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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) 
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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-

94 4 



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. 
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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 

99 9 



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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