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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 

67 7 



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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