niet-contingente betekenis aan de mense-
lijkee ervaring te geven in feite buiten de mens zelf geplaatst wordt. In Brideshead Re-
visitedvisited'worden'worden de aanspraken van Charles Ryder ondersteund met een beroep op een 
dergelijkk niet-contingent standpunt. Maar het kan ook een werelds standpunt zijn: zo 
hebbenn (sociale) wetenschappers en historici lange tijd geprobeerd een standpunt in te 
nemenn dat wel is gekarakteriseerd als een View from nowhere' - een perspectief dat 
loss zou staan van elke persoonlijke, historische, culturele en sociale context. 

Binnenn de wetenschapstheorie is de mogelijkheid van zo'n volledig contexton-
afhankelijkk perspectief steeds meer ter discussie komen te staan; alleen al het feit dat 
wijj altijd gebruik maken van een historisch en cultureel bepaalde taal om onze ervaring 
betekeniss te geven maakt het vrijwel onmogelijk zo'n standpunt in te nemen. Boven-
dienn is het de vraag of wij ons ooit echt los kunnen maken van onze gesitueerdheid.3 

Eenn andere strategie om de contingentie van perspectief in elk geval deels te reduce-
ren,, is te streven naar kennistheoretische coherentie. Hiervan is sprake als een tweede 
orde'-interpretatiekaderr als geheel een stabiele samenhang met onze alledaagse, 'eer-
stee orde'-interpretaties vertoont. Dat wil zeggen dat een interpretatiekader minder 
contingentt is naarmate het meer en langduriger samenhangt met onze alledaagse in-
terpretatiekaders.. Wanneer deze vorm van coherentie ontbreekt, kan een interpreta-
tiekaderr tot nog zulke coherente interpretaties aanleiding geven, maar blijft het als 
geheell contingent. Ook maakt deze vorm van coherentie het mogelijk in het geval van 
verschillendee contingente, onderling onverenigbare interpretatiekaders onderscheid te 
makenn tussen meer en minder passende kaders. 

Uitt het bovenstaande mag blijken dat de verschillende vormen van coherentie welis-
waarr allemaal een 'contingentiedempend' effect hebben, maar dat dat effect bij de ene 
vormm veel sterker is dan bij de andere. Hoewel ze in de praktijk vaak tegelijkertijd 
voorkomenn en door elkaar lopen (vooral Oakeshotts werk geeft daar talloze voorbeel-
denn van), hebben ze verschillende implicaties. Ik zal niet op alle 'ins' en 'outs' van die 
effectenn ingaan. Het gaat mij er hier alleen om aan te geven wanneer het streven naar 
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coherentiee problematisch is voor politieke en ethische oordeelsvorming die erkenning 
vann contingentie hoog in haar vaandel heeft staan. 

Opp grond van de aangebrachte onderscheidingen kunnen we in elk geval con-
staterenn dat alle betekenisgeving coherentie moet vooronderstellen, maar dat deze 
niett per se op gespannen voet staat met de erkenning van contingentie. Contingentie 
staatt alleen recht tegenover betekenisvolheid, als betekenis afhankelijk wordt gemaakt 
vann noodzakelijkheid. Met andere woorden, zoals ik hierboven heb laten zien: als bete-
keniss afhankelijk wordt gemaakt van logische, transcendent- of immanent-functionele 
coherentie.. In een logisch of een functioneel universum neemt alles een plaats in die 
niett anders had kunnen zijn dan hij is; betekenis valt hier samen met noodzakelijkheid. 
Watt niet-noodzakelijk, oftewel contingent is, weerstaat dan elke interpretatie; het laat 
zichh immers niet opnemen in de geschetste samenhang. 

Voorr zover betekenisgeving uitsluitend een beroep doet op conceptuele en/of 
narratievee coherentie, is het echter heel goed mogelijk ervaringen zo te interpreteren 
datt ze weliswaar betekenisvol zijn, maar tegelijkertijd tot op zekere hoogte contingent 
blijven.. Iets wat niet zonder meer betekenisvol is, wordt dan betekenisvol gemaakt, 
doorr het in een conceptueel of narratief coherent verband te plaatsen. Daarbij blijft de 
mogelijkheidd onverlet dat ook een andere samenhang in een betekenisvolle interpreta-
tiee had kunnen resulteren. Hooguit wordt aanspraak gemaakt op grotere kennistheo-
retischee coherentie. 

Dee teksten van Oakeshott en Waugh laten van beide vormen van betekenisge-
vingg voorbeelden zien. In The Masses in Representative Democracy' wordt de con-
temporainee samenleving geïnterpreteerd als een samenleving waarin de opkomst van 
individualiteitt op logische gronden noodzakelijk vooraf moest gaan aan het anti-
individu.. Een coherente voortzetting van die samenleving is in deze optiek alleen mo-
gelijkk als die individualiteit wordt versterkt. In Brideshead Revisitedwordt de contem-
porainee samenleving zin verleend door achter individuele levens Gods hand te ontwa-
ren.. Charles Ryder kan de samenhang van zijn leven pas inzien op het moment dat hij 
zichh openstelt voor de transcendente noodzaak van de gebeurtenissen in zijn leven. 
Hierr is de suggestie dat de schijnbare contingentie van de samenleving zou verdwijnen 
alss iedereen vanuit zo'n transcendent perspectief naar zijn eigen leven zou kijken. In 
beidee teksten wordt de contingentie van de contemporaine samenleving vergaand ge-
reduceerd:: ze is schijn, want als de ware betekenis van de samenleving wordt onthuld, 
blijktt dat die er niet anders uit had kunnen zien dan nu het geval is. 

Inn de beide andere teksten is echter een minder rigide vorm van betekenisge-
vingg te vinden. Zo wordt de contemporaine samenleving in On Human Conduct geïn-
terpreteerdterpreteerd als een mix van twee in zichzelf min of meer logisch-coherente assodatie-
typen.. Binnen beide assodatievormen is alles noodzakelijk zoals het is; de combinatie 
vann beide in de contemporaine samenleving is als zodanig echter contingent. De tekst 
verheeltt bovendien niet dat het gebruikte interpretatiekader zelf ook weer contingent 
is.. Stoop gaat nog verder: de auteur laat hierin allerlei interpretaties van de contempo-
rainee samenleving voorbij komen, zonder daartussen een gefundeerde keuze te ma-
ken.. Het boek toont de contingentie van ieder interpretatiekader, maar ook het contin-
gentegente karakter van de contemporaine samenleving zelf, die een product is van de vol-
strektt toevallige interactie tussen al die interpretatiekaders. Dat hoeft niemand er van 
tee weerhouden toch een bepaalde interpretatie van de contemporaine samenleving te 
hanteren,, zo lang men zich er maar van bewust is dat een al te sterke coherentie ge-
makkelijkk onrecht doet aan de alledaagse ervaring, en dat elk interpretatiekader zelf 

221 1 



ookk weer contingent is. Bescheidenheid in aanspraken en zelfreflectie zijn interpreta-
tievetieve deugden, zo impliceert Scoop. 

Alss we deze grove tweedeling tussen manieren van interpretatie voor ogen 
houden,, kunnen we dus concluderen dat het streven naar coherentie dat eigen is aan 
allee interpretatie, geen onoverkomelijk probleem hoeft te zijn. Elke coherente inter-
pretatiee brengt weliswaar naast een reductie van complexiteit ook een reductie van de 
contingentiee van de ervaring met zich mee, maar dat betekent niet dat contingentie in 
elkee interpretatie volledig wordt weggeschreven. Het is vooral zaak dat de verleiding 
omm een strikt logisch- of functioneel-noodzakelijke interpretatie te construeren, wordt 
weerstaan. . 

9.44 Ster k en zwak interpretere n 

Dee suggestie uit 9.2, dat het lezen van filosofische en literaire teksten als zodanig een 
oefeningg in contingentiereductie zou zijn en daarom wellicht geheel afgeraden moet 
worden,, kan nu worden gerelativeerd. Interpretatie stompt ons gevoel voor contin-
gentiee niet noodzakelijk af. Tegelijkertijd kan een heel globaal onderscheid worden 
gemaaktt tussen twee typen teksten: teksten die onze ervaring zo interpreteren dat 
contingentiee als het ware wordt 'weggeschreven', en teksten die het contingente een 
plaatss geven in de interpretatie. Ik zou deze interpretatiestrategieën respectievelijk 
'sterke'' en 'zwakke' interpretatie willen noemen. In het eerste geval is contingentie 
synoniemm met betekenisloosheid, in de tweede niet. 

Eenn sterke interpretatie brengt de complexiteit van een fenomeen of gebeurte-
niss terug tot enkele basale kenmerken, en karakteriseert de onderlinge relaties tussen 
enn de implicaties van die kenmerken ais noodzakelijk. Zo'n sterke interpretatie heeft 
tegelijkertijdd betrekking op het ontstaan of de oorsprong van een fenomeen, en op de 
aardd ervan: een fenomeen is noodzakelijk omdat het ontstaansproces ervan niet an-
derss had kunnen verlopen. In sterke interpretaties wordt met de complexiteit ook de 
contingentiee weggeschreven, door haar als schijn te ontmaskeren. Als je maar op de 
juistee manier kijkt (en dat kan betekenen van een gepaste afstand, vanuit een alom-
vattend,, contextloos perspectief of met de juiste ontvankelijkheid), zo is de implicatie, 
zull je zien dat wat zich als contingent voordoet, dat feitelijk helemaal niet is. Deze 
vormm van contingentiereductie is eigen aan zowel strikt logische als aan religieuze, 
functionalistischee of essentialistische interpretaties. 

Eenn zwakke interpretatie vereenvoudigt eveneens de complexiteit van een fe-
nomeenn of gebeurtenis door zich op de meest relevante kenmerken ervan te concen-
trerenn en daar een conceptueel samenhangend verband tussen aan te brengen, maar 
laatt daarbij de contingentie van die fenomenen of gebeurtenissen onverlet. Gebeurte-
nissenn worden als betekenisvol geïnterpreteerd, maar daarbij wordt erkend dat die 
betekeniss pas achteraf, a posteriori, aan de gebeurtenissen wordt toegekend. In een 
zwakkee interpretatie wordt het ontstaan van een fenomeen niet in termen van noodza-
kelijkheid,, maar van waarschijnlijkheid verklaard; de ontstaansgrond of -geschiedenis 
iss daardoor wel inzichtelijk, maar ook contingent In plaats van onthulling of ontmaske-
ringring van een betekenis die er vanaf het ontstaan al was, is er in dit geval sprake van 
actievee constructie van betekenis. 

Hett belangrijkste verschil tussen beide vormen van interpretatie is dus dat con-
tingentietingentie in sterke interpretatie als een blokkade voor betekenistoekenning wordt ge-
zien;; wat contingent is, is per definitie een onverklaarde, betekenisloze rest in onze 
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ervaring.. Interpretatiestrategieën die betekenis afhankelijk maken van logische of 
functionalistischee vormen van coherentie, impliceren dat gebeurtenissen alleen beteke-
nisvoll kunnen zijn als zij op logische of religieuze gronden noodzakelijk geacht moeten 
worden.. Het zal duidelijk zijn dat dergelijke interpretatiekaders niet in staat zijn het 
contingentee een plaats in de wereld te geven. In zwakke interpretaties kan iets contin-
gentt zijn en toch betekenis hebben; die betekenis is dan niet inherent aan het feno-
meenn of de gebeurtenis zelf, maar wordt daar uitdrukkelijk door een interpreet aan 
toegekend.. Deze interpretaties produceren een vorm van conceptuele of narratieve 
coherentie,, die voldoende is om betekenis aan gebeurtenissen toe te kennen, zonder 
datt die betekenis wordt verankerd in een noodzakelijke samenhang. 

Hett verschil is goed duidelijk te maken aan de hand van het voorbeeld van een 
ernstigee ziekte die iemand plotseling overkomt. Zo'n ziekte zal door de meeste mensen 
aanvankelijkk als iets toevalligs en volstrekt willekeurigs worden ervaren. Sommige 
mensenn zullen hierop reageren door te zoeken naar de reden waarom deze ziekte juist 
henn overkomt. Ze kunnen de ziekte bijvoorbeeld interpreteren als een straf van God, 
alss een gevolg van hun levensstijl of van hun zwartgallige manier van denken. Zo'n 
interpretatiee is tegelijkertijd een verklaring van het feit dat de ziekte juist hen treft, en 
eenn aanzet voor toekomstig handelen. De persoon in kwestie zal bijvoorbeeld gemoti-
veerdd worden om volgens religieuze geboden of medische richtlijnen te gaan leven, of 
voortaann ^positief te gaan denken'/ Andere mensen blijven hun ziekte als iets toeval-
ligss en in zichzelf zinloos uitleggen, maar geven die ziekte toch betekenis, bijvoorbeeld 
doorr zichzelf in de toekomst meer tijd te gunnen om van het leven te genieten. Wordt 
dee ziekte in het eerste geval uitgelegd als een noodzakelijke, onvermijdelijke voor-
waardewaarde om tot verandering te komen, in het tweede geval is ze niet meer dan een 
toevalligee aanleiding on\ je levenswijze te veranderen.5 

Hett verschil doet zich ook voor bij de interpretatie van samenlevingen. Zo 
wordtt de Holocaust als een onduidbare (en onduldbare) periode in de Duitse geschie-
deniss ervaren. Sterke interpreten, zoals functionalistische historici, proberen deze ge-
beurteniss uit te leggen als het noodzakelijke gevolg van de sociale, politieke of psy-
chologischee constellatie van de Duitse samenleving in de eerste decennia van de twin-
tigstee eeuw. Daniel Goldhagens verklaring van de Holocaust komt bijvoorbeeld dicht in 
dee buurt van zo'n interpretatie. In het licht daarvan lijkt elke Duitser noodzakelijk erfe-
lijkk belast met een soortgelijke psychologische constitutie; dat zou impliceren dat 
Duitslandd elk moment weer in zijn verwerpelijke verleden zou kunnen vervallen. Martin 
Walserss verzuchting dat hij als lid van de na-oorlogse generatie steeds weer op de 
schuldd van zijn voorouders wordt aangesproken, is tegen de achtergrond van dergelij-
kee interpretaties wel begrijpelijk. Het is echter ook mogelijk de Holocaust als een con-
tingente,tingente, ongerijmde periode in de Duitse geschiedenis te benaderen, die nooit volle-
digg verklaard zal kunnen worden, maar die niettemin een plaats dient te krijgen in de 
hedendaagsee Duitse samenleving. Een zwakke interpreet stelt dat het verleden in zich-
zelff contingent kan zijn, maar dat dit niet betekent dat elke 'Vergangenheitsbewalti-
gung'' overbodig is. Actieve verwerking van deze periode in de ontwikkeling van het 
na-oorlogsee Duitsland blijft geboden, wil ze niet helemaal buiten de Duitse samenle-
vingg komen te staan. Het is vooral zaak niet-deterministische verklaringen te vinden, 
diee deze geschiedenis kunnen verklaren zonder haar tot een noodzakelijke ontwikke-
lingg te bombarderen.6 Zo'n verklaring biedt minder eenduidige, maar wel sterkere aan-
knopingspuntenn voor de wijze waarop in de toekomst met dit verleden kan worden 
omgesprongen.. En, belangrijker nog, ze dwingt tot het besef dat de toekomst open is. 

223 3 



enn dat deze met een open oog voor het onverwachte en ongerijmde tegemoet getre-
denn dient te worden.7 

Hett onderscheid tussen sterke en zwakke interpretatie heeft uiteraard ook im-
plicatiess voor het perspectief van waaruit zulke interpretaties worden geconstrueerd. 
WieWie noodzaak achter de schijnbare contingentie wil zien, zal een perspectief in moeten 
nemenn dat afstand neemt van de alledaagse ervaring, bijvoorbeeld door een positie te 
zoekenn die zelf de waarneming en interpretatie van de gebeurtenissen zo min mogelijk 
beïnvloedtt (een zogenaamde View from nowhere*), of door zich zo veel mogelijk te 
ontdoenn van wereldse vooringenomenheden en zich open te stellen voor transcendent 
inzichtt (de echte 'god's eye view*). Zo'n onpersoonlijke en alomvattende of ontvankelij-
kee houding kan op zijn beurt alleen worden bereikt door te abstraheren van alles wat 
daarvann afleidt. Dat veronderstelt echter dat je al enig idee hebt van de factoren die 
zo'nn houding in de weg kunnen staan: alle aspecten die een perspectief persoonlijk, 
historischh en in andere opzichten contextbepaald maken. Wie ziekte in termen van 
noodzakelijkheidd interpreteert, zal bovendien geneigd zijn ook bij een volgende ziekte 
off bij ziekte van anderen hetzelfde, algemeen geldig geachte perspectief te hanteren; 
hett perspectief van interpretatie is, met andere woorden, stabiel. Zwakke contingentie-
reductiee laat zich daarentegen goed verenigen met de erkenning dat elk menselijk per-
spectiefspectief persoonlijk en contextueel bepaald ("gesitueerd*) is. De aanspraken op geldig-
heidd van zulke zwakke interpretaties zijn minder omvattend en vergaand; ze maken 
hooguitt aanspraak op wat ik hiervoor kennistheoretische coherentie heb genoemd. Dat 
maaktt het perspectief van de zwakke interpreet zeer flexibel, maar niet volstrekt wille-
keurig:: er kunnen goede redenen zijn om de ziekte van een ander heel anders te in-
terpreteren. . 

Dee verschillende perspectieven van de sterke en de zwakke interpreet hebben 
opp hun beurt weer consequenties voor de manier waarop zij naar gebeurtenissen kij-
ken.. Zoals ik al aangaf: wie in termen van noodzakelijkheid denkt, zal het moeilijk 
hebbenn met elementen die zich niet laten verklaren; "toevallige' factoren zijn vanuit dit 
perspectieff niet interessant, want betekenisloos. Er kan dan ook bij voorbaat van wor-
denn geabstraheerd. Bij zwakke interpretaties is van tevoren veel minder duidelijk welke 
aspectenn al dan niet betekenisvol kunnen zijn; niets is bij voorbaat uitgesloten. In prin-
cipee kunnen alle factoren relevant worden gemaakt, ook als ze een contingente ont-
staansgeschiedeniss hebben. Dat betekent dat de aandacht in eerste instantie moet 
uitgaann naar alle kenmerken van de situatie, zelfs als een deel daarvan uiteindelijk als 
irrelevantt terzijde wordt gelegd; er is nu eenmaal niet van tevoren duidelijk welke as-
pectenn tot welke categorie gerekend moeten worden. In dit perspectief speelt de 
Aristotelischee perceptie dus een belangrijke rol, zoals ook Nussbaum betoogt.8 

Eenn laatste aspect van het onderscheid tussen sterke en zwakke interpretaties 
datt ik hier wil noemen, betreft de mate waarin naar volledige coherentie wordt ge-
streefd.. Het zal inmiddels duidelijk zijn dat sterke interpretaties ook een 'sterke' opvat-
tingting over coherentie impliceren. Het door sterke interpreten gehanteerde coherentie-
begripp is gebaseerd op logisch- of functioneel-noodzakelijke relaties. Die noodzakelijk-
heidd is een zaak van alles of niets, en dat heeft ook zijn weerslag op deze vormen van 
coherentie:: er is ofwel sprake van volledige coherentie, ofwel van volledige contingen-
tie.. Gebeurtenissen die als noodzakelijk gekenschetst kunnen worden, worden naad-
looss ingelijfd; alle overige zaken zijn betekenisloos en moeten dus buiten beschouwing 
blijven. . 

Voorr de zwakke interpreten ligt dat heel anders. Hun opvatting van coherentie 
iss een stuk minder stringent; zij beweegt zich vooral op het niveau van de conceptuele 
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enn narratieve coherentie, die nog verschillende vormen kan aannemen. Maar juist 
daardoorr hoeft datgene dat niet in een interpretatie past niet onmiddellijk als irrelevant 
uitt de boot te vallen; het kan zijn dat het door een herschikking van concepten alsnog 
betekenisvoll gemaakt kan worden. Wat vanuit het ene perspectief als betekenisloos 
wordtt gezien, hoeft dat vanuit een ander perspectief bovendien helemaal niet te zijn. 
Ookk het besef dat het gekozen perspectief tot op zekere hoogte altijd contingent is, 
behoedtt de zwakke interpreet er voor het streven naar coherentie tot het uiterste door 
tee voeren. 

Hett onderscheid tussen een sterke en een zwakke interpretatiestrategie impliceert, met 
anderee woorden, verschillen in de wijze waarop gebeurtenissen aan elkaar worden 
gekoppeld;; in de aard van het perspectief van waaruit die gebeurtenissen worden ge-
ïnterpreteerd,, in de wijze waarop gebeurtenissen worden waargenomen, en in de mate 
waarinn naar volledige coherentie wordt gestreefd. In de teksten van Oakeshott en 
Waughh zijn we, zoals gezegd, beide vormen van interpretatie tegengekomen. The 
Massess in Representative Democracy' en BridesheadRevisited'zijn door hun beroep op 
logische,, respectievelijk transcendente vormen van coherentie als sterke interpretaties 
vann de contemporaine samenleving op te vatten. Scoop is een overtuigend voorbeeld 
vann een zwakke interpretatie van de contemporaine samenleving; On Human Conduct 
bevindtt zich in het spanningsveld tussen beide. De zelfreflexieve opmerkingen pleiten 
voorr een indeling bij de zwakke interpretaties; de neiging om logische coherentie ais 
criteriumm voor de wenselijkheid van een bepaalde associatievorm te hanteren, pleit 
voorr een karakterisering als sterke interpretatie. 

Hett zal geen verbazing wekken als ik concludeer dat, als we willen dat contin-
gentiee in onze ethische en politieke oordeelsvorming een plaats krijgt, zwakke inter-
pretatiess de voorkeur verdienen boven sterke interpretaties. Als we er van uitgaan dat 
politiekee en ethische oordeelsvorming alleen praktisch zijn, als zij de contingentie van 
hett praktische leven erkennen en ook werkelijk een plaats geven, zijn interpretaties die 
minderr vergaande vormen van coherentie nastreven, die minder omvattende aanspra-
kenn doen en die hun eigen aanspraken in perspectief weten te plaatsen, te verkiezen 
bovenn interpretaties die samenhangende beelden construeren, maar zich geheel losge-
zongenn hebben van de complexiteit van het alledaagse leven. 

Omm die reden denk ik dat van de hier besproken teksten vooral Scoop en On 
HumanHuman Conduct een waardevolle rol kunnen spelen in de actuele politieke oordeels-
vorming.. Zij tonen hoe de contemporaine samenleving zo geïnterpreteerd kan worden 
datt de contingentie van de samenleving zelf en van de perspectieven van waaruit die 
samenlevingg betekenis kan worden gegeven, niet wordt veronachtzaamd, zonder zich 
doorr die kennelijke willekeur te laten verlammen. Tegelijkertijd zijn de strategieën die 
Oakeshottt en Waugh hier bewandelen niet zaligmakend. Waugh laat zijn verteller in 
ScoopScoop een heroïsche poging doen de chaos die hij eerst zelf heeft opgeroepen in een 
allesomvattendee beweging tot een coherent einde te brengen. Door de opzichtigheid 
waarmeee hij dat doet, wordt de contingentie van het vertelperspectief echter eerder 
beklemtoondd dan tenietgedaan. Oakeshott laat zich in On Human Conduct bij zijn keu-
zee tussen de verschillende associatievormen toch nog leiden door logische noodzake-
lijkheid;; hoewel hij zegt naar een zwakke interpretatie te streven, is de verleiding van 
eenn sterke interpretatie kennelijk toch te groot. 

Juistt door die worsteling met de verleiding van het sterke denken is Oakeshotts 
werkk mijns inziens echter nog altijd instructief voor hedendaagse filosofen. Het 'sterke 
denken'' kent in de filosofie immers een lange traditie. De ethische rekenkunde van 
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Plato,, het rationalisme van Descartes en Spinoza, en de encyclopedische wereldbe-
schouwingg van Hegel zijn er slechts de meest uitgesproken voorbeelden van. In de 
twintigstee eeuw hebben deze denkers gezelschap gekregen van het "zwakke denken', 
eenn term die is gemunt door een van de vertegenwoordigers ervan, Vatömo.9 Filosofen 
alss Vattimo, maar ook de al eerder genoemde Unger en Haraway, streven ieder op hun 
terreinn naar zwakkere interpretaties, die onze ethische en politieke oordeelsvorming 
eenn voldoende stevige basis kunnen verschaffen, zonder naar een onfeilbaar funda-
mentt te zoeken. Zij staan zeker niet alleen in die ontwikkeling, maar zijn vertegen-
woordigerss van een bredere ontwikkeling in de filosofie; een ontwikkeling die overi-
genss ook is terug te vinden in de sociale wetenschappen en de geschiedschrijving. Het 
zwakkee denken is echter bepaald niet gemakkelijker of minder veeleisend dan het 
sterkee denken, al suggereren de benamingen dat wellicht. Het zwakke denken vergt 
datt men kan omgaan met onzekerheid en complexiteit, en het vergt van filosofen dat 
zijj in staat zijn een heel verleden van denken in termen van noodzakelijkheid achter 
zichh te laten. Oakeshotts theorie van de civiele associatie is zeker niet in alle opzichten 
eenn geslaagd voorbeeld van zwakke interpretatie, maar toont daardoor juist ook de 
valkuilenn en risico's van deze interpretatiestrategie. 

Ookk in de literatuur hebben het grote epos en de traditionele roman waarin de 
alleswetendee verteller het verhaal met vaste hand naar het onontkoombare einde leidt, 
inn de twintigste eeuw gezelschap gekregen van boeken die twijfel zaaien over zichzelf 
enn over hun betekenis. De literaire traditie is, zeker met de opkomst van de roman-
vorm,, in het algemeen een stuk minder 'sterk' geweest in haar interpretaties dan haar 
filosofischee pendant. De narratieve coherentie die in de romans van bijvoorbeeld Hel-
ding,, Dickens of James wordt nagestreefd, neemt slechts sporadisch de vorm aan van 
immanent-- of transcendent- functionalistische coherentie. In de twintigste eeuw is 
echterr ook in de literatuur de tolerantie voor meerstemmigheid toegenomen, evenals 
hett besef van de contingentie van het alomvattende perspectief van de verteller. Het 
werkk van Beckett en dat van Rushdie geven daar slechts enkele voorbeelden van. Ook 
hierr kunnen we constateren dat Waugh met Scoop een voorloper van dergelijke zwak-
kee interpretaties heeft geschreven, die tegelijkertijd laat zien wat de mogelijkheden en 
dee problemen van die verzwakking zijn. De verleiding om toch een alleswetende ver-
tellerr het verhaal te laten rondbreien is groot; ze mag indicatief worden geacht voor de 
moeitee die het kost om tweede orde interpretaties te construeren die het streven naar 
coherentiee aan de kaak stellen zonder zelf daarin te vervallen. 

Hett werk van Oakeshott en Waugh toont ook als product van het conservatis-
mee slechts één mogelijke strategie van zwakke interpretatie in respectievelijk filosofie 
enn literatuur. De stromingen die ik in hoofdstuk 3 kort heb aangestipt als voorbeelden 
vann denkrichtingen die net als het conservatisme op het praktische leven zijn georiën-
teerd,, zoals pragmatisme, postmodernisme of republikanisme, bieden zeker aankno-
pingspuntenn voor alternatieve strategieën. Het verleden is niet de enige bron voor 
zwakkee interpretaties. Tot op zekere hoogte maken Oakeshott en Waugh dat ook zelf 
all duidelijk. On Human Conduct mag dan pretenderen het verleden en de huidige 
standd van zaken in de samenleving inzichtelijker te maken; daarvoor ontwikkelt het 
boekk wel een geheel eigen, hooguit historisch geïnspireerd vocabulaire. Bovendien is 
hett in dit geval niet de associatievorm met de Vechten van de eerstgeborene' die de 
voorkeurr krijgt, maar de associatievorm die in logisch opzicht het meest coherent is. 
Datt deze associatievorm in feite nooit in zuivere vorm is aan te treffen, maakt van On 
HumanHuman Conduct eerder een revolutionair, dan een conservatief boek. In Scoop wordt 
Williamss keuze voor het traditionalistische perspectief voorgesteld als een weliswaar 
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zelfreflexieve,, maar vooral ook dedsionistische beslissing, die ook anders had kunnen 
uitvallen.. Ook hier wordt het verleden dus niet zonder meer voorgesteld als de meest 
adequatee bron van interpretaties. 

Datt de strategie van de zwakke interpretatie ook bij Oakeshott en Waugh te 
vindenn is, relativeert mijn eerdere stelling dat deze conservatieve denkers de contin-
gentiee van de menselijke ervaring en van het interpreteren weliswaar erkennen, maar 
datt zij niettemin proberen die contingentie zoveel mogelijk te reduceren. Of men de 
interpretatiess van de contemporaine samenleving die Oakeshott en Waugh construeren 
nuu als geslaagd beoordeelt of niet, zij bieden de hedendaagse lezer in elk gevai vol-
doendee aanknopingspunten voor een genuanceerde omgang met de contingentie van 
dee contemporaine samenleving. 

9.55 Sterk e verhale n voo r het zwakk e denke n 

'Boekenwijsheid'' is, zo zei ik in het begin van dit boek, misschien niet zozeer te vinden 
inn de propositionele inhoud van een tekst, maar vooral in de manier waarop de stijl 
vann die tekst de vermogens van lezers aanspreekt. Met Nussbaum denk ik dat er, zo 
beschouwd,, uit boeken heel wat te leren valt voor lezers die geïnteresseerd zijn in een 
praktischee vorm van reflectie op politieke en ethische vragen, die de contingentie van 
dee ervaring en van oordeelsvorming respecteert. Dat geldt niet alleen voor literaire 
teksten,, zoals Nussbaum meent, maar ook voor filosofische. Zulke lessen bestaan ze-
kerr niet alleen uit het simpelweg overnemen van ethische of politieke doctrines, maar 
juistt uit de oefening van vaardigheden die bij de interpretatie van complexe situaties 
vann belang zijn. 

Err is aan de waarde van het lezen voor de scholing van ons ethische en politie-
kee oordeelsvermogen echter wel een beperking verbonden. Juist het gegeven dat boe-
kenn doorgaans afgeronde gehelen vormen, kan bij de lezer het idee doen postvatten 
(off dat nu terecht is of niet) dat hierin volmaakt coherente verhalen worden gepre-
senteerd,, en dat zij die coherentie bij haar interpretatie van de tekst dient te recon-
strueren.. In die zin is de wereld van een tekst altijd overzichtelijker en minder rafelig 
dann de wereld van alledag, en kan het lezen van een boek de lezer ook op een spoor 
zettenn dat haar vermogen om te gaan met de complexiteit en contingentie van het 
praktischee leven eerder afstompt dan aanscherpt. 

Omm die reden heb ik betoogd dat onze omgang met de complexiteit en contin-
gentiee van de alledaagse ervaring gebaat is bij teksten die duidelijk maken dat een al 
tee ver doorgevoerd streven naar coherentie altijd fictie produceert. Dat wil zeggen dat 
niett alle teksten een geschikt voertuig voor educatie van de politieke en ethische oor-
deelsvormingg zijn; sommige boeken zijn geschikter dan andere. 

Anderss dan Nussbaum ben ik van mening dat de scheidslijn tussen geschikte en 
minderr geschikte boeken niet overeenkomt met die tussen literatuur enerzijds en filo-
sofiee anderzijds, maar dat deze dwars door beide disciplines heen loopt. In beide disci-
pliness verdienen teksten die blijk geven van en aanzetten tot een 'zwakkere' vorm van 
denkenn de voorkeur. Teksten die zich niet beroepen op logische of religieuze coheren-
tietie om de juistheid van hun opvattingen kracht bij te zetten en die de contingentie van 
hunn eigen perspectief niet verhullen. Dat wil niet zeggen dat er over de juistheid van 
zwakkeree interpretaties niet te twisten valt. Teksten kunnen de omgang met het con-
tingentee karakter van onze ervaring beter bevorderen, naarmate hun interpretaties 
kennistheoretischh coherenter zijn (dat wil zeggen: een stabielere samenhang met onze 
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alledaagsee interpretaties vertonen), én tegelijkertijd blijk geven van meer verbeel-
dingskracht,, door ons die ervaring zo te laten zien dat wij nieuwe mogelijkheden 
daarinn ontdekken. De betere filosofische en literaire teksten weten die kenmerken te 
combineren,, en daardoor hun aanspraak op juistheid waar te maken. 

Dee poging daartoe vergt niet alleen dat er goed wordt gekeken en scherp wordt 
verbeeld,, maar ook dat er veel retorisch werk wordt verzet. De roep om een zwakkere 
vormm van denken hoeft dan ook geenszins in zwakke verhalen te resulteren. De erken-
ningg van de gesitueerdheid van het eigen perspectief en van de beperkingen die dat 
perspectieff eigen zijn, kan, wanneer zij wordt gepaard aan de aanspraak niettemin een 
geldiggeldig verhaal te vertellen, juist het uitgangspunt vormen voor sterke verhalen.10 

Sterk,, niet in de zin van noodzakelijk en al helemaal niet in de zin van *onwaarschijn-
lijk',, maar in de zin van zelfbewust, passend, verbeeldingsvol en overtuigend. Er zijn 
tall van stilistische middelen die aan de kracht van dergelijke sterke verhalen kunnen 
bijdragen;; het spel met meerdere perspectieven en verschillende middelen van zelfre-
flectiee horen daar zeker bij. 

Hett klinkt paradoxaal: sterke verhalen voor het zwakke denken. Deze formule-
ringring drukt echter precies de balanceerkunst uit die nodig is om de contingentie van de 
ervaringg en van betekenisgeving recht te doen. Het sterke denken produceert verhalen 
diee alleen noodzakelijke verbanden als betekenisvol erkennen, en die hun eigen con-
tingentiee zoveel mogelijk buiten beeld houden. De dubbele contingentie wordt echter 
evenminn recht gedaan door uitsluitend nog vrijblijvende verhalen te vertellen, die af-
zienn van elke aanspraak op welke boven-individuele geldigheid dan ook. Zeker als het 
gaatt om de contemporaine samenleving is het van het grootste belang dat het debat 
overr de best passende en meest vruchtbare interpretatie van die samenleving gaande 
blijft.. Daarvoor zijn verhalen nodig die binnen de beperkingen die het zwakke denken 
eigenn zijn, proberen hun visie met alle mogelijke retorische middelen zo overtuigend 
mogelijkk naar voren te brengen. 

Dee interpretatiestrategie van zowel auteurs als lezers wordt voor een niet on-
belangrijkk deel bepaald door de praktijken van schrijven en lezen waarvan zij deel uit-
maken.. In de twintigste eeuw is een belangrijke verandering van de tot dan toe vige-
rendee filosofische en literaire praktijk in gang gezet, waarvan zowel het werk van Oa-
keshottt als dat van Waugh sporen vertoont. Daarmee zijn die praktijken niet ineens 
geheell ontdaan van de resten van het sterke denken; de verleiding om toch naar 
noodzakelijkee verbanden terug te grijpen of om allesomvattende perspectieven te sug-
gereren,, blijkt decennia na Oakeshott en Waugh nog altijd heel groot. Ook voor de 
eenentwintigstee eeuw is het daarom van groot belang de praktijk van het zwakke 
denkenn te verrijken met krachtige, verbeeldingsvolle en vruchtbare teksten. 
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NOTEN N 

Notenn bi j hoofdstu k 1 

11 Boot h (1988) geef t tal van (internationale ) voorbeelden ; niettemi n concludeer t hi j dat ethisch e litera -
tuurkritie kk in de praktij k veel wijdverbreide r is gewees t dan de dominanti e van de 'autonomen ' in de theo -
rierie  suggereer t (17-20). 
22 Mooy 1994,19-22. Zie ook Bourdieu 1994. 
33 Zie Appkjnanes i & Maitlan d 1989 voo r een overzich t van de gebeurtenisse n tijden s en reactie s van ver -
schillend ee kante n op de Rushdie-affaire ; het laatst e hoofdstu k gaat in op de reactie s In Nederland . 
AA Zie voo r deze en ander e voorbeelde n van ethisch e literatuurkritie k in Nederland : Jansen e.a. 1994, 7-11. 
Buitenlands ee voorbeelde n zijn te vinde n in Boot h 1988, passim . 
55 Ook Herman Brusselman s werd onlang s aangeklaag d doo r de mode-ontwerpste r Ann Demeulemeeste r 
omda tt  zij zich beledig d voeld e doo r de manie r waaro p hi j in Uitgeverij  Guggenheimereen  personag e met 
haarr  naam opvoert . En het debat over Voskuil s Het Bureau  was in eerst e instanti e eveneen s voo r een 
groo tt  deel gewij d aan de vraag of Voskui l zijn collega' s zonde r medewete n wel  zo had moge n afschilderen , 
zelfss  al gaf hi j ze pseudoniemen . Ik laat dergelijk e debatte n hier echte r buite n beschouwin g omda t daari n 
mijn ss inzien s een ander e kwesti e centraa l staat : de vraag in hoeverr e literatuu r een vrijplaat s voo r indis -
creti ee of kwaadsprekeri j ten aanzien van een bestaand e persoo n mag zijn . M. Februar i (1999) behandel t 
dezee thematie k op een juridisc h geïnformeerd e en behartenswaardig e wijze . 
66 Zie Boenin k 1997 voo r een besprekin g van Ramdas"  kritie k op De buitenvrouwen  de tekortkominge n van 
diee kritiek ; ook geef ik een alternatiev e analys e van de normatiev e 'boodschap ' van het boek . 
7Ettyy 1999, 37-38; zie ook Becker 1998,24 en Eugelink 1998,69-73. 
88 Uiteraar d verschille n de meninge n over de normatiev e betekeni s die aan deze capaciteite n moet worde n 
toegekend;toegekend;  de procedurel e benaderin g is dus niet volstrek t neutraal . Zie 1.3 voor een weergav e van de 
verschillend ee opvattingen ; hier gaat het mi j voora l om het pun t dat aandach t voo r literair e stij l en voo r de 
wijz ee waaro p deze de vermogen s van de lezer aanspreek ^ de diagnos e van de normatiev e boodscha p van 
eenn literai r werk terech t compliceer t 
99 Maclntyr e 1981; Nussbau m 1986, 1990a en 1995a; Rort y 1989, 1991a; Taylo r 1989; Horto n & Bau-
meiste rr  1996. Uiteraar d zijn er ook tegenstander s die vinde n dat de filosofi e daarme e ten onrecht e een 
belangrij kk  terrein  ui t hande n zou geven (Haberma s 1985; Günthe r 1990) of die menen dat de literatuu r 
doo rr  deze filosofe n op een oneigenlijk e manie r word t gebruik t (Posne r 1997 en 1998, Nehamas 1996). 
Voorr  een overzich t zie Rössle r 1998; Cascard i 1987; Griffith s 1984. 
100 Zie Baynes e.a. 1987 voo r een overzich t en anthologi e van teksten  over de crisi s van de filosofie.  Overi -
genss zou ook Derrid a kunne n worde n genoem d als een belangrijk e exponen t van de filosofisch e interess e 
voo rr  literatuur . Ik iaat hem en zijn navolger s hier echte r buite n beschouwin g omda t zijn aandach t voo r 
literatuu rr  voora l word t ingegeve n door metafysisch e vrage n naar de aard van tekst,  schrijven , filosofi e en 
literatuu rr  als zodanig . Hij is juis t een criticu s van de normatiev e literatuuropvatting ; zie hiervoo r Derrid a 
1992,, 37-38. 
111 Nussbaum s oeuvr e omva t inmiddel s een vijfta l boeken , vele bundel s en tal van artikelen . De belangrijk -
stee werke n worde n in het vervol g van de teks t met de volgend e afkortinge n aangeduid : 
FGG The Fragility  of  Goodness  (1986) 
LKK  Love's  Knowledge  {1990a) 
QLL  The Quality  of  Life  (met A. Sen, 1993a) 
TDD The Therapy  of  Desire  (1994a) 
PJJ  Poetic  Justice  (1995a) 
LCC for  Love  of  Country  (eö. by J. Cohen , 1996) 
CHH Cultivating  Humanity  (1997) 
Tijdschriftartikele nn worde n met het jaarta l van publicati e aangeduid . Een zo volledi g mogelij k overzich t 
vann Nussbaum s publicatie s is te vinde n in de Bibliografie . 
122 Een voorbeel d van mogelijk e kritie k op Nussbaum s Aristotetes-interpretati e is te vinde n in Frede 1997, 
6-8,10,13.. Maclntyr e (1981) geef t een alternatiev e interpretati e van Aristoteles , waari n dien s nadru k op 
phronesisphronesis  in verban d word t gebrach t met zijn teleologie  - een aspec t van Aristotetes ' werk dat bi j Nuss -
baumm vrijwe l geheel buite n beschouwin g blijf t 
uu Overigen s erken t Nussbau m wel  dat Plato in de Phaedrus  zijn eerder e opvattinge n over het onkwets -
baree karakte r van het goed e bekritiseert : ziee FG 87 en 200-233. 
144 Ook deze karakteriseringe n zijn niet onomstreden . Voor een kritie k op Nussbaum s interpretati e van 
Platoo en de Helleniste n (met name de stoïd) , zie Frede 1997,4-6 en 16-17. 
155 Over de vraag of di t argumen t ook tegen  Kant zelf ingeze t kan worden , word t hevi g gedebatteerd . 
Sherma nn (1997) beargumenteer t dat Kant , ander s dan Nussbau m zelf heef t gesuggereerd , wel degelij k 
oogg heef t voo r het particulier e karakte r van sommig e ethisch e overwegingen . 
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166 " I now want to say abou t the qualit y of lif e theor y tha t we shoul d thin k of it as justifie d fo r politica l 
purposes ,, as somethin g on whic h we can reach a politica l consensus , but not thin k of it as an exhaustiv e 
accoun tt  of what the good is for any of the peopl e in distan t culture s who migh t be involved . So I want to 
pul ll  back fro m sayin g tha t we can justif y a complet e or comprehensiv e conceptio n of the goo d acros s 
cultures .. I don t thin k we shoul d tr y to  do that , and I don t thin k we need to  do tha t to  make a grea t deal 
off  politica l progress. "  (citaa t ui t intervie w gehoude n met Nussbau m op 2 septembe r 1997, niet gepubli -
ceerd ) ) 
177 Bij de Grieke n was tuefiènoq  ster k verbonde n met het lot , dat in de vor m van de schikgodinne n (waar -
onde rr  Tuche ) het wel en wee van mense n bepaalde . Dat lijk t wellich t tegen  mij n vertalin g van tuchè ' met 
contingenti ee te spreken ; een voora f bepaal d lot maakt een levensloo p immer s juis t noodzakelij k en on -
vermijdelijk .. Het lot was in de Grieks e tij d echte r niet het produc t van een allesbeheersend e voorzienig -
heid ;;  dat zou het pas in de christelijk e traditi e worden . Voor de Grieke n beston d het lot ui t de willekeurig e 
aaneenschakelin gg van gebeurtenisse n in een mensenleven . De schikgodinne n waren dan ook blind . Zie 
voo rr  een uiteenzettin g over de Grieks e en hedendaags e opvattinge n van contingenti e het lezenswaardig e 
artike ll  van Kampho f (1991,76-80). 
188 Er lijk t in de geschiedeni s van de filosofi e een interessan t verban d te bestaa n tusse n opvattinge n over 
normatiev ee oordeelsvormin g enerzijd s en houdin g ten opzicht e van retoric a anderzijds : filosofe n die de 
nadru kk legge n op de 'perceptie ' als kern van de oordeelsvormin g staan meesta l positie f tegenover  retoric a 
(Aristoteles ,, de middeleeuws e casuïsten , vlco , Nussbau m es.) , terwij l degene n die het regekjeleid e ka-
rakte rr  van oordeelsvormin g benadrukke n zich meesta l zeer huiveri g voo r retoric a betone n (Plato , Locke , 
Kantt  en tal van twintjgste-eeuws e filosofen) . Deze connecti e kan vermoedelij k nog worde n uitgebrei d met , 
enn deels ook worde n verklaar d ui t een verschi l in antropologisch e en epistemologisch e opvattingen , waar-
vann bescheidenhei d ten aanzien van de menselijk e vermogens , dan wel  een ongebreidel d geloo f in de 
menselijk ee rede de kem uitmaak t (zie hiervoo r Blumenber g 1987). Nader onderzoe k op di t pun t voer t hier 
helaass te ver , maar zou zeker interessan t zijn . 
199 Het weini g specifiek e karakte r van Nussbaum s 'mora l perception ' word t ook bekritiseer d doo r Blum 
1994,46.. Zijn alternatieve , meer gedifferentieerd e analys e van het proce s van percepti e en oordeelsvor -
mingg bespree k ik in 2.2.3. 
200 Overigen s geef t Nussbau m ook aan dat er feitelij k weini g met zekerhei d te zeggen val t over de stij l van 
Aristoteles ''  geschriften , omda t het overgeleverd e werk grotendeel s bestaa t ui t de neersla g van lezinge n 
voo rr  gespecialiseerd e studenten , die bovendie n doo r andere n geredigeer d zijn . Van de dialoge n die Aris -
totele ss ook schreef , zijn slecht s enkel e fragmente n overgeleverd . Het is volgen s Nussbau m goed mogelijk , 
gezienn de uitsprake n van lezers als Cicero , dat hi j daari n wel  een meer poëtisch e stij l hanteerde . Zie FG 
391-394. . 
211 Kaiin (1992,151) meent dat Nussbaum s pleidoo i voo r morel e percepti e wei een method e impliceer t Als 
zee daarme e bedoel t dat Nussbau m naar een method e op zoek is, kan ik daarme e instemmen ; omda t haar 
reconstructi ee van morel e percepti e echte r nog weini g specifie k is lijk t het me voorbari g die morel e percep -
tiee op zich al een method e te noemen . Zie ook mij n reconstructi e van die percepti e in 2.2.3. 
222 Nussbau m gaat daarbi j zelfs zover te stelle n dat het respec t voo r gelijkhei d en menselijk e waardighei d 
inn de structuu r en aspiratie s van de roma n zijn verweve n (PJ 46). Deze vergaand e clai m heef t ze in later 
werkk weer wat gerelativeer d doo r te stelle n dat ze veronderstel t dat de lezers van dergelijk e roman s al 
berei dd zijn na te denke n over goed burgerscha p ten opzicht e van groepe n die van de samenlevin g dreige n 
tete worde n uitgeslote n (1998b, 351). 
255 Dat word t bijvoorbeel d zichtbaa r in haar besprekin g van Dickens ' Hard Times:  Nussbau m toon t zich 
ambivalen tt  over deze roman , omda t daari n een pleidoo i voo r meer en beter e percepti e van de onmenselij -
kee situati e van de arbeidersklass e gekoppel d is aan een afwijzin g van politiek e acti e doo r midde l van vak-
bonde nn (PJ 33-34). 
244 Ik zal juridisch e oordeelsvormin g vanweg e de specifiek e institutionel e contex t waarbinne n deze oor -
deelsvormin gg plaat s vindt , hier verde r buite n beschouwin g laten . 
255 Voor een uitgebreider e reconstructi e van politiek e oordeelsvorminge n van de manie r waaro p deze zich 
onderscheid tt  van ander e type n normatiev e oordeelsvorming , zie Beiner 1983 en Steinberge r 1993. 
266 Howe 1957 en Horto n & Baumeiste r 1996 (18-20, zie ook de artikele n van Canova n en Gilber t in deze 
bundel )) geven voorbeelde n en analyse s van de gemeenschapsstichtend e rol van literatuu r in politiek e 
oordeelsvorming . . 

Notenn bi j hoofdstu k 2 

11 Omdat de uitdrukkinge n 'retorisch e kenmerken ' en de 'retoric a van een teks f voo r velen een negatiev e 
bijklan kk hebben , zal ik herhaaldelij k ook 'stilistisch e kenmerken ' of de 'stij l van een tekst  gebruiken . Hoe-
well  de laatst e terme n strik t genome n een enger e betekeni s hebbe n dan de eerste , gebrui k ik ze als syno -
niemen . . 
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22 Zie bijvoorbeel d Haberma s 1983, 20-21; 1985, 219-248 en 1988, 242-263 voo r voorbeelde n van deze 
kritiek . . 
33 Dat ik mi j hier beper k tot  de praktisch e filosofi e beteken t overigen s niet dat er tegen de waarheidsaan -
spraakk van de theoretisch e filosofie  niet een soortgelij k argumen t kan worde n ingebrach t Ook hier word t 
dee aanwezigheid , dan wel  de toegankelijkheid  van een fundamen t los van de menselijk e ervarin g en be-
noemin gg daarvan , steed s vaker ter  discussi e gesteld . Dat ook in deze discussi e literatuu r een rol kan spe-
lenn torte n Lang 1990 en Cavell 1979,329 e.v. 
44 Voor alle duidelijkheid : dat mij n aandach t hier uitgaa t naar de ethisch e en politiek e rol van literatuu r 
beteken tt  niet dat alle literatuu r zo'n rol speelt , laat staan dat ze die altij d zou moeten  spelen . Het beteken t 
well  dat een deel van 'de literatuur ' buite n beschouwin g blijf t en dat bi j het deel dat wel aan bod komt , 
mogelijk ee ander e rolle n van de tekst  zullen worde n genegeerd . 
55 Nehamas breng t tegen  de opvattin g dat ook literair e auteur s probere n de werkelijkhei d prede s weer te 
gevenn in , dat zij voora l de literair e conventie s van hun tij d moete n overnemen , wille n ze niet volstrek t 
onbegrijpelij kk  zijn (1996, 37-38). Dat is op zich juist , maar aangezie n ook het realism e van filosofisch e 
tekste nn een conventionel e basis heeft , onderscheid t literatuu r zich op di t pun t mijn s inzien s niet wezenlij k 
vann filosofie . 
66 Ook de hermeneutiek , de disciplin e van de betekenisinterpretatie , zou als kader kunne n fungeren . Hoe-
welwel  de hermeneutie k binne n de filosofie  in een veel minde r kwad e reuk staat dan de retoric a heb ik hier 
toc hh voo r de laatst e gekozen , omda t de retoric a mijn s inzien s middele n bied t voo r zowel het producere n 
vann teksten , als het analysere n daarvan , terwijl  de hermeneutie k zich voora l concentreer t op het momen t 
vann interpretatie , dus op de recepb'ekan t Bovendie n borduur t de hermeneutie k historisc h gezien voor t op 
dee inzichte n van de retorica . Zie hiervoo r Gadamer 1960; 1967, 236; en 1976a en b. 
77 De volgend e uiteenzettin g over de retoric a Is grotendeel s gebaseer d op Usselin g 1975, Vicker s 1988 en 
Conleyy 1990. 
88 Zie ook Leeman & Braet , 1987,66-69. 
99 De retorisch e reviva l beperk t zich overigen s niet to t de praktisch e filosofie,  zelfs niet tot  de filosofi e als 
zodanig .. Ook in de verschillend e wetenschappe n gaat de toegenomen  twijfe l over de statu s van de eigen 
kennisproducti ee samen met een toenemend e aandach t voo r retorica . Zie voo r de geschiedeni s bijvoor -
beeldd Whit e 1973 of Gay 1974, voo r het rech t Whit e 1985 en voo r de economi e McOoske y 1984. 
100 Zie voo r soortgelijk e constateringe n over de connecti e tusse n het anti-funderingsdenke n in de filosofi e 
enn de interess e voo r retorica : Farrel l 1993, 51-54 en Mason 1989,9-10. 
111 Naast Nussbaum s eigen analyse s onde r meer die van Hirschma n 1991, Horto n & Baumeiste r 1996, 
Howee 1957, Jansen e.a. 1994, Lang 1990, McGinn 1997. 
122 Uiteraar d is er op di t pun t discussi e mogelij k over de vraag hoe analyse s van het mogelijk e effec t van 
eenn teks t op de lezer zich verhoude n to t het empirisch e leesproces . Tekstanalyse s beruste n immer s op 
herhaaldelijk ee lezing , zeg maar gerus t bestuderin g van de tekst ; en wijke n daarme e af van de lezing van 
dee 'gemiddelde ' lezer, die een teks t een of twee keer lees t Deze vraag houd t nauw verban d met de alge-
mener ee vraag naar de aansprake n die dergelijk e tekstanalyse s kunne n doen gelden , die ik in 2.3 nog aan 
dee ord e zal stellen . Hier volst a ik met de opmerkin g dat tekstanalyse s die het effec t wille n analysere n dat 
eenn teks t op lezers kan  hebben , hoe dan ook zoveel mogelij k aspecte n van die tekst  in ogenschou w moe-
tenn nemen , ook die aspecte n die de meest e lezers bij een eerst e lezing over het hoof d zulle n zien. 
133 Zoals E.M. Forste r schreef : T h e king died and the queen died ' is a story - Th e king died and then the 
queenn died of grie f is a plot . (...) Or again : Th e queen died , no one knew why , unti l it was discovere d 
tha tt  it was throug h grie f at the death of the king "  in Aspects  of  the  Atove/(1927) , gedteer d bi j het lemm a 
'plo ff  in The Penguin  Dictionary  of  Literary  Terms  and Literary  Theory  (Zrt  edition) . Penguin , Londo n 1991, 
719-720. . 
144 In di t hoofdstu k en de hiern a volgend e hoofdstukke n zal ik de auteur/vertelle r consequen t als mannelij k 
enn de lezer als vrouwelij k aanduiden . In het geval van de auteu r lig t de mannelijk e verwijzingsvor m voo r 
dee hand , omda t de geanalyseerd e tekste n alle zijn geschreve n doo r mannen . Zelfs als we verdiscontere n 
datt  noch de verteller , noch de geïmpliceerd e auteu r met de reële auteu r en dien s sekse hoef t te worde n 
vereenzelvigd ,, kan worde n geconstateer d dat de sekse van de verteller s in de teksten  van Kant en Rush-
diee en in de vier nog te bespreke n tekste n ofwe l explide t mannelij k is , ofwe l onbestemd . In het laatst e 
gevall  is het mijn s inzien s legitie m om toc h de sekse van de reële auteu r de doorsla g te laten geven ; het is 
nuu eenmaal niet mogelij k sekse-neutraa l naar een persoo n te verwijzen . 
Watt  de lezer betreft , heb ik voo r de vrouwelijk e verwijzingsvor m gekoze n omda t de lezer die hier haar 
analyse ss presenteer t van vrouwelijk e kunn e is. Door in di t opzich t af te wijke n van het gangbar e gebrui k 
hoopp ik bovendie n extr a aandach t te vestige n op het aanspraak-karakte r van mij n tekstanalyses . Het gaat 
hierr  niet om onpersoonlijke , objectiev e analyses , maar om interpretatie s doo r een persoon , die ik als voor -
stelle nn voo r interpretati e naar vore n schuif . Het is uiteindelij k aan ander e lezers om te bepalen of zij op 
meerr  dan subjectiev e geldighei d aanspraa k kunne n maken . 
155 Het gaat bi j di t idee van het 'goed e leven ' niet alleen om opvattinge n van gemeenschappen , maar ook 
omm opvattinge n van individue n over de elemente n waarui t een goed teven  zou bestaa n en van het relatie -
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vee belan g van deze elementen . Deze opvattinge n zijn vaak tamelij k ongearticuleer d en incoherent , maar 
sture nn niettemi n de oordeelsvorming . Zie hierove r ook paragraa f 2.2.2. 
166 Deze indelin g kom t overee n met die van Habermas , die bovendie n een helde r onderschei d maakt tusse n 
'ethische ''  en 'morele ' oordeelsvormin g (o.a. 1991,100-118). De term 'morel e oordeelsvorming ' zal ik hier , 
confor mm Habermas , alleen gebruike n voor die oordeelsvormin g waarbi j vanui t een universalistisc h per-
spectie ff  (de 'mora l poin t of view' ) word t geoordeeld . Zie ook mij n besprekin g van perspectieve n van oor -
deelsvormin gg verdero p in deze paragraaf . 
177 Daarmee ga ik voorbi j aan één van de thema' s die doo r 'Law and literature'-onderzoeker s aan de ord e 
word tt  gesteld : de vraag in hoeverr e de oordeelsvormin g doo r rechter s en jurylede n gebaat zou kunne n 
zijnn bi j het lezen van literatuur . Dat wi l niet zeggen dat onderzoe k naar de rol van literatuu r in juridisch e 
oordeelsvormin gg geen enkel e relevanti e heeft voo r onderzoe k naar de rol van literatuu r in ethisch e en 
politiek ee oordeelsvorming . Voor een overzich t van de 'Law and Uterature'-bewegin g en haar opvattingen , 
ziee Gaakeer 1995,1-219. Nussbau m begeef t zich gedeeltelij k op di t terrei n in Poetic  Justice  (1995a). 
188 In veel theorieë n over normatiev e oordeelsvormin g is de focu s voora l gerich t op oordeelsvormin g over 
relatie ff  eenvoudig e objecten : handelingen . Dit is ook het geval in het vroeg e werk van Nussbau m (FG en 
LK).. Nussbau m onderscheid t zich daarbi j wel doo r haar aandach t voo r de gevoelen s die met die handelin g 
gepaar dd gaan (zie bijvoorbeel d FG 3*40) . In haar werk van de laatst e jaren (1996a en b; 1999) besteed t 
zee echte r steed s meer aandach t aan oordeelsvormin g over praktijke n en instituties . 
199 Ik onderschei d me op dit pun t van Nussbaum , die met 'mora l judgmen f ethisch e oordeelsvormin g van -
ui tt  welk perspectie f dan ook aanduid t 
200 Die opvattin g is zowel bi j negentjende-eeuws e literatuurcritic i als bi j Nussbau m te vinden . Zoals ik in 
hoofdstu kk 1 al betoogde , werd in de negentiend e eeuw voora l de nadru k geleg d op de exemplaritei t van 
dee waarde n of deugde n die in een roma n werde n nagestreefd , terwij l Nussbau m in haar besprekinge n van 
roman ss voora l het proce s van oordeelsvormin g centraa l stelt . Bij haar kan juis t die wijz e van oordeelsvor -
mingg die veel aandach t heeft voor de concret e handelingscontex t en het detail , aanspraa k maken op 
exemplarisch ee geldigheid . 
211 Deze inperkin g heef t to t gevol g dat veel van wat ik hiern a over de rol van teksten  in politiek e oordeels -
vormin gg zal zeggen , ook geld t voo r ethisch e oordeelsvorming . Het verschi l zit voora l in de thematie k die 
aann de ord e word t gestel d (dus in het objec t van oordeelsvorming ) en in het gegeve n dat de individuel e 
oordeelsvormin gg consequentie s heeft voo r het publiek e domein . 
222 Uiteraar d is ook een empirisch e reconstructi e nooi t neutraal , maar altij d normatief ; mij n strategi e om zo 
minn mogelij k bronne n van rationaliteit rationaliteit  ui t te stuiten , impliceer t dan ook dat pluralism e in deze zin te pre -
ferere nn is bove n enger e rationaliteitsopvattingen . 
Overigen ss zijn er interessant e parallelle n te trekke n tusse n mij n reconstructi e van normatiev e oordeels -
vormin gg en reconstructie s van cognitiev e oordeelsvorming . Zie Aristotele s 1980, 140-153; Chrisö s 1998, 
199-209. . 
233 Kant beseft e di t overigen s wel  degelijk , al word t hi j vaak afgeschilder d als een 'deducövisf . Hij maakt e 
onderschei dd tusse n volledig e plichte n (verboden ) en onvolledig e plichte n (geboden) : hi j meend e dat bi j de 
laatst ee altij d specificati e van omstandighede n nodi g is voo r men kan bepale n of er in een specifiek e situa -
tiee sprak e is van een universel e plich t Hedendaags e neo-Kantiaans e filosofe n beseffe n soms dat zelfs in 
hett  geval van morel e verbode n oordeelsvormin g noodzakelij k kan zijn . Zie Kant 1798/1916, 42 en 225 
e.v.;;  Günthe r 1988; Nunner-Winkle r 1984 en 1990,112; O'Neil l 1989. 
244 Het aanvullend e karakte r van wetteks t en jurisprudenti e in de juridisch e oordeelsvormin g is op het 
gebie dd van de ethisch e en de politiek e oordeelsvormin g dus in implicieter e vor m terug te  vinde n (Warnk e 
1993,, 300 -308). 
255 Dat geld t overigen s niet alleen voor het normatieve , maar ook voo r het cognitiev e domein ; zie Aristote -
les ''  onderschei d tusse n epistèmè  en technè  (1980,140-142). Hij onderscheid t technèwn  phmnesisom-
datt  het eerst e op het maken van iets en het tweed e op handele n is gerich t (142). 
266 Overigen s zijn er wel  vraagteken s te plaatse n bi j de gerechtvaardighei d van deze 'deductivistfche ' inter -
pretatie ss van Rawls en Habermas , aangezie n Rawls (1971,453 e.v. ) uitgebrei d over de noodzaa k van een 
'sens ee of justice ' spreek t en Habermas volmondi g toegeef t dat zijn legtimiteitsdiskurse n aangevul d moete n 
worde nn met toepassingsdiskurse n (1991,137-142). 
277 Blum gebruik t de terme n 'mora l perception ' en 'mora l judgmenf , waarbi j 'moral ' echte r in bred e zin 
word tt  gebruik t Ik heb deze termen  dan ook vertaal d met 'normatiev e perceptie ' en 'normatie f oordeel ' om 
dee doo r mi j gehanteerd e terminologie  consequen t doo r te voere n en duidelij k te maken dat politiek e oor -
deelsvormin gg in princip e op dezelfd e wijz e gereconstrueer d kan worde n als ethisch e oordeelsvorming . 
288 Een aanzet in deze richtin g geef t Richardson , 1990; zie ook Sherma n 1997,311-325. 
299 Zie ook Christi s (1998, 283-294), die in navolgin g van Wittgenstei n helde r uitleg t in welk e zin deze 
omschrijvin gg van vermogen s (of competenties , zoals hi j ze noemt ) tautologisc h is, en waaro m deze om -
schrijvin gg toc h te preferere n is boven een meer reïficerend e benaderin g van vermogen s als objectieve , 
maarr  onzichtbar e 'dingen' . 
300 Nussoaum s Poetic  Justice  (1995a) is een moo i voorbeel d van een boek waari n al deze termen  uitwissel -
baarr  worde n gebruik t 
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311 "Sympathie ' word t onde r meer doo r Kohlber g gebruik t als aanduidin g voo r het vermoge n het perspectie f 
vann een concret e ander in te nemen , dus voo r hetgee n ik hier 'empathie ' heb genoem d {Kohlber q e.a 
1990,165-166). . 
322 Ook hier kan een paralle l met cognitiev e oordeelsvormin g worde n getrokken ; patroonherkennin g is de 
basi ss  van de in de cognitiev e psychologi e vaak veronachtzaamd e 'impliciet e kennis' . Zie hierove r Polany i 
1958,, 57-58 en 63-65; Christi s 1998, 51-52. 
333 Zie ook de besprekinge n van Richardson s specificatiemode l in Blum 1994, 60 en Sherma n 1997, 310 
e.. v.. 
344 Er is discussi e mogelij k over de vraag of de expliciet e overdrach t van normatiev e principe s afneem t 
naarmat ee binne n een cultuu r meer verschillend e opvattinge n over het goede teven  gaan circuleren . Ener-
zijd ss neemt de overdrach t van normatiev e codes doo r algemen e social e instituties , zoals het primair e 
onderwijs ,, af omda t die codes niet meer doo r iederee n aanvaar d worden . Anderzijd s lijk t er juis t in minde r 
omvattend ee circuit s meer behoeft e te zijn aan het vastlegge n en de overdrach t van normen ; denk bijvoor -
beeldd aan de recent e proliferati e van beroepscodes . 

Notenn bi j hoofdstu k 3 

11 Uiteraar d zijn de meest e van deze strominge n niet uitsluiten d /w/AaHïlosofisc h van aard ; ik bespree k ze 
hierr  echte r voora l met het oog op hun bijdrag e aan het politiek e denken . 
22 Voor voorbeelde n van het Schots e Verlichtingsdenke n zie Smit h 1759/1976; voo r het conservatism e zie 
bijvoorbeel dd Burk e 1790/1987 en Nisbe t 1986; voo r het republikanism e Machiavell i 1513/1982 en Barbe r 
1984;;  voo r het utopisc h socialism e Poldervaar t 1993; voo r het pragmatism e James 1907/1995 en Rort y 
1982;;  voo r het communitarism e Maclntyr e 1981 en Walzer 1983; voo r het postmodernism e Lyotar d 1984 
enn Derrid a 1989. Uiteraar d zijn ook tal van ander e namen en werke n denkbaar . 
33 De hier volgend e uiteenzettin g over het conservatism e is grotendeel s gebaseer d op von der Dunk 1976 
Hampsher-Mon kk 1987, Mannhei m 1984, Nisbe t 1978 en 1986. 
44 Burk e is hierva n een goed voorbeeld ; zie Nisbe t 1978,90. 
55 Hieraan is in hog e mate bijgedrage n doo r Rorty , die de uitdrukkin g 'conversatio n of mankind ' in Philo-
sophysophy  and the Mirror  of  Nature  gebruik t en haar in zijn later e werk regelmati g laat terugkeren , meesta l 
zonde rr  naar Oakeshot t te verwijze n (1979,389-394). 
66 De volledig e publicatiegegeven s zijn te vinde n in de bibliografie . Naar de volgend e boeke n word t in de 
teks tt  met afkortinge n verwezen : 
EMM Experience  and its  Mooes  (1933) 
RIPP Rationalism  in  Politics  and Other  Essays  (1962/1991, de paginanummer s verwijze n naar de laat -

stee editie ) 
OHCC On Human  Cönduct(197S/1991,  de paginanummer s verwijze n naar de laatst e editie ) 
77 Oakeshot t geciteer d doo r Minogu e (in Norma n 1993,92). 
88 Voor Oakeshott s relati e to t de Brits e idealis t Bradley , zie Franco 1990,18-21. 
99 Ander s dan denker s als Hegel en Collingwoo d is Oakeshot t er dan ook niet op ui t de verschillend e erva-
ringsmodiringsmodi  hiërarchisc h te ordenen , al naar gelan g de mate van gebrekkighei d van hun inzich t Zie hierove r 
Franc oo 1990, 28-29. 
100 In de later e essays gebruik t Oakeshot t niet zozeer de terme n 'experience ' en 'mod e of experience' , 
maarr  spreek t hi j regelmati g over th e conversatio n of mankind ' en de verschillend e 'voices ' die daaraan 
deelnemen .. In OHC spreek t hi j over 'going s on' , die worde n begrepe n in terme n van theories' . Over de 
vraagg of al deze terminologisch e wijziginge n ook veranderinge n in Oakeshott s filosofie-opvattin g implice -
ren ,, verschille n de meningen . Modoo d (1980) en Parekh (1979) menen van wel , Franco (1990, 163-166) 
vann nie t 

Mijn ss inzien s kan er een onderschei d worde n gemaak t tusse n EM enerzijd s en RIP en OHC anderzijds , 
omda tt  in EM aan de filosofi e nog een toegang  to t de absolute , onvoorwaardelijk e ervarin g word t toege -
kend ;;  een toegang  die haar een plaat s bove n ander e ervaringsmod i bezorg t In RIP en OHC is die toegang 
niett  meer bi j voorbaa t gegarandeerd , maar is ze een richtinggeven d ideaal , dat alle 'stemmen ' in de con -
versatie ,, ofwe l alle theorieën' , leid t Filosofe n onderscheide n zich hier nog slecht s van ander e stemme n of 
theorieë nn doo r hun doorzettingsvermoge n bi j het streve n naar de constructi e van de absolute , geheel 
coherent ee ervaring , ook al beseffe n zij dat di t ideaal uiteindelij k altij d onbereikbaa r zal Wijven . 
111 Oakeshot t stel t dan ook dat voora l het ontbreken  van ervaring , bijvoorbeel d omda t een nieuw e heerse r 
iss  aangetreden , omda t op een bepaal d momen t nieuw e actore n tot  de politiek e besluitvormin g zijn toege-
latenn of een nieuw e politiek e associati e is gevormd , aanleidin g vorm t om teru g te grijpe n op rationalisti -
schee pseudo-zekerhede n (RIP, 28-33). 
122 Zie noo t 10 en de daar opgenome n literatuurverwijzinge n voo r een karakteriserin g van de ontwikkelin g 
diee Oakeshott s denke n over filosofi e heeft doorgemaak t 
133 BekJe citate n zijn afkomsti g ui t een intervie w dat Julia n Jebb in apri l 1962 met Waugh hield ; zie Jebb 
1968,1133 en 110. 
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144 De gedeeld e thematie k word t mijn s inzien s overtuigen d neergeze t doo r Hynes ; Carpente r (1990, 128) 
verlaa tt  zich meer op het traditionel e beeld als hi j de groe p rond Auden van begi n af aan onderscheid t van 
diee ron d Waugh . Hoewel Carpenter s boek The Brideshead  Generation  (1989) rui m na Hynes ' The Auden 
GenerationGeneration  (1976) is verschene n en in tite l hieraa n duidelij k refereert , zet hi j zfch helaas niet met dien s 
vist ee uiteen . 
155 Ik beper k me hier to t de langer e fictie ; daarnaas t publiceerd e Waugh divers e verhalenbundels , reisboe -
kenn en artikelen . Voor een volledi g overzicht , zie de bibliografie . 
166 De tweedelin g in vroe g en laat werk is niet helemaa l chronologisch : na de Tweede Wereldoorlo g schree f 
Waughh ook nog verschillend e korter e satire s die qua stij l en strekkin g meer in het vroeg e werk thuishoren , 
zoalss  The Loved  One (1948); Love  Among  the Ruins  (1953) en Baal  Seal Rides  Again  (1963). Ik beper k 
mee hier weer to t de langer e fictie , die qua stij l en strekkin g duidelij k verschil t van het vroeg e werk . Daar-
naastt  schree f Waugh in deze periode , behalv e journalistie k werk , divers e (reis-)verhalen , biografieë n en 
hett  eerst e deel van zijn autobiografi e (A Utt/e  Learning,  1964). Een bijzonde r geval ui t de later e period e is 
TheThe Ordeal  of  Gilbert  Pinfold  (1957), waari n Waugh in gefkionaliseerd e vor m versla g uitbreng t van de 
wanenn waarva n hi j door een combinati e van medicijn - en alcoholgebrui k het slachtoffe r was geworden . 
Voorr  een volledi g overzicht , zie de bibliografie . 
177 Waugh  bekeerd e zichzel f in 1930 to t het rooms-katholidsme , volgen s eigen (later ) zeggen "becaus e the 
worl dd was unintelligibl e and uninhabitabl e withou t God"  (Carpente r 1990, 220; zie ook Stannar d 1993, 
227-233).. Dit persoonlijk e engagemen t werd in eerst e aanleg voora l in zijn journalistiek e werk zichtbaa r 
(Stannar dd 232); pas vanaf Brideshead  Revisited  (1945) dron g Waugh' s geloofsovertuigin g ook duidelijke r 
doo rr  in zijn literair e werk . 
188 Het zou wellich t voo r de hand hebbe n gelege n te kiezen voo r de oorlogstrilogi e Sword  of  Honour,  omda t 
dezee op het eerst e gezich t meer aanzette n bevat to t oordeelsvormin g over de contemporain e samenle -
ving .. Ik heb daarva n afgezie n omda t het niet eenvoudi g is om binne n relatie f kor t beste k een genuan -
ceerd ee analys e van de trilogi e te maken ; daarvoo r zou mijn s inzien s een uitgebreid e analys e van de ver-
schillend ee delen en van hun onderling e relati e vereis t zijn . 

Notenn bi j hoofdstu k 4 

11 De pagina-verwijzinge n in di t hoofdstu k referere n aan de paperback-uitgav e van On Human  Conduct  die 
inn 1990 werd uitgebrach t doo r Clarendo n Press . 
22 Ik vertaa l 'civil ' hier met het weini g fraai e 'civiel ' en niet met 'burgerlijk ' om de pejoratiev e connotati e van 
diee laatst e term te vermijden . 
33 Omdat er slecht s één vertelste m is en deze stem bovendie n een tamelij k eenduidi g perspectie f hanteert , 
iss  er nauwelijk s verschi l te maken tusse n het perspectie f van de vertelle r en dat van de geïmpliceerd e 
auteur .. Zoals in veel filosofisch e tekste n lijk t de vertellend e ik-figuu r samen te valle n met de geïmpliceerd e 
auteur ,, Oakeshot t In 4.3.6. zal ik hier nog kanttekeninge n bi j maken ; om een al te gemakkelijk e identifi -
cati ee te voorkome n zal ik vooralsno g meer naar de 'verteller ' dan naar 'Oakeshot f verwijzen . 
44 Liddingto n vermeld t in zijn bibliografi e (in Norma n 1993,107-143) 36 besprekingen , waarva n het groot -
stee deel ui t 1975 en 1976. Enkele vroeg e besprekinge n zijn:  Raphael 1975, Shkla r 1975, Auspit z 1976a, 
Barbe rr  1976, en het vierta l bijdrage n aan een themanumme r van het tijdschrift  Political  Theory  (Auspit z 
1976b,, Pitki n 1976, Woli n 1976 en Spit z 1976). Hierva n is eigenlij k alleen Auspit z (in beid e artikelen ) on -
verdeel dd positief ; Shkla r is tamelij k neutraa l en de overige n zijn ambivalen t to t negatie f gestemd . 
55 Zie onde r meer het themanumme r dat het tijdschrift  Political  Science  Reviewer  (1992, no . 21) aan Oake-
shott ss  werk wijdde ; hieri n oordele n o.a. Friedma n en Mapei (beid e 1992) positie f over On Human  Con-
duct duct 
66 Pitki n (1976, 313) formuleer t de crux van de discussi e doo r zich af te vrage n aan welk e geWigheidscri -
teri aa Oakeshot t zijn theori e wi l toetse n als hi j 'empirie ' en 'alledaag s taalgebruik ' als criteri a afwijs t Barbe r 
(1988/1976)) en Parekh (1995) stelle n de vraag welk e zeggingskrach t een theori e zonde r beschrijvend e en 
normatiev ee aansprake n kan hebben . Ook in later e besprekinge n zijn de kentheoretisch e vooronderstellin -
genn van On Human  Conduct  een centraa l pun t van kritiek . 
ff Parekh (1995) heef t geconstateer d dat de probleme n (en de verdiensten ) van On Human  Conduct  ver -
bandd houde n met Oakeshott s 'denkstijl' . Hij duid t de kenmerke n van deze denkstij l echte r slecht s summie r 
aan,, zonde r na te gaan in hoeverr e ze constitutie f zijn voo r Oakeshott s theorie-opvatting , en laat boven -
dienn in het midde n hoe hi j deze denkstij l heef t getraceerd . Hoewel mij n analys e op veel punte n aan die 
vann Parekh raakt , zal ik nadrukkelijke r probere n de relatie s bloo t te leggen tusse n de retorisch e kenmer -
kenn van de tekst  en de denkstij l die daari n word t belichaamd . Daarbi j zal de algemen e vraag naar de 
manie rr  waaro p filosofisch e tekste n de politiek e oordeelsvormin g van de lezer kunne n sturen , mij n analys e 
blijve nn leiden . 
88 Zo zijn de epistemologisch e opvattinge n die Oakeshot t in het eerste essay van On Human  Conductformu-
teert,teert,  een herzienin g van zijn ideeën uit Experience  and Ms Modes  (1933) en explicitere n zij de vooronder -
stellinge nn van zijn essays uit de tussenliggend e jaren . In het tweed e essay van On Human  Conduct  w*&M 
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Oakeshottt aanzetten tot een filosofische rechtstheorie uit die al zrjn te vinden hl The Concept tf a Phflosoi^i-
call Jurisprudence' (1938), al is zijn filosofische benadering daar nog direct verbonden met de opvattingen uit 
ExperienceExperience and its Modes. Centrale concepten in dit tweede essay, zoals autoriteit en verplichting, individuele 
enn politieke wil en het niet-hstrumentele karakter van de civiele associatie, nam Oakeshott al eerder onder de 
loepp in zijn introductie bij Hoboes' Leviathan (1946) en in "On Being Conservative' (een lezing uit 1956, gepu-
bliceerdd in Rationalism in Petities}. In het derde essay van On Human Conduct, ten slotte, herneemt Oakeshott 
dee centrale historische these van The Masses in Representative Democracy' (1957). Postuum gepubliceerd 
werkk lijkt er bovendien op te wijzen dat de centrale begrippenparen uit het tweede en derde essay, 'enterprise 
association'' - 'civil association' en 'societas' - 'universitas', vroege voorlopers kennen (zie Oakeshott 1996a). 

Delenn van On Human Conduct worden op hun beurt gerecapituleerd in later werk, bijvoorbeeld in 
Thee Vocabulary of a Modem European State' (1975c) en in The Rule of Lav/ (1983,119-164). Opmerkelijk rs 
verderr de allegorische verwerping van de staat als 'enterprise association' die Oakeshott onder de titel The 
Towerr of Babel' opnam in On History (1983, 165-194; niet te verwarren met het essay met dezelfde titel dat 
inn 1948 verscheen in Cambridge Journal'en in 1961 werd opgenomen in Rationalism in Politics). In de vorm 
vann een moraliserende vertelling, die geheel andere vermogens van de lezer aanspreekt dan OHC, laat Oakes-
hottt hier wél duidelijk blijken waar zijn normatieve voorkeur ligt 
99 Een 'ideal character' moet volgens Oakeshott overigens niet als een Weberiaans 'ideaaltype' worden 
begrepen.. Pitkin en Spitz, die zich in hun commentaar op On Human Conductaan deze verwisseling be-
zondigen,, krijgen van Oakeshott een verder niet beargumenteerde veeg uit de pan (1976, 356 en 360). In 
Oakeshottss optiek kan er van een onafhankelijke toegang tot 'de werkelijkheid' geen sprake zijn; er is 
slechtss altijd al door begrip voorgestructureerde ervaring. Een 'ideal character' is een begrip van die erva-
ringring op een ander, abstracter niveau. Oakeshott doet Weber echter geen recht als hij bedoelt te zeggen 
datt een 'ideaaltype' in tegenstelling tot een 'ideal character' wel positivistische connotaties heeft; ook een 
ideaaltypee is volgens Weber een constructie en pretendeert dus geen afspiegeling van empirische feno-
menenn te zijn. Het belangrijkste verschil tussen Webers ideaaltype en Oakeshotts 'ideal character' is ver-
moedelijkk dat Weber zijn 'ideaaltypen' wel degelijk aan fenomenen in 'de werkelijkheid' probeert te kop-
pelen. . 
100 Deze terminologische strategie is niet helemaal idiosyncratisch; ze is bijvoorbeeld ook te vinden bij 
Oakeshottss tijdgenoot Friedrich Hayek, die in zijn latere werk veel moeite doet om verschillende vormen 
vann sociale orde in termen van cosmos en taxis en verschillende vormen van wetgeving als nomos en 
thesisthesis te onderscheiden (1973, 37, 94 en 124-126). Ook hierbij speelt de wens om te beschikken over 
conceptenn met zo min mogelijk bestaande betekenisassociaties, een belangrijke rol. 
111 Deze anonimisering van potentiële opponenten en medestanders is overigens een kenmerk van Oake-
shottss gehele oeuvre. Aristoteles neemt in het tweede essay van On Human Conduct een bijzondere posi-
tietie in; hij wordt wel uitgebreid geparafraseerd (109-111). Auteurs als Hobbes, Hegel, Burke, Cicero, Mill, 
Montesquieuu en Boethius komen in het voorbijgaan ter sprake (109 en 181). 
122 Overigens valt er over Oakeshotts voorbeelden zeker te twisten: mensen die een gemeenschappelijk 
levenn delen of die een dorpsgemeenschap vormen, streven gewoonlijk geen gezamenlijk doel na, tenzij 
hett in stand houden van die gemeenschap zelf het hoogste doel wordt. Oakeshotts conceptuele kader is 
duss minder helder dan hij suggereert 
133 Dat wordt ook bemoeilijkt doordat de tekst de civiele associatie een enkele keer toch aan een concreet 
(historisch)) voorbeeld koppelt (het zestiende eeuwse Geneve, zie 178). Bovendien doen de postulaten van de 
civielee associatie sterk denken aan de drie gescheiden machten in moderne staten. 
144 Waarschijnlijk is dat ook de reden waarom sommige critici verzucht hebben dat On Human Conduct 
vrijwell elke argumentatie ontbeert: zie Raphael 1975, 454 en Pitkin 1976, 302. Mijns inziens maakt niet 
zozeerr het ontbreken van argumenten, alswel Oakeshotts beperkte opvatting van wat als argument kan 
gelden,, het de lezer van On Human Conduct moeilijk de geldigheid van de theorie te beoordelen. 
155 Ook Auspitz (1976b) meent dat "...perhaps the only compliment one can pay him is to acknowledge 
thatt to criticize him one will have to do so profoundly, not merely by differing with his sympathies but by 
questioningg the notions of language, theorizing, modality, and intrinsic, ideal character on which his entire 
workk rests." (291) 
166 Zie ook Booth 1961/1983, 73: "Narrator' is usually taken to mean the ' I ' of the work, but the ' I ' is seld-
omm if ever identical with the implied image of the artist." 

Notenn bi j hoofdstu k 5 

11 De hier volgende synopsis is gebaseerd op de uitgave van Brideshead Revisited'm de Penguin-editie uit 
1962,, die overeenkomt met de volledig herziene uitgave die in 1960 bij Chapman & Hall verscheen; ook 
dee paginaverwijzingen refereren hieraan. Brideshead Revisited heeft een complexe uitgeefgeschiedenis: 
naa de eerste druk in mei 1945 bijj Chapman & Hall en in september 1945 bij Little, Brown & Co. (USA) zijn 
tallozee herdrukken verschenen, waarin Waugh steeds weer nieuwe wijzigingen aanbracht. Er zijn daardoor 
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alleenn al tien tekstvarianten  in omloo p die doo r Waugh zelf zijn geautoriseerd . De herzien e uitgav e ui t 
19600 maakt deel ui t van de uiteindelijk e 'unifor m edition ' van Waugh' s gehel e oeuvr e en is de laatst e 
versi ee waaraan Waugh zelf nog de hand legde . Om die reden , en ook omda t het (in de Penguin-editie ) 
momentee ll  de best verkrijgbar e en dus meest gelezen versi e van het boek is, neb ik ervoo r gekoze n deze 
versi ee als uitgangspun t voo r mij n analys e te nemen . Voor een volledi g overzich t van de verschille n tusse n 
dee herzien e editi e en eerder e versies , zie Davis 1981, 179-185. Ik zal in het vervol g op deze verschille n 
ingaa nn als die relevan t zijn voo r mij n analys e van de tekst 
22 Zie ook Cowling s opmerkin g over Waugh' s later e werk : "(A)l l thes e novel s were part of a considere d 
statemen tt  whic h was inseparabl e fro m its mode of expressio n and may easil y be solemnize d or misunder -
stoo dd if the mod e of expressio n is neglected. "  (1980,344) 
33 Deze kritie k is ook niet uitsluiten d te verklare n doorda t deze rooms-katholiek e opvattinge n en gebruike n 
inmiddel ss minde r beken d of zelfs in onbrui k zijn geraak t Behalv e bi j Spende r en OTaolai n is soortgelij k 
commentaa rr  ook al te vinde n bi j tijdgenote n van Waugh als Wilson , Macaulay en ODonnel l (alle 1946, 
herdruk tt  in Stannar d 1984, resp . 247, 254,256/259). Een Nederlands e vertegenwoordige r van deze kritie k 
iss  Kuin 1990,121-124. Een contra-interpretati e is te vinde n bi j dinton-Baddeley : "thoug h the book has a 
powerfu ll  religiou s purpos e it has no shado w of Catholi c exdusiveness "  (1945, in Stannar d 1984, 237) en 
bijj  DeVrtis , die meent dat het realism e van Brideshead  Revisited  er voo r zorg t dat de specifie k rooms -
kathoiiek ee apologi e toc h een universel e betekeni s krijg t (1958, 52-53). 
44 De eerst e opvattin g is te vinde n bi j Macaulay , Wilso n en PryceOones , allen in Stannar d 1984, resp . 253-
254,2466 en 274. De tweed e opvattin g word t onde r meer verkondig d doo r Reed in Stannar d 1984, 239 en 
Kuinn 1990,114. 
55 De kwesti e van het snobisme , hier beperk t to t Charles ' snobisme , is doo r critic i ook in breder e zin aan de 
ord ee gesteld . Het beeld dat Brideshead  Revisited  van  het geloo f schetst , zou inheren t snobistisch e trekke n 
hebben .. Zo schree f OTDonnel l (pseudonie m van de Ierse criticu s Conor Cruis e O'Brien ) in decembe r 1947 
inn de Belt.  "I n Mr Waugh' s theology , the love of money is not onl y not the roo t of all evil , it is a preliminar y 
for mm of the lov e of God"  (in Stannar d 1984, 260). Op zijn minst , aldu s CDonnell , laat het boek aspecte n 
alss  mededoge n en rechtvaardighei d weg , waardoo r het een zeer selectie f beeld van het rooms-katholiek e 
geloo ff  schets t (idem , 268-269). 

Niett  lang na de publicati e van OTJonnell s artikel , nam Barringto n het in hetzelfd e tijdschrif t voo r 
Waughh op . Zijn s inzien s is er geen noodzakelijk e connecti e tusse n Waugh' s katholicism e en zijn eventuel e 
snobisme .. De twee lijke n in Brideshead  Revisited in  elkaar over te lope n omda t de settin g van het verhaa l 
nuu eenmaal overwegen d aristocratisc h is, maar Waugh kan hoogui t een eenzijdig e interess e voo r de ho-
geree klasse n worde n verwete n - een eenzijdighei d die ook zijn nlet-religieuze , vroeger e werk kenmerk t 
(idem ,, 263-265). 
** Zie ook Davis (1990, 59-62) voo r een analys e van de contraste n die in de proloo g worde n ingeze t 

Voorr  een besprekin g van de tekstuele  en symbolisch e associatie s tusse n het Arcadi ë van Brideshea d en 
diee van Keats ' XkJe on a Grecian Urn' , zie Heath 1982,172-174. 
88 Het beeld van de onderwater-werel d kom t overigen s ook in Scoop  voo r als beeld voo r een plaat s van 
illusie ss en verbeelding , al heeft het daar sterker e sexuel e connotaties ; zie Scoop,  127. Val. Davis 1981 
152. . 
99 MRex has never been unkin d to me intentionally, ' she said . l I f s jus t tha t he isn t a real perso n at all ; he's 
jus tt  a few facultie s of a man highl y developed ; the rest simpl y isn t there. "  (245) 
100 Omdat het verhaa l geheel in de ik-vor m word t verteld , is het moeilij k onderschei d te maken tusse n 
vertelle rr  en geïmpliceerd e auteur . Ik zal in de rest van dit hoofdstu k vrijwe l uitsluiten d spreke n over de 
vertelle rr  en de geïmpliceerd e auteu r alleen ter  sprak e brenge n als er mijn s inzien s een duidelij k verschi l 
tusse nn beid e instantie s val t aan te wijzen . 
111 Zoals ik in 5.1 en 5.2 heb aangeduid , denke n sommig e critic i hier ander s over . Hastings , bijvoorbeeld , 
meentt  dat f ro m the beginnin g the resolutio n of thi s them e (th e bringin g of a los t sou l to God, MB) is a 
foregon ee conclusion "  (1995,488) - terwij l het zoals gezegd minsten s tot  pagin a 83 duur t voorda t de lezer 
dee eerste , impliciet e indicati e krijg t dat Charles religieu s is geworde n en de manie r waaro p dat gebeur t 
pass aan het eind van deel i n word t onthuld . 
122 Zie ook Davis 1990,49. 
133 Volgen s Davis (1981, 127) geef t Blanch e de meest consistent e correctie s op het idyllisch e beeld dat 
Charless van Brideshea d schets t en op zijn seculier e levenswijze . 
144 Uiteraar d lig t di t ander s in literair e tekste n die niet alleen met meerder e focalisatoren , maar ook met 
meerder ee verteller s werken . Ook dan is er nog altij d geen exter n referentiepun t om de authenticitei t van 
dee perceptie s te beoordelen , maar er is in elk geval een corrigeren d mechanism e binne n de teks t 
11 Heath (1982,168) is van menin g dat de beschrijvin g van Nanny Hawkins ' kamer een impliciet e afkeu -
ringring  vormt : "Motie y tast e is an establishe d Waugh cue for lack of reaso n and discipline" . Mijns inzien s 
word tt  met de kamer weliswaa r Nann/ s eenvoudighei d van geest en afkoms t benadrukt , maar impliceer t 
di tt  geen veroordeling . Ik ben het op dit pun t eens met McDonnell , die beargumenteer t dat Nanny Hawkin s 
juis tt  liefd e en geloo f belichaam t (1986,166-167). 
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Uiteraar dd vooronderstel t een scher p observerend e verteller/focalisato r een scher p observerend e auteur . 
Eenn soortgelijk e techniek  is dan ook in ander werk van Waugh teru g te vinden , zoals ik in in hoofdstu k 7 
nogg zal laten zien. 
177 Zoals ik in het begin van dit hoofdstu k al heb gemeld , is er vaak geconstateer d dat Brideshead  Revisited 
snobistisc hh zou zijn . Er dien t echte r onderschei d te worde n gemaak t tusse n het snobism e van Waugh  (de 
geïmpliceerd ee auteur ) en dat van de vertelle r en/o f ander e personages . De constaterin g van McDonnel l 
datt  zelfs God in Brideshead  Revisited  een snob is , aangezie n alleen de rijk e rooms-katholiek e personage s 
opp Gods genad e kunne n rekenen , is voora l een beschuldigin g aan het adres van Waugh , die als geïmpli -
ceerd ee auteu r voo r de plo t van het boek verantwoordelij k is (1988,103). Mij gaat het hier om het snobis -
mee van Charles de verteller , dat onde r meer blijk t ui t zijn minachtin g voo r 'upwardl yy  mobiles ' als Rex Mot-
tramm en Bridey' s verloofd e Bery l Muspratt , en ui t de manie r waaro p hi j naar mensen , hun bezittinge n en 
gedra gg kijkt . Terwij l de lezer zich aan het snobism e van Waugh nog vri j eenvoudi g kan onttrekken , is dat 
bi jj  Charles ' snobism e veel moeilijker , omda t er nauwelijk s alternatiev e focalisatie s in de tekst  aanwezi g 
zijn .. Zie hierove r ook 5.4. 
188 Bourdie u (1986, 66-67) onderscheid t de connatsseu r van de parven u doo r de eerst e aan te duide n als 
ieman dd die een onbewust , implicie t meesterscha p op een bepaald terrei n heeft verworven , doo r jarenlan -
gee deelnam e aan praktijke n in het voetspoo r van kenner s op dat terrein . De parven u is daarentege n af-
hankelij kk  van expliciterin g van de principe s en concepte n die aan de gebruikt e onderscheidinge n ten 
grondsla gg ligge n en zal nooi t over volledi g geïnternaliseerd e en daardoo r vanzelfsprekend e kenni s van een 
terrei nn beschikken . 
199 Zie over klassegebonde n taalgebrui k ook Bourdie u 1986,126-127 en 176-177. 
200 De uitdrukkinge n 'U ' en 'non-U ' werde n in de jaren '50 gebruik t om aan te geven welk taalgebrui k bin -
nenn de uppe r dass al dan niet acceptabe l was. Ze raakte n wij d verbrei d door Nancy Mitford s Noblesse 
ObligeOblige  (1956), waaraan ook Waugh een bijdrag e leverde . Uit zijn brieve n aan Mitfor d blijk t duidelij k dat 
Waughh zeer gefascineer d was doo r klassegebonde n taalgebruik . In een brie f aan Mitfbr d schrijf t hi j overi -
genss de uitdrukkin g 'non-U ' "vulga r in the extreme "  te vinde n (brie f aan Nancy Mitford , 19-10-1955. in 
Waughh 1980, 452-453). 
211 Dit is een van de passage s die in de editi e van 1960 radicaa l zijn herzien . In de oorspronkelijk e versi e 
kom tt  Juli a voora l naar vore n als symboo l voo r de spirituel e waard e van Brideshead , al zijn ook daar meer 
materialistisch ee ondertone n te vinden . In deze herzien e versi e kom t de spirituel e verlossin g wel  erg ster k 
samenn te valle n met materiee l eigendom . Beide passage s worde n naast elkaar gezet in Davis 1981.183-
184. . 
222 Nussbau m signaleer t overigen s ook zelf dat een esthetiserend e houdin g niet altij d to t ethisc h juist e 
inzichte nn leidt . In Love's  Knowledge  maakt ze onderschei d tusse n een esthetiserend e houdin g die objecte n 
benader tt  als levend e objecte n die een bepaal d beroe p op de toeschouwe r doen , en een esthetisch e hou -
din gg die objecte n als afgeronde , in zichzel f volmaakt e gehele n benadert . Terwij l de laatst e houdin g het 
onvolmaakte ,, menselijk e karakte r van ethisch e situatie s miskent , zou de eerst e op ethisc h terrei n wel 
nastrevenswaardi gg zijn (1990, 131-133; 147). Ik beplei t hier echte r voora l een onderschei d tusse n de rol 
inn ethisch e oordeelsvormin g van esthetisch e percepti e enerzijd s en die van empathi e anderzijds ; een on -
derschei dd waarva n Nussbau m zich mijn s inzien s te weini g bewus t toont . 
233 Zie ook Davis 1990, 34. 
244 Deze kloo f zou ook kunne n worde n opgeva t als een indicati e dat Waugh een onbekwam e schrijve r is , 
diee er niet in is geslaag d de veranderin g ook in de stij l van focalisere n overtuigen d neer te zetten . Mijns 
inzien ss is di t echte r een weini g welwillend e interpretatie , die er bovendie n van ui t gaat dat Waugh met 
BridesheadBrideshead  Revisited  probeerd e duidelij k te maken dat een religieuz e bekerin g een voldoend e voorwaard e 
iss  voo r een goed leven . In de volgend e paragraa f probee r ik te staven dat het boek , ongeach t Waugh' s 
intentie ,, juis t toon t dat een bekerin g wellich t een noodzakelijke , maar zeker geen voldoend e voorwaard e 
voo rr  een goed leven is. 
255 Het citaa t is afkomsti g ui t G.K. Chesterton , Th e Queer Feef. In : Father  Brown  Omnibus.  Dodd Mead, 
Neww York 1935, 61. 
266 Dat beteken t echte r niet , zoals Kuin meent , dat het geloo f zoals dat uit Brideshead  Revisited 'naar  vore n 
kom tt  een 'cred o quia absurdum ' is , waari n de willekeu r regeer t en waarove r je dus eigenlij k geen coheren t 
verhaa ll  zou kunne n vertelle n (1990,125). Brideshead  Revisited  maakt weliswaa r duidelij k dat geloo f het 
ongerijmd ee kan verklare n (als men berei d is de premisse s van dat geloo f voo r lief te nemen) , maar toont 
ookk dat daarnaas t de menselijk e herinnerin g nodi g blijf t om de zin van het verlede n steed s weer te actua -
lisere nn en ook in de toekoms t een vervol g te geven . 
277 Op dit pun t leg ik een net wat ander accen t dan Davis (1990,131-135), die in zijn uitgebreid e interpre -
tati ee van Brideshead  Revisited  de nadru k vrijwe l geheel op de rol van de herinnerin g legt . Dat lever t een 
voo rr  niet-gelovig e lezers wellich t meer aansprekende , 'wereldse ' interprefati e op , waari n religi e nauwelijk s 
nogg een rol speel t Mijns inzien s doet hi j daarme e echte r geen rech t aan de religieuz e elemente n van het 
boek ,, al vin d ook ik die moeilij k te verteren . 
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Notenn bi j hoofdstu k 6 

Dezee synopsi s en de paginaverwijzinge n in di t hoofdstu k zijn , indie n niet ander s vermeld , afkomsti g uit 
dee herzien e en uitgebreid e uitgav e van Oakeshott s Rationa/ton  in  AVAtodoo r Libert y Press , Indianapoli s 
1991.. Th e Masses in Representativ e 06010030/ is hieri n opgenome n op pagin a 363-383. Ik heb voo r 
dezee versi e gekoze n omda t het momentee l de meest toegankelijk e is en de Engelstalig e uitgave s van het 
essayy niet van elkaar verschillen . 
22 De geschiedeni s van de Mont Péléri n Societ y word t besproke n in Cocket t 1994. 
33 Rentsc h Verlag , Erlenbach-Zürich/Stuttgar t 1957. 
44 Reidel , Dordrech t 1961. 
55 De strategieë n die zij daarbi j volgen , topen  echte r noga l uiteen . Sommige n trachte n de ideologi e van de 
tegenparti jj  op te blazen doo r (elemente n uit ) deze ideologieë n te analysere n - een voorbeel d hierva n is 
Hayekss analys e van het concep t 'social ' (in Hunol d 1961,107-118). Andere n probeerde n het moree l van de 
eigenn troepe n te verhoge n door na te gaan welk e idealen het westers e denken het verdedige n waard maken , 
zoalss  Anton i in zijn analys e van het vrijheidsbegri p (idem , 11-26) en Kirk in een besprekin g van de geschiede -
niss  van de rechtsstaa t (idem , 95-106). Oakeshott s bijdrag e combineer t beide benaderingen . 

Inn hoeverr e Oakeshot t zichzel f bewus t was van de politiek e resonanti e die zijn bijdrag e in deze contex t 
kreeg ,, val t niet meer te achterhalen . Het is echte r niet onwaarschijnlij k dat Hunol d de gemeenschappelijk e 
noemerr  die hi j in het voorwoor d formuleert , ook al heeft vermel d in de uitnodigin g aan de auteur s om een 
lezingg te geven en de betreffend e artikele n te mogen publiceren . 
77 Het essay is ook nog gepubliceer d in Budde y 1970, 103-123. Hoewel de lezer ook in deze uitgav e het 
voorwoor dd van Hunol d ontbeert , is deze publicatiecontex t (een anthologi e van Amerikaan s conservatisme , 
waaraann Oakeshot t als pijle r van het Angelsaksisch e conservatism e is toegevoegd ) nog altij d politieke r van 
aardd dan die in Rationalism  in  Politics. 
88 Aldu s Minogu e in zijn inleidin g bi j Oakeshot t 1993b, vii . Overigen s gebruikt e Oakeshot t de ideeën die hi j in 
Th ee Masses in Representativ e Democrac / ontwikkeld e in 1958 ook nog in een lezingenseri e te Harvard . 
Daarr  fungeerd e het contras t tusse n individ u en 'individ u manqué ' als basis voo r een indelin g van politiek e 
theorieë nn in individualistisch e en collectivistisch e variante n (1993b, 24-27). Ook in On Human  Conduct  keren 
ideeënn ui t The Masses in Representativ e Democrac / terug , soms zelf in letterlijk e formuleringen ; de op-
koms tt  van het 'individ u manqué ' verklaar t hier de opkoms t van de opvattin g dat de staat een untvers&as  zou 
zijnn (1975a/1991,274-279). Oakeshot t verga t The Masses in Representativ e Democrac / dus nooi t helemaal . 

Opmerkelij kk  is overigen s wel dat deze uitgave , die 556 ruim gezett e pagina' s telt , bijzonde r goedkoo p 
blijk tt  te zijn (in Nederlan d nog geen ƒ 30,-). De boekhandelaa r van wie ik het boek kocht , keek voo r de 
zekerhei dd zelfs even na of die prij s wel  klopte . De verklarin g daarvoo r kan worde n gezoch t in de uitgever : 
Libert yy  Press , zo meld t het colofon , *is a publishin g imprin t of Libert y Fund , Inc. , a foundatio n establishe d 
too encourag e stud y of the ideal of a societ y of free and responsibl e individuals. * Zelfs deze uitgav e kan 
duss in een politiek e contex t gelezen worden . 
100 In de retorisch e handboeke n worde n stijlfigure n onderscheide n in woord - en gedachtefiguren . De eerst e 
zijnn aan bepaald e woorde n of uitdrukkinge n gebonden ; de tweed e zijn dat niet , maar ordene n het denke n 
vann de lezer op een bepaald e manier . Antithes e word t nu eens bi j de woordfiguren , dan weer bi j de ge-
dachtefigure nn ondergebrach t Leeman & Braet duide n antithes e bijvoorbeel d aan als een woordfiguur , 
maarr  melde n dat Quintillianu s antithes e een gedachtefiguu r noem t (1987,112). 
111 Overigen s zou het te ver gaan om individualitei t en anti-individualitei t op te vatte n als respectievelij k 
eenn natuurlij k proce s en een artificiël e constructie . "Huma n individualit y is an historica l emergence , as 
'artificial ''  and as 'natural ' as the landscape" , aldu s Oakeshot t (370). 
122 Nog een ander voorbeel d van deze argumentatiestrategi e is te vinde n bi j de verklarin g van de populisti -
schee regeringsvorm : "He (the anti-individual , MB) claime d thi s conditio n as a right,  and consequently  be 
sough tt  a governmen t dispose d to  giv e i t to  him and one endowe d wit h the powe r necessar y to  impos e 
uponn all activitie s the substantiv e patter n of activit y called th e publi c good' . 'Popula r govemmen f is , pre-
cisely ,, a modificatio n of 'parliamentar y governmen f designe d to  accomplis h thi s purpose. "  (378, mij n 
cursivering ) ) 
133 Ook van het gebrui k van coherenti e als argumen t voo r de noodzakelijkhei d van bepaald e ontwikkelin -
genn zijn meer voorbeelde n te vinden . Het gelijkheidsideaa l word t bijvoorbeel d op deze manie r verklaard : 
"(H)o ww shoul d the *mass man' , whos e sole distinctio n was his resemblanc e to  his fellow s and whos e salvatio n 
layy in the recognitio n of other s as mere replica s of himself , approv e of any divergenc e fro m an exact unifor -
mity ?? All must  be equal and anonymou s unit s in a 'communit/. "  (375, mij n cursivering ) T h e rights  of indM -
duaKt yy were necessarily  such tha t the 'mass man ' coul d have no use for them. "  (378, cursiverin g van mij ) Op 
straff ee van incoherenti e moes t het anti-individ u wel een gelrjkhekJsmoraa l ontwikkelen . 
144 Verschene n in : T.D. William s (ed.), HistoricalStudies  7(1958), en vervolgen s opgenome n in Rationalism  in 
PoliticsPolitics  (1962/1991, 151-183). Oakeshot t ontwikkeld e zijn ideeën over geschiedschrijvin g nog verde r in On 
HistoryHistory  and Other  Essays  (1983), dat ik hier buite n beschouwin g laat omda t het zo'n 25 jaar na Th e Masses 
inn Representativ e Democrac / verscheen . 

239 9 



155 Het idee dat geschiedeni s lessen voor het actuel e leven bevat , kwam lang e tij d to t uitdrukkin g in de topos 
'histori aa magistr a vitae' . Zie voo rr  de lotgevalle n van deze topos:  Kosellec k 1979,38-66. 
166 Oakeshot t verzet zich op di t pun t tegen Collingwood : als de historicu s het verlede n doet herleven , gaat 
hi jj  volgen s Oakeshot t te veel mee in het praktisch e verlede n dat de actore n zelf creëerden . Zie Franco 
1990,42-43. . 
177 Smit h (1996) constateer t op basis van analys e van enkel e ander e essays van Oakeshot t eveneen s dat 
Oakeshot tt  in zijn politiek-filosofisch e werk voornamelij k 'practica l pasts ' construeert . 
188 De stijlfiguu r paralipsis,  waarmee  een vertelle r zegt een bepaald e vraag niet  te zulle n behandelen , is 
eenn effectie f midde l om toch  de aandach t op de kwesti e te vestigen . Zo ook hier : de suggestie s voo r mo-
gelijk ee oorzake n tuimele n over elkaar heen. Wat Oakeshot t inderdaa d niet doet , is onderschei d maken 
tusse nn persoonlijk e en social e oorzake n van de opkoms t van het 'gemankeerd e individu' . 
199 Bovendie n (be-)vesüg t di t typografisch e verschi l op subtiel e wijz e de indru k dat individ u manqu é en anö-
indivki uu artifiöët e personage s zijn , die nooi t zelfstandi g in het voll e leven zouden kunne n staan en die altij d 
parasitere nn op een wezen van vlees en bloed : het individu . 
200 Voorbeelde n hierva n zijn Rort y 1989,57-60 en 1991,168; en de Dijn 1994, 24,68,77. 
211 Al deze essays zijn opgenome n in de herzien e uitgav e van Rationalism  in  Politics  (1991), resp . 5-42, 
488-541,, 43-69,465-487. 
222 Het gaat hier dus niet om het even hiervoo r genoemd e essay uit 1948, maar om een verhaa l dat is 
opgenome nn in On History  and Other  Essays (1983), 165-194. 

Notenn bi j hoofdstu k 7 

11 Ik baseer me in di t hoofdstu k op de Penguin-uitgav e van Scoop  ui t 1943 omda t deze momentee l het 
bestt  verkrijgbaa r is; ook de paginaverwijzinge n hebben betrekkin g op deze editie . Deze uitgav e volg t de 
teks tt  van de eerst e uitgav e doo r Chapma n and Hall in 1938 en komt ook overee n met de teks t in de 'Uni -
for mm Edition'va n Waugh' s werk , uitgegeve n door Chapman and Hall in 1948. Voor de 'New Unifor m Editi -
on ''  die Chapma n and Hall vanaf 1960 uitga f (Scoop  verschee n in deze seri e in 1964) brach t Waugh een 
beperk tt  aanta l (17) wijziginge n aan; zie hiervoo r Davis 1967. Voor de grote , voora l structurel e wijziginge n 
diee Waugh tijden s het schrijve n van de eerst e versi e van het boek aanbracht , zie Davis 1981,87-106. 
22 Zie ook Lync h (1994, 383): "William' s escap e does not depen d so muc h on what Boot Magna is, as on 
wha tt  he makes of it in his weekl y newspape r column , 'Lus h Places' . (...) Unfortunately , the escap e is en-
dose dd not onl y by a decayin g world , but by a worl d whos e traditiona l value s have been turne d upside -
dow nn (...) The benefit s of the imaginatio n and its creation s are shaky at best. " 
33 Deze verklarin g is gebaseer d op Blayac s idee dat Scoop  moet worde n gelezen als een sprookje , met de 
bijbehorend ee duidelijk e moraal . Zijn lezing van Scoop  slaat mijn s inzien s echte r noga l doo r in de symboli -
schee waard e die hi j aan elemente n ui t de teks t toeschrijft . Bovendie n negeer t hi j daarbi j herhaaldelij k 
verklaringe nn die de teks t zelf voo r bepaald e gebeurtenisse n geeft , zodat deze mysterieuze r schijne n dan 
gerechtvaardig dd is. 
44 Zie o.a. Beaty 1994, 12-14; Cook 1971, 152. Voor een uitgebreid e analys e van hetgee n Waugh' s stij l 
filmischfilmisch  maakt , zie Frick 1992, 432-435. 
55 Zie Brideshead  Revisited  163-164 (en noo t 8 in hoofdstu k 5) voo r een soortgelij k beeld ; het word t daar 
gebruik tt  doo r Charles op het momen t dat hi j Brideshea d verlaa t en denk t 'bove n water ' te komen , dat wi l 
zeggenn zonde r illusie s te kunne n leven . In beide tekste n is de werel d onde r de waterspiege l dus een beto -
verende ,, zinsbegoochelend e wereld ; terwij l die werel d in Brideshead  Revisited  meteen ook als illusoi r 
word tt  neergezet , blijf t die connotati e in Scoop  onuitgesproke n - de lezer kan die condusi e hier zelf trek -
ken.. Dat verschi l typeer t op klein e schaa l de uiteenlopend e techniek  van beid e boeken . 
66 Mijn s inzien s kom t de nostalgisch e componen t van Stoept e weini g tot  uitdrukkin g in Beaty (1994), die 
Waugh' ss vroeg e werk geheel vanui t ironisc h perspectie f interpreteer t Dat ironisch e perspectie f haal t vol -
genss Beaty elke zekerhei d voortduren d onderui t en heef t daardoo r een relativeren d effec t Hij heef t gelij k 
datt  er in Waugh' s vroeg e werk een permanent e onzekerhei d heerst , maar negeer t de weemoe d die met 
diee onzekerhei d gepaar d gaat 
77 Mrs Sötch keer t teru g in Waugh' s Officers  and Gentlemen  en in kleiner e rolle n in A Tourist  to Africa  en 
WoricWoric  Suspended.  Volgen s McDonnel l is er in de meest e gevalle n geen sprak e van een karikatuur , maar 
vann een regelrech t portre t van Diana Cooper . Zij wijd t een heel hoofdstu k aan het personag e Mrs Stitc h en 
haarr  overeenkomste n met het origineel : 1986,182-200. 
88 Een journalis t van de Dai/y  Telegraph  (de kran t waaraan Phillip s was verbonden ) gin g in zijn besprekin g 
vann  Scoop  zelfs zo ver zijn lezers er aan te herinnere n dat deze corresponden t niet , zoals Waugh aan 
Hitchcoc kk toeschrijft , voortijdi g naar huis terugkeerde , maar er juis t met de belangrijkst e 'scoop ' vandoo r 
gin gg (opgenome n in Stannar d 1984, 201). Het portre t was verde r kennelij k zo levensech t dat hij een cor -
recti ee nodi g achtte . 
99 Ook Heath (1982, 124-125) signaleer t verschillend e overeenkomste n tusse n personage s en historisch e 
personen . . 
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100 Volgen s Uttiewoo d (1983, 209-213) is de werel d van Scoop  doo r de techniek  van weglatin g w d erg 
magerr  geworden ; mijn s inzien s staat daar tegenove r dat het boek ook nog lezenswaardi g is nu de meest e 
verwijzinge nn naar concrete , historisch e persone n en praktijke n aan betekeni s hebben verloren . Dat neemt 
niett  weg dat een karikaturis t natuurlij k altij d op het scherps t van de snede werkt : een overscho t aan parti -
culier ee verwijzinge n doet afbreu k aan de zeggingskracht , terwij l een gebre k daaraan in total e onherken -
baarhei dd kan resulteren . 
111 Ook de voorname n van de Jackson-familielede n zijn ontleen d aan persone n ui t het links-liberal e spec -
tru mm van de Brits e politiek ; zo kom t de lezer onde r meer Huxley Jackson , General Gollanc z Jackso n en 
Pankhurs tt  Jackso n tegen* Hun politiek e tegenspele r heet Dr Benit o (hetgee n zeker in de jaren '30 direc t 
mett  Mussolin i zal zijn geassocieerd) , maar is een communistisch e revolutionair . En de naam van de ge-
wiekst ee zakenma n Mr Baldwin , refereer t niet alleen aan dien s kale hoofd , maar ook aan Stanle y Baldwin , 
Brit ss  premie r en conservatie f politicu s in de jaren '20 en '30. In geen van deze gevalle n is overigen s sprak e 
vann een realistisc h portret ; de namen hebbe n voora l een humoristisc h effec t omda t ze in een geheel an-
deree contex t worde n gebruik t 
122 Ook Waugh  maakt hier dus gebrui k van de conservatiev e topos  die we in hoofdstu k 6 bi j Hunok J tegen-
kwamen ::  fascism e en communism e zijn voo r hem één pot na t Terwij l Hunok J de overeenkoms t voora l 
zoektt  in het totalitair e karakte r van bekt e ideologieën , legt Waugh de nadru k op de aard van ideologieë n 
überhaupt .. Stannar d (1986, 473) leid t ui t het manuscrip t af dat Waugh bi j het schrijve n uitdrukkelij k zijn 
bestt  heef t gedaan om zijn politiek e kritie k gelijkelij k over link s en recht s te verdelen . 
133 Overigen s concludeer t Hoskin s (1969, 34) in haar overzich t van de houdinge n die Brits e schrijver s te-
genove rr  de Spaanse Burgeroorlo g inname n over Scoop.  "Readin g Scoop,  one is quit e unabl e to believ e 
tha tt  Evelyn Waugh' s breas t was seething , as so many other s were , wit h politica l passio n durin g alle the 
stor mm and strif e of 1937." 
144 Graves & Hodg e 1995, 56-63 en 281-293. 
155 Ook Spende r heef t op dat laatst e punt , voora l in verban d met Waugh' s vroeg e werk , gewezen : "Hi s 
weaknes ss - whic h spoil s his satir e - is the tendenc y toward s crud e exaggeration . For instance , in Scott-
King'sKing's  Modem  Europe,  ther e is an accoun t of the formalitie s necessar y for leavin g Englan d at th e end of 
thee war , whic h is inexac t withou t being fantasti c A satiris t may caricature , but he shoul d not simpl y distor t 
facts ,, or - lik e anyon e else wit h a grievanc e (satir e is essentiall y complaint ) - he loses the sympath y of his 
audience. ""  (1954,169) 
166 De Penguin  Dictionary  of  Literary  Terms  {1991, 3rd edition ) omschrijf t de taak van de satiricu s bijvoor -
beeldd als volgt : "Th e satiris t is thu s a kind of self-appointe d guardia n of standards , ideal s and truth ; of 
mora ll  as wel l as aestheti c values . He is a man (wome n satirist s are very  rare) who takes it upon himsel f to 
correct ,, censur e and ridicul e the vices and follie s of societ y and thu s to brin g contemp t and derisio n upo n 
aberration ss fro m a desirabl e and civilize d norm. "  (827-828) 
177 Beaty opper t dat Waugh' s afwijzin g van het predikaa t 'satire ' ook verban d kan houde n met de negatiev e 
omschrijvin gg die Waugh' s vrien d Ronald Knox in dien s Essays  in  Satire  (1928) van het genr e gaf De satiri -
cuss zou hieri n worde n afgeschilder d als een humorloz e gelijkhebber , a smal l boy goin g aroun d wit h a 
waterr  pisto l charge d wit h vitriol "  (Beaty 1994, 24-25). 
188 Beaty (1994,23-31) geef t een overzich t van de critic i die Waugh' s vroeg e werk wel  of juis t niet satirisc h 
vonden ,, en van de argumente n die zij voo r hun standpun t aanvoerden . 
199 Overigen s speel t di t problee m ieder e omschrijvin g van genre s en literair e vorme n parten . Elke definiti e 
abstraheer tt  van de variatie s die in de praktij k voorkome n en is bovendie n een momentopnam e in een 
historisch ee ontwikkeling . Daar kom t nog bi j dat dergelijk e omschrijvinge n van een genre , al dan niet ge-
wikt ,, zelf de richtin g waari n en genr e zich ontwikkel t ook weer beïnvloeden . 
200 Griffi n (1994) bied t een informatie f overzich t van het bred e scala aan satirisch e vormen , met voorbeel -
denn uit uiteenlopend e periodes . Interessan t genoe g noem t hi j Waugh' s werk een grensgeval , op het 
scherps tt  van de snede tusse n roma n en satire : "Wha t satir e want s to  do can generall y be don e withi n th e 
generou ss confine s of the nove l withou t disturbin g its econom y (Evely n Waugh' s comi c novel s may be 
though tt  of as a limitin g case, and in them 'novel ' may be swallowe d up in 'satire*). "  (4) 
211 Daarom voldoe t Scoop  ook aan de criteri a die Carens aan satir e stelt : zijn s inzien s hoef t satir e niet altij d 
constructie ff  te zijn , maar moet de satiricu s wel  een besef van positiev e waard e tone n (1966, xiii) . 
222 Btayac (1972,4-5) noem t Mr Baldwi n zelfs "a superma n or (anachronistical ^  so) a kind of James Bond . 
Thee aura of myster y surroundin g him and his activities , the prominen t par t he plays in the denouement , 
hiss  ubiquit y and sense of organizatio n allo w Englan d to  carr y the victor y over the force s of evil and to  gain 
thee minera l claim s for His Majesty , the King of England. " 
233 Carens (1966,148) is dan ook van menin g dat de handelin g in Scoop  op zo'n fantastisch e manie r word t 
afgewikkeld ,, dat de politiek e ladin g van het boek er onde r lijd t 
244 Ik baseer me hier op Zijdervel d (1971 en 1983) en Zwar t (1996); met name de eerst e belich t de social e 
enn kritisch e rol van het lachen . Overigen s hebbe n verschillend e filosofe n zich over het lachen gebogen ; 
eenn overzich t is te vinde n in Vanheeswijc k 1993. 
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Notenn bi j hoofdstu k 8 

11 Dit geldt , omgekeerd , uiteraar d ook voo r de totstandkomin g van de tekst:  de keuzes van een auteu r 
worde nn mede bepaal d doo r de ideeën die hi j heef t over het genr e of de disciplin e waari n hi j zijn teks t wi l 
situeren . . 
22 Hoewel ik in het navolgend e voora l over politiek e oordeelsvormin g zal blijve n spreken , is de doo r mi j 
voorgesteld ee reconstructi e ook bruikbaa r om de rol van teksten  in ethisch e oordeelsvormin g te analyseren . 
33 Dit beteken t bijvoorbeel d dat de vermogen s zelfkennis , analoo g vergelijke n en patroonherkenning , die ik 
inn mij n opsommin g in paragraa f 2.2.4 noemde , hier niet zulle n terugkeren . 
44 Daarbi j gaat het mi j om de verbeeldingskrach t van de lezer.  Uiteraar d impliceer t een teks t die de ver -
beeldin gg van de lezer aanspreek t ook een auteu r die over verbeeldingskrach t beschikt , maar die zal hier 
verde rr  buite n beschouwin g blijven . 
55 Ik slui t me hier deels aan bi j Wamoc k (1976), die in een interessant e studi e heef t geprobeer d te laten 
zienn dat de verbeeldin g die noodzakelij k is om concepte n en ideeën op de ervarin g te kunne n toepasse n 
(o.a.. doo r Kant gereconstrueer d als transcendental e verbeeldingskracht ) niet tegengestel d is aan, maar 
inn het verlengd e lig t van de romantisch e verbeeldin g (zoals o.a. gereconstrueer d doo r Wordsworth ) die 
juis tt  het afwezig e aanwezi g stel t en ons er toe aanzet steed s meer en ander e schakeringe n in die ervarin g 
tee onderkennen . 
66 In deze zin vorm t de verbeeldingskrach t overigen s niet alleen de basis van politiek e of ethisch e oor -
deelsvorming ,, maar ook van wetenschappelijk e en esthetisch e oordeelsvorming . In al deze gevalle n is het 
niett  de waarnemin g van een situati e op zich die het oordee l bepaalt , maar de interpretati e van die situati e 
inn bepaald e termen . En in alle gevalle n is het de verbeeldingskrach t die het verschi l tusse n een creatiev e 
enn een brav e wetenschapper , een vernieuwend e of een consoliderend e burger , een originel e of een tra -
ditionalistisch ee kunstenaa r uitmaakt . 
77 Dit geld t overigen s ook voo r het gebrui k van concepte n in de wetenschap . Filosofe n als Black , Hesse en 
Davidso nn hebbe n geconstateer d dat alle cognitiev e concepte n in feit e een metaforisch e grondsla g hebben . 
Eenn overzich t van de discussi e tusse n de eerst e twee en de laatst e is te vinde n in Rort y 1991a, 162-172. 
88 Het idee dat verbeeldin g samenhang t met concreethei d en abstracti e met intellec t is voora l in de 18e en 
19ee eeuw zeer invloedrij k geweest , en is in uiteenlopend e vorme n teru g te vinde n bi j Kant , Coleridge , 
Schiller ,, Hegel en Croce (Palmer 1992,201). Zie ook Wamoc k 1976. 
99 Dat sommig e abstract e literatuu r als misluk t word t ervaren , heef t mijn s inzien s niet zozeer te maken met 
hett  gebre k aan details , maar met het perspectie f van waarui t je als lezer deelgenoo t van de gebeurtenis -
senn word t gemaakt . Voora l het onderschei d tusse n beschrijve n en tone n (telling ' en 'showing' ) is daarbi j 
vann belang . In het geval van een beschrijving , hoe gedetailleer d ook , kom je als lezer alleen iets te weten 
overover  een personage , terwijl  je doo r midde l van tone n als het ware deelgenoo t word t gemaak t van de 
ervaringe nn van een personage . 
100 Ook di t is een argumen t om de connecti e tusse n concreethei d en verbeeldin g enerzijd s en abstracti e en 
intellec tt  anderzijd s ter discussi e te stellen . Die connecti e zou immer s implicere n dat abstract e fenomene n 
alss  een samenlevin g in de literatuu r nooi t goed gethematiseer d kunne n worden . Om een soortgelijk e re-
denn moet concretiserin g niet worde n begrepe n als een voorwaard e voo r realisme ; dan zou een realistisch e 
beschrijvin gg van social e fenomene n per definiti e onmogelij k zijn . 
111 Je eigen dagboe k of brieve n enerzijd s en logisch e verhandelinge n anderzijd s zijn in di t opzich t grensge -
vallen .. Eigen tekste n zetten nauwelijk s aan to t overnam e van ander e perspectieve n (tenzi j het teksten  zijn 
diee je bijvoorbeel d vroege r hebt geschreven) ; het perspectie f van logisch e tekste n kan nie t naar zaken 
buite nn de werel d van de tekst  doorgetrokke n worden . 
122 De Martelaer e (1988) voer t aan dat het juis t om die reden veel makkelijke r is j e in te leven in en te 
huile nn om een fictie f personage , dan om (bijvoorbeeld ) de verhale n van echt e mense n in documentaire s of 
opp het televisiejournaal . Hoewel zij haar uitsprake n doet in verban d met fictie , trek ik ze hier doo r naar 
tekstenteksten  in het algemeen . 
133 Voor een analys e van het effec t dat Haraway s tekste n op de ethisch e en politiek e oordeelsvormin g van 
dee lezer kunne n hebben , zie Prins 1997,94-101. 
144 Overigen s geld t di t niet alleen voo r politiek e oordeelsvorming , al loop t men daarbi j snelle r tegen  de 
grenze nn van het empathisc h vermoge n op vanweg e het veela l abstract e karakte r van de objecte n van 
politiek ee oordeelsvorming . Ook ethisch e oordeelsvormin g kan in een pluralistisch e samenlevin g niet uit -
sluiten dd op basis van inlevingsvermoge n te werk gaan. De betekeni s van een situati e is in dat geval niet te 
bepale nn zonde r de waard e van het gebruikt e interpretatiekade r in de afwegin g mee te nemen , en daar-
voo rr  is ook distanti e noodzakelijk . 
155 Nussbau m staat hieri n zeker niet alleen ; di t uitgangspun t word t bijvoorbeel d ook gedeel d doo r Palmer , 
1992.. Als we deze opvattin g verbinde n met wat ik hiervoo r heb laten zien, namelij k dat ook filosofisch e 
tekstenteksten  empathi e en identificati e teweeg  kunne n brengen , dan impliceer t di t dat filosofisch e tekste n ook 
emotie ss kunne n aanspreken . Nussbau m zelf heef t di t overigen s ook laten zien , met name in haar hoofd -
stu kk over Plato' s Phaedrus.  FG 200-233. 
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166 Een vergelijkbar e constaterin g is te vinde n bi j Carrol l 1998, 153 en 160 n.28: "Undoubtedly , how the 
characte rr  feels fro m the insid e is relevan t to  our response s to her , but when she feels sorro w over her 
misfortune ,, we typicall y pit y her for  the sorrow s she palpabl y feds , and thi s is not somethin g she  does. " 
Carrol ll  koppel t di t aan de rol van toeschouwe r die de lezer vervult , maar negeer t helaas vertelle r en geïm-
pliceerd ee auteur , die immer s bepale n nar die toeschouwer te  zien krijg t 
177 Een uitzonderin g is Zwar t (1995), die zrch dan ook beroep t op auteur s als Bakhtin , Nietzsche , Marx, 
Bataill ee en Foucault , die in de overwegen d Angelsaksisch e discussie s over emotie s en ethische/politiek e 
oordeelsvormin gg nauwelijk s aan bod komen . Overigen s vorm t de ethisch e rol van het lache n ook een 
belangrij kk  them a in Umbert o Eco's De naam van de roos. 
188 De Wikt e 1998 (60-61) geef t in het voetspoo r van Ashmor e een informatiev e opsommin g van vier mo-
gelijk ee vorme n van reflexiviteit : zelfreferentie , zelfbewustzijn , constitutiev e circularitei t van verklaringe n en 
reflexivitei tt  als teken  van (postmodernitei t Mij gaat het hier voora l om een combinati e van de eerst e 
twee .. Terwij l de Wikt e meent dat zelfreferenti e een eigenscha p van propositie s en zelfbewustzij n een 
eigenscha pp van mense n is, vat ik zelfreflecti e echte r op als een eigenscha p van de geïmpliceerd e auteur , 
datt  wi l zeggen van de auteu r zoals die in de tekst  naar vore n kom t Zelfreflexivitei t is dan meer een eigen -
schapp van tekste n dan van propositie s of van mensen . 
199 Overigen s spele n historisc h veranderlijk e conventie s hierbi j wei een rol : wat vroege r als een overtuigen -
dee verteltran t werd gezien , kan vandaa g de dag zijn vanzelfsprekendhei d hebbe n verlore n en als opzichti -
gee fictionaliserin g worde n ervaren . Elemente n die eerder onopgemerk t bleven , kunne n daardoo r nu tot 
reflexivitei tt  aanzetten , en omgekeerd . 

Notenn bi j hoofdstu k 9 

11 Hoewel Gadamer s observati e van deze 'Vorgrif f der Volkommenhei f (1960,299 e.v.) betrekkin g heef t op 
dee menselijk e taal , slui t zij aan bi j inzichte n uit de cognitiev e psychologi e over menselijk e percepti e in het 
algemeen .. Ook bi j de interpretati e van zintuiglijk e waarneminge n gaan we ui t van herkenbar e en beteke -
nisvoll ee patronen . Zie de passage s in paragraa f 2.2.4 over cognitiev e percepti e en over analoo g vergelij -
kenn en patroonherkenning ; vgl . Brune r 1958. 
22 De minimaa l benodigd e mate van coherenti e is overigen s niet voo r elke lezer gelijk ; de ene lezer kan 
meerr  incoherenti e en contingenti e verdrage n dan de ander . Zo operere n veel  'postmodernisten ' mijn s 
inzien ss onde r het minimum , terwij l ander e recent e auteurs , zoals Haraway en Rushdie , zich net aan de 
goed ee kant van de gren s ophoude n - maar ander e lezers zullen de gren s op ander e plaatse n lokaliseren . 

Sommig ee wetenschapstheoretic i maken van die gesitueerdhei d zelfs een deugd ; zie hiervoo r Prins 1997. 
44 Deze laatst e interpretatiestrategi e is kenmerken d voo r de 'orenmaffia ' oftewe l de 'kwakdenkers' , zoals 
Karinn Spaink die heef t beschreve n en bekritiseer d in Het strafbare  Schaam  (1992). 
55 Soortgelijk e verschille n kome n naar vore n als we probere n Rushdie s (tijdelijke ) bekerin g tot  de islam , 
enig ee tij d nadat de fatw a tegen  hem was uitgesproken , te duiden . Vanui t religieu s perspectie f zou deze 
stapp gezien kunne n worde n als het langverbeid e resultaa t van Gods hand ; de fatw a is dan een noodzake -
lij kk  kwaad in diens t van het religieuz e doel en zou bi j nader inzien ook doo r Rushdi e zelf gebillijk t moete n 
worden .. Het is echte r ook mogelij k Rushdie s stap te interpretere n als een pogin g de ongerijmdhei d van de 
fatw aa achtera f betekeni s te geven doo r haar als aanleidin g voo r een dialoo g met de islam , wellich t zelfs 
voo rr  het ontwikkele n van een modern e islam , te gebruiken . De fatw a zelf blijf t dan een contingent e ge-
beurtenis ,, die alleen achtera f betekeni s krijg t doo r de manie r waaro p Rushdi e deze gebeurteni s heef t 
opgepak tt  (Boenin k 1990). Overigen s heef t Rushdi e zelf beid e interpretatie s ontkrach t doo r zijn bekerin g 
eenn wanhoopsdaa d te noemen , waaro p hi j dan ook is teruggekomen . 
66 Zie ook Bader 1997,156 e.v. 
77 Overigen s is interpretati e niet altijd  de meest aangeweze n manie r om met contingenti e om te gaan . 
Sommig ee gebeurtenisse n zijn weliswaa r contingent , maar ook zo onbeduiden d dat ik probleemloo s verde r 
kann teven  zonde r dat ik de contingenti e reducee r doo r een verklarin g voo r de gebeurteni s te zoeken . An-
deree gebeurtenisse n zijn zo extree m contingent , dat het moree l verwerpelij k zou zijn ze volledi g te wille n 
verklaren ::  ze moete n blijve n schrijnen . Elke interpretati e riskeert  dan over-interpretati e te zijn . Dit laatst e 
iss  bijvoorbeel d het geval bi j tragisch e dilemma' s (zoals Nussbau m in haar besprekin g van Agamemnon s 
situati ee laat zien , FG 32-38); ook de Holocaus t word t vaak als zo'n oninterpreteerbar e gebeurteni s aange-
wezen.wezen.  Toch dien t er mijn s inzien s voo r gewaak t te worde n dat de ongerijmdhei d van zulk e situatie s niet 
alss  excuu s voo r gelatenhei d of relativism e gaat fungeren : dergelijk e situatie s diene n wel  degelij k verschi l 
tete  maken in ons oordele n en handelen . Juis t daaro m is een zwakk e inteipretatiestrategie , die de contin -
genti ee niet wegschrijft , geboden . 
•• Ik onderscheid me echter van Nussbaums positie door deze perceptie niet tegenover abstractie- en ge
neraliseringsvermogenn te plaatsen als voorwaarden voor contingentietolerantie, respectievelijk contingen
tiereductie,, maar te benadrukken dat het hierbij vooral om een zwakke en een sterke reductie van contin
gentiee gaat 
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99 Zie het intervie w met Vatüm o doo r Ewatd (1991) en de inleidin g van Groo t (1991) die hieraa n vooraf -
gaa t t 
100 Ik ontlee n de term aan Boomken s (1998), maar verschui f de betekeni s enigszins . Waar Boomken s 'ster -
kee verhalen ' presenteer t als alternatie f voo r het onvruchtbar e dilemm a tusse n grot e en klein e verhalen , 
gaatt  het mi j voora l om verhale n die het meest ui t hun eigen beperkinge n weten te halen . Ons gebrui k van 
dee term kom t in zoverr e wel  overee n dat ook Boomken s benadruk t dat sterk e verhale n wel  degelij k een 
aanspraa kk op geldighei d doen , en dat stilistisch e arbei d is vereis t om die aansprake n waar te maken . 
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SUMMARY Y 

Moree than ten years ago, the world was startled by what has since been called the 
Rushdie-affair'.. In 1988, Salman Rushdie, a British writer born in India, published his 
novell The Satanic Verses. It enraged groups of muslims in Pakistan, India and Great 
Britain,, among other things because in the novel the prophet Mahound, who in many 
respectss resembles the prophet Mohammed, is depicted as an all too human, 
unscrupulouss and tyrannical man, who inserts in the Koran a number of verses that 
aree exposed as 'satanic verses' later on. In February 1989 the Iranian ayatollah 
Komeinyy proclaimed a fatwa against Rushdie: he was sentenced to death, and muslims 
alll over the world were incited to carry out this sentence. Only recently, in 1999, Iran 
announcedd the cancellation, not of the fatwa itself, but of its execution. 

Inn the wake of the Rushdie-affair, many themes long thought of as beyond 
discussionn in the Western world suddenly regained actuality. One of them was the 
questionn of how art and morality relate to each other. The radical divorce between 
matterss of ethics and politics on the one hand, and matters of aesthetics on the other, 
whichh seemed to be taken for granted in 'modern', liberal societies, appeared to be not 
soo self-evident after all. 

Interestingly,, this divorce has recently been called into question within the 
Westernn world as well. Philosophers like Richard Rorty, Martha Nussbaum, Alisdair 
Maclntyree and Charles Taylor have argued that the boundary between ethics/politics 
andd aesthetics needs rethinking. Strikingly enough, they do not start by contending 
thatt art and artists should be subjected to ethical or political judgment, let alone to 
censure.. They argue the other way round: ethical and political reflection quickly turns 
poorr and barren when it disregards art, especially literature, as a source of ethical and 
politicall thinking. According to these philosophers, literature should play a substantial 
rolee in ethical and political education. 

However,, such a philosophical plea for literature is never innocent. It is almost 
alwayss inspired by the doubts these philosophers have concerning the possibilities and 
virtuess of philosophical thinking itself. Especially those who advocate a form of ethical 
andd political thinking relevant to our daily life, often doubt whether philosophical 
reflectionn is capable of such a practical task. Isn't philosophy too abstract and too 
generalisingg in character to be of use in everyday deliberations on how to live and 
whatt to do? Both Rorty and Nussbaum, but Maclntyre and Taylor as well, suggest that 
literaturee may be of better use in practical matters than philosophy, because of its 
concretee and exemplary character. 

Thee role of philosophy and literature in political education is the central theme of this 
book.. Nussbaums views on the subject are used as an inspiring starting point for my 
discussion,, since she has elaborated on the theme most extensively and, in my 
opinion,, most convincingly. However, her work functions here as a bone of contention 
ass well, since it is characterized by certain weaknesses and therefore generates as 
manyy questions as it answers. 

Thee basic idea behind Nussbaums work, as I set out in chapter 1, is that 
literaryy works (for example Greek classical tragedies, but also the novels of Henry 
Jamess or Charles Dickens), compared with philosophical works (for example Plato's 
dialogues,, but also more recent texts by Rawls and others), are much better suited to 
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deall with the role of what the Greeks called tuchè- luck, or as I will call it, contingency 
-- in the good life. Nussbaum agrees with the Greeks that what is good, is not always 
underr human control. Our attempt to live a good life may be blocked or hindered by 
arbitrary,, unpredictable and uncontrollable events and circumstances. 

Butt if this is the case, Nussbaum argues, a system of ethical rules and 
principless will never be able to offer, in advance, a right solution to all possible 
situationss and dilemmas of our life. In her view, Aristotle was right in saying that the 
bestt we can do is to develop a vague, rather general notion of the good life, that may 
thenn be specified with an eye to the concrete circumstances confronting us. Anyone 
willingg to acknowledge the contingent character of the good, will have to rely to a 
largee extent on the perception of these circumstances, that is, on perception of the 
situationn at hand. And this is where, according to Nussbaum, literature comes in: 
readingg a novel or watching a tragedy sharpens our ethical or political perception of 
concretee situations, and thus contributes to our practical wisdom (phronesis); we learn 
howw to diagnose situations, how to perceive the ethically or politically relevant aspects 
off a situation, and how to weigh them. Philosophical texts, on the other hand, rather 
stimulatee our capacity for abstract reasoning in detachment of any situation 
whatsoever.. They favour a rule-oriented approach of practical questions that blocks 
thee contingent character of the good from view. 

Nussbaumm contends that the different effects of philosophical and literary texts 
onn ethical or political judgment are due not only to differences in content, but perhaps 
evenn more to their divergent style of thinking and writing about a subject. Because of 
thiss deeply embedded style of thinking and writing, philosophical texts - even if larded 
withh concrete examples - simply stimulate different capacities for judgment of the 
readerr than literary texts. Thus, Nussbaum shifts the focus of analysis from the 
influencee a text may have on the substance of the reader's judgments, to the influence 
itt may exert on the formal, or procedural'aspects of the reader's judgments. 

Howeverr interesting this change of focus may be, Nussbaum's approach is 
characterizedd by several weaknesses. To begin with, she usually discusses the role of 
philosophicall and literary texts in ethical education in terms of literature' and 
'philosophy77 in general; therefore, differences within these disciplines are seldom 
noticed.. Moreover, the precise connection between the style in which a text is written 
andd the kind of ethical judging this text encourages in its readers, is left unclear, since 
Nussbaumm does not go into the relation between textual characteristics on the one 
handd and capacities of ethical judgment on the other. Whereas these two weaknesses 
aree rooted in the generalizing character of Nussbaum's approach, the third and last 
weaknesss I want to mention here, is connected with the limited focus of her research. 
Shee has hardly anything to say on the role of philosophical and literary texts in political 
judgment,, since she focuses on the relevance of certain texts for deliberation on the 
goodd life of individuals. 

Thiss book may be read as a complement to and an elaboration of Nussbaum's work. 
Shiftingg the perspective from ethical to political judgment, I investigate how 
philosophicalphilosophical and literary texts may stimulate the reader's judgment of contemporary 
society.society. In my opinion, this question can only be answered adequately by empirical 
research,, that is, by meticulous analysis of particular philosophical and literary texts. 
Hencee a large part of this book consists in the analysis of specific texts by the British 
philosopherr Michael Oakeshott and his contemporary, the literary writer Evelyn Waugh. 
Thee analysis, moreover, focuses on the procedural aspects of judgment. I want to 
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clarifyy the relationship between reading a text and political judging, by asking which 
capacitiess relevant to political judgment are stimulated by the rhetorical characteristics 
off a specific text. By analysing the rhetorical characteristics of a text, it is also possible 
too investigate whether these characteristics, or the capacities they speak to, or both, 
aree typical of philosophical or of literary texts. Thus, differences within, as well as 
betweenn philosophy and literature may come into view. 

AA fair comparative analysis of specific philosophical and literary texts is only 
possible,, of course, if the frame of analysis used does not prejudice any characteristic 
belongingg to either of these disciplines. That is why, expounding my methodology in 
chapterchapter 2, I appeal to the long-standing tradition of rhetoric and its contemporary 
continuationn in stylisties. These disciplines have always centered on the way spoken or 
writtenn words may influence the listener or reader. They offer not just a useful frame 
off analysis, but also a whole array of analytical instruments for dealing with the 
featuress of a text and their possible influence on the reader's judgment. These 
instrumentss are assembled into a checklist of rhetorical characteristics that will be the 
startingg point for my analysis of both philosophical and literary texts. 

Too be able to investigate how rhetorical features stimulate the reader's political 
judgment,, we should also have a rough idea of our capacity for political judgment and 
thee way it works. In the second part of chapter 2, therefore, I specify the definition of 
politicall judgment used in this book, and list the psychic capacities that the process of 
politicall judging may involve. Combined with the rhetorical checklist, this 
reconstructionn of judgment will enable me to analyse which capacities of the reader 
aree stimulated by the rhetorical features of a specific text, and in this way, to diagnose 
thee kind of political judgment this text might produce in its readers. 

Inn chapter 31 explain my decision to focus on texts by the philosopher Michael 
Oakeshottt and the writer Evelyn Waugh. Both may be characterized as conservative 
writers/thinkers,, and although my study is not exempt from the arbitrariness and 
idiosyncrasiess that any case-study entails, this is not just a coincidence. In my view, 
thee weaknesses of Nussbaum's approach to the role that philosophical and literary 
textss may play in ethical and political education are reinforced, perhaps even caused, 
byy the texts she chooses to discuss: Plato and the stoics as examples of philosophy; 
Henryy James, Proust and Dickens as representatives of literature. That is why I have 
decidedd to highlight texts representing rather different tendencies in philosophy and 
literature.. Conservatism differs from the schools of thought usually discussed by 
Nussbaumm because the acknowledgement of the contingency of the good life is central 
too its way of thinking, whether expressed in philosophy or in literature. Moreover, 
philosophicall and literary conservatives are usually quite aware of the need for a kind 
off ethical and political judgment that is historically and contextually sensitive, rather 
thann rule-oriented. Thus, the writings of conservative literary writers and philosophers 
mightt be expected to stimulate those capacities reserved by Nussbaum for literature. If 
thiss is the case, philosophy and literature may differ far less than Nussbaum maintains, 
att least in this respect. 

Sincee many different writers and texts may be labelled 'conservative', I have 
narrowedd my focus further by concentrating on those conservative thinkers who 
emphasizee the contingency of both human experience and our frames of 
interpretation.. Many writers in the first half of the twentieth century diagnosed 
'modernn society* as one in which, to begin with, the meaning of experience is not 
obviouss at all, but in which traditional frames of interpretation for making sense of 
experiencee have lost their 'naturalness' as well. According to these writers, frames of 
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interpretationn have multiplied in 'modern sodet/, so that the contingent character of 
interpretationn itself is more exposed than ever. As a result of this, insecurity and chaos 
abound.. Both Oakeshott and Waugh may be seen as representatives of the tendency 
withinn conservatism that articulates this view of modernity. What makes them 
especiallyy interesting here, is that they were praised by friend and foe for their stylistic 
abilities.. As skilful stylists, they may be expected to have written texts that are not just 
aa good articulation of their judgment on modern society, but also succeed in 
stimulatingg the reader to form her own judgment along certain lines. 

Thee actual analysis of their texts is presented in chapters 4 to 7. In chapter 4 
Oakeshotfss magnum opus On Human Conduct (1975) is discussed; chapter 5 centers 
onn Waugh's novel Brideshead Revisited (1945). Chapter 6 focuses on Oakeshotfs 
essayy The Masses in Representative Democrac/ (1957), while chapter 7 examines 
Waugh'ss satirical novel Scoop (1938). A preliminary review of the results is presented 
inn Interlude 1 (after chapter 5) and Interlude 2 (after chapter 7). However different 
thee texts analysed here may be, they all support and direct political judgment by 
constructingg a specific conception of contemporary society. The chaotic and elusive 
impressionn this 'modem' society may have on its participants, is interpreted as the 
productt of, respectively, conflicting ideas on human association {On Human Conduct); 
thee disregarding of God's hand {Brideshead Revisited); the conflicting needs of 
Individuals'' and 'anti-individuals' (The Masses in Representative Democrac/); or 
dashingg interests and ideologies, and general irrationality {Scoop). Each of these 
conceptionss has, of course, its own Implications for, and generates specific ideas 
about,, the desirability and the possible reform of such a society. 

Inn my analysis, I concentrate on the procedural aspects of reading these texts. 
Thee guiding question is, then, which capadties of the reader the text addresses in 
constructingg a specific conception of contemporary society. As is shown in chapters 4 
andd 5, On Human Conduct and Brideshead Revisited at first sight draw on rather 
traditional'' philosophical and literary capadties; that is to say, their role does not seem 
too differ very much from the role generally ascribed to philosophy and literature by 
Nussbaum.. Whereas On Human Conduct appeals, among other things, to the reader's 
capacityy for distance, abstraction, logical reasoning and argument, Brideshead 
RevisitedRevisited draws on the reader's capacity for empathy, emotional involvement and 
constructingg narrative coherence. However, there are differences as well. It turns out, 
forr example, that not just Waugh's novel, but also Oakeshotfs book draws on the 
reader'ss imagination. In constructing a certain conception of contemporary society, 
bothh texts stimulate the reader to see her own society in a new perspective, however 
differentt these perspectives may be. Thus, imagination is not only spoken to by literary 
texts;; rather, there are several kinds of imagination. Whereas one kind is based on 
empathyy and emotional involvement in the life of others, another kind may be based 
onn distance and abstraction. Whether these different kinds of imagination should be 
calledd literary' and 'philosophical', remains to be seen. 

Lookingg at the kind of images of sodety On Human Conduct and Brideshead 
RevisitedRevisited construct, more radical questions come to mind. These concern Nussbaum's 
thoughtss on the role of contingency in judging. The analysis shows that not just On 
HumanHuman Conduct^ but also Brideshead Revisited stimulates the reader to construct a 
coherentt interpretation of contemporary society. Whereas the first emphasizes a 
logicall and conceptual form of coherence, the second stresses a narrative form of 
coherence.. Both types of coherence, however, help the reader to fashion an 
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interpretationn of society that reduces the experienced contingency as much as 
possible.. Thus, contary to what Nussbaum's account suggests, the literary text here is 
nott more tolerant of contingency in experience than the philosophical one. Only at the 
levell of the frames of interpretation used, contingency is acknowledged to a certain 
extent.. At this level, however, it is the philosophical text, On Human Conduct, that 
exhibitss a self-reflexivity enabling the reader to diagnose the contingency of the frame 
off interpretation it uses, whereas Brideshead Revisited disguises its own contingency 
fromm the reader. 

Thee analysis of the first two texts, then, raises some doubts concerning the tenability 
off Nussbaums claims. These doubts are reinforced by the analysis of two further texts 
inn chapters 6 and 7. This analysis gives fresh fuel to the idea that a radical revision is 
required,, both of her views on the rhetorical elements in and the capacities spoken to 
byy philosophy and literature, and of her views on the role of contingency in the ways 
off judging evoked by these disciplines. 

Firstly,, the line of division between the rhetorical elements used by philosophy 
andd literature in this second pair of texts appears to be a good deal vaguer than 
before.. The Masses in Representative Democracy' is characterized by a strong reliance 
onn antithesis and logical argument, but also uses literary' elements like personification, 
metaphorr and constructs a narrative form of coherence. Hence, this text stimulates the 
reader'ss capacities both for concretizing and emphatic imagination, as well as for 
logicall reasoning. Scoop shows a similar mixture of literary and philosophical elements. 
Combiningg a rather abstract (caricatural) kind of personification, multiple focalisation, 
andd a rather implicit kind of humour, it speaks at the same time to the reader's 
capacityy for empathy and emotional experience, and to her capacities for abstraction, 
generalisation,, distance, and reflexivity. 

Thus,, both texts suggest that it is not very informative to link philosophy and 
literaturee in general to either rhetorical characteristics or capacities for judgment, let 
alonee to both. A specific capacity may be stimulated by several rhetorical elements, 
andd by the interaction between such elements. These rhetorical elements, moreover, 
aree not reserved for either philosophy or literature. Finally, their effect on the reader's 
judgmentt is not stable. Usually the context in which an element is used and combined 
withh other elements determines the effect it may have on the reader's judgment. That 
iss why the effects of, for example, personification, in a literary text like Brideshead 
RevisitedRevisited may differ considerably from those of the personification used in The Masses 
inn Representative Democracy'. 

Thee Masses in Representative Democracy' and Scoop thus defy the formulation 
off statements about the specific rhetorical characteristics of philosophy and literature 
andd their effect on political judging in general. But, secondly, they complicate 
statementss about the acknowledgement of contingency in judgment as well. Whereas 
Nussbaumm contends that literary texts are better able to handle contingency, my initial 
analysiss suggested that, if anything, the reverse is true. Especially the self-reflexivity of 
aa text is a factor not taken into account by Nussbaum, which may nevertheless enable 
thee reader at least to acknowledge the contingency of a specific interpretation of 
experience.. However, the continued analysis shows that self-reflexivity can be 
stimulatedd in very different ways, and that it is not a prerogative of either philosophy 
orr literature. Whereas the self-reflexivity of On Human Conduct is put forward in 
explicitt statements that often contradict other rhetorical effects of the text, Scoop 
succeedss in producing this self-reflexivity much more implicitly. The story of Scoop is 
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completedd in such a blatantly fictitious way, that the reader cannot help realizing that 
eachh and every discourse, whether narrative or argumentative, always reduces the 
contingencyy of experience by interpreting it in a coherent way - without thereby 
sheddingg its own contingency. She may even come to realize that she herself, in 
interpretingg a text, strives to reduce contingency in the same way. Even better than 
OnOn Human Conduct, therefore, Scoop demonstrates the paradoxical character of the 
relationshipp both writing and reading, or interpretation in general, maintain with 
contingency. . 

Inn the final chapters of this book, I spell out the consequences of these results for the 
debatee on the role of philosophy and literature in ethical and political judment. In 
chapterchapter 8,1 argue against Nussbaum that this role should not be conceived of in terms 
off disciplines. As my analysis of the texts has shown, the labels 'philosophy1 and 
literature'' are far too general to be informative; analysis on a less aggregated level is 
needed.. More specifically, it may be revealing if we start by asking how a particular 
textt influences the reader's imagination. This forces us to look at the kind of images a 
textt evokes, but also at the rhetorical means by which those images are constructed. 
Thesee images, moreover, determine which other capacities of the reader are spoken 
to,, and thus decide which capacities of judgment are stimulated by a particular text. 

Thiss alternative way of reconstructing the role of texts in ethical and political 
judgmentt should not be taken to imply that philosophical and literary texts do not 
differr at all. As we have seen in the analysis of the texts discussed, there are 
differences,, but not of an essential, defining and unchanging character. Rather, we can 
observee clusters of rhetorical elements that occur together often, but certainly not 
always.. Such clusters lead us to ascribe a specific character to philosophical and 
literaryy texts; a character that is clearly different. In practice, however, these clusters 
evolvee and change in time. That is exactly why the influence of philosophy and 
literaturee on the reader's political judgment should be analysed at the level of 
particularr texts. Only in this way, differences within philosophy or literature come to 
thee fore. 

Inn chapter 9,1 return to Nussbaum's basic assumption that ethical and political 
judgmentt should acknowledge the contingency of human experience. Although I agree 
withh Nussbaum that acknowledgement of contingency is an important requisite for 
ethicall and political reflection, the analysis has shown that literary texts are not 
necessarilyy better able to handle the contingency of experience than philosophical 
ones.. Indeed, any text will intrinsically attempt to reduce this contingency by giving 
meaningg to apparently arbitrary events. By constructing a coherent discourse, in any 
formm whatsoever, we always strive to keep contingency at bay. A more relevant 
differencee is that some texts construct a kind of coherence that leaves no room for 
contingencyy at all, while others succeed in interpreting events without reducing 
contingencyy to zero. The first kind of text engages in what I would call 'strong 
interpretation':: this relies on a very narrow concept of meaning as a necessary 
structuree that is to be found' or 'revealed' in reality. In this view, contingency - the 
oppositee of necessity - is identical with meaninglessness and is not to be tolerated. The 
secondd kind of text engages in what I would call 'weak interpretation'; this conceives 
off meaning as something to be constructed and therefore in itself contingent. In this 
case,, meaning is not opposed to, but necessarily complemented by contingency. Seen 
fromm this angle, the challenge of any interpretation is to construct meaningful, 
coherentt interpretations of human experience without losing sight of the contingency 
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off interpretation itself. It is this second kind of interpretation, I suggest, which is 
requiredd in all ethical and political judgment that tries to do justice to the complexities 
andd contingencies of human experience. It is a form of interpretation, however, that is 
too be found both in some kinds of philosophy and in some kinds of literature. 
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Binnenn de filosofie gaan de laatste jaren 
veell stemmen op die zeggen dat het le-
zenn van literatuur meer bijdraagt aan 
goedee ethische of politieke oordeels-
vormingg dan het lezen van filosofie. Vooral 
dee stijl waarin literaire teksten zijn ge-
schreven,, zou het vermogen van de lezer 
stimulerenn om in concrete situaties tot 
contextgevoeligee en genuanceerde oorde-
lenn te komen. De stijl van filosofische tek-
stenn zou daarentegen tot generaliserende 
enn gedistantieerde oordelen aanzetten. 

Inn dit boek wordt de mogelijke invloed 
vann literaire en filosofische teksten op po-
litiekee oordeelsvorming over de contem-
porainee samenleving nader onderzocht. 
Aann de hand van werk van de filosoof 
Michaell Oakeshott en de schrijver Evelyn 
Waughh wordt geanalyseerd welke vermo-
genss van de lezer concrete teksten aan-
sprekenn en welke retorische middelen ze 
daartoee inzetten. De tweedeling tussen fi-
losofiee en literatuur blijkt dan in veel op-
zichtenn minder eenduidig dan ze lijkt. 
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