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HOOFDSTUKK 7: 
TEE MOOI OM WAAR TE ZUN - WAUGH'S SCOOP 

Voorr Oakeshoft, zo heb ik in hoofdstuk 4 en 6 laten zien, vormt het streven naar logi-
schee en conceptuele coherentie de kern van het filosofisch bedrijf. Zijn onderneming 
impliceertt een zeker optimisme over de mogelijkheid van rationele politieke oordeels-
vormingg over de samenleving: de tradities en praktijken van die samenleving mogen 
dann chaotisch en irrationeel lijken, door ze te herinterpreteren op basis van coherente 
theoretischee kaders, kan op zijn minst duidelijk worden op welke manier een grotere 
coherentiee in de samenleving bewerkstelligd kan worden. 

Inn hoofdstuk 5 bleek dat Waugh, in elk geval in Brideshead Revisited, veel min-
derr optimistisch is over de mogelijkheid om de samenhang in de contemporaine sa-
menlevingg te herstellen, dan wel in een nieuwe vorm tot stand te brengen. Hij sugge-
reertt dat die samenhang alleen op het niveau van individuele levens kan worden be-
werkstelligd.. En zelfs dan zou dat alleen kunnen door een beroep te doen op een 
transcendentee instantie, die zin verleent aan hetgeen zinloos lijkt. Alleen wie zich 
opensteltt voor die instantie, kan het leven in de contemporaine samenleving nog als 
eenn betekenisvol geheel ervaren. 

Inn Waugh's vroege werk ontbreekt zelfs die verzekering. De vaak als 'satirisch' 
gekenschetstee verhalen en romans schetsen een beeld van een chaotische, incohe-
rentee en irrationele samenleving, waarin elke inzichtelijke relatie tussen oorzaak en 
gevolgg of motieven en handelingen ver te zoeken is. Waugh's vroege werk geeft bo-
vendienn weinig zicht op een uitweg uit deze chaos; elke hoop op orde, of die nu op het 
niveauu van de samenleving of op individueel niveau wordt gezocht, is vergeefs, net als 
elkee poging die orde tot stand te brengen. Dat is ook zichtbaar in de stijl die deze 
tekstenn kenmerkt. Anders dan in Brideshead Revisited wordt er in Scoop bijvoorbeeld 
gespeeldd met meerdere perspectieven, en heeft de tekst een fragmentarisch karakter. 

Terwijll de strekking van Scoop op het eerste gezicht meer dan die van Brides-
headhead Revisited voldoet aan Nussbaums ideeën over literatuur en de erkenning van 
contingentiee en complexiteit, is het zeer de vraag of dat ook geldt voor de retorische 
kenmerkenn van Scoop en de vermogens die het boek aanspreekt. In vee! opzichten 
wijktt de stijl van Scoop namelijk af van wat Nussbaum als een literaire' stijl opvat. In 
ditt hoofdstuk zal ik, als laatste in de rij, de retorische kenmerken van Scoop nader on-
derr de loep nemen (7.3), voorafgegaan door een korte synopsis van het verhaal (7.1) 
enn een bespreking van de reacties van lezers en critici op het boek (7.2). In de laatste 
paragraaff (7.4) zal ik dan nagaan op welke manier Scoop de oordeelsvorming van de 
lezerr over de contemporaine samenleving stuurt en in hoeverre dit boek aanleiding 
geeftt tot verdere amendering van Nussbaums werk. 

7.11 Zoeken naar samenhan g 

Hett verhaal van Scoop. A Novel about Journalists (1938) is op het eerste gezicht een 
variatiee op het algemene thema van Waugh's vroege werk: de zinloosheid van de 
contemporainee samenleving.1 Het speelt zich, zoals de titel aangeeft, af in de wereld 
vann de moderne journalistiek; om preciezer te zijn in die van dagbladcorrespondenten 
diee vanuit het buitenland verslag uitbrengen over de politieke ontwikkelingen aldaar. 
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Daardoorr komt ook de wereld van politici en diplomaten in beeld, waarin het niet min-
derr chaotisch toegaat dan in de journalistiek. Juist het gegeven dat Scoop professio-
nelee 'betekenisgevers' en 'oordeelsvormers' als journalisten en politici onder de loep 
neemt,, maakt het boek echter tot meer dan een variant op Waugh's eerdere werk. Het 
verhaall confronteert de lezer niet alleen met het chaotische karakter van de moderne 
wereld,, maar ook met het chaotische karakter van moderne praktijken van betekenis-
verlening.. De vraag in hoeverre het zinvol is naar coherente interpretaties van de 
contemporainee samenleving te streven, dringt zich bij het lezen van dit boek nadruk-
kelijkk op. 

Dee wereld van journalistiek, politiek en diplomatie wordt vooral gepresenteerd 
doorr de ogen van William Boot, een wat sullige, naïeve jongeman, telg van verarmde 
landadel.. Hij woont met zijn familie en een aantal oude, ziekelijke bedienden op het 
plattelandd in het vervallen landhuis Boot Magna. Hij schrijft van daaruit wekelijks de 
natuurrubriekk 'Lush Places' voor The Daily Beast, een taak die hij na diens overlijden 
heeftt overgenomen van de plaatselijke dominee. Daarbij heeft hij zich ook diens 
plechtige,, archaïsche stijl van schrijven eigen gemaakt: "Feather-footed through the 
plashyy fen passes the questing vole..." (21). Door een persoonsverwisseling ten burele 
vann The Daily Beast, wordt William in plaats van de succesvolle, modieuze schrijver 
Johnn Boot als correspondent naar Ishmaelia gestuurd, waar een burgeroorlog op uitbre-
kenn zou staan. 

Eerstt meent William nog naar Londen te zijn geroepen voor een berisping over 
eenn onjuistheid in zijn rubriek, maar voor hij het weet heeft hij op kosten van de krant 
bagage,, paspoort en visa aangeschaft en is hij op weg naar Ishmaelia. Op de boot maakt 
hijj kennis met zijn collega Corker, die hem nog veel journalistieke mores zal verklaren. 

Inn Jacksonburg, de hoofdstad van Ishmaelia, is inmiddels een hele horde 
journalistenn verzameld, maar er valt weinig te beleven. Vooralsnog houden de 
correspondentenn vooral elkaar in de gaten, om te voorkomen dat een van hen er met 
eenn primeur vandoor zal gaan. Williams eerste telegrammen demonstreren dat hij weinig 
kaass van het vak heeft gegeten; het zijn epistels waarin hij vertelt over het weer en 
anderee niemendalletjes, zonder zich rekenschap te geven van de kosten die zijn 
wijdlopigheidd tot gevolg heeft. Hij raakt beter geïnformeerd over de politieke toestand in 
Ishmaeliaa wanneer hij zijn ex-klasgenoot Bannister ontmoet die als diplomaat in 
Jacksonburgg blijkt te zijn gestationeerd. Bovendien ontmoet hij de intrigerende en 
wispelturigee Katchen, die door haar man is achtergelaten in het pension waar ook 
Williamm verblijft. 

Alss een van Williams collega-correspondenten naar de provinciestad Laku vertrekt 
omm daar, naar men zegt, de leider van de fascistische oppositiepartij te interviewen, 
volgenn alle correspondenten onmiddellijk. Alleen William besluit in Jacksonburg te blijven, 
omdatt Bannister hem heeft verteld dat Laku helemaal niet bestaat. Terwijl William met 
Katchenn zijn eerste liefde beleeft, wordt hij eerst ontslagen omdat hij de redactie in 
Londenn al geruime tijd niets meer heeft laten horen, maar direct daarop weer 
aangenomenn omdat hij dankzij Katchen de primeur kan doorsturen dat president Jackson 
enn zijn familie al in geen dagen meer zijn gesignaleerd. Williams geluk is echter van korte 
duur.. Katchens echtgenoot komt terug en met Williams hulp vluchten beide echtelieden 
naarr het buurland. 

Dan,, terwijl de hoofdstad vrij is van journalistieke pottenkijkers behalve William, 
breektt de revolutie uit. De Young Ishmaelian Party, onder leiding van voormalig minister 
vann Buitenlandse Zaken en Propaganda Dr Benito, zet met steun van de Russen de 
familiee Jackson uit de macht. William kan als eerste en enige hierover berichten en heeft 
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duss een echte 'scoop'. De revolutie is echter geen lang leven beschoren. De 
geheimzinnigee Britse zakenman Mr Baldwin landt per parachute in Jacksonburg en zorgt 
ervoorr dat Erik Olafeen, een Zweedse hulpverlener, zo dronken wordt dat hij Benito es. 
mett geweld uit het paleis verjaagt, zodat de Jacksons kunnen terugkeren. Tegelijkertijd 
verklaartt Mr Baldwin William de politieke intrige (die vooral betrekking blijkt te hebben 
opp de exploitatie van Ishmaelia's goudmijnen) en adviseert hij hem hoe hij zijn berichten 
zoo aantrekkelijk mogelijk kan formuleren. 

Eenmaall terug in Londen blijkt William een publieke held te zijn geworden, en wil 
Lordd Copper (de eigenaar van The Daily Beasf) hem fêteren door middel van een lintje 
enn een banket. William heeft echter schoon genoeg van de hele toestand en keert 
onmiddellijkk terug naar Boot Magna. Ook redacteur Salter, die zichzelf overtreft door 
naarr het platteland af te reizen, slaagt er niet in William over te halen naar het banket te 
komen.. Zijn oom Theodore Boot, een levensgenieter, Wijkt wel bereid Williams plaats in 
tee nemen. Ondertussen gaat het lintje, door een nieuwe persoonsverwisseling op het 
bureauu van de minister-president, naar John Boot, die ook een nieuwe opdracht als 
correspondentt voor The Daily Beastaanvaardt. Zo lijkt iedereen aan het slot van Scoop, 
waarinn de verteller de toekomst van de belangrijkste personages schetst, te krijgen wat 
hijj hebben wil. 

Williamm wijdt zich aan het landleven en zijn column 'Lush Places': "... the 
waggonss lumber in the lane under their golden glory of harvested sheaves (...) maternal 
rodentss pilot their furry brood through the stubble;..." (222). Uit de slotzin van het boek 
wordtt echter duidelijk dat boven het veld de uilen hun prooi al in het vizier hebben. 

7.22 Een kritisch e of een constructiev e boodschap ? 

Dee meeste recensenten die Scoop kort na verschijning in 1938 bespraken, vonden het 
eenn hilarisch en onderhoudend boek en prezen het technisch vernuft waarmee Waugh 
zijnn komische effecten wist te bereiken. Zo noemde de Saturday Review^ecensent 
Scoop"aScoop"a brilliant and sparkling display of entertaining nonsense" en de recensent van de 
DailyDaily Telegraph vond Scoop eveneens amusement van de bovenste plank: "His job is to 
providee laughter, and how well he does it" (beide in Stannard 1984, 201, 199). Velen 
lazenn er ook een maatschappijkritische boodschap in: de wereld, in het bijzonder die van 
Reett Street, is een gekkenhuis (idem, o.a. 194-95, 199-201) . Welke positieve 
maatschappij-opvattingg achter die kritiek schuil ging, was de meeste recensenten echter 
niett zo duidelijk. De ridiculisering van alle mogelijke normatieve idealen en 
verwachtingenn over het reilen en zeilen van de samenleving zendt volgens hen slechts de 
boodschapp uit dat de wereld door toeval en willekeur geregeerd wordt Zelfs het feit dat 
Williamm er uiteindelijk met een 'scoop' vandoor gaat, is immers een gevolg van toeval. 

Lateree lezers en critici hebben langer stilgestaan bij de vraag waar Scoop de lezer 
eigenlijkk achterlaat. Is het boek werkelijk uitsluitend kritisch, of geeft het nog enige 
indicatiee van mogelijkheden voor zinvol handelen in de 'moderne' wereld? Daarover 
verschillenn de meningen. Sommige critici vinden dat Scoop wel degelijk positieve 
aanknopingspuntenn biedt (Cook 1971; Davis 1981; Beaty 1994). Die zouden vooral zijn 
gelegenn in Boot Magna, de plek die door Williams bewuste keus zich daar terug te 
trekkenn de status krijgt van veilig reservaat in een dolgedraaide wereld. Boot Magna zou 
dee Britse aristocratische leefwijze en tradities symboliseren, en aangeven datv hoe 
verarmdd en marginaal deze ook mogen zijn, zij verre de voorkeur verdienen boven de 
contemporainee samenleving. Scoop propageert volgens deze interpreten dus 
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terugtrekkingg uit en afsluiting van de moderne wereld, en dient te worden 
geïnterpreteerdd als een nostalgisch pleidooi voor de goede oude tijd van de negentiende 
eeuwsee standenmaatschappij. 

Zijj ondersteunen deze interpretatie met vergelijkingen tussen Scoop en eerder 
werkk van Waugh. Volgens Davis (1981, 105) slaat Scoop in vergelijking met dat 
voorgaandee werk een relatief positieve, optimistische toon aan. Zo oogt Boot Magna als 
reservaatt in de moderne wereld zijns inziens een stuk aantrekkelijker dan de landhuizen 
diee in Waugh's voorgaande werk figureerden, zoals Anchorage House {We Bodies) of 
Hettonn Abbey {A Handful of DusQ. Cook benadrukt dat Williams terugkeer een triomf is, 
vergelekenn met bijvoorbeeld Paul Pennyfeathers terugkeer naar Oxford in Dedine and 
Fall.Fall. Anders dan Paul, die de gebeurtenissen slechts passief ondergaat, verslaat William 
dee moderne wereld immers met haar eigen middelen (1971, 165) En ook Beaty meent 
datt Scoop op zijn minst suggereert dat het mogelijk is een bewuste keuze voor een 
bepaaldee (in dit geval traditionalistische) levensstijl te maken, terwijl eerder werk van 
Waughh vooral het overweldigende karakter van de moderne wereld benadrukte (1994, 
111). . 

All deze elementen staan echter in een context die ook een veel minder 
eenduidigee interpretatie mogelijk maakt, zoals andere critici hebben laten zien. Zo is de 
keuss waarvoor William, en met hem de lezer, wordt gesteld, nogal beperkt. Het is op zijn 
bestt een keus tussen escapisme (terug naar Boot Magna) enerzijds en kapitalisme en 
imperialismee (meedoen met Mr Baldwin) anderzijds, aldus Carens (1966,147-8). Politiek 
handelenn dat niet op winstbejag, maar op idealen is gebaseerd, is in Scoop geen 
serieuzee optie - dat wordt juist ontmaskerd als een illusie. 

Bovendienn maakt William, zo benadruk Blayac terecht (1972, 5), wel degelijk 
vuilee handen door het spel van de moderne wereld mee te spelen. Hij is aan het eind van 
hett boek inderdaad geen passieve antiheld meer, maar heeft ook zijn onschuld verloren -
enn niet alleen door Katchen. Na zijn terugkeer neemt hij zelfs een jaargeld van The Daily 
BeastBeast aan, zonder van plan te zijn daarvoor meer dan zijn column lush Places' af te 
leveren.. Hij weet dus handig gebruik te maken van de journalistieke praktijk, waarin 
klinkendee namen geld waard zijn. Of hij zich aan het eind van het boek nog duidelijk 
onderscheidtt van de hypocriete en corrupte vertegenwoordigers van Reet Street, is dus 
twijfelachtig. . 

Dee belangrijkste aanwijzing dat Scoop geen zuiver nostalgische boodschap 
uitdraagt,, is echter te vinden in het slot van het boek (Blayac 1972, 5-6; Heath 1979, 5-
6;; Beaty 1994, 129-130). Daar wordt, zoals ik in mijn samenvatting al signaleerde, het 
romantischee beeld van Boot Magna als lieflijke en veilige haven in een boze wereld 
subtiell onderuit gehaald: de knaagdieren rondom Boot Magna die William even daarvoor 
nogg zo romantisch heeft beschreven, worden volgens de laatste zin van het boek 
bedreigdd door uilen: 

** A future for William... 

...the...the waggons lumber in the lane under their golden glory of harvested sheaves, he wrote; 
maternalmaternal rodents pilot their furry brood through the stubble;... 

Hee laid down his pen. Lush Places need not be finished until tomorrow evening. 
Thee rest of the family had already gone up. William took the last candle from the table and put 

outt the lamps in the hall. Under the threadbare carpet the stair-boardss creaked as he mounted to 
hiss room. 

Beforee getting into bed he drew the curtain and threw open the window. Moonlight streamed 
intoo the room. 

Outsidee the owls hunted maternal rodents and their furry brood." (222) 
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Datt betekent niet alleen dat Boot Magna minder lieflijk is dan gedacht, maar ook dat 
Williamm in zijn rubriek een selectief beeld van het landleven schept Het idee dat Boot 
Magnaa een reservaat van traditionele opvattingen en praktijken zou zijn, kan alleen 
overeindd blijven dankzij romantiserende verdraaiing.2 

Juistt op dit punt blijkt dus nog eens dat Scoop zijn pijlen niet uitsluitend op de 
contemporainee samenleving richt, maar ook op de manier waarop mensen die 
samenlevingg betekenis geven. Enerzijds wordt effectief duidelijk gemaakt dat de 
contemporainee samenleving irrationeel in elkaar steekt. De kritiek is helder en wordt zo 
verwoordd dat je er als lezer nog om kunt lachen ook. Anderzijds wordt het enige 
perspectieff dat nog enig houvast leek te kunnen bieden bij de interpretatie van die 
chaos,, het perspectief dat is gebaseerd op een traditioneel-aristocratisch 
interpretatiekader,, onderuit gehaald als illusoir. Het lijkt er sterk op dat de auteur van dit 
boekk graag terug zou willen keren naar het zijns inziens roemrijke verleden van de Britse 
aristocratie,, maar dat hij ook wel inziet dat dat verleden wellicht minder fraai is dan hij 
zouu willen geloven. 

Dee 'boodschap' van Scoop is dan ook noch uitsluitend kritisch, noch uitsluitend 
nostalgisch,, maar bijzonder ambivalent. Blayac heeft gesuggereerd dat de stilistische 
techniekenn die Waugh inzet aan die ambivalentie ten grondslag liggen (1972, 6). Dat is 
opp zich een plausibel idee, ware het niet dat Blayac die ambivalentie opvat als een 
onbedoeldd effect van Waugh's pogingen een al te expliciete boodschap te vermijden. Hij 
zouu zich zo in bochten wringen om de lezer zelf de moraal van het verhaal te laten 
formuleren,, dat die lezer het spoor geheel bijster raakt.3 Zoals ik hier al eerder heb 
betoogd,, is het echter heel goed mogelijk (en ook zinvol) om over de normatieve 
effectenn van een boek te spreken zonder je te begeven in twijfelachtige toeschrijving van 
diee effecten aan de intenties van een auteur. Juist daarbij is een retorische analyse van 
hett soort dat ik hiervoor al op andere teksten heb losgelaten, een goed hulpmiddel. 

Voorr ik ook Scoop op die manier onder de loep neem, wil ik echter nog op één 
aspectt van de tekst wijzen dat door de meeste critici is genegeerd. Het slot van het boek 
refereert,, zoals ik al zei, niet alleen aan het erratische 'gedrag' van de wereld, maar ook 
aann de hopeloze poging van mensen daaraan toch een betekenis te geven. Dat laatste 
puntt stelt de lezer echter nog voor een derde kwestie, namelijk voor de vraag welke 
positiee de schrijver van dit boek eigenlijk inneemt Hoe kan hij de irrationaliteit en 
incoherentiee van de samenleving diagnostiseren als hij daar zelf deel van uitmaakt? Is dit 
boekk zelf wel gevrijwaard van de neiging die het aan anderen toeschrijft, een coherente 
interpretatiee te willen geven aan een wereld die zich daar keer op keer aan onttrekt? 
Doorr die vraag te stellen krijgt Scoop een lading die zich ook uitstrekt tot nut en 
noodzaakk van het lezen van boeken voor oordeelsvorming over de samenleving 
überhaupt t 

7.33 Retorisch e elemente n van Scoop 

Dee schrijfstijl van Waugh's vroege werk is, zoals ik in hoofdstuk 3 al vermeldde, vaak 
filmisch'' genoemd.4 Die karakterisering berust voor een deel op het in zijn werk 
wijdverbreidee gebruik van dramatisering als middel om gebeurtenissen te tonen, in 
plaatss van erover te vertellen. Het verhaal wordt in Waugh's vroege boeken vrijwel altijd 
verteldd door een observerende, zelf onzichtbare verteller. Hij registreert dialogen, 
handelingenn en andere gebeurtenissen, en laat personages voor zichzelf spreken. Die 
vertellerr geeft de lezer bijna nooit toegang tot de gedachtegang van personages, en 
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onthoudtt zich van expliciet commentaar of verklarende toelichtingen op gebeurtenissen. 
Waughh ontwikkelde in de jaren 70 en '30 in aanvulling op deze verteltrant diverse 
nieuwee technieken die inderdaad ontleend lijken aan de moderne film. Zo maakt hij veel 
gebruikk van zeer korte scènes, die elkaar in hoog tempo afwisselen Cgemonteerd zijn*), 
zonderr dat er duidelijke verbanden worden gelegd. Opeenvolgende scènes kunnen in tijd 
enn plaats zeer ver uit elkaar liggen. Soms worden twee scènes zelfs zo 'versneden' dat de 
lezerr afwisselend fragmenten van twee of meer situaties te zien krijgt; een techniek die 
vergelekenn kan worden met 'cross-cutting' in de film. En er wordt vaak en snel van 
perspectieff gewisseld; de 'camera' kan met elk willekeurig personage meekijken. 

Dezee structurerings- en fbcaliseringstechnieken zijn ook in Scoop te vinden. Ze 
zijnn niet uniek voor dit boek, noch voor Waugh (Ronald Rrbank wordt in dit opzicht vaak 
alss voorloper genoemd), maar Waugh heeft wel een belangrijke rol vervuld in hun 
ontwikkelingg en toepassing, en Scoop is misschien wel het boek waarin hij ze met het 
grootstee meesterschap gebruikt. Voor de invalshoek van mijn betoog zijn ze vooral 
interessantt omdat juist deze technieken specifieke normatieve effecten mogelijk (of 
onmogelijk)) maken, zonder dat de verteller zich expliciet over normatieve kwesties hoeft 
uitt te laten. Dat geldt ook voor het specifieke realisme dat Scoop (en veel van Waugh's 
overigee vroege werk) typeert. Het loont dan ook de moeite deze technieken nader onder 
dee loep te nemen om hun effecten te onderzoeken. 

7.3.17.3.1 Speten met plaats en tijd 
Ookk het verhaal van Scoop wordt verteld door een externe verteller, die de 
gebeurtenissenn waarneemt en aan de lezer doorgeeft als een camera. Hij observeert 
voorall de 'buitenkan? van de gebeurtenissen en registreert alles, min of meer in 
chronologischee volgorde, zonder daar veel commentaar aan toe te voegen. Op het eerste 
gezichtt lijkt het verhaal daardoor een neutraal karakter te hebben; de verteller mengt 
zichh niet expliciet in het interpretatieproces van de lezer. Juist de vergelijking met de 
cameraa maakt echter duidelijk dat er achter deze verteller wel degelijk een cameraman 
off zelfs een regisseur zit, die met de camera manoeuvreert, bepaalt welk standpunt de 
cameraa inneemt, en de scènes verknipt en in een specifieke volgorde monteert Het 
verhaall berust dan ook voor een belangrijk deel op selectie en montage. 

Inn grote lijnen volgt de verteller wel de lotgevallen van William; de 'camera' is 
waarr William is. Er vallen echter regelmatig 'gaten' in de observaties van de verteller en 
err wordt ook geregeld naar andere locaties overgeschakeld. Zo kan de tekst plotseling 
vann de ene scène naar de andere scène overspringen, zonder dat er een expliciet 
verbandd tussen beide wordt gelegd. De lezer moet in zo'n geval zelf maar uitzoeken wat 
err ondertussen heeft plaats gevonden. 

Eenn mooi voorbeeld hiervan zijn de passages waarin wordt verteld hoe William 
aann zijn reis naar Ishmaelia begint. Op het vliegveld kijkt hij toe hoe zijn bagage wordt 
ingeladen.. De paragraaf eindigt met: 

"Excus ee me, Mr Boo*,' , a littl e man in a seedy sof t hat stoo d at William' s elbow , ' I haven t yet had 
thee pleasur e of stampin g you r passport" * (47) 

Dee volgende paragraaf begint als volgt: 

"O hh dear, oh dear / said Mr Salter . 'DVou know , I believ e it woul d be ass well to keep Lord Copper in 
ignoranc ee of thi s inciden t (...)"  (47) 
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Williamm blijkt dan weer op het kantoor van de Daily Beast te zitten. En wat de lezer al 
vermoedde,, wordt even later bevestigd door een opmerking van Salter: William heeft 
helemaall geen paspoort Het effect van zo'n acute overgang en het gebrek aan 
verklaringg daarvoor, is dat de lezer even net zo verrast wordt door de gebeurtenissen als 
Williamm en het ongerijmde aan den lijve ervaart Dat betekent ook dat ze, net als 
William,, het gebeurde actief moet interpreteren om van een schijnbaar ongerijmde 
gebeurteniss alsnog een betekenisvolle ontwikkeling te maken. Als zij daarin slaagt, is het 
effectt uiteindelijk ook humoristisch: dat William geen paspoort bezit, draagt bij aan de 
indrukk van wereldvreemdheid die hij toch al uitstraalt 

Opp dramatischer wijze wordt een zelfde techniek gebruikt aan het eind van deel 
2,, bij de overgang van paragraaf 4 naar paragraaf 5. Hier komt eerst de geheimzinnige 
Mrr Baldwin op de ochtend van de eerste dag van de revolutie per parachute letterlijk uit 
dee lucht vallen; paragraaf 4 eindigt met de uitroep van Baldwin waaruit blijkt dat hij en 
Williamm elkaar al eerder hebben gezien: TOWhy!', he exclaimed. 'It is my fellow traveller, 
thee journalist. How agreeable to meet a fellow Britisher in this remote spo t " (166) Het 
verhaall springt in het begin van paragraaf 5 vervolgens vooruit van de ochtend naar het 
beginn van de avond, wanneer William met Baldwin een spelletje tafeltennis speelt. Pas 
naa twee pagina's wordt de lezer door een grote flashback in de voltooid verleden tijd op 
dee hoogte gesteld van de gebeurtenissen van die dag. 

Dee sprong vooruit laat de lezer opnieuw delen in Williams verbijstering; ze blijft 
zelfss langer dan hij in het ongewisse over de betekenis van Baldwins komst, zijn 
motievenn en daden. Mr Baldwin blijft nadrukkelijk een mysterie voor de lezer. Uit de 
flashbackk en de passage die daarop volgt blijkt dat ook William, zelfs nadat hij een dag 
mett deze man heeft doorgebracht, nog weinig begrijpt van de verwikkelingen en 
Baldwinss rol daarin. Pas als Baldwin hem die, na de flashback, expliciet uitlegt, vallen alle 
elementenn van het verhaal over de politieke situatie in Ishmaelia zowel voor William als 
voorr de lezer min of meer op hun plaats. 

Hett spel met tijd in de selectie en montage van scènes laat de lezer dus verwarring en 
onzekerheidd over het gebeurde ervaren. Ze moet de kennelijk contingente, willekeurige 
gebeurtenissen,, zonder duidelijk onderling verband, zelf actief met elkaar verbinden. 
Tochh staat de lezer in dit opzicht, anders dan bijvoorbeeld in Brideshead Revisited het 
gevall is, niet voor precies dezelfde opgave als de hoofdpersoon. De 'camera' zft namelijk 
niett vast aan William, maar is op veel meer plaatsen dan hij aanwezig. Daardoor kan er 
inn de montage van scènes niet alleen worden gespeeld met tijd, maar ook met plaats. De 
lezerr krijgt dan ook gebeurtenissen te zien waarvan William geen weet heeft 

Zoo verneemt de lezer in deel 1 eerst hoe John Boot ministersvrouw Mrs. Stitch 
vraagtt haar invloed aan te wenden om hem naar het buitenland te laten sturen. 
Vervolgenss krijgt ze een kijkje in de redactieburelen van de Daily Beast; waar de 
opdrachtt om ene Boot als correspondent naar Ishmaelia te sturen aan de verkeerde Boot 
wordtt gekoppeld. Aan het eind van deel 1, als William al onderweg is naar Ishmaelia, ziet 
dee lezer Mrs. Stitch en John Boot nog even terug, zich afvragend waarom hun opzetje is 
mislukt.. Omdat de verteller de lezer zo in staat stelt vanuit verschillende invalshoeken 
mett hem mee te kijken, heeft zij een belangrijke voorsprong op personages als William, 
Mrss Stitch en John Boot Zij kan gebeurtenissen verklaren die de personages zelf volledig 
verbijsteren. . 

Zeerr effectieve locatiewisselingen zijn ook te vinden in deel 2; de verteller keert 
daarr af en toe terug naar de redactie in Londen, waar men wanhopig probeert iets 
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zinnigss aan de nieuwe correspondent te ontlokken. Zo krijgt de lezer eerst Williams 
perspectieff en dan dat van de redactie: 

"Willia mm returne d to  his room and sat for a tong  tim e befor e his typewriter . I t was over a week now 
sinc ee he had communicate d wit h his employers , and his failur e weighe d heavil y on htm . He surveye d the 
eventss of the day, of all the last days . What woul d Corker have done? 

Finally ,, wit h one finger,  he typed a message . PLEASE DONT WORRY QUITE SAFE AND WELL IN FACT 
RATHERR ENJOYING THINGS WEATHER IMPROVING WILL CABLE AGAIN IF THERE IS ANY NEWS 
YOURSS BOOT. 

Itt  was late in the afternoo n in London ; at Copper House secretarie s were carryin g cups of tea to  the 
mor ee leasure d departments ; in Mr Salter' s offic e ther e was tensio n and consternation . 

''  Weather improving; said Mr Salter. % Weather improving. He's been in Jacksonbur g ten days , and all he 
cann tell us is that the weathe r is improving.* "  (138, kapitale n en cursiverin g in origineel ) 

Opp een soortgelijke manier schakelt de verteller in deel 2 regelmatig over naar Williams 
collega-journalisten,, die al even wanhopig op zoek zijn naar nieuws. En ook in deel 3 
wordtt de lezer een blik gegund op de activiteiten ter redactie, op Downing Street 10, en 
opp de belevenissen van redacteur Salter, die naar Boot Magna afreist om William over te 
halenn aanwezig te zijn bij het banket dat te zijner eer en glorie zal worden aangericht. 

Inn al deze scènes is William niet alleen afwezig; hij heeft zelfs geen idee van wat 
zichh elders afspeelt. De locatiewisselingen geven de lezer bij het interpreteren van de 
gebeurtenissen,, zoals gezegd, een grote voorsprong op William en op de meeste andere 
personages:: omdat zij de voorgeschiedenis van een bepaalde actie heeft gezien, weet ze 
hoee de gebeurtenissen die William overkomen geïnterpreteerd en verklaard kunnen 
worden.. Ook daarvoor moet ze echter actief verbanden leggen tussen de verschillende 
scènes;; de verteller zet de scènes slechts als losse onderdelen, zonder expliciete relatie, 
achterr elkaar. Ms de lezer er in slaagt die verbanden te leggen, kan ze gebeurtenissen 
diee William als volstrekt willekeurig en verbijsterend ervaart, herleiden tot een komisch 
misverstand,, ontstaan door langs elkaar heen schuivende interpretaties. 

Overr het geheel genomen benadrukt de opeenvolging van scènes en het spel met 
tijdd en plaats in die montage het chaotische en incongruente karakter van de 'moderne' 
wereld.. De lezer moet actief interpreteren om de meest fantastische en onverwachte 
gebeurtenissenn in een zinvol verband te kunnen plaatsen. Zij staat daarmee tot op 
zekeree hoogte voor dezelfde taak als William. Anders dan William is zij echter niet 
opgeslotenn in een perspectief, en daardoor kan ze de voortgang van de handeling 
verklarenn als het gevolg van langs elkaar heen schuivende interpretatiekaders. Dat de 
lezerr in staat is betekenisvolle verbanden te leggen tussen gebeurtenissen, wil echter 
zekerr niet zeggen dat die daardoor voor haar ook vanzelfsprekend, laat staan 'natuurlijk' 
off 'logisch' worden. Zij kan de oorsprong van de misverstanden weliswaar verklaren, 
maarr juist daardoor weet ze ook dat het vaak maar weinig had gescheeld of de 
gebeurtenissenn waren heel anders gelopen. De gebeurtenissen blijven voor de lezer dan 
ookk even absurd als voor William. 

7.3.27.3.2 Stemmen en perspectieven 
Zoalss gezegd biedt de filmtechniek' allerlei mogelijkheden om gebeurtenissen vanuit 
verschillendee perspectieven te belichten. Het verhaal kent weliswaar niet meer dan één 
verteller,, maar die stelt zich overwegend terughoudend op, zodat vooral de stemmen en 
vocabulairess van de uiteenlopende personages de tekst bevolken. Als de verteller zelf 
watt langer aan het woord is, is dat voornamelijk om de gebeurtenissen en dialogen van 
achtergrondd te voorzien, bijvoorbeeld door iets over de voorgeschiedenis en het ka-
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rakterr van personages (John Boot, William, Lord Copper, Salter) en locaties (Boot 
Magna,, Ishmaelia) te vertellen. 

Inn deze beschrijvende en toelichtende passages schemert door dat de verteller 
veel,, zo niet alles weet. Maar zelfs daarbij stelt hij zich bescheiden op. De informatie 
diee hij in deze passages verstrekt is in het algemeen feitelijk van karakter, en sugge-
reertt controleerbaarheid. Als hij meer waarderende uitspraken doet, baseert hij zich 
veelall op uitspraken en gedrag van andere bronnen. De eerste alinea van het boek 
geeftt daarvan mooie staaltjes te zien: 

"Whil ee stil l a youn g man , John Courtene y Boot had, as his publishe r proclaimed , 'achieve d an as-
sure dd and enviabl e positio n in contemporar y letters. ' His novel s sold 15,000 copie s in thei r firs t 
yearr  and were read by the peopl e whos e opinio n John Boot respected . Betwee n novel s he kept 
hiss  name sweet in intellectua l circle s wit h unprofitabl e but modis h work s on histor y and travel . His 
signe dd firs t edition s sometime s change d hands at a shillin g or two abov e thei r origina l price . He 
hadd publishe d eigh t book s - beginnin g wit h a lif e of Rimbau d writte n when he was eighteen , and 
concluding ,, at the moment , wit h Waste of Time, a studiousl y modes t descriptio n of some harro -
win gg month s amon g the Patagonla n Indian s - of whic h mos t peopl e who lunche d wit h Lady Me-
trolan dd coul d remembe r the names of thre e or four . He had many charmin g friends , of who m the 
mos tt  value d was the lovel y Mrs Algerno n Stitch. "  (5) 

Niett alleen dringt er slechts sporadisch commentaar in de beschrijvingen en samenvat-
tingenn van de verteller door. Hij vertelt zijn verhaal ook in een stijl die nauwelijks de 
aandachtt op zichzelf vestigt. Bloemrijk, ingewikkeld taalgebruik waarop iemand duide-
lijkk zijn best heeft gedaan, is hem vreemd. Zijn taalgebruik is onopgesmukt, 'natuurlijk' 
enn schijnbaar moeiteloos. 

Maarr zoals gezegd laat de verteller zijn personages meestal voor zichzelf spre-
ken.. Hij registreert hun uitlatingen direct, zonder dedaratieve aanduidingen als 'William 
zei'' te gebruiken. De lezer neemt de uitspraken en conversaties zelf, ongefilterd waar. Elk 
personagee heeft een typerende stijl van spreken, die net als in Brideshead Revisited vaak 
verbandd houdt met de professionele en/of sociale groep waartoe iemand behoort. Zo is 
hett vocabulaire van de journalisten Shumble, Whelper en Pigge nogal beperkt; in hun 
eerstee gesprekken met William en Corker noemen ze bijna alle aspecten van het leven 
inn Ishmaelia "lousy" (84-86). En de manier waarop de correspondenten uitspraken van 
anderenn vertalen in 'journalese' dat in een telegram past, typeert hun wereldbeeld, 
waarinn sensatie en een gemanipuleerde coherentie overheersen. Het is geen wonder 
datt William niet alleen moet worden ingewijd in de nieuwsgaringspraktijk, maar ook in 
hett ontcijferen en formuleren van dit 'journalese'. Mr Baldwin daarentegen heeft een 
gedistingeerde,, diplomatieke manier van spreken, die vol zit met precieuze uitdrukkin-
gen,, understatements en bewuste, maar misplaatste pogingen tot modern taalgebruik, 
alss na little piedè terré' (168), "our little drama" (169) of "Let us see what they have 
beenn able to scrape up for luncheon" - waarna een copieuze maaltijd volgt (170). Ui-
teraardteraard hanteren ook de politici elk een specifiek jargon; terwijl bij de ene consul ar-
beiders,, kapitalisten en imperialisten de boventoon voeren, weeft de rivaliserende con-
sull zijn verhaal rondom noties van ras en stelt Ariërs tegenover Joden en Russen. 

Doorr het taalgebruik van de verschillende personages krijgt de lezer een indruk 
vann de verschillende interpretatiekaders die zij gebruiken om de wereld om hen heen 
betekeniss te verlenen. Die kaders kunnen op een communistische of fascistische maat-
schappijtheoriee gebaseerd zijn, zoals in het geval van de politici, een traditionalistisch 
karakterr hebben, zoals in het geval van William, of simpelweg gebaseerd zijn op ei-
genbelang,, zoals in het geval van Katehen en Mr Baldwin. Gaandeweg blijkt dat al die 
interpretatiekaderss de werkelijkheid coherenter voorstellen dan ze is; de meeste per-
sonagess zijn daarom voortdurend bezig de werkelijkheid naar hun hand te zetten, zo-
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datt ze hun wereld- en maatschappijbeeld overeind kunnen houden. William lijkt lange 
tijdd de enige die zich daaraan onttrekt, maar hij moet dan ook steeds weer conclude-
renn dat de wereld anders in elkaar zit dan hij dacht. En als hij zich bij terugkeer op 
Boott Magna aan het schrijven van zijn eerstvolgende column zet, blijkt ook hij tot se-
lectievee herinterpretatie van de wereld over te zijn gegaan. 

Dee observerende blik van de verteller geeft de lezer dus toegang tot verschil-
lendee perspectieven, zij het op een beperkte, 'externe' manier. Ze moet uit de uitspra-
kenn en vocabulaires van de verschillende personages afleiden hoe zij tegen de wereld 
enn de gebeurtenissen aankijken; toegang tot hun gedachtenwereld heeft ze meestal 
niet.. Maar alleen al het gegeven dat de lezer de gebeurtenissen vanuit verschillende 
perspectievenn kan bekijken, biedt haar, zoals ik al zei, de mogelijkheid de chaos te 
verklarenn uit de botsing van die perspectieven. De confrontatie van al die perspectie-
venn maakt immers duidelijk dat niet alleen de wereld zelf chaotisch en onvoorspelbaar 
is;; de botsende interpretatiekaders die mensen gebruiken om die wereld zin te geven, 
doenn daar nog eens een schepje bovenop. Dat is ook de reden dat William er niet 
alleenn als individu, maar juist ook als vertegenwoordiger van de journalistieke professie 
grotee moeite mee heeft de betekenis van het gebeurde in te schatten. Zijn streven om 
dee lezers van The Daily Beast een juiste en inzichtelijke weergave van de toestand in 
Ishmaeliaa te bieden, blijkt in de wereld van de moderne journalistiek volledig mis-
plaatst.. De verschillende interpretaties worden niet op hun correspondentie met de 
feitenn beoordeeld; wat die feiten zijn, is juist van interpretatie afhankelijk. De journa-
listenn in Scoop streven naar 'nieuws' in de vorm van opzienbarende berichtgeving; hun 
oogmerkk is niet het meest juiste, maar het meest sensationele bericht de wereld in te 
sturen. . 

All die wisselende perspectieven hebben vooral een relativerend effect op de 
lezer.. De verteller biedt haar immers geen overkoepelend perspectief, van waaruit de 
veelheidd aan botsende perspectieven te verzoenen is. Hij zet ze slechts in hun onder-
lingee contrasten naast elkaar. Elk personage dat er aanspraak op maakt de waarheid in 
pachtt te hebben, wordt daardoor als komisch te kijk gezet: die pretentie is alleen vol 
tee houden als men zich afsluit voor ieder ander perspectief. Elk streven naar objectieve 
waarheidd lijkt in de wereld van Scoop bij voorbaat zinloos; sterker nog, het zal de cha-
oss vooral verergeren. 

7.3.37.3.3 Focaiisering en empathie 
Hierbovenn beweerde ik dat de verteller vrijwel nooit beschrijft hoe personages de we-
reldd zien en wat zij denken. De lezer kan hun perspectief hooguit afleiden uit de ter-
menn en redeneringen waarmee zij de wereld duiden. De binnenwereld van de perso-
nagess komt niet direct in beeld, en dat maakt het de lezer moeilijk zich werkelijk in de 
verschillendee perspectieven in te leven. Door de distantie van de verteller, die zich het 
verhaall van zijn personages niet toe-eigent, maar hen zelf het woord laat doen, wordt 
ookk de lezer op afstand gehouden. De mogelijkheid om empathie met een personage 
tee voelen, hangt immers minstens deels af van de mate waarin je deelgenoot wordt 
gemaaktt van iemands focalisaties. 

Inn de sporadische passages waarin de focalisaties van een personage wel uit-
gebreiderr in beeld komen, staat die focalisatie meestal in dienst van een humoristisch 
effect.. Dan blijkt echter opnieuw dat toegang tot iemands binnenwereld wel een voor-
waardee voor, maar in het geheel geen garantie voor empathie of verdergaande identi-
ficatiee is, zoals ik in 6.3.3 al suggereerde. Redacteur Salter wordt eerst afgeschilderd 
alss een typische stadsbewoner uit de middenklasse. Vervolgens wordt grotendeels 
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vanuitt zijn perspectief beschreven hoe hij noodgedwongen naar het platteland afreist 
omm William op Boot Magna te bezoeken (196-213). Aangezien hij alleen reist, is de 
vertellerr wel gedwongen iets van zijn gedachten tijdens de reis weer te geven. Dat 
steltt de lezer in staat zich in te leven in Salters reiservaringen (vol verschrikkingen en 
ontberingen),, en zijn behoefte aan een alcoholische versterking bij aankomst op Boot 
Magnaa te begrijpen. Tussen de bedrijven door wordt echter ook geregistreerd hoe de 
bewonerss van Boot Magna met elkaar spreken over Salters aankomst: zij denken dat 
hijj dronken is. Daardoor krijgen de scènes waarin de hele Boot-familie samenspant om 
Salterr vooral geen alcohol te schenken een hilarisch effect. 

Ietss dergelijks geldt voor de passage over het feestbanket dat Lord Copper 
aanrichtt bij terugkeer van William (215-220). De lezer weet al, in tegenstelling tot de 
gastheerr zelf, dat de eregast niet William, maar zijn oom Theodore is. Door het banket 
grotendeelss vanuit Lord Copper te focaliseren, ziet de lezer hoe deze zich tijdens het 
bankett langzamerhand realiseert dat zo'n oude man niet de juiste Boot kan zijn, en 
hoee hij de speech over de 'mogelijkheden en prestaties van de jeugd' die hij had voor-
bereid,, al sprekend moet wijzigen. 

Dee focalisaties maken, zowel in het geval van Salter ais in dat van Lord Copper, 
weliswaarr inleving van de lezer in hun leefwereld mogelijk, maar omdat de lezer ook 
weett heeft van de ruimere context, kan ze die onmiddellijk relativeren. Bezien vanuit 
hett perspectief van de bewoners van Boot Magna is Salters gedrag inderdaad hoogst 
eigenaardig;; door de omstandigheden van het banket kan de lezer al voorzien dat Lord 
Copperr zich volstrekt belachelijk dreigt te maken. De context waarin deze focalisaties 
wordenn gepresenteerd, maakt dat de empathische inleving van de lezer eerder resul-
teertt in ironiserende distantie tegenover, dan in begripsvolle identificatie met de be-
treffendee personages. 

Inn het geval van William lijkt zich iets dergelijks voor te doen. De lezer krijgt 
relatieff veel over zijn gedachten- en leefwereld te horen. Uiteraard is dat deels een 
gevolgg van de frequentie waarmee William in het verhaal optreedt: de lezer krijgt sim-
pelwegg meer van hem te zien en te horen, en is daardoor in staat zich een gefundeer-
derr beeld te vormen over Williams perspectief op de wereld om hem heen. Maar de 
vertellerr geeft de lezer ook verschillende malen een indruk van Williams binnenwereld. 
Diee passages zijn een belangrijke aanvulling op het beeld van William dat uit de meer 
'externe'' beschrijvingen naar voren komt; omdat hij zijn gevoelens niet of nauwelijks 
uit,, lijkt hij van buiten bezien nogal flegmatisch te reageren op alles wat hem over-
komt.. In de passages waarin hij zelf focaliseert, blijkt William niettemin hevige gevoe-
lenss te kunnen ervaren: geluksgevoel als hij zijn eerste liefde met Katchen beleeft, 
opwindingg als hij na zijn gesprek met diplomaat en schoolvriend Bannister Corker een 
nieuwtjee denkt te kunnen vertellen; teleurstelling als Corker dat direct afbrandt; wan-
hoopp als hij aan de goede afloop van zijn avonturen twijfelt 

Dergelijkee passages staan echter, net als de passages over de focalisaties van 
Mrr Salter en Lord Copper, in een context die Williams gedachtenwereld als naïef en 
wereldvreemdd naar voren laat komen. De confrontatie van Williams romantische idee-
enn over liefde met Katchens berekenende gedrag toont bijvoorbeeld dat William wel 
ergg goedgelovig is. Evenzo is zijn streven om onjuiste berichtgeving recht te zetten in 
dee journalistieke wereld die hier wordt neergezet, wel erg misplaatst. 

Tochh is Williams perspectief het perspectief in de tekst dat de lezer, naast dat 
vann de verteller, het best leert kennen. Zijn gedachtenwereld wordt vaker en op meer 
manierenn toegankelijk gemaakt dan die van de andere personages; het is dan ook het 
perspectieff waarin de lezer zich, technisch gezien, het best kan inleven. Die technische 
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voorsprongg op andere personages betekent niet noodzakelijk dat Williams perspectief 
ookk inhoudelijk door de auteur wordt bevoorrecht. De confrontatie met andere per-
spectievenn heeft in het geval van William een zelfde ironiserend en distantiërend effect 
alss bij andere personages. Dat Williams perspectief naast het alles relativerende per-
spectieff van de verteller toch ais het meest serieus te nemen naar voren komt, heeft 
anderee gronden. 

7.3.47.3.4 Lyriek en metaforiek 
Hett opmerkelijke is namelijk dat de verteller in zijn beschrijvingen van Williams ge-
dachtenwereldd enkele malen zijn zakelijke verteltrant laat varen. De feitelijk-
observerendee beschrijvingen maken dan plaats voor een lyrische stijl, vol beeldende 
metaforen,, die verwant is aan het archaïsche taalgebruik van William zelf. Dit zijn de 
bewoordingenn waarin William zelf om verlossing uit zijn avontuur bidt: 

"'Oh ,, great creste d crebe, ' he prayed , 'maligne d fowl , have I not expiate d the wron g my siste r did 
you ;;  am I stil l to  be an exil e fro m the green places of my heart ? Was ther e not even in the remor-
selesss doom s of antiquit y a god fro m the machine?' "  (166) 

Williamm koppelt zijn verlangen naar Boot Magna hier thematisch aan het verlangen 
naarr een 'lush place' door de uitdrukking 'the green places of my hearf te gebruiken. 
Maarr ook door zijn archaïsche woordkeus Cmaiigned', 'expiated*) en plechtstatige for-
muleringenn Chave I not...; am I still... Was there not...*) wekt William hier associaties 
opp met zijn rubriek 'Lush Places'. In die rubriek treedt William uitdrukkelijk op als re-
presentantt van een traditie; zijn verlangen naar Boot Magna kan dan ook worden gele-
zenn als een verlangen naar de traditionele leef- en denkwereld van de landadel. 

Inn zijn meer lyrische passages neemt de verteller zowel de thematiek van de 
'lushh place' als de archaïsche stijl van de rubriek 'Lush Places' over. Ook hij presenteert 
Williamss verlangen naar een veilige haven als het verlangen naar een veilige plaats 
binnenn de kaders van zekere tradities, die nog niet zijn aangetast door de moderniteit. 
Zoo beschrijft hij hoe Williams gedachten naar Boot Magna terugkeren wanneer hij op 
dee boot naar Ishmaelia bij het diner een weinig appetijtelijke vis krijgt voorgezet (de 
gedachtenn worden eerst beschreven in de woorden van de verteller, dan in die van 
Williamm zelf): 

"...Fa rr  away the trou t were lyin g amon g the coo l pebbles , nose upstream , meditative , hesitant , in 
thee water s of his home ; the barbe d fly , unnaturall y brillian t overhead ; they were lying , Wue-
brown ,, scarre d by the grill , wit h white-bea d eyes, in chast e silve r dishes . 'Fresh green of the rive r 
bank ;;  faded terra-cott a of the diningroo m wallpaper , colour s of distan t Canaan, of deserte d Eden, ' 
though tt  Willia m - 'are they stil l there ? Shall I ever revisi t thos e familia r places...? ™ (61) 

Off als hij verliefd wordt op Katchen: 

"Fo rr  twenty-thre e years he had remaine d celibat e and heart-whole ; land-bound . Now for the firs t 
tim ee he was far fro m shore , submerge d amon g the deep waters , below the win d and tide , wher e 
hug ee trees raised thei r spong y flower s and monstrou s thing s withou t fur or feather , win g or foot , 
passedd silently , in submarin e twiligh t A lush place. "  (127) s 

Dee verteller neemt in deze lyrische passages Williams associaties over zonder zich er 
onmiddellijkk weer van te distantiëren, zoals in vrijwel alle andere gevallen gebeurt. Hij 
laatt deze evocaties van een plaats die onaangetast is door de moderne wereld op zich-
zelff staan; er wordt geen contrastbeeld naast gezet, dat Williams verlangen als een 
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romantischee illusie onderuit haalt. Ook de verteller lijkt dus niet ongevoelig te zijn voor 
dee aantrekkingskracht van Williams nostalgisch-traditionele perspectief. 

Dee critici die in Scoop een nostalgisch pleidooi voor de tradities van de Britse 
landadell lezen, hebben in zoverre gelijk dat de verteller zich niet volledig van Williams 
perspectieff distantieert. Wat de positie van de verteller ambivalent maakt, is dat hij dit 
perspectieff tegen beter weten in aantrekkelijk schijnt te vinden. Williams perspectief 
wordtt door hem immers ook herhaaldelijk als naïef en romantiserend neergezet. In de 
hierbovenn aangehaalde passages laat de verteller doorschemeren dat ook een alles 
relativerendd perspectief nauwelijks vol te houden is.6 Dat wil zeggen dat de auteur van 
StoepStoep de lezer de keus laat tussen het nostalgisch-traditionalistische interpretatiekader 
vann William en het onthechte, ironiserende kader van de verteller, maar dat hij ook 
toontt dat beide perspectieven onbevredigend zijn. 

7.3.57.3.5 Karikaturaal realisme 
Tott nu toe heb ik de effecten van Scoop zo beschreven alsof de lezer de verschillende 
perspectievenn en hun komische botsingen slechts van een afstandje waarneemt; alsof 
zee moet lachen om interpretatiekaders die geen betrekking hebben op haar eigen, al-
ledaagsee leefwereld. Voor een deel lacht de lezer inderdaad om incongruenties die in 
dee tekst zelf worden geconstrueerd, bijvoorbeeld om de kloof tussen de beschrijving 
vann gebeurtenissen door de verteller en de beschrijving die een journalist als Corker 
daarvann geeft of om de hypocrisie van politici die niet voldoen aan het beeld dat ze 
graagg van zichzelf scheppen. 

Inn de constructie van de tekst speelt de alledaagse leefwereld van de lezer 
echterr wel degelijk een rol. De tekst mobiliseert op die leefwereld gebaseerde ver-
wachtingen,, om ze vervolgens direct te ondermijnen; het komische effect van Scoop 
berustt voor een groot deel op die gelijktijdige herkenning en vertekening. 

Hett eerste bewerkstelligt de tekst door een dosis realisme in te zetten; door 
fenomenenn uit de ervaringswereld van de lezer op een herkenbare manier te schetsen, 
kunnenn de bijbehorende interpretatiekaders gemobiliseerd worden. Scoop bevat dan 
ookk tal van verwijzingen naar reëel bestaande (of historische) personen, plaatsen en 
gebeurtenissen.. Ondanks lichte vertekeningen moeten deze voor de lezer uit de ja-
ren30,ren30, makkelijk herkenbaar zijn geweest. Zo refereert het gebouw waarin The Daily 
BeastBeast is gevestigd, The Megalopolitan Building in Reet Street, direct aan de straat 
waarr in de jaren '30 de meeste krantenredacties zaten, al is het gebouw zelf groten-
deelss aan Waugh's fantasie ontsproten. Uiteraard is ook de naam van de krant een 
variatiee op die van werkelijk bestaande kranten. Evenzo krijgt het fictieve land Ishma-
eliaa een geografie en geschiedenis mee die voldoende realistisch zijn om het op een 
Afrikaanss land, volgens sommigen Ethiopië, te doen lijken. Die connectie ligt voor de 
handd omdat Waugh zelf in Ethiopië als correspondent de kroning van Haile Selassie in 
19300 en de Italiaanse inval in 1935 meemaakte. 

Volgenss Stannard (1986, 474) bevat Scoop van Waugh's vroege werk boven-
dienn het grootste aantal herkenbare portretten van personen. Mrs en Mr Stitch zijn 
volgenss hem geportretteerd naar Diana en Duff Cooper; een 'society-beaut/ en goede 
vriendinn van Waugh en een conservatief politicus die onder meer Minister van Oorlog 
waswas (tot 1939).7 Lord Copper zou door de meeste lezers destijds onmiddellijk zijn her-
kendd als Lord Beaverbrook, eigenaar van de Daily Express, terwijl de journalisten Sir 
Jocelynn Hitchcock en de Amerikaan Wenlock Jakes trekken vertonen van respectievelijk 
dee Brit Sir Percival Phillips en de Amerikaan H.R. Knickerbocker, correspondenten die 
tenn tijde van de Italiaanse inval in Abyssinië (Ethiopië) in 1935 bekendheid genoten.8 
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Zelfss de mysterieuze Mr Baldwin heeft een 'echte' voorloper: de zakenman F.W. Ric-
kett,, die kort voor de Italiaanse inval in Ethiopië van keizer Haile Selassie een olie-
concessiee voor een Amerikaans concern wist los te krijgen (een 'scoop' van Phillips).9 

Tochh zijn het niet zozeer de portretten van particuliere personen, als wel de 
algemenee karaktertrekken van bepaalde personages die Scoop ook nog herkenbaar 
makenn nu de kennis van de 'originelen' achter de karakterschetsen grotendeels is ver-
vlogen.. Zowel de locaties als de personages vormen archetypen die minder tijd- en 
contextgebondenn zijn dan hun origineel. 777e Daily Beast staat voor 'de journalistiek'; 
Ishmaeliaa voor 'de Afrikaanse staaf. Corker en zijn collega's voor 'de journalist, Lord 
Copperr voor 'de krantenmagnaaf en Dr Benito voor 'de politicus'. Het realisme van 
ScoopScoop heeft dus vooral betrekking op algemene rollen, instituties en praktijken - het is 
eenn abstract realisme. Verwijzingen naar particuliere personen en situaties worden 
daarbijj niet geschuwd, maar zij zijn van weinig belang.10 

Dezee rollen, instituties en praktijken roepen door hun herkenbaarheid bij de 
lezerr verwachtingen op omtrent hun aard, omtrent de context waarin ze zinvol kunnen 
voorkomen,, en omtrent de normen en idealen die inherent zijn aan zulke rollen en 
praktijken.. De alledaagse opvattingen van de lezer over de manier waarop een journa-
listt of een politicus zich dient te gedragen, worden gemobiliseerd. Zo kan de lezer de 
journalistiekee praktijk bijvoorbeeld identificeren met het streven de waarheid over ac-
tuelee gebeurtenissen van algemeen belang te achterhalen en publiek te maken, en 
politiekk zien als het delibereren over en verwezenlijken van het algemeen belang in 
eenn samenleving. 

Dee tekst van Scoop speculeert op de aanwezigheid van dergelijke verwachtin-
genn bij de lezer, en ondermijnt ze tegelijkertijd door ze niet in te lossen. Doordat jour-
nalistenn en politici keer op keer ander gedrag vertonen dan verwacht, zal de lezer hun 
praktijkenn als perverteringen van de journalistiek en de politiek zien. Die perverterin-
genn zijn bovendien niet willekeurig; er zit systeem in de gekte. Scoop vertekent de 
algemenee kenmerken van journalistiek en politiek namelijk niet zo maar; het boek ver-
groott sommige kenmerken systematisch uit. Wat begon als een abstract portret wordt 
dann een karikatuur, die bepaalde kenmerken van een praktijk of rol in een kritisch 
daglichtt stelt. 

Inn de schets van het politieke bedrijf wordt vooral de herformulering van ge-
beurtenissenn in ideologische termen op de voorgrond geplaatst. De politieke strijd in 
Ishmaelia,, die was begonnen als een familieruzie binnen de heersende Jackson-clan, 
wordtt door de contemporaine loei van het linkse geweten opgepikt als een ideologi-
schee strijd: 

"I nn Moscow , Harlem , Bloomsbury , and Liberia , however , keener passion s were aroused . In a 
hundre dd progressiv e weeklie s and Lett Stud y Circle s the matte r was taken up and the cause of the 
Jackson ss restate d in ideologica l form. "  (78) 

Hett oordeelsvermogen van de linkse beweging krijgt hier terloops een tik uitgedeeld -
dee suggestie is dat men de zaak voor het eigen ideologische karretje spant zonder na 
tee gaan of dat nu past of n ie t " Hetzelfde wordt echter ook toegeschreven aan de fas-
cistischee ideologie; zowel fascisme als communisme worden in Scoop afgeschilderd als 
alless overwoekerende interpretatiestrategieën, die mensen wellicht houvast en duide-
lijkheidd bieden bij hun oordeelsvorming en handelen, maar die ten koste gaan van de 
werkelijkheid.12 2 
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Dee ideologische terminologie die op verschillende momenten in het boek op-
duikt,, doet denken aan bestaande ideologieën, maar wordt tot in het absurde doorge-
voerd.. Zo meldt de ene consul waar William een visum komt halen: 

"Th ee Ishmaelit e worke r te threatene d by a corrup t and foreig n coalitio n of capitalisti c exploders , 
priest ss  and imperialists . As tha t great Negro Karl Marx has so nobl y written... "  (50) 

terwijll de consul van de rivaliserende partij hem waarschuwt: 

"...th ee Jews of Geneva, subsidize d by Russia n gold , have sprea d the stor y tha t we are a black ra-
ce.. (...) As you wil l see for yourselves , we are pur e Aryans . In fact we were the firs t whit e coloni -
zerss of Centra l Africa . (...) In the cours e of the years the tropica l sun has given to som e of us a 
healthy ,, in som e cases almos t a swarth y tan . But all responsibl e anthropologists...' "  (51) 

Drr Benito, leider van de communistische revolutionairen, proclameert na de machts-
greepp in Jacksonburg de 10-daagse, 10-urige werkweek. Dergelijke patente absurdi-
teitenn en karikaturale overdrijvingen hebben enerzijds een humoristisch effect en wer-
penn anderzijds een kritisch licht op bestaande ideologieën. Daarbij trekt Scoop niet 
zozeerr het waarheidsgehalte van die ideologieën in twijfel (daarvoor is de weergave te 
absurd),, maar wel de tendens om alle gebeurtenissen aan de ideologie aan te passen, 
inn plaats van omgekeerd. 

Bovendienn vervullen ideologieën in Stoep vaak ook een functie als rookgordijn. 
Langzamerhand,, door uitspraken van diplomaat Bannister en zakenman Baldwin, ont-
dektt de lezer dat het ideologische conflict in Ishmaelia uitsluitend om economische 
belangenn draait; als het er op aan komt, geven de ideologen niets om 'de arbeiders-
klasse'' of om *het blanke ras van Ishmaelia'. De partijen in Ishmaelia worden slechts 
alss stromannen gebruikt door partijen uit het Westen die toegang tot de grondstoffen 
vann Ishmaelia willen krijgen. Door hun belangen met een ideologisch sausje te maske-
ren,, hopen westerse politici die toegang veilig te kunnen stellen zonder argwaan te 
wekkenn bij de tegenstander, en zonder de Ishmaeliërs op het idee te brengen dat zij 
overr iets waardevols beschikken. 

Dee karikaturale uitvergrotingen in het beeld dat Scoop van de politieke praktijk 
schetst,, hoeven door de lezer op zichzelf niet als realistisch herkend te worden. Als de 
praktijkk als geheel wel herkenbaar is, kunnen juist de kennelijke overdrijvingen in de 
schetss aanzetten tot reflectie op de juistheid van de karikatuur. Zo kan de lezer zich 
gaann afvragen in hoeverre ook de alledaagse politieke praktijk gekenmerkt wordt door 
ideologieënn die de wereld per se in een coherent kader willen dwingen en ondertussen 
belangenn van bepaalde groepen of personen verhullen. Dat was in de jaren '30, toen 
politiekee ideologieën als fascisme, nationaal-socialisme en communisme zich steeds 
virulenterr begonnen te manifesteren en ook in de internationale politiek een grote rol 
speeldenn (denk aan de Spaanse Burgeroorlog13), zeker geen vreemde vraag. 

Uiteraardd is de interpretatie van dergelijke karikaturen onderhevig aan histori-
schee ontwikkelingen. Hun betekenis zal voor lezers in de jaren '30 van de twintigste 
eeuww een andere zijn dan voor de lezer aan het eind van de jaren ^O, alleen al omdat 
bepaaldee kenmerken van ideologieën inmiddels meer of juist minder zichtbaar zijn ge-
worden.. Toch kan een karikatuur, zoals Waugh's teksten bewijzen, de kem van een 
fenomeenn zo raken, dat ze decennia later nog niets aan geldigheid ingeboet blijkt te 
hebben.. Het gevaar is dan vooral dat niemand nog door de diagnose verrast wordt, 
omdatt deze inmiddels gemeengoed is geworden. Voor kritische lezers aan het eind van 
dee jaren *90 zal de hier geboden kritiek op ideologieën bijvoorbeeld niet erg opzienba-
rendd en weinig informatief zijn, ook al omdat alle ideologieën over een kam worden 
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geschoren,, terwijl het nastreven van eigenbelang (de kern van het kapitalisme) niet als 
ideologiee wordt opgevoerd. Dat neemt niet weg dat de karikaturale wereld van Scoop 
dee lezer nog altijd stimuleert na te gaan of de eigenschappen die in de tekst sterk zijn 
uitvergroot,, ook in de alledaagse praktijk van de jaren *90 niet vaker voorkomen dan 
zee op het eerste gezicht geneigd zou zijn te denken. Zoals de filmische techniek de 
lezerr stimuleert zich met geen enkel perspectief in de tekst geheel te identificeren, zo 
zett het karikaturale realisme de lezer aan tot een 'hermeneutiek van het wantrouwen' 
tenn opzichte van perspectieven en interpretatiekaders buiten de tekst 

Datt effect is nog sterker bij de karikaturale schets van een praktijk die onaf-
hankelijkee informatieverschaffing hoog in het vaandel heeft staan: de journalistiek. 
Daarinn wordt vooral het 'construeren' in plaats van Vinden' van nieuws uitvergroot. Zo 
druktt Lord Copper William, vlak nadat hij heeft gezegd dat hij zijn correspondenten 
nooitt lastigvalt - " I never hamper with my correspondents in any way" (42) - het vol-
gendee op het hart: 

"Remembe rr  tha t the Patriot s are in die right  and are goin g to win . The Beast stand s by them 
foursquare .. But they mus t win quickly . The Britis h publi c has no interes t In a war whic h drags on in -
decisively .. A few sharp victories , som e conspicuou s acts of persona l braver y on the Patrio t side and a 
colourfu ll  entr y int o the capital . That is The Beast Polic y for the war. "  (42) 

Niett alleen ontmaskert Lord Copper hier zichzelf als hypocriet. Zelfs los van de eerste 
opmerkingg zullen zijn duidelijke ideeën over de berichtgeving van zijn correspondent 
enn over het verloop van de politieke ontwikkelingen een lezer die meent dat journalis-
tiekee berichtgeving minstens naar onafhankelijkheid dient te streven, vreemd in de 
orenn te klinken. 

Samenn met William komt de lezer regelmatig tot de conclusie dat het er in de 
journalistiekee praktijk heel anders toegaat dan verwacht. Als een krant het bericht 
heeftt verspreid dat een spoorwegbeambte in Jacksonburg een vermomde Sovjet-agent 
zouu zijn en William vervolgens ontdekt dat dit onjuist is, vindt hij dat de andere kran-
tenn het bericht zouden moeten rechtzetten. Corkers reactie is: 

wRisky ,, old boy , and unpmfessfona/. (...) Shakes publi c confidenc e in the Press . Besides , it look s 
ass if we weren' t doin g our job property" ' (97, mij n cursivering) . 

Kennelijkk verkiest Corker onware, maar eenduidige berichtgeving boven concurrentie 
opp basis van streven naar waarheid; een houding die de lezer nu juist als weinig pro-
fessioneell zal voorkomen. 

Dee journalistieke praktijk in Scoop biedt talloze voorbeelden van dergelijke in-
congruentiee tussen de interpretaties en verwachtingen van de lezer en die van de 
journalisten.. Zo maakt een van hen van het verhaal dat de bewuste spoorwegbeambte 
zijnn vrouw op de boot naar Europa heeft gezet, een "panic-stricken refugees-story" 
(87)) - in de ogen van de lezer een duidelijk voorbeeld van het opblazen van de 
nieuwswaardigheidd van gebeurtenissen. En wanneer Corker de eigenaresse van Hotel 
Libertyy in Jacksonburg vraagt hoe 'de vrouwen van Ishmaelia' denken over het voor-
stell om een internationale politiemacht in het land te stationeren, springt hij nogal vrij 
omm met haar antwoord: 

"IV ee never had the polic e here but once , and tha t was when I called them mysel f for to take out 
aa custome r tha t went lunati c and hanged himself. ' (...) 

'Staunchl yy anti-interventionist, ' said Corker . 'Doyen of Jacksonbur g hostesse s bans polic e pro -
jec tt  as unwarrantabl e interferenc e wit h sanctit y of Ishmaelia n home... "  (93) 
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Keerr op keer wordt het idee dat journalistieke berichtgeving om onafhankelijkheid en 
waarheidd zou draaien, effectief ondermijnd. De journalisten baseren zich bij de con-
structiee van nieuws op de informatie die toegankelijk is. Maar zij worden zelf weer ge-
manipuleerdd door andere betrokkenen: door de krantenbazen die bepaalde dingen 
willenn horen enerzijds en door politici die slechts bepaalde dingen willen loslaten an-
derzijds.. De apotheose van deze visie op het journalistieke bedrijf bevindt zich in Willi-
amss advies aan de leerling-journaiist die hem bij zijn terugkeer in Londen komt afha-
len: : 

"I ' dd like to be a foreig n corresponden t lik e you . I say, woul d you fin d it awfu l cheek If I showe d 
youu som e of the stuf f I write ? In my spare tim e I do i t I imagin e some big piece of news and 
thenn I see how I shoul d handl e it . (...) But you do thin k if s a good way of trainin g onesel f - in -
ventin gg imaginar y news ? 

'Non ee better / said William. "  (188) 

Ookk hier geldt weer dat de lezer deze karikaturale voorstelling van zaken niet direct als 
volkomenn realistisch hoeft op te vatten, maar dat juist de kennelijke overdrijving haar 
err wel toe aanzet te onderzoeken of de alledaagse praktijk niet minder verheven is dan 
zijj zich voordoet. Historische verschillen komen ook hier weer om de hoek kijken. Veel 
lezerss aan het eind van de jaren '30 hadden meegemaakt hoe in de decennia daarvoor 
dee journalistiek zich snel ontwikkelde. Sinds de Eerste Wereldoorlog was naast de ge-
zaghebbendee Times een waaier van penny papers voor een breder publiek ontstaan; 
methodenn van nieuwsgaring waren 'Amerikaanser7 geworden (dat wil zeggen meer op 
sensationeell nieuws gericht), en krantenexploitanten als Beaverbrook hadden via hun 
krantenn steeds meer sociale en politieke invloed gekregen.14 Scoop raakte dus aan een 
themaa dat hoogst actueel was, maar dat ook in de jaren '90 nog weinig aan actualiteit 
heeftt ingeboet, gezien de ophef over koningin Beatrix* diagnose dat 'de leugen regeerf 
inn de journalistiek. Kennelijk zijn haar verwachtingen en teleurstellingen nog altijd de-
zelfdee als die van William. 

ScoopScoop betrekt de lezer door zijn karikaturale realisme dus actief in de oordeelsvorming 
overr de contemporaine politiek en journalistiek. Door een grotendeels herkenbare 
praktijkk te schetsen, schept de tekst verwachtingen, waaraan de beschreven praktijk 
vervolgenss niet blijkt te voldoen. De uitvergroting van bepaalde minder fraaie eigen-
schappenn in de karikatuur, toont het 'andere gezicht van de praktijk in kwestie. Daar-
bijj dient de auteur overigens een wankel evenwicht tussen realisme en overdrijving te 
bewaren.. Als de schets te veel uitvergroot, verliest hij zijn aannemelijkheid en riskeert 
dee auteur dat zijn werk wordt afgedaan als 'fictie', of als een onderhoudende komedie 
inn plaats van een kritische satire. Als hij te weinig of willekeurig uitvergroot haalt hij de 
kritischee angel uit zijn verhaal. In beide gevallen verliest de tekst zijn normatieve la-
dingg en zal hij nauwelijks invloed uitoefenen op de politieke oordeelsvorming van de 
iezer.15 5 

Eenn ander risico is uiteraard dat de lezer de verwachtingen waarop de tekst 
speculeert,, niet (of niet meer) koestert. Ze zal de afwijkingen van het normatieve ka-
derr dan helemaal niet als een vertekening ervaren; wat de aanleiding moest zijn voor 
kritischee reflectie, wordt een waarheid als een koe. Een lezer die niet van een journa-
listt verwacht dat hij zorgvuldig te werk gaat bij het onderzoeken en weergeven van de 
meningg van 'de vrouwen van Ishmaelia', zal niets bijzonders opmerken in Corkers aan-
pak.. Hetzelfde geldt voor de diplomatie en de politiek. Wie niet van een diplomaat 
verwachtt dat hij goed op de hoogte is van de geschiedenis en de politieke situatie in 
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hett land waar hij is gestationeerd, zal het niet vreemd vinden dat Jack Bannister, die 
alss enige op het Britse consulaat interesse heeft voor en op de hoogte is van dergelijke 
informatie,, zijn kennis als na hobby" (151) karakteriseert. 

Zoalss gezegd is een deel van dergelijke verwachtingen ongetwijfeld tijd- en 
contextgebonden.. Daardoor zullen de komische en kritische implicaties van sommige 
passagess mij als vrouwelijke, Nederlandse lezer in de jaren '90 vermoedelijk ontgaan. 
Mijnn oordeel zou zijn dat de passages over politiek meer aan kracht hebben ingeboet 
dann die over de journalistiek. Toch wordt het kritische effect in Scoop niet geheel aan 
dee context van de lezer overgelaten. Niet voor niets is William niet alleen een telg van 
verarmdee landadel, maar ook een naïeve jongeman die weinig van de wereld heeft 
gezien.. Hij kan daardoor in de tekst niet alleen een traditionalistisch interpretatiekader 
vertegenwoordigen,, maar ook een 'common sense' belichamen die veel lezers, zowel in 
dee jaren '30 als nu, bekend zal voorkomen. Zijn verbazing over de journalistieke en 
politiekee praktijken fungeert als een herkenningspunt dat het de lezer gemakkelijker 
maaktt haar eigen verwachtingen, voor zover ze aan die van William raken, met de 
gebeurtenissenn in de tekst te confronteren. In dit opzicht vervult William de rol die tal 
vann ingenues in de loop der eeuwen in satires hebben gespeeld - te denken valt bij-
voorbeeldd aan Voltaire's Candide. William helpt bij het overbruggen van een eventuele 
klooff tussen het normatieve referentiekader van de tekst en dat van de lezer. Ook als 
dee lezer zelf bepaalde verwachtingen niet koestert, kan de tekst ze via William toch 
mobiliseren,, zo lang ze het referentiekader van William tenminste nog als een mogelijk 
kaderr herkent. 

Hett performatieve effect van Scoop haalt zo de diagnose dat de contemporaine 
samenlevingg volstrekt normloos is - een standpunt dat de verteller soms lijkt te impli-
cerenn - zelf onderuit. Zo lang de lezer nog kan lachen om de praktijken van de journa-
listenn en politici in Scoop, zijn de (traditionalistische) verwachtingspatronen waarop de 
tekstt speculeert kennelijk nog mobiliseerbaar. Ze zijn dus niet zo ver weggezakt dat ze 
dee lezer helemaal niets meer zeggen. Of zij dat normatieve waardenpatroon daarmee 
ookk bevestigt, is een tweede, maar de diagnose dat in de contemporaine samenleving 
elkk waardebesef verloren is gegaan, wordt door de tekst zelf hoe dan ook ondermijnd. 

7.3.67.3.6 Genre: satire? 
Dee vergelijking met Voltaire's Candide suggereert dat Scoop gelezen moet worden als 
eenn satire. Gezien de maatschappijkritische strekking van Scoop ligt dat etiket 
inderdaadd voor de hand. Satire is er immers op gericht hypocrisie en inconsistentie in 
eenn samenleving aan de kaak te stellen, om daardoor de naleving van bepaalde 
morelee of esthetische normen en waarden te bevorderen.16 Het probleem is echter dat 
dezee karakterisering, die op zich goed bij Scoop lijkt te passen, niet onbetwist is; satire 
iss zelf een 'contested concepf. Wie zich in de discussies over het genre waagt, merkt 
all snel dat daarin dezelfde punten een rol spelen als in de discussie over de vraag wat 
dee 'boodschap' van Scoop nu precies is. Voor sommigen, zoals de al geciteerde John 
Brophyy van de Daily Telegraph, is het ontbreken van een positieve boodschap in Scoop 
redenn om het boek geen satire te noemen. Waugh heeft aan die gedachte ook zelf 
enigg voedsel gegeven. In 'Fan-fare' (1946) schreef hij namelijk dat satire alleen kan 
florerenn in een gemeenschap met breed gedeelde waarden en normen. Alleen dan 
bestaatt er immers een duidelijke maatstaf, waaraan immoreel gedrag dat zich 
voordoett als moreel gedrag, gemeten kan worden. wIn the Century of the Common 
Man",, aldus Waugh, "vice pays no longer lip-service to virtue", en valt er dus ook niets 
meerr te ontmaskeren (1983, 304).17 
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Mijnss inziens zijn er echter enkele praktische argumenten om deze uitspraak 
niett zonder meer als maatgevend voor de karakterisering van Scoop te beschouwen. 
Waughh deed deze uitspraak in 1946, toen hij met Brideshead Revisited juist een 
belangrijkee ommezwaai in zijn werk had gemaakt en de overwegend registrerende, 
maarr impliciet zeer humoristische techniek van zijn vroege werk achter zich had 
gelaten.. Het is dus niet ondenkbaar dat de uitspraak vooral was bedoeld om deze 
veranderingg van toon en techniek te verklaren en verantwoorden. In dat geval zou hij 
geenn betrekking hebben op het vroege werk, waaronder Scoop. Er zijn bovendien geen 
uitsprakenn van Waugh uit de jaren '20 en '30 bekend, waarin hij het predikaat 'satire' 
voorr zijn vroege werk expliciet verwerpt. Sterker nog, juist in het geval van Scoop zijn 
err aanwijzingen dat hij dit werk ook na zijn ommezwaai als satire bleef beschouwen. 
Toenn hij in 1957 een memorandum over Scoop schreef voor Hollywood-producenten 
diee een film van het boek wilden maken (een plan dat uiteindelijk op niets uitliep), 
duiddee hij Scoop zelf aan als "a light satire of modem journalism" (in Stannard 1986, 
472). . 

Ookk los van deze praktische tegenargumenten, is de omschrijving van satire en 
vann haar bestaansvoorwaarden die Waugh in Tan-fare' geeft, discutabel. Hij lijkt satire 
opp te vatten als een vorm van humoristische maatschappijkritiek die expliciet in dienst 
staatt van positieve waarden. Bovendien zou het genre slechts kunnen bloeien in 
samenlevingenn met breed gedeelde, eenduidige normatieve opvattingen. Scoop zou 
duss alleen satirisch zijn als de geleverde kritiek duidelijk gekoppeld was aan een 
positieff alternatief. En dat alternatief zou voor de meeste lezers herkenbaar moeten 
zijnn als onderdeel van hun politieke en ethische praktijken. Op beide 
veronderstellingenn valt wel wat af te dingen. 

Hett idee dat satire altijd morele kritiek levert op basis van duidelijke morele 
standaardenn is eeuwenlang wijd verbreid geweest. Dat is mede te danken aan Drydens 
DiscourseDiscourse concerning the Original and Progress of Satire (1693), waarin satire wordt 
gekenschetstt als een morele kunstvorm die de lezer een regel voor morele 
deugdzaamheidd voorhoudt, en hem tegelijkertijd waarschuwt voor een specifieke 
ondeugd.. Ook in de receptie van Scoop is dit idee herhaaldelijk terug te vinden.18 De 
praktijkk is echter altijd weerbarstiger geweest dan deze theorie wil doen geloven. De 
opvattingg van Dryden c.s. is ontwikkeld met het oog op satire als zelfstandig genre, 
datt in proza of in verzen kon zijn gegoten (Griffin 1994, 15). In de loop der tijd is 
satiree echter steeds meer andere literaire vormen 'binnengedrongen', waardoor ze een 
veelvormigg fenomeen is geworden.19 In de twintigste eeuw komen we haar vooral 
tegentegen in satirische romans (zoals die van Waugh), die zich veel minder kenmerken 
doorr de tweedeligheid en de expliciete toekenning van blaam en lof. Maar ook in de 
geschiedeniss van de satire in formele versvormen is het niet ongewoon dat het 
constructieve,, deugd-prijzende deel slechts minimaal van omvang of zelfs geheel 
afwezigg is. En zelfs in het werk van erkende satirici als Horatius of Swift zijn de 
positievee waarden waarvoor zij staan, hooguit impliciet te vinden.20 

Datt wil echter niet zeggen dat in kritische satires elke verwijzing naar positieve 
waardenn ontbreekt; zelfs dan zijn zulke waarden immers nog altijd in abstracto 
geïmpliceerdd in de kritiek. Juist immanente kritiek, dat wil zeggen kritiek op de manier 
waaropp bepaalde waarden in de praktijk worden gerealiseerd, kan op een impliciete 
manierr uitstekend worden verwoord. De critici die in Scoop nauwelijks of geen 
positievee aanknopingspunten aantreffen, zijn dus vermoedelijk te veel op zoek naar 
explicietee aanduidingen van positieve waarden. Zij zien over het hoofd dat elke 
normatievee kritiek hoe dan ook moet vertrekken vanuit een bepaalde waarde, waarvan 
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dee criticus meent dat die onrecht wordt aangedaan. Door duidelijk te maken dat 
journalistenn de waarheid construeren in plaats van vinden, impliceert Scoop 
bijvoorbeeldd dat waarheid een belangrijke waarde is# waar niet mee geschipperd zou 
mogenn worden. Hoewel de satire in Scoop overwegend kritisch is (hoe die waarheid 
dann wel gevonden dient te worden, komen we uit dit boek niet te weten), gaat er dus 
well degelijk een positief waardebesef vanuit.21 

Datt brengt mij ook meteen bij Waugh's tweede veronderstelling: dat satire 
alleenn kan gedijen in een samenleving met een breed gedeeld waardenpatroon, 
oftewell een gedeeld ethos. Hij gaat er van uit dat lezers zich alleen aangesproken 
voelenn door de waarden van de satiricus, als zij deze herkennen als waarden die 
centraall staan in hun eigen cultuur en als zij het in grote lijnen eens zijn over de 
praktischee betekenis van die waarde. Als zo'n algemeen gedeeld waardenpatroon 
ontbreektt of als er grote verschillen van mening bestaan over wat als een belichaming 
vann een bepaalde waarde kan gelden, is de kans groot dat de lezer zich helemaal niet 
aangesprokenn voelt, omdat de waarden van de satiricus niets te maken hebben met 
haarr eigen normatieve opvattingen. 

Ookk deze redenering lijkt vooral te zijn gebaseerd op satires waarin expliciete 
normatievee aanspraken worden gedaan, die door de lezer gemakkelijk herkend en 
expliciett aanvaard of verworpen kunnen worden. Daarmee doet Waugh zichzelf echter 
onrechtt aan. Zoais ik in de vorige paragraaf heb laten zien, weet Waugh door zijn 
karikaturalee techniek in Scoop langs impliciete weg een waardebesef bij de lezer aan te 
spreken,, zelfs voordat zij de gelegenheid heeft na te gaan of ze de betreffende 
waardenn al dan niet zou willen affirmeren. Voor zij het weet, heeft de lezer namelijk al 
gelachenn om de discrepantie tussen ideaal en werkelijkheid, en daarmee laten blijken 
tee begrijpen wat dit ideaal betekent. Die retorische strategie werkt niet alleen bij lezers 
diee deel uitmaken van een gemeenschap met een algemeen gedeeld waardepatroon, 
maarr kan juist heel effectief zijn bij lezers die enerzijds niet meer over zo'n 
vanzelfsprekendd collectief waardepatroon beschikken, maar die anderzijds nog 
voldoendee besef hebben van de betekenis van een bepaalde waarde. Zoals gezegd: 
hett humoristische effect, en daarmee de kritische lading van Scoop, zal slechts 
voorbijgaann aan lezers die geen enkel besef meer hebben van de manier waarop een 
waardee in praktijk kan worden gebracht. De reacties van vroegere en hedendaagse 
lezerss van Scoop tonen dat dit waardebesef zich nog wel degelijk liet (en laat) 
mobiliseren.. In Waugh's overige vroege werk wordt het waardebesef van de lezer op 
eenn soortgelijke manier wakker geschud. 

Mijnss inziens heeft Waugh dus zelf als geen ander gedemonstreerd dat het zelfs 
inn een tijd en samenleving waarin een gedeeld waardepatroon of zelfs een 
waardepatroonn überhaupt geen vanzelfsprekend bezit is, nog mogelijk is satire te 
bedrijven.. Daarvoor heeft hij satire echter een ander, moderner gezicht gegeven, 
zodatt traditionele ideeën over de kenmerken en bestaansvoorwaarden van satire 
Waugh'ss werk geen recht doen. Waugh's moderne satire oefent immanente kritiek uit; 
dee positieve waarden zijn geïmpliceerd in de performatieve werking van de tekst. De 
lezerr van Scoop moet zelf de discrepanties tussen pretentie en realiteit diagnostiseren. 
Hett hernieuwde besef van de betekenis van bepaalde waarden, kan op zijn beurt dan 
hett uitgangspunt vormen voor herbezinning op de vraag of het van belang is die 
waardenn in de contemporaine samenleving een duidelijker gezicht te geven. 
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7.3.77.3.7 Zelfreflexieve satire 
ScoopScoop slaagt er dus in normatieve verwachtingen bij de lezer te mobiliseren zonder de 
waardenn waaruit deze verwachtingen voortkomen, explidet te benoemen. Zoals ge-
zegdd houdt die mobilisatie niet zonder meer in dat deze waarden door de lezer uitein-
delijkk ook bevestigd worden; het spel met de mobilisatie en ondermijning van ver-
wachtingenn laat, net als het spel met de perspectieven van William en de verteller, nog 
heell verschillende opties voor de lezer open. Ze kan het streven naar waarheid volledig 
relativeren,, of juist een stringente wijziging van de journalistiek praktijk voorstellen om 
dezee waarheidsgetrouwer te maken. 

Dee tekst blijft in dit opzicht ambigu. De lezer van Scoop ervaart juist daardoor 
bijj het interpreteren van de tekst wat de journalisten en politici in Scoop in hun om-
gangg met de contemporaine samenleving ervaren: het streven naar eenduidige inter-
pretatiee is gedoemd steeds weer te mislukken. Toch is er één personage in Scoop dat 
inn elk geval aan de politieke intrige een eenduidige ontknoping lijkt te geven, waaraan 
ikk tot nu toe nog weinig aandacht heb besteed: Mr Baldwin. Misschien is niet de ver-
teller,, maar deze mysterieuze zakenman degene die werkelijk almachtig en alwetend is 
enn die alle plotlijnen van het verhaal bij elkaar brengt. Hij formuleert niet alleen de 
verklaringg die de voorafgaande gebeurtenissen zowaar coherent en inzichtelijk maakt -
eenn verklaring die alle verwikkelingen terugbrengt tot de economische belangen van 
landenn en individuen. Hij verricht ook de handeling die nodig is om de gebeurtenissen 
tott een goed einde te brengen.22 Hij komt per parachute uit de lucht vallen en is letter-
lijkk en figuurlijk een ware deus ex machina, die zelfs als zodanig wordt benoemd: even 
voorr Baldwin arriveert, heeft William immers gebeden om uit de hachelijke situatie in 
Ishmaeliaa bevrijd te worden, eventueel door *a god from the machine" (166). Baldwin 
voert,, zoals het een mysterieuze zakenman betaamt, de contrarevolutie niet zelf aan, 
maarr zorgt voor de beslissende ontwikkeling door Erik Olafsen, de Zweedse hulpverle-
nerr die al jaren in Ishmaelia woont, dronken te voeren. Olafsen is zo boos dat hij door 
Drr Benito met een smoes uit Jacksonburg is gelokt, dat hij in zijn dronkenschap als 
eenn woesteling tekeer gaat in het regeringsgebouw. Dr Benito en de zijnen slaan hier-
doorr op de vlucht en de Jacksons kunnen hun regeringsposten weer innemen. Baldwin 
souffleertt nog wat William in zijn telegram moet schrijven (ook van de journalistiek 
heeftt hij verstand), en William kan als een held tegen wil en dank terugkeren naar 
Groott Brittannië. 

Alss representatie van de manier waarop revoluties verlopen en politieke macht-
hebberss elkaar afwisselen, is deze wending uiteraard volstrekt ongeloofwaardig. Ook 
hett personage van Baldwin zelf neemt de weinig geloofwaardige proporties aan van de 
alwetendee en almachtige motor achter het verhaal; een rol die in romans in het alge-
meenn wordt ingenomen door vertellers die zelf buiten het verhaal staan. Zodra de 
vertellerr deel uitmaakt van het verhaal zelf, is hij meestal een stuk minder machtig en 
alwetend,, omdat zo'n bevoorrechte, bijna goddelijke positie weinig realistisch is. De 
ongeloofwaardigheidd van zowel het personage Baldwin als de plotwending waarvan hij 
eenn onderdeel vormt, vestigen dan ook nadrukkelijk de aandacht op het fictieve ka-
rakterr van Scoop. De lezer wordt zich er weer even van bewust dat dit 'maar een ver-
haal'' is, dat niet voor de volle honderd procent serieus genomen hoeft te worden. 

Opp het eerste gezicht doet deze fantastische plotwending de kritische lading 
vann Scoop geen goed; zoals ik in 7.3.5 stelde, kunnen al te opzichtig niet-realistische 
elementenn in het verhaal de lezer er gemakkelijk toe brengen de tekst slechts als een 
onderhoudendee komedie op te vatten. Maar de passage over Baldwin wijst niet alleen 
opp de fictieve status van Scoop. Door haar opzichtig-geconstrueerde karakter maakt de 
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plotwendingg ook zichtbaar dat hier een auteur bezig is een verhaal 'rond te breien'. De 
vlottee manier waarop het politieke conflict wordt opgelost is een poging binnen het 
bestell van een boek de ingewikkelde strijd tussen ideologieën en de belangen die ze 
vertegenwoordigenn te beslechten, terwijl de manier waarop de politieke conflicten eer-
derr zijn neergezet, juist aangeeft dat dat helemaal niet zo simpel is.23 Door de literaire 
techniekk die voor de oplossing wordt gebruikt, de deus ex machina, expliciet te be-
noemen,, slaat de passage nog duidelijker op het boek zelf terug. Scoop is een poging 
omm tegen beter weten in een afgerond en samenhangend verhaal over de contempo-
rainee samenleving te vertellen. 

Dee diagnose die door de satirische schets van journalistiek en politiek heen 
schemert,, dat de wereld zo onsamenhangend is dat journalisten en politici haar geweld 
moetenn aandoen om haar coherent te kunnen interpreteren, wordt op deze wijze ook 
betrokkenn op de literatuur, of beter: op het genre van de satire zelf. De hedendaagse 
satiricuss is net zo min als de journalist en de politicus in staat zonder kunstgrepen een 
betekenisvollee interpretatie aan de wereld te geven. De kunstgreep van Scoop gaat 
terugg op de literaire techniek van de Griekse tragedies, maar is in een modern jasje 
gestoken:: de god die de knoop moet ontwarren, is veranderd in een gewiekste, mo-
dernee zakenman. Het mes van de onttovering snijdt daarmee aan twee kanten: wat 
vroegerr een god was is nu een zakenman, en waar vroeger door een onzichtbare 
meesterhandd aan de touwtjes werd getrokken, is de technische kunstgreep nu voor 
iedereenn te zien. De auteur van deze tekst is niet langer de alles omvattende beheer-
ser;; hij ontsnapt zelf niet aan de kwaal die hij wil beschrijven. Elk afgerond en cohe-
rentt verhaal over de contemporaine samenleving, in welk genre dan ook, is te mooi 
omm waar te zijn. 

7.44 Scoop en de politiek e oordeelsvormin g van de lezer 

All met al zijn de retorische elementen van Scoop veel meer dan een onhandige poging 
omm 'de moraal van het verhaal' te verbergen, zoals Blayac meent: zij schragen de am-
bivalentee boodschap van het boek. Nog minder dan de teksten die ik in de voorgaande 
hoofdstukkenhoofdstukken onder de loep heb genomen, postuleert Scoop bij voorbaat affiniteit van 
dee lezer met een specifieke maatschappij-opvatting. De lezer hoeft er niet van tevoren 
vann overtuigd te zijn dat de contemporaine samenleving een grote chaos is om Scoop 
tochh te kunnen waarderen; ook hier kan die indruk juist ontstaan door het lezen. Daar 
staatt tegenover dat Scoop, anders dan de hiervoor besproken teksten, geen eenduidi-
gee uitweg uit die chaos biedt: de tekst schuift niet één interpretatiekader als het meest 
wenselijkk naar voren, maar zet de lezer er evenmin toe aan zich volledig in de chaos te 
vermeien. . 

Hett boek confronteert de lezer met uiteenlopende perspectieven en zet deze 
naastt elkaar zonder het oordeel van de lezer over die perspectieven expliciet Voor te 
koken'.. Inhoudelijk draagt Scoop dus niet direct bij aan de politieke oordeelsvorming 
vann de lezer, zoals bijvoorbeeld 'The Masses in Representative Democrac/ dat deed 
doorr de waarde van 'individualiteit* te versterken. Hooguit steekt ook dit boek de lezer 
eenn hart onder de riem door duidelijk te maken dat er geen sprake is van volledige 
normloosheid,, zo lang er nog mensen zijn die om Scoop kunnen lachen. 

ScoopScoop is daarmee een mooi voorbeeld van een tekst die de politieke oordeels-
vormingg van de lezer weet aan te spreken zonder een duidelijke 'boodschap' uit te 
zenden.. Het normatieve effect van dit boek ligt vrijwel geheel op het procedurele vlak. 
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Dee gehanteerde retorica mobiliseert specifieke cognitieve en normatieve vaardigheden 
enn verwachtingen. Wie niet in staat is verschillende scènes zelf met elkaar te vergelij-
ken,, of de onuitgesproken implicatie van een voortijdig afgebroken scène zelf in te 
vullen,, zal aan Scoop weinig plezier beleven, maar ook nauwelijks ervaren dat de tekst 
eenn beroep op haar normatieve oordeelsvermogen doet. Evenzo zal de lezer die hele-
maall geen besef heeft van de betekenis van de norm 'streven naar waarheid' of 'inte-
gerr leven' een groot deel van de l o l , maar ook van de kritische implicaties van het 
boekk ontgaan. 

Terwijll de andere teksten die ik hier heb besproken de oordeelsvorming van de 
lezerr in een specifieke richting sturen, moet de lezer van Scoop zelf tot een oordeel 
komen.. Zo dwingt het gebruik van montage en 'cross-cutting' de lezer tot actieve in-
terpretatie.. Ze moet de fragmenten van de tekst zelf naast elkaar leggen om te kun-
nenn bepalen of er uit het geheel een samenhangend beeld oprijst of niet. Daarvoor 
moett ze bijvoorbeeld beschikken over vermogens als analoge vergelijking en patroon-
herkenningherkenning (het vaststellen van overeenkomsten en verschillen tussen scènes) en infe-
rentiee (het afleiden van implicaties die niet worden uitgesproken), en bij dat laatste 
spelenn op hun beurt zowel verbeeldingskracht als het vermogen om logisch te redene-
renn een rol. Opmerkelijk is dat het zoeken naar verbanden en verklaringen voor schijn-
baarr ongerelateerde, willekeurige gebeurtenissen wel een streven naar narratieve co-
herentiee vooronderstelt, maar dat deze vorm van coherentie in Scoop het contingente 
karakterr van de gebeurtenissen onverlet laat. Scoop zet niet aan tot interpretaties in 
termenn van noodzakelijkheid. 

Eenn interpretatie in termen van noodzakelijkheid wordt ook verhinderd doordat 
dee fragmentarische tekst van Scoop vanuit verschillende perspectieven is geschreven. 
Dee lezer wordt ervan doordrongen dat interpretatie van de fragmenten als deel van 
eenn coherent geheel, van perspecüvering afhankelijk is. Zo leert zij zich steeds af te 
vragenn wat de grenzen van een perspectief zijn en welke andere perspectieven moge-
lijkk zijn. Geen enkel verhaal dat wordt verteld, of het nu is geschreven door een jour-
nalist,, door een politicus of door de naïeve schrijver van een rubriek, zo is de implica-
tie,, moet op zijn woord geloofd worden. Een hermeneutiek van het wantrouwen is bij 
elkee uitspraak en interpretatie op zijn plaats. 

Hoewell de tekst de lezer in eerste instantie lijkt te stimuleren in het voetspoor 
vann William de waarheid te achterhalen en daardoor de verschillende perspectieven op 
eenn algemener niveau met elkaar in overeenstemming te brengen, blijkt Scoop dat 
strevenn naar coherente interpretatie uiteindelijk vooral te relativeren. De verteller heeft 
geenn 'helicopter-view' te bieden, en Mr Baldwin is een al te fictief surrogaat voor de 
alwetendee en almachtige verteller. Zijn personage en zijn lotgevallen tonen de on-
machtt van de verteller om het verhaal tot een geloofwaardig coherent einde te bren-
gen.. De behoefte van de lezer om een coherente interpretatie aan de tekst te geven, 
wordtt zo door de tekst zelf gefrustreerd; die behoefte wordt neergezet als een sterke 
enn legitieme, maar niettemin hopeloze illusie. Doordat het boek ook zichzelf als zo'n al 
tee coherente fictie afficheert, kan de lezer bovendien reflecteren op de aard van inter-
pretatiee als zodanig. 

ScoopScoop verschilt in veel opzichten radicaal van Brideshead Revisited, Dat maakt het 
moeilijkk om, zoals bij Oakeshott wel mogelijk is, van 'Waugh's schrijfstijl' te spreken. 
Hett grote verschil tussen deze teksten neemt echter niet weg dat beide Nussbaums 
ideeënn over de rol van literatuur in ethische en politieke oordeelvorming relativeren, zij 
hett op heel uiteenlopende punten. Brideshead Revisited blijkt, anders dan Nussbaum 
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veronderstelt,, de contingentie van het leven in de contemporaine samenleving ver-
gaandd te reduceren. Terwijl Scoop op dit punt meer in de buurt komt van Nussbaums 
ideeënn over literatuur, blijkt dit boek echter hele andere retorische middelen in te zet-
tenn en vermogens aan te spreken dan we op grond van Nussbaums opvattingen zou-
denn verwachten. Scoop doet een beroep op vermogens van de lezer die Nussbaum 
doorgaanss met filosofische teksten associeert. 

Zoo spreekt de tekst het abstractie- en generaliseringsvermogen van de lezer 
aan.. Personages worden vooral neergezet als vertegenwoordiger van een bepaalde 
professie:: als journalist, diplomaat of politicus. Die professies mobiliseren, zoals ge-
zegd,, bepaalde verwachtingen bij de lezer omtrent het gedrag van een goede journa-
listt of politicus. De rolverwachtingen van de lezer bepalen dus aan welke criteria bij-
voorbeeldd Corker wordt gemeten. Als Corker tekortschiet als journalist kan dat aan zijn 
karakterr worden geweten, maar ook aan de pervertering van de hele journalistieke 
professie.. De tekst van Scoop stuurt de lezer in die laatste richting door duidelijk te 
makenn dat de meeste journalisten, evenals de meeste politici, overeenkomstig gedrag 
vertonen.. Bovendien komt de lezer weinig te weten over de binnenwereld van de di-
versee personages, waardoor hun karakters weinig geprononceerd naar voren komen. 
Dee lezer kan daarom gemakkelijk van de persoonsgebonden idiosyncratische eigen-
schappenn abstraheren en op basis van de overeenkomsten tussen de professionals tot 
generaliserendee conclusies over de hele beroepsgroep in kwestie komen. De retorica 
vann Scoop impliceert dan ook dat voor het type maatschappijkritiek dat hier wordt 
uitgeoefend,, abstractie en generalisatie belangrijkere vermogens zijn dan empathie en 
identificatie.. Het gaat bij dit type maatschappijkritiek niet om inzicht in de motieven en 
gevoelenss van concrete personen, maar om de sociale praktijken en instituties die per-
sonenn tot bepaalde handelingen brengen. 

Abstractiee en generalisering, maar ook de patroonherkenning op basis van ver-
gelijkingg van scènes en van perspectieven - dat wil zeggen het overgrote deel van de 
vermogenss die Scoop aanspreekt - veronderstellen op hun beurt dat de lezer in staat 
iss tot distantiëring. Dat wil zeggen dat zij de gebeurtenissen van enige afstand moet 
kunnenn bekijken, zonder zich onmiddellijk te identificeren met één van de personages 
enn zijn of haar perspectief. Alleen dan kan de lezer immers situaties en perspectieven 
vergelijkenn en zicht krijgen op structurele tendenzen, die het perspectief van de acto-
renn zelf overstijgen. Die distantie wordt, zoals ik heb laten zien, door de opzet van het 
boekk uitdrukkelijk in de hand gewerkt. De gefragmenteerde montage en perspectief-
wisselingen,, de afstandelijk registrerende verteller, maar ook de zelfreflexieve wending 
vann de tekst: in alle opzichten wordt distantie bevorderd. Waar de mogelijkheden tot 
inlevingg al te groot dreigen te worden, zoals bij William, ontmoedigt de tekst inleving 
vann de lezer zelfs actief door direct daarop Williams naïviteit te laten zien. 

Aangezienn de tekst de lezer verhindert een overkoepelend perspectief te con-
strueren,, zou die distantie gemakkelijk kunnen omslaan in een alles relativerende iro-
nie.. Wie elke interpretatie bij voorbaat leert wantrouwen, zal zich niet snel met welk 
normatieff interpretatiekader dan ook engageren. Niet alleen door het besef dat er al-
tijdd ook andere perspectieven op een kwestie mogelijk zijn, maar ook door het besef 
datt interpretaties de zaken coherenter voorstellen dan ze zijn. Toch weet Scoop de 
lezerr mijns inziens voor die overgang van epistemologisch relativisme naar relativering 
vann elke oordeelsvorming te behoeden. Dat alle interpretatie een streven naar cohe-
rentiee met zich meebrengt dat de ervaring vaak meer onrecht dan recht doet, hoeft 
nogg niet te betekenen dat elke interpretatie misplaatst en overbodig is. Scoop maakt 
namelijkk ook duidelijk dat die drang naar coherentie onvermijdelijk is, zelfs voor een 
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vertellerr die alles al gezien lijkt te hebben. Bovendien is de activiteit van het interprete-
renn zelf niet te vermijden. De chaos die de auteur van Scoop in de contemporaine sa-
menlevingg ziet mag dan weinig hoop geven op een ordelijker gang van zaken; juist de 
hiatenn en kennelijke tegenstrijdigheden van die chaos schreeuwen er om begrepen te 
worden.. Zonder interpretatie zouden er geen misplaatste coherente verhalen zijn, 
maarr zonder interpretatie is er ook geen begrip. De les die Scoop de lezer meegeeft is, 
datt zij zich bij het interpreteren bescheiden dient op te stellen; zoals een hermeneutiek 
vann het wantrouwen bij andermans interpretaties op zijn plaats is, zo zijn we bij onze 
eigenn interpretaties de wereld om ons heen op zijn minst een kwaad geweten ver-
schuldigd. . 

Opp één punt spreekt Scoop wel een vermogen aan dat in de besproken filosofi-
schee teksten nergens aan bod komt: het gevoel voor humor. Op het eerste gezicht 
correspondeertt deze observatie met Nussbaums opvatting dat emoties bij het lezen 
vann literatuur een grotere rol spelen dan bij het lezen van filosofie. Bij nader inzien 
blijktt juist gevoel voor humor veel van Nussbaums ideeën over emoties te falsifiëren. 

Gevoell voor humor is wel een cognitieve emotie, omdat het vooronderstelt dat 
iemandd in staat is incongruenties waar te nemen; incongruenties binnen de tekst zelf, 
off tussen de tekst en de leefwereld van de lezer. Die cognities hebben echter niet 
noodzakelijkk betrekking op ethische of politieke waarden. Zelfs als dat wel het geval is, 
betekentt dat niet dat degene die ergens om moet lachen zich bewust kan worden van 
haarr waarde-opvattingen, zoals Nussbaum ten aanzien van cognitieve emoties stelt. In 
tegendeel:: gevoel voor humor impliceert juist dat men in staat is de betrekkelijkheid 
vann normen, pretenties of idealen in te zien. 

Inn politiek opzicht kan het normatieve effect van de lach kan daarom tegelijker-
tijdd gemeenschapsstichtend en -ontregelend zijn.24 Als de lezer om Scoop kan lachen, 
betekentt dat dat zij de incongruentie tussen normatieve verwachting en werkelijkheid 
heeftt waargenomen. Kennelijk heeft zij nog voldoende besef van de betekenis van de 
normenn en de daarop gebaseerde verwachtingen om overtredingen daarvan als zoda-
nigg te herkennen, en als die herkenning breed gedeeld blijkt te worden, kan dat een 
aanknopingspuntt zijn om de realisatie van die normen in een samenleving actiever na 
tee streven. Maar het lachen heeft ook een anarchistische inslag, omdat het een uit-
drukkingg is van het relativeren van de norm. De lezer ziet de betrekkelijkheid van de 
normatievee interpretatiekaders in, of zelfs de vergeefsheid van de poging de contem-
porainee samenleving als een samenhangend geheel te interpreteren. Wie kan lachen 
omm een incongruentie maakt er, met andere woorden, kennelijk geen drama van. 

Inn vergelijking met een tragisch werk, waarin ook de onvermijdelijke botsing 
tussenn verschillende normatieve perspectieven centraal staat, zet een komisch werk 
meerr aan tot afstand nemen en relativeren van de normen in kwestie. In dit opzicht 
sluitt het gevoel voor humor direct aan bij de andere vermogens die Scoop aanspreekt. 
Eenn tragedie maakt een ethisch of politiek dilemma voelbaar door de lezer gelegenheid 
tee geven zich in te leven in gedachten en gevoelens van de personages die een afwe-
gingg moeten maken, en de consequenties van de verschillende normatieve overwegin-
genn en detail \& verbeelden. Dat kan verlammend werken op de handelingsbereidheid 
vann de lezer/toeschouwer. De komische werking van Scoop, daarentegen, floreert juist 
bijj gratie van de afstand die de lezer ten opzichte van alle personages, zelfs van Willi-
am,, kan bewaren. Dat het lachen om Scoop niet omslaat in een cynisch lachen dat alle 
normatievee overwegingen en zelfs elk streven naar coherente interpretatie overboord 
zet,, komt ook doordat de auteur van Scoop tegelijkertijd laat zien dat mensen - perso-
nages,, schrijvers, maar ook lezers - het interpreteren niet kunnen laten. Het boek 
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toontt hoe de mens zich in dit opzicht in een onvermijdelijke 'catch 22' bevindt, die 
slechtss leefbaar is als we er om kunnen lachen. De lezer wordt dan ook hooguit aan-
gemoedigdd om normatieve interpretatiekaders waarover zij in haar lachen nog blijkt te 
beschikken,, in bescheiden mate te doen herleven - in het volle besef dat het streven 
naarr samenhangende betekenis in deze wereld altijd weer vergeefs zal blijken. 
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