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INTERMEZZOO 1: 
FILOSOFIE,, LITERATUUR EN POLITIEKE OORDEELSVORMING -
EENN TUSSENBALANS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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