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HOOFDSTUKK 6: 
DRAMAA VOOR DRIE PERSONAGES IN TWEE BEDRIJVEN -
OAKESHOTTSS THE MASSES IN REPRESENTATIVE DEMOCRACY' 

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

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

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

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

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

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

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

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

6.22 Het woor d als wapen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Inn deel 3 daarentegen: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dee verteller van The Masses in Representative Democrac/ geeft zelf het ant-
woordd op zijn retorische vraag. Volgens hem zou de overwinning van de massa in ter-
menn van zijn historische vertelling impliceren dat de anti-individuele dispositie de drang 
naarr individualiteit volledig zou hebben overwonnen: 
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"AA worl d in whic h the 'mass man ' exercise d 'complet e socia l power ' woul d be a worl d in whk h the 
activit yy  of governin g was understoo d sofe/yas  the impositio n of a singl e substantiv e condtio n of hu-
mann circumstance , a worl d in whic h *popula r government ' had altogethe r dsplace d 'parliamentar y 
government ss a worl d in whic h the 'civil ' right s of individualit y had been abrogate d by the 'social ' 
right ss of anti-individualit y (...)"  (381-382) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zelfss in deze narratieve vorm schemert Oakeshotts neiging om antithetische concepten 
tee onderscheiden en hun logische en conceptuele implicaties bloot te leggen, steeds 
doorr het weefsel van het verhaal heen. En door de spreuk aan het slot van het essay 
wordtt er, nog explicieter dan in de hier geanalyseerde essays, duidelijk gemaakt wat er 
miss was met de samenleving in Babel: het verhaal heeft een niet mis te verstane mo-
raal.. Zelfs Oakeshotts meest 'literaire' werk geeft dus weinig reden om zijn filosofie te 
zienn als een filosofie die een anti-rationalistische, contextspecifieke en contingentie 
tolererendee oordeelsvorming stimuleert. 

159 9 



Oakeshottss werk mag dan doortrokken zijn van kritische uitspraken over de 
filosofischee (en wetenschappelijke) neiging tot rationalisme en contingentiereductie, 
diee kritiek blijkt keer op keer niet of nauwelijks tot uitdrukking te komen in de schrijf-
stijll van zijn eigen werk. Het effect van zijn teksten op de oordeelsvorming van de le-
zerr is daardoor vaak tegengesteld aan wat hij zegt te beogen. In het licht hiervan kan 
ikk dan ook niet anders dan constateren dat de lof die Oakeshott voor zijn anti-
rat'onalismee wordt toegezwaaid, maar half gerechtvaardigd is. 
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