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HOOFDSTUKK 5: 
HERINNERENN EN HELEN - WAUGH'S BRIDESHEAD REVISITED 

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

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

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

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

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

5.11 Brideshead Revisited, een boek met een boodschap ? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.22 Lezen en herleze n 

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

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

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

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

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

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

5.33 Retorisch e elemente n van Brideshead Revisited 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

130 0 



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

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

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

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

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

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

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